محور خـاص:

تقرير «معهد سياسة الشعب اليهودي»:

أمام إسرائيل فرصة كي
ّ
تكرس هويتها اليهودية!

عالقات اليمين
اإلسرائيلي مع اليمين
المتطرف في أوروبا
ّ
بالتعمق!
آخذة
صفحـــ ( )5ــة

صفحـــ ( )3ــة

ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2017/10/17م الموافق  27محرم 1439هـ العدد  407السنة الخامسة عشرة

غباي :ال يوجد شريك فلسطيني للتسوية
وشعـوب الشـرق األوسـط ال تفـهم إال القــوة!
ً
*«القائمة المشتركة ليست شريكًا محتمال في أي ائتالف مستقبلي بقيادة العمل»!*
ق���ال رئيس حزب العمل وتحالف «المعس���كر الصهيون���ي» ،آفي غباي ،إنه
يعتبر القضايا األمنية خطًا أحمر ال يمكن المساومة عليها ،وأعرب عن اعتقاده
بأنه ال يوجد ش���ريك فلسطيني لمفاوضات التسوية ،وأكد «علينا أال نخاف من
العرب ،بل يجب عليهم أن يخافوا منا».
وأض���اف غباي خالل اجتماع عام لح���زب العمل عقد في ديمونة قبل يومين،
ّ
وش���دد على أن إس���رائيل يجب أن تكون
أن إس���رائيل تحتاج إلى أقوى جيش
عدوانية دائمًا ألن هذا هو األسلوب الوحيد الذي يفهمونه في منطقة الشرق
األوس���ط .كما ّ
ش���دد على أهمية التفوق العس���كري اإلس���رائيلي في الشرق
ً
األوسط ،قائال إن شعوب المنطقة ال تفهم إال القوة ،وأشار إلى أنه “مقابل كل
صاروخ يطلق نحونا ،يجب أن نضرب  20صاروخا”.
وتابع“ :أوال وقبل أي ش���يء نحن بحاجة إلى فهم ش���يء بس���يط جدا هو أننا
األق���وى هنا .نحن خائفون باس���تمرار لكن نحن األقوى هن���ا .ونحن أقوى من
العرب ،وال ينبغي لنا أن نخاف منهم بل يجب أن يخاف العرب منا”.
ّ
التطرق إلى القضية الفلس���طينية قال غباي إن���ه ال يعتقد بوجود
ول���دى
ش���ريك في الطرف الثاني .وأش���ار إلى أنه التقى في األشهر األخيرة عددًا
كبيرًا من رج���ال الدولة والمس���ؤولين األمنيين الذين ش���اركوا في جوالت
مفاوضات مع الفلس���طينيين ووجه لهم الس���ؤال“ :هل هناك شريك؟ هل
هناك أي ش���خص يمكن التوصل إلى اتف���اق معه؟ “ .وقال إن نصف الذين
وجه إليهم السؤال أجابوا أنه ال يوجد شريك والنصف اآلخر أجابوا أنه يوجد
شريك .وأضاف أن ما أثار دهشته أن األشخاص الذين لديهم خلفية أمنية
قالوا إنه يوجد شريك لكنهم في الوقت نفسه لم يتحمسوا لبذل جهود من
أجل التوصل إلى اتفاق.
وقبل هذه التصريحات قال غباي إنه ال يرى في القائمة المش���تركة شريكًا
ً
محتم�ل�ا في أي ائتالف مس���تقبلي معه ،وأكد أنه ليس���ت هن���اك أي أرضية
مشتركة بين حزبه وهذه القائمة.
وجاءت أقوال غباي هذه خالل ندوة ثقافية عقدت في بئر السبع يوم السبت
الماضي أشار فيها أيضًا إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على تشكيل قائمة
س���تكون قادرة على التنافس في االنتخابات العامة المقبلة مع حزب الليكود،
ّ
ّ
متقدم ضمن هذه القائمة
ونوه إلى أنه يج���ب إدراج رجل أمن كبير في مكان
كما يجب ضمان مكان فيها لعضو الكنيس���ت تس���يبي ليفني رئيس���ة حزب
“الحركة” شريك العمل في تحالف “المعسكر الصهيوني”.
على صعيد آخر أعرب رئيس حزب العمل عن اعتقاده بأن التهديد اإليراني
ّ
يتعين على إس���رائيل
عل���ى إس���رائيل حقيقي لكن ليس وجودي���ًا .وقال إنه
االس���تمرار في ممارس���ة الضغوط لفرض عقوبات على طهران وأعرب عن أمله
ف���ي أال يكتفي الرئيس األميركي دونالد ترامب باألقوال .وأش���ار غباي إلى أن
على إسرائيل أن تحذو حذو الواليات المتحدة التي انسحبت من منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وتعقيبًا على ذلك قال عضو الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة

آفي غباي.

في بيان صادر عنه ،إن أقوال غباي نس���خة مكررة وبائسة عن أقوال قادة حزب
ً
ْ
العقدين األخيرين .وأكد أن هذه السياس���ة أثبتت فشلها فضال
العمل طيلة
ّ
عن بؤس���ها الديمقراط���ي ألن المواطنين يفضلون األص���ل العنصري الواضح
لليمي���ن وليس الظل الباهت .وأش���ار إلى أن من يس���عى لنزع الش���رعية عن
المواطنين الع���رب وممثليهم يقدم هدية جليلة لليمين ويخدم سياس���ته
بصورة مباشرة.
وأكد عودة أنه صحيح أن حكومة نتنياهو خطرة جدًا على مس���توى تعميق
االحتالل ،والتحريض ضد المواطنين العرب ،والنهش بالهامش الديمقراطي،
وتعزي���ز السياس���ة االقتصادية النيوليبرالي���ة ،لكن هذا ال يعن���ي أن غباي
س���يحصل على دعم القائمة المش���تركة عند رئيس الدول���ة ،بل إن هذا األمر

يتطل���ب منه مواق���ف واضحة في قضايا الس�ل�ام والمس���اواة والديمقراطية
والعدل االجتماعي ،كي نتدارس موقفنا.
ّ
ويقوي اليمين،
وتاب���ع عودة أن حزب العمل عرف دائمًا كي���ف يضرب ذاته
وأهم اإلمكاني���ات لتغيير الحكم ،هو ش���رعية المواطنين العرب وممثليهم،
وهذا م���ا يفهمه نتنياهو جيدًا ،وما يجبن غباي عن االقتناع به .وأضاف عودة
أن ممثلي المواطنين العرب ليس���وا عبثيين بعملهم السياسي ،وهم يريدون
انتزاع اإلنجازات لشعبهم ،ويقومون بذلك حتى في ظل حكومة اليمين ،ولكن
األس���اس في عملهم هو الرؤيا االس���تراتيجية المبنية على تحقيق الس�ل�ام
الحقيقي والمساواة القومية والمدنية ،والديمقراطية والعدل االجتماعي لكل
المواطنين ،وهذه المبادئ هي الموجه األساس لكل مواقفهم.

افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اإلسرائيلي
مع استئناف التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو
*نتنياهو يخوض ثالثة مسارات مواجهة :يهاجم “تسريبات الشرطة” بشأن التحقيقات في ملفات الفساد ويقود مشروع قانون لزيادة التعيينات السياسية
في السلك الوظيفي الرسمي األعلى ويفتح من جديد ملف سلطة البث الجديدة ساعيا إللغائها *رئيس الحكومة يستفيد من ائتالف متماسك يبعد احتمال انتخابات مبكرة*
يفتتح الكنيست اإلسرائيلي يوم االثنين المقبل  23الجاري دورته الشتوية،
التي ستستمر خمسة أشهر.
وس���يغيب عن هذه الدورة الملف التقليدي السنوي ،إقرار الموازنة العامة،
وذلك بعد أن اتبعت إس���رائيل من���ذ العام  2009نظ���ام الميزانية المزدوجة
لعامين .غير أن الدورة الش���توية س���تعالج ملفات حساس���ة لها انعكاس���ات
سياس���ية كبيرة ،مثل “قانون القومية” وقوانين تتعل���ق بالقدس المحتلة.
لكن األمر البارز الذي سيرافق افتتاح الدورة واألسابيع الالحقة ،هو استئناف
التحقيقات في ش���بهات الفس���اد التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو منذ نحو عام.
ّ
وتعد الدورة الش���توية الدورة األساس���ية في العام البرلماني نظرا لمدتها.
ويتش���كل العام البرلماني من دورتين :شتوية ( 5أشهر) وصيفية ( 3أشهر).
وحسب ما هو متوقع ،فإن هذه الدورة سيكون فيها “جهد” خاص من االئتالف
الحاكم ،وبتوجيه مباشر من زعيمه نتنياهو ،للتقدم في مسار تشريع “قانون
القومية” ،إذ حس���ب تقارير صحافية ،ف���إن القانون ما يزال يصطدم بخالفات
داخل االئتالف ،خاصة من كتلتي المتدينين المتزمتين “الحريديم”.
واس���تنادا لما أعل���ن في اليوم األخير من ال���دورة الصيفية في نهاية تموز
الماضي ،بأن نتنياهو أعطى الضوء األخضر لدفع مش���روع قانون يقضي بضم
مس���توطنات إلى منطقة نفوذ القدس المحتلة ،وفق منطقة حددتها سلطات
االحتالل ،فإن الدورة الشتوية ستنشغل أيضا في عدة قوانين تتعلق بالقدس
والمشاريع االستيطانية فيها.
لك���ن كما ذكر ف���إن نتنياهو س���يخضع في األي���ام القليل���ة المقبلة ألربع
جلسات تحقيق ،في ملفي الفساد اللذين ّ
يعرفان بكنيتي “ ”1000و”.”2000
والقضية األولى تتعلق بحصول نتنياهو على “هدايا” بمئات آالف الدوالرات،
م���ن صديقه الثري أرنون ميلتش���ين ،وس���ط ش���بهات بحص���ول األخير على
امتي���ازات .والثانية ،س���عي نتنياهو إلبرام صفقة مع صاحب الس���يطرة على
صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس ،بموجبها تصبح الصحيفة ودية
تجاه نتنياهو ،مقابل أن يس���عى األخير لسن قانون يؤدي عمليا إلى تقليص
حجم انتش���ار الصحف اليومية المجانية مع تركي���ز على أكبر تلك الصحف،
ّ
“يسرائيل هيوم” ،برغم أن هذه الصحيفة مجندة كليا لصالح نتنياهو.
وليس واضحا بعد مسار التحقيق مع نتنياهو في قضية صفقة الغواصات،
التي بموجبها سعى عدد من المس���ؤولين والمقربين في محيط نتنياهو إلى

إبرام صفقة لش���راء ثالث غواصات ألمانية رأى الجيش اإلسرائيلي أنها زائدة
واعترض عليها ،كما أن وزير الدفاع الس���ابق موش���يه يعل���ون اعترض عليها
بش���دة .ويقال إن ه���ذا كان دافعا لنتنياه���و إلقالة يعل���ون ،لصالح تعيين
أفيغدور ليبرمان مكانه قبل  16ش���هرا ،وبذا انضم حزب “إسرائيل بيتنا” إلى
الحكومة وضمن لها أغلبية مستقرة في الكنيست.
وفي األيام األخيرة ّ
قرر نتنياهو ،مس���تندا إلى ائتالف مؤيد وداعم ،الخروج
من دائرة المش���بوه ليكون مهاجما لجهاز الشرطة ،بادعاء أن إعالن مصادر في
الشرطة لوسائل إعالم عن أربع جلسات تحقيق مقبلة معه هو بمثابة تسريب
يس���تهدف نتنياهو ش���خصيا ،رغم أن جلس���ات التحقيق تجري عادة مع كل
الش���خصيات السياسية في العلن ،إال إذا كان هناك ما يقضي بجعلها سرية.
وحاولت جهات في محيط نتنياهو تغليف هجومه على جهاز الش���رطة بطابع
سياس���ي ،بزعم وجود خيبة أم���ل لدى نتنياهو من أداء قائد الش���رطة العام،
روني ألشيخ ،خاصة على ضوء الخالف الذي نشب بين رئيس الحكومة وقيادة
الشرطة حول نصب البوابات االلكترونية عند مداخل المسجد االقصى المبارك
في شهر تموز الماضي.
وال يكتف���ي نتنياهو به���ذا ،بل يخوض أيض���ا مس���ارين صداميين :األول
س���يجد من يخالفه من االئتالف الحاكم ،باقتراحه إغالق سلطة البث الرسمية
الجديدة ،التي بدأت عملها في منتصف ربيع العام الجاري .والثاني مواجهة
م���ع المعارضة البرلماني���ة ،على خلفية قانون جديد يجي���ز زيادة التعيينات
السياسية في السلك الوظيفي األعلى في الوزارات.
وق���د اتض���ح أن نتنياهو اتفق مع رؤس���اء األحزاب في االئتالف باس���تثناء
رئيس حزب “كلنا” موشيه كحلون ،على إغالق سلطة البث الرسمية الجديدة،
والعودة إلى س���لطة البث ،التي أغلقت قبل أكثر من خمس���ة اشهر ،وأدى هذا
إلى فصل مئات العاملين .وفي خلفية هذا ،مس���عى نتنياهو الدائم ليسيطر
أكثر ما يمكن على وس���ائل اإلعالم الرسمية وش���به الرسمية ،مع سعي أيضا
للتأثير على وس���ائل اإلع�ل�ام الخاصة .وقد بادر نتنياه���و قبل اكثر من ثالث
س���نوات إلقامة س���لطة بث جديدة ،بدال من التي كانت قائمة ،بشكل يضمن
س���يطرة سياس���ية أكبر على التعيينات تحت س���تار التجديد ،والتخلص من
الجهاز العامل القديم والمترهل.
وقد ط���رح المب���ادرة الجديدة وزير الداخلي���ة آرييه درعي ،بالتنس���يق مع
نتنياه���و ومع باقي رؤس���اء أح���زاب االئتالف ،بزعم أن س���لطة البث الجديدة

تكلف الخزينة العامة مئات الماليين من الش���يكالت ،دون أن تحدث التغيير
المتوخ���ى منها .ولي���س واضحا مصير هذه المب���ادرة ،والموقف األخير الذي
س���يكون لكحلون منها ،إذ أن كحلون كان قد تصدى ف���ي مطلع العام الجاري
لمبادرة من هذا النوع ،وانتهى الصدام بتأجيل بدء عمل سلطة البث الجديدة
لبضعة أشهر أخرى.
وف����ي القضية الثانية ،أقرت الحكومة في جلس����تها المنعقدة أمس األول
األحد ،مش����روع قانون يجيز للوزراء تعيين نواب مديري����ن عامين للوزارات،
بينم����ا يقضي النظام القائم بأن من صالحية الوزير إقالة وتعيين مدير عام
لل����وزارة في حين أن نواب المديرين العامين هم من ذوي التخصصات ويتم
تعيينهم بناء على عطاءات وأوال من خالل السلك الوظيفي في داخل الوزارة
ذاتها.
ومضمون هذا القانون هو أحد بنود اتفاقيات االئتالف الحاكم ،وكل األحزاب
المش���اركة وافقت عليه ،ويهدف إلى زيادة س���طوة المستوى السياسي على
السلك المهني في مؤسسات الدولة .ولهذا فإن المواجهة حوله ستكون بين
االئت�ل�اف والمعارضة ،خاص���ة وأن القانون يلقى اعتراضات من مستش���ارين
قانونيين في الحكوم���ة والوزارات .ويذكر في هذا المج���ال أنه يتم التداول
لدى وزيرة العدل أييليت ش���اكيد في مشروع قانون آخر يجيز للوزير أيضا أن
يقيل ويعين مستش���ارا قانونيا للوزارة ما يزيد من س���طوة السياسيين أكثر
على جهاز الحكم.
وأمام كل هذا ،فإن االئتالف الحكم يش���هد تماس���كا ،وال يبدو أي شرخ فيه
ف���ي هذه المرحلة يق���ود إلى حل االئتالف والتوجه إل���ى انتخابات مبكرة .وال
يبدو أن األزمة المفترض أن تنش���ب حول س���لطة البث من شأنها أن تقود إلى
حل الحكومة.
كذلك األمر بالنس���بة للتحقيقات في شبهات الفساد مع نتنياهو ،فبحسب
الوتيرة القائمة واس���تنادا إلى تجارب السنوات ،طالما أن التحقيقات ما تزال
جارية فإن األمر س���يحتاج ألش���هر عديدة حتى تنهي الش���رطة التحقيقات
وتقدم اس���تنتاجاتها ،وتنقلها إلى المستش���ار القانوني للحكومة ،الذي هو
أيضا س���يحتاج وقتا غير محدد ،حتى يبت في مصير التحقيقات ،ويقرر ما إذا
ستكون لوائح اتهام .واستنادا إلى هذا ،وفي حال لم تظهر معلومات جديدة
أو قضاي���ا تقلب الص���ورة القائمة ،ف���إن نتنياهو ما يزال بعي���دا عن مغادرة
المسرح السياسي نحو قفص االتهام.

كلمة في البـدايـة

بقاء نتنياهو أو انصرافه ليس األهم!
بقلم :أنطـوان شلحـت
قد يرى البعض في مسارات المواجهة التي يخوضها رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو حيال توات���ر التحقيقات الجنائية التي
تجريها الش���رطة معه بشأن سيل من ش���بهات الفساد ،مع مالحظة أنه
ّ
يجير المزيد من األدوات فيها يومًا بعد يوم (اقرأ عن آخر هذه المسارات
ف���ي خبر منفرد على هذه الصفحة) ،دليل ضعف ناجم عن انحش���ار في
عنق الزجاجة ،أو بمثابة مؤشر إلى “بداية نهايته من ناحية جماهيرية”،
كما قال وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق ُ
المقال موشيه يعلون.
وقد يرى بعض ثان أنها من عالئم فائض القوة لدى نتنياهو بش���كل
خاص ولدى اليمين اإلس���رائيلي بشكل عام ،ال س���يما وأن هذا األخير ال
ينفك يحكم إس���رائيل منذ أربعة عقود وال تل���وح في األفق المنظور أي
مؤشرات إلى إمكان نزوله من ّ
سدته.
ّ
وس���واء كان الح���ق مع البع���ض األول أو الثاني ،فإن بق���اء نتنياهو أو
انصراف���ه لي���س المس���ألة األهم ل���دى التعاطي مع خصائ���ص الوضع
اإلسرائيلي القائم هنا واآلن ،وإحاالته بالنسبة للصراع مع دولة االحتالل.
ويظل األهم كامن���ًا في التغيرات التي تخضع لها هذه الدولة ونظامها
السياس���ي في ظل هيمنة اليمين ،وكيف يجري إقرار جوهر سياستها
الخارجي���ة عالميًا وإقليمي���ًا ،بتأثير هذه التغيرات م���ن جهة ،وارتباطًا
بالتحوالت الطارئة في العالم واإلقليم من جهة أخرى مكملة وموازية.
ّ
يتطرق إلي���ه مقال إس���رائيلي جديد بقلم أحد
وهذا بالضب���ط هو ما
بطان���ة نتنياهو (طالع ص  ،)6لدى قيامه بسلس���لة إنجازات السياس���ة
الخارجية اإلسرائيلية تحت قيادته ،والتي تمتاز بموجب قراءته “بالنمو
واالزدهار السياسيين غير المسبوقين في تاريخ دولة إسرائيل” ،مشيرًا
على س���بيل المثال إلى أنه “خالل خمس���ة عشر ش���هرًا ،أجرى نتنياهو
خمس���ة لقاءات سياس���ية تاريخية ،في دول لم يزرها أي رئيس حكومة
إسرائيلية من قبل”.
وعلى صلة بالوضع اإلس���رائيلي القائم ،تطالع���ون في هذا العدد من
ً
“المش���هد اإلس���رائيلي” عرضًا مفصال لدراس���ة جديدة تحت العنوان
«المقاطعة اآلخذة في التبدد :عالقات إس���رائيل م���ع اليمين المتطرف
في أوروبا» ،صدرت أخيرًا عن «مس���ارات ـ المعهد اإلسرائيلي للسياسات
الخارجية اإلقليمية» (ص  .)5وبرأي كاتب الدراس���ة ،فإن هذه العالقات
تتمحور حول صيغة مركزية قوامها مس���اهمة أحزاب اليمين المتطرف
األوروبي���ة وزعمائها في «تبييض االحتالل والمس���توطنات» ،في مقابل
إس���باغ إس���رائيل الش���رعية على عنصرية هذه األحزاب وممارس���اتها
القومجية المتعصبة.
ّ
لعل القاس���م ُ
المش���ترك الذي يجمع بين الوقائع ال���واردة في المقال
وتلك التي في الدراسة ،هو إشارة كليهما إلى النجاح النسبي للسياسة
التي يتبعها اليمين في إس���رائيل تحت قيادة نتنياهو في قطف ثمار
ّ
التحوالت العالمية واإلقليمية لصالح تأييد االستمرار في التنكر لحقوق
الشعب الفلسطيني.
ومع ذلك ال يجوز االس���تهانة بأن ما ّ
يدج���ج هذا النجاح ،الذي وصفناه
ّ
نسبي ،عامالن غير متعلقين فقط بأداء اليمين اإلسرائيلي وزعيمه،
بأنه
هما:
األول ،التط���ورات اإلقليمية وخاصة ما يتعلق منه���ا بتغيير أولويات
ّ
السنية» .فقد صرح نتنياهو،
ما تسميه األدبيات اإلس���رائيلية «الكتلة
أخي���رًا ،بأن ما يحدث مع هذه الكتلة فعلي���ًا اآلن “لم يحدث في تاريخنا
قط ،وال حتى عند التوقيع على اتفاقي���ات معها” .ويؤكد كاتب المقال
م���ن بطانة رئيس الحكومة أن هذا التصريح لولي أمره ال يصدر في فراغ؛
فحلقات التعاون بين إس���رائيل من جهة ،ومصر واألردن من جهة أخرى،
لم تكن بمثل هذا المستوى من القوة والثبات من قبل .وهو تعاون يجري
على أس���اس المصالح المشتركة لكل من إسرائيل ومصر واألردن .كما أن
التخوف من الس���يطرة اإليرانية في س���ورية ومن خرق االتفاق النووي،
إلى جانب مواصلة تطوير وإنتاج الصواريخ البالس���تية العابرة للقارات
في إيران ،دفعا نحو تقارب غير مس���بوق بين إس���رائيل والس���عودية،
ُ
ولو م���ن وراء الكواليس على األقل .وضمن ذلك نش���رت أنباء أفادت بأن
وفدًا عس���كريًا رفيع المس���توى من الس���عودية وصل إلى إسرائيل في
ُ
زيارة س���رية .بل نشر الشهر الفائت (أيلول) أن أميرًا من القصر الملكي
الس���عودي زار إس���رائيل .ومثل هذه الزيارات واللقاءات جرت أيضًا بين
مسؤولين إسرائيليين كبار وبين نظرائهم من البحرين والكويت ُ
وعمان
ُ
وقطر .ويوم  17أيلول الماضي ،نش���ر أن حاخامين اثنين من المسؤولين
في “مركز شمعون فيزنطال” زارا دولة البحرين في بداية العام الحالي،
واس���تمعا إلى ملك البحرين ،حمد بن عيس���ى آل خليفة ،وهو يدعو إلى
إلغاء المقاطعة العربية إلس���رائيل ُويعلن عن الس���ماح لمواطني دولته
بزيارة إسرائيل.
العام���ل الثان���ي ،الحالة السياس���ية القائمة في إس���رائيل منذ فترة
طويلة والتي تش���ي ليس فق���ط بعدم وجود خطاب سياس���ي مناقض
لخطاب اليمين حيال القضية الفلسطينية بل أيضًا بعدم وجود معارضة
ّ
وتقدم التصريحات األخيرة التي أدلى
حقيقية منافس���ة لهذا اليمين.
بها رئيس حزب العمل وتحالف “المعسكر الصهيوني” آفي غباي (اقرأ
عنها في هذه الصفحة) الدليل األوضح على ما نقصد.
قبل عدة أشهر من تصريحات غباي هذه ،رأى المؤرخ اإلسرائيلي يغئال
عيالم أن معظم المقاربات التي تقدم تفس���يرات لمسألة صعود اليمين
في إسرائيل ومواصلته الحكم على مدى عشرات األعوام ال ّ
تمس الجذور
الحقيقية لهذه المس���ألة .وكتب أنه ليس اس���تعالء النخب وال تجاهل
الثقافة الشرقية هما اللذان أديا الى أفول ما ُيسمى “اليسار” ،وال حتى
التمييز والغبن على أس���اس اجتماعي .وح���ان الوقت لالعتراف بحقيقة
أن “هذا الش���عب كان يمينيًا في أساسه .ومنذ البداية كان يتبنى فكرًا
يقول إنه ش���عب مختار ،وحيد وفريد ،ال تنطبق عليه القواعد اإلنسانية
العام���ة .وفقط ف���ي األزمنة الصعب���ة عندما كان أقلية تمس���ك بالفكر
اليساري الكوني في جوهره ،كي ينال الدعم في العالم المتنور ويضمن
بق���اءه” .وبرأيه فإن الدعوات التي توجه اليوم إلى “معس���كر اليس���ار”
لبذل كل جهد من أجل اس���تعادة الحكم ،مثيرة للش���فقة .فما المعنى
من تغيير القيادة الحالية إذا كانت مناسبة لهذا الشعب في هذا الزمن
بتطابق ت���ام؟ وما المعنى إذا كان “اليس���ار” لهذا الغ���رض مطالبًا بأن
يتخفى في هيئة اليمين وبأن يتبنى سياس���ة حكومة اليمين القائمة؟
فاليمين يفعل هذا بطريق مباشر وطبيعي ،ولن ينجح “اليسار” أبدًا في
أن يمثل تلك السياسة بصدقية أفضل من اليمين الحاكم.
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زيادة أعداد اليهود اإلسرائيليين ال تغطي تراجع أعداد اليهود عالميا!
*تقرير “معهد سياسة الشعب اليهودي” يعرض مسألة الهجرة العكسية *حسب التقديرات 575 :ألف يهودي إسرائيلي هم في عداد المهاجرين في العالم*
كتب برهوم جرايسي:
يس���تدل من التقرير الس���نوي لـ «معهد سياس���ة الش���عب
اليهودي» التابع للوكالة اليهودية -الصهيونية ،أن الزيادة في
أعداد اليهود في إس���رائيل لم تعد تغطي حالة تناقص أعداد
اليه���ود في العالم بفعل ال���زواج المختلط ،إذ يبلغ عددهم في
العام الجاري 1ر 14مليون نسمة ،بزيادة مئة ألف فقط عن العام
الذي س���بق ،وهذا يش���مل زيادة في تقديرات مختلف حولها
بش���أن أعداد اليهود في الواليات المتح���دة .والزيادة الحاصلة
هي أقل م���ن الزيادة في أعداد اليهود اإلس���رائيليين من دون
الهج���رة .ويعرض التقرير معطيات جدي���دة عن أعداد اليهود
المهاجرين من إسرائيل بناء على عدة مصادر ،ويتوقع أن يكون
عددهم في حدود  575ألف نسمة حتى العام .2015
وتغيب عن تقرير هذا العام ،وألول مرة ،تقديرات مستقبلية
ألع���داد اليهود في العالم ،ولذا عدنا إلى تقرير «المعهد» ذاته
في العام الماضي ،إذ تبين أن التوقعات تشير إلى تراجع أعداد
اليهود إلى نحو 82ر 13مليون نس���مة ،وكما يبدو اس���تنادا إلى
تقديرات تعتمد على نسب الزواج المختلط بين اليهود ،وابناء
ديانات أخرى .ونش���ير هنا إلى أنه في السنوات األخيرة ،بدأت
تصدر أبحاث تسعى إلى نقض االحصائيات القائمة منذ سنوات
طويلة ،وبضمنه���ا احصائيات مكتب االحصاء المركزي ،وتدعي
أن أعداد األميركان اليهود أعلى مما ينشر .وهذا األمر ظهر في
تقرير «المعهد» قبل عامين ،حين اس���تعرض أبحاث معهدين
أميركيي���ن ،رفعا بقدر كبي���ر أعداد األمي���ركان اليهود ،وذلك
استنادا لتعريف الشخص لنفسه ،وليس بموجب ما تعترف به
المؤسسة الدينية ،لذا فإننا نرى أنه في التقرير الحالي تثبتت
زيادة  300أل���ف يهودي في الواليات المتح���دة األميركية ،إذ
يقدر التقرير عددهم في حدود 7ر 5مليون نسمة ،بينما العدد
المتداول على مدى السنين ،يتراوح ما بين 25ر 5مليون إلى 4ر5
مليون نسمة ،من اليهود المعترف بيهوديتهم لدى المؤسسة
الدينية اإلسرائيلية.
وكما هو الوضع منذ عشر سنوات ،فإن عدد اليهود األكبر في
العالم موجود في إس���رائيل ،إذ يبلغ عددهم 5ر 6مليون نسمة.
والتجمع الثاني من حيث الكبر في الواليات المتحدة األميركية،
إذ بلغ عددهم 7ر 5مليون نس���مة ،بينما المعترف به إسرائيليا
ه���و 425ر 5ملي���ون أميركي يهودي ،وفق م���ا يطرحه المختص
البارز في الديمغرافيا وأعداد اليهود في العالم س���يرجيو دي
بيرغوال ،الذي اعت���رض قبل عام على التقديرات الجديدة ،وقال
إن عدد اليهود في الواليات المتح���دة األميركية 425ر 5مليون
أميرك���ي ،بزيادة نح���و  200ألف عما كان ينش���ر حتى قبل أربع
سنوات.
ويبل���غ عدد اليهود في كندا  388الفا ،وهذا العدد أعلى بنحو
ألفي يه���ودي ،عما كان في التقرير الس���ابق قبل عام .وتتميز
كندا كالبرازيل في أنها تحافظ على نفس���ها مع زيادة طفيفة
س���نويا ،خالفا لباقي دول العالم .كما من المتوقع أن تكون في
الزي���ادة الحاصلة في كندا ،هجرة م���ن دول أوروبية أو حتى من
الواليات المتحدة وأميركا الالتينية.
ويقول التقري���ر إن عدد اليهود في أمي���ركا الالتينية تجاوز
 381الف���ا ،وهذا يق���ل بنحو  4آالف عما كان قب���ل عام .والتجمع
األكبر لهم في األرجنتين ،التي فيها أقل من  181ألف يهودي،
ثم البرازيل 94 -ألفا ،والمكسيك 40 -ألفا ،فيما يتوزع 3ر 66ألف
على باقي دول القارة األميركية الجنوبية.
والتجمع الثاني لليهود نجده في أوروبا ،من دون دول االتحاد
الس���وفييتي الس���ابق ،إذ بلغ عدده���م 113ر 1مليون نس���مة.
والتجمع األكبر في فرنس���ا التي فيها  460ألفا ،وهذا أقل بنحو
 18ألفا عما كان في تقرير قبل عامين ،والغالبية الس���احقة من
هذا التراجع ناجمة عن الهجرة إلى إس���رائيل ،التي سجلت في
العام الماضي  ،2015ذروة غير مس���بوقة منذ سنوات طويلة ،من

فرنسا بالذات ،إذ بلغ عدد المهاجرين  7آالف فرنسي ،في حين
تقول تقارير إن الهجرة من فرنسا في العامين الماضي والجاري
مخيبة آلمال الوكالة الصهيونية وهي تسجل تراجعا حادا.
والتجم���ع الثان���ي لليهود ف���ي أوروب���ا نجده ف���ي المملكة
البريطانية المتحدة ،إذ بل���غ عددهم  290ألفا .ثم ألمانيا حيث
يوج���د أكثر من  117ألف���ا .وتليها هنغاريا -قراب���ة  48ألفا ،ثم
روماني���ا -أكثر من  9آالف ،وبلغاريا  -ألفا يهودي ،فيما ينتش���ر
قراب���ة  190ألفا في دول أوروبية ،ف���ي االتحاد األوروبي وخارجه.
وكما يبدو فهذا العدد تقديري لدول يصعب اجراء تقديرات أو
احصائيات فيها ألبناء الديانة اليهودية.
أما في دول االتحاد السوفييتي السابق ،فقد بلغ عدد اليهود
فيها مجتمعة قرابة  277الفا ،وهذا أقل بـ  16ألف نس���مة ،مما
كان علي���ه األمر قبل عامي���ن ،وجزء من ه���ذا التراجع ناجم عن
الهجرة إلى إس���رائيل .وأكبر تجمع في تلك الدول ،في روس���يا
الت���ي فيها  180ألف���ا ،تليها أوكرانيا 56 -ألف���ا .وتعد أوكرانيا
هدفا كفرنسا الستقدام اليهود منها ،إذ تستغل الصهيونية
حال���ة االضطراب القائمة بين أوكرانيا وروس���يا ،وانعكاس هذا
أيض���ا على األوض���اع االقتصادية هن���اك .وينتش���ر في باقي
الجمهوريات السوفييتية السابقة  43ألف يهودي.
كما ينتش���ر ف���ي عدة دول آس���يا أكثر من  19أل���ف يهودي،
غالبيتهم في إيران .وفي القارة األفريقية ما يقارب  75ألفا ،أقل
من  70ألف���ا منهم في جنوب أفريقيا ،مقابل  2400في المملكة
المغربية ،وعدد مماثل ينتش���رون في ع���دة دول .أما في القارة
األس���ترالية ،ففيها ما يزيد عن  120ألف يهودي ،قرابة  113ألفا
منهم في أستراليا ،و 7600نسمة في نيوزيلندا ودول أخرى.
ونش���ير هنا إلى أن التقرير يش���ير إلى نسبة الزواج المختلط
بين اليه���ود وابناء الديانات األخي���رة ،إذ تبدأ في محيط %35
في دول أوروبية ،وحتى  %58في الواليات المتحدة ،وتصل إلى
 %80في دول االتحاد السوفييتي السابق .وكما ذكر في سلسلة
تقارير ،فإن الزواج المختلط هو عامل أس���اس في تناقص أعداد
اليهود ،إلى جانب نس���بة التكاث���ر الضئيلة لدى يهود العالم،
وهي في حدود 3ر ،%1مقابل 9ر %1في إسرائيل.
وكما هو معروف فإن اليه���ودي المعترف بيهوديته هو من
أمه يهودية ،بغض النظر عن ديانة والده .وفي هذه الحالة فإن
األبناء عادة يتبعون آباءهم ،وفي حالة أن األب يهودي واألم من
ديانة أخرى ،فإن المؤسسة ال تعترف بيهوديتهم .وهذه نقطة
خالف كبرى بين الليبراليين والمؤسسة الدينية اليهودية.

اإلسرائيليون المهاجرون
وكما ذكر ،ففي هذا التقرير الس���نوي لمعهد سياسة الشعب
اليهودي ،تم تخصيص ّ
حيز للهجرة اإلس���رائيلية المعاكسة،
وتتعلق بحملة الجنس���ية اإلس���رائيلية اليهود وحدهم ،إذ أن
بضع عش���رات آالف قليلة من فلسطينيي  48هم أيضا في عداد
المهاجرين .وبحس���ب التقرير ،فإنه حتى العام  ،2015كان عدد
اليهود حملة الجنسية اإلسرائيلية ،أو الذين تنازلوا عنها حيث
هم ،بلغ  575ألف يهودي ،ويقول التقرير إن هذا استنادا لعدة
مصادر ،من بينها مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي ،وأيضا
اس���تنادا لبحث في مركز األبحاث في الكنيست صادر في العام
.2012
ويقول التقرير ذات���ه إن عدد هؤالء المهاجرين بلغ في العام
 1989حوالي  300ألف ،وارتفع في العام  1999إلى  480ألفا ،وفي
الع���ام  ،2009إلى  542ألفا .وه���ذه احصائيات تخالف تقديرات
سابقة ،ظهرت في السنوات األخيرة ،كانت تتحدث عما بين 730
الفا إلى مليون شخص مقيمين في الخارج في عداد المهاجرين.
وحسب محادثة هاتفية سابقة ،مع الخبير الديمغرافي سرجيو
دي بيرغ���وال ،فإن الس���جل الس���كاني اإلس���رائيلي ،يبقي على
األس���ماء ،طالما لم يت���م التبليغ عن وفاة الش���خص ،وأن هناك
عشرات آالف غادروا منذ سنوات طويلة ،وليس معروفا أين هم،
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أو إذا ما زالوا على قيد الحياة.
لك���ن ما هو الفت ،أنه في االنتخابات البرلمانية اإلس���رائيلية
األخي���رة ،الت���ي جرت ف���ي الع���ام  ،2015قال مكت���ب االحصاء
المركزي إن نحو  510آالف ش���خص ،من المش���مولين في سجل
ذوي حق االنتخ���اب ،هم في عداد المهاجري���ن ،وإن قلة قليلة
جدا منهم تأتي إلى البالد لممارسة حقها ،إذ أن القانون القائم
ال يجيز التصويت لمن هم في الخارج ،باس���تثناء أعضاء السلك
الدبلوماس���ي والجي���ش على مختلف تش���كيالته ،ومن هم في
مهمات رسمية ،في يوم االنتخابات .ومنذ سنوات طويلة ،هناك
محاولة لس���ن قانون يجيز للمهاجري���ن التصويت ،وتلقى هذه
المبادرة معارضة سياسية من منطلق أنها تشجع على الهجرة
من إسرائيل.
وفي المعطيات التي ينش���رها التقرير ،اس���تنادا إلى تقارير
مكتب االحصاء المركزي ،يالحظ ازدي���اد في أعداد المهاجرين
س���نويا ،أو ممن يغادروا مع مؤش���رات مكوث طويل األمد ،مثل
شراء بطاقة سفر في اتجاه واحد ،أو غيرها من المؤشرات .فمثال
ف���ي األعوام  2005إلى  ،2007غادر البالد م���ا بين  21ألفا إلى 22
ألف���ا ،وعاد بعد غياب طويل ما بي���ن  11ألفا إلى  12ألفا ،ما يعني
أن أعداد المهاجرين س���نويا ارتفعت في السنوات الثالث تلك،
بنحو  10آالف ش���خص .والحقا ،ابتداء من العام  ،2009كان عدد
المغادرين يتأرجح س���نويا ف���ي محيط  16ألف���ا ، ،بينما أعداد
العائدين هبطت تدريجيا من  11ألفا إلى أقل من  9آالف شخص.
وباإلمكان االس���تنتاج أن األزم���ة االقتصادي���ة العالمية في
العامي���ن  2008و ،2009عل���ى وجه الخصوص ،لعب���ت دورا في
الهجرة إلى إسرائيل ،ومنها بفعل أن االقتصاد اإلسرائيلي عبر
األزمة العالمية بسرعة فائقة ،وعاد إلى مسار النمو واالنخفاض
السريع في نسب البطالة.
ويس���تدل من التقرير أنه بناء عل���ى معطيات من العام ،2011

ف���إن الغالبية العظمى م���ن المهاجرين يتوجهون إلى ش���مال
القارة األميركية ،أكثر من النصف في الواليات المتحدة ،وقرابة
 %8في كندا .إال أن هذه االحصائيات تتعلق فقط بمن ولدوا في
إسرائيل وهاجروا ،وهؤالء قد يكونون أبناء آلباء هاجروا من قبل
إلى إسرائيل وقرروا العودة إلى أوطانهم األصلية.
إال أن���ه بناء عل���ى تقارير س���ابقة ،إذا ما تم اس���تعراض كل
المهاجرين وأماكن انتش���ارهم فإن النسب ستنقلب كثيرا ،إذ
أن م���ا بين  120ألفا إلى  130ألفا من الذين هاجروا في س���نوات
التسعين واأللفين من دول االتحاد السوفييتي السابق وحصلوا
على الجنسية اإلسرائيلية ،عادوا إلى أوطانهم األصلية ،ونسبة
جدية منهم قررت التخلي عن الجنس���ية اإلس���رائيلية .كما أنه
وفق التقارير الس���ابقة ،فإن عش���رات اآلالف من الذين هاجروا
إلى إس���رائيل م���ن تلك الدول م���ا زالوا يتنقلون بش���كل دائم
بي���ن وطنهم االصلي وإس���رائيل ،ولهذا فهم ليس���وا في عداد
المهاجرين ،الذين تعريفه���م يتلخص بأن يكونوا خارج البالد
لعام كامل ،دون أن يزوروا لبالد لفترة ما.
وجاء في التقرير أن الغالبية الس���احقة م���ن المهاجرين من
إس���رائيل هم من األجيال الشابة ،إذ أن  %41منهم هم أبناء 20
إل���ى  39عاما .كما أن الدافع األكب���ر للهجرة هو البحث عن حياة
هادئة ومستقبل مهني ومستوى معيشة أعلى ،لذا فإن النسبة
األعلى للمهاجرين هي من أصحاب المؤهالت العالية .وهذا برز
في تقرير خاص أصدره مكتب االحصاء المركزي في شهر تموز
الماضي .وقال إن نسبة “هجرة العقول من إسرائيل” في تزايد
مستمر ،وإن الس���نوات الثالث الماضية شهدت تراجعا بنسبة
 %23في عدد األكاديميين الذين عادوا بعد أن أمضوا س���نوات
عديدة في الخارج.
ويصدر مكتب االحصاء المركزي الرس���مي منذ سنوات تقريرا
س���نويا حول أعداد حملة الجنس���ية اإلس���رائيلية ذوي االلقاب

الجامعي���ة الذين هم في عداد المهاجري���ن الدائمين .ويتضح
من التقرير األخير أن نس���بة أصحاب اللقب الثالث (الدكتوراة)،
الذين هم في ع���داد المهاجرين ،بلغت في العام الماضي أكثر
بقليل من  ،%11بعد أن كانت النسبة 3ر ،%10قبل خمس سنوات.
وفي المجمل فإن 6ر %5من أصح���اب األلقاب الجامعية هم في
ع���داد المهاجرين ،بينما هذه النس���بة كانت تقل عن  %5حتى
قبل ثالث سنوات.
ويستدل أيضا أن نسبة الهجرة ترتفع لدى المتخصصين في
مواضيع مثل الهندس���ة والعلوم العصرية ،وبش���كل خاص علم
الحاس���وب والتقنية العالية ،على الرغم من ازدهار هذا القطاع
بش���كل خاص في االقتصاد اإلس���رائيلي .فكما ذك���ر في عداد
المهاجري���ن 1ر %24م���ن حملة لقب الدكتوراة ف���ي الرياضيات،
و %19من حملة شهادة الدكتوراة في علم الحاسوب ،و5ر %18من
حملة الدكتوراة في هندس���ة المواد ،و %17في هندسة الفضاء.
كما تبين أن 6ر %13من حملة ش���هادة الدكتوراة في الطب هم
في عداد المهاجرين ،في حين أن جهاز الطب اإلسرائيلي ،وعلى
الرغم من أنه ُيعد من األجهزة المتطورة في العالم ،يواجه نقصا
في األطباء ،خاصة في المناطق البعيدة عن مركز البالد.
ومما جاء في التقرير أيضا أن حوالي  %25من الذين ال تعترف
المؤسسة الدينية اليهودية اإلسرائيلية بيهوديتهم هم في
عداد المهاجرين ،بينما هؤالء نس���بتهم من بين السكان عامة
في حدود  ،%4وقسم منهم ليسوا يهودا ولكن يتيح لهم قانون
العودة اإلس���رائيلي الهجرة إلى إس���رائيل كونهم من عائالت
يهودية.
ُيش���ار إل���ى أن األمر الذي يتوخاه “معهد سياس���ة الش���عب
اليهودي” هو أن تس���تثمر إسرائيل أكثر في المهاجرين منها
م���ن خالل اقامة أط���ر دائمة لهم في أوطانه���م كي يكون هذا
مدخال إلبقاء التواصل على “أمل” الهجرة مجددا إلى إسرائيل.

ابتعاد اليهود في العالم عن ديانتهم في تزايد!
*حوالي نصف األميركان اليهود يكتفون بتعريف أنفسهم بأنهم يهود وال يرتبطون بالمؤسسات اليهودية الدينية
والثقافية والمجتمعية *تقرير يؤكد مجددا أن غالبية األجيال اليهودية الناشئة في الواليات المتحدة تبتعد عن الدوائر اليهودية*
كما في كل تقرير س���نوي يخصص “معهد سياس���ة الشعب اليهودي”
جانبا لمسألة الهوية واالنتماء لدى يهود العالم ،عدا اليهود اإلسرائيليين.
وبحس���ب االعتقاد فإن االنتماء للديانة ،على وجه خاص ،وبأي مستوى كان،
قد يكون مقدمة الستعداد اليهودي للهجرة من وطنه نحو إسرائيل؛ بينما
هذه الجاهزية تتراجع بقدر كبير جدا ،لدى من يكتفون بتسمية أنفسهم
يهودا من دون أي ارتباط بمؤسس���ات دينية وثقافي���ة في أوطان اليهود
المختلفة في العالم.
واس���تعرض التقرير سلس���لة من المعطيات الصادرة عن اس���تطالعات
تجريه���ا معاهد أميركي���ة تعنى بالش���أن اليهودي ،في س���عي لمعرفة
مدى تق���ارب أبناء الديان���ة اليهودي���ة لديانتهم ،ومن ثم للمؤسس���ات
الديني���ة والصهيوني���ة ،بدءا من مدارس اليهود الخاص���ةّ .
ومرة أخرى في
هذا التقرير تمت اإلش���ارة إلى ابتع���اد األجيال الناش���ئة أكثر فأكثر عن
الدوائ���ر اليهودية .وبنظ���ر الحركة الصهيونية وإس���رائيل ،فإن االنخراط
في المدارس والمؤسس���ات اليهودية هو مؤش���ر ومقدمة لتمسك األجيال
الناش���ئة بديانتهم ،ورغم إثارة هذه القضية بشكل مكثف في العقدين
األخيري���ن ،إال أن كل األبحاث واالس���تطالعات تدل على تراجع مس���تمر في
نسب المنخرطين في هذه المؤسسات.
وحس���ب التقدي���رات الواردة ف���ي التقرير ،فإن حوالي نص���ف اليهود ال
ينتم���ون لدوائر ومؤسس���ات يهودية ،وإنم���ا يكتفون بمج���رد التعريف
اليهودي العام لهم .ووفق تقارير نش���رت في الس���نوات األخيرة ،فإن من
بين أسباب ابتعاد األجيال الشابة عن اليهودية والمؤسسات الصهيونية،
هو ابتعاد األهالي عن هذه المؤسس���ات وعدم ارسال ابنائهم اليها .فمثال
في الوالي���ات المتحدة األميركية  %25فقط من اليهود يرس���لون أبناءهم
إلى مدارس ومؤسس���ات يهودية ،وترتفع هذه النسبة في فرنسا إلى ،%40
وف���ي بريطانيا إل���ى  ،%60وتهبط في ألمانيا إل���ى  ،%20وفي دول االتحاد
السوفييتي السابق إلى .%15
ويق���ول تقري���ر معهد “سياس���ة الش���عب اليه���ودي” ،إنه بن���اء على
اس���تنتاجات معهد “بي���و” األميركي ،من ّ
يعرفون انفس���هم بأنهم مجرد
يهود ،دون االقتراب من الدين ومؤسساته ،يختلفون بقدر كبير عن اليهود
المنخرطين بتلك المؤسس���ات .فمثال المجموعة غير المنخرطة ال تس���اهم

ف���ي المنظم���ات اليهودية وال تتبرع لها ،وال تربط نفس���ها بإس���رائيل ،أو
بالمجتمعات اليهودية في أنحاء العالم .كما أنها ال ترى نفس���ها مرتبطة
بما يسميه التقرير “الشعب اليهودي” ومستقبله.
وجاء أيضا أن االرتفاع الكبير في نس���بة الذين ال يرتبطون بالمؤسس���ات
اليهودي���ة الدينية والثقافية والمجتمعية ،بات يش���كل تحديا للمجتمع
اليهودي .وكما يبدو فإن هذا نابع من االعتقاد أن تلك الشريحة هي األقرب
للخروج من التعريف اليهودي كليا ،ألن هذه الش���ريحة هي صاحبة النسبة
األعلى لل���زواج المختلط مع ديانات أخرى ،وهذا يس���اهم في تراجع أعداد
اليهود أكثر في العالم.
الجانب اآلخر الذي يطرحه المعهد هو أن ابتعاد هذه النسبة العالية عن
يهوديتها يقلص نسبة التيار الليبرالي بين اليهود أنفسهم ،أمام ارتفاع
نسبة المتدينين بش���كل عام ،والمتزمتين بش���كل خاص ،ما يعني زيادة
التقاطب والتناقض في الرؤى.
م���ن خلف كل هذا الفحص المجهري ،إن صح التعبير ،لوضعية األميركان
اليهود ،تقف حس���ابات الحركة الصهيونية المتعلقة باحتماالت الهجرة
إلى إس���رائيل .ومعروف أن أعداد المهاجرين سنويا من الواليات المتحدة
إلى إس���رائيل هامش���ية جدا ،قياس���ا بأع���داد اليهود هن���اك (4ر 5مليون
نس���مة) ،وتتراوح ما بين ألفين إلى  2500شخص ،ولكن هم النسبة األعلى
من بي���ن المهاجرين عقائديا ،بمعنى ليس بدواف���ع اقتصادية .وباإلمكان
الق���ول إن هذا المعدل الس���نوي يعن���ي أن ميزان الهجرة بين إس���رائيل
والواليات المتحدة ُيعد س���لبيا لصالح الواليات المتحدة ،استنادا للتقارير
اإلس���رائيلية التي تؤكد أن غالبية اإلسرائيليين المهاجرين سنويا ،تتجه
إلى الواليات المتحدة .كذلك فإن مئات آالف اإلسرائيليين يقيمون لفترات
طويلة سنويا في الواليات المتحدة ،دون أن يكونوا في عداد المهاجرين.

العالقة مع يهود العالم
على صعيد العالقة بين الحكومة اإلس���رائيلية واألمي���ركان اليهود ،رأينا في
العام األخير نقطتي صدام بارزتين ،األولى كانت في انتخابات الرئاسة األميركية،
فقد واصلت غالبية اليهود المطلقة اتخاذ موقف بخالف موقف االئتالف الحاكم
اإلس���رائيلي .والمس���ألة الثانية هي انصياع حكومة بنيامين نتنياهو إلمالءات

األح���زاب الديني���ة ،بفرض ش���روطها على الص�ل�اة أمام حائط البراق ،أو حس���ب
التس���مية اليهودية “الحائط الغربي للهيكل” ،بما يمن���ع اإلصالحيين من أداء
طقوسهم ،التي فيها اختالط في الصالة بين الرجال والنساء.
على مس���توى االنتخابات الرئاس���ية األميركية ،ووفق اس���تطالعات وما
أورده تقري���ر العه���د ذاته ،فقد صوت نح���و  %70من األمي���ركان اليهود
للحزب الديمقراطي ،ومرش���حته للرئاس���ة هيالري كلينتون ،بينما نس���بة
الذين دعم���وا الرئيس الحالي دونالد ترامب م���ن اليهود ،كانت في حدود
 .%24وهذا نمط تصويت قائم على مدى عش���رات الس���نين .وفي المقابل،
فإن االئتالف الحاكم اإلس���رائيلي ،وباألساس حزب الليكود ،وتحالف أحزاب
المستوطنين ،واألحزاب الدينية ،كانت داعمة بشكل علني وواضح لترامب
ولخطاب���ه المتطرف .وهذا الدعم انعكس في الس���لك الوظيفي في طواقم
البيت األبيض والرئيس على وجه خاص ،إذ أنه اختار مستش���اريه اليهود
من التيار الصهيوني األشد تطرفا ،والمنسجم كليا مع اليمين االستيطاني
اإلس���رائيلي ،مثل مستش���اره الخاص زوج ابنته جاريد كوشنير ،والمبعوث
الخاص للش���رق األوسط جيسون غرينبالت ،والسفير األميركي في تل أبيب
ديفيد فريدمان ،بينما تقول تقارير إن تعيين السفيرة في األمم المتحدة
نيكي هيلي جاء بضغط من اللوبي الصهيوني اليميني المتطرف.
ويش���ير التقرير إلى أن قطاعا واس���عا من اليهود الليبراليين شاركوا في
األش���هر الماضية في المظاه���رات االحتجاجية ضد ترام���ب .وهذا ما يعد
بش���كل واضح اعتراض غالبية األمي���ركان اليهود على سياس���ات حكومة
بنيامين نتنياهو كزعيم لليمين المتطرف.
والقضية الثانية ،المتعلقة بالتيار الديني االصالحي ،تعود إلى أش���هر
قليلة ماضية ،حينما وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كل ثقله لتجميد
األزمة القديم���ة المتجددة التي تفج���رت بين العلمانيي���ن والمتدنيين،
بع���د أن وصلت إلى داخل ائتالفه الحاك���م ،وطالت بقدر كبير يهود العالم،
وبالذات أكبر تجمع لهم بعد إس���رائيل ،الواليات المتحدة األميركية .فقد
اندلع الصدام في أعقاب نجاح كتلتي المتدينين المتشددين “الحريديم”
في االئت�ل�اف الحاكم“ ،يهدوت هتوراة” التي تمثل الحريديم األش���كناز
(الغربيين) ،و”ش���اس” التي تمثل الحريديم السفراديم (الشرقيين) ،في
فتح المجال أمام تشريع قانون من شأنه أن يلغي الحل الوسط ،الذي تحول

إلى قرار للمحكمة العليا اإلس���رائيلية ،ويس���مح بتخصيص مساحة قبالة
حائط البراق لتكون مكان صالة للمتدينين االصالحيين ،الذين يؤدون صالة
مشتركة للرجال والنساء .وهذا التيار له حضور هامشي في إسرائيل ،بينما
هو التيار الديني األكبر بين األميركان اليهود.
وحس����ب ما نش����ر في حينه ،فإن ردود الفعل األصعب على ق����رار نتنياهو،
جاءت من الوكالة اليهودية الصهيونية ،ومن الحركات االصالحية اليهودية
في الواليات المتحدة ،التي هي التيار االقوى نش����اطا بين األميركان اليهود.
وقالت صحيف����ة “هآرتس” إن “كمية ردود الفعل الت����ي وصلت من منظمات
مختلفة ألميركان يهود ،أوضحت ش����دة االهانة .فمعظم اليهود في الواليات
المتح����دة هم من التي����ارات التعددية ،وحتى المنظمات األرثوذكس����ية في
الواليات المتحدة تبدي تسامحا أكبر بكثير تجاه التيارات األخرى ،وال بد انها
ال تستخدم كلمات حادة واقصائية جدا ،مثلما يفعل الحريديم في إسرائيل”.
وح���ذر الكاتب ميكي جاس���تين ،في مق���ال له في صحيف���ة “هآرتس”
اإلس���رائيلية ،يوم الثالث من الشهر الجاري ،تش���رين األول ،من أن اليمين
اإلسرائيلي يقود عملية من شأنها أن تؤدي إلى “قطع العالقة بين المركزين
الكبيرين للش���عب اليهودي في إس���رائيل وفي الواليات المتحدة .فرفض
مخطط الهيكل ،ورفض محاوالت وجود تعدد ديني ،واغالق مؤسسات الدولة
أمام ممثل���ي اليهودية االصالحية والمحافظة ،وض���ع عقبات أمام التهود
وسيطرة األرثوذكس���ية المتزايدة على الحياة المدنية في إسرائيل – كل
ذلك يتس���بب ألغلبية الجالية اليهودية األميركية بالشعور أن إسرائيل لم
تع���د بالدهم .وتصريحات غاضبة وفارغة من قبل وزراء الحكومة من اليمين
تعزز هذا االنطباع فقط”.
ويتابع جاستين كاتبا“ :في إسرائيل يميلون إلى االستخفاف باحتجاجات
ممثل���ي الجالية اليهودية األميركية ،ألن ه���ذه يتم طرحها بصيغة حذرة
ومحترمة ،وليس بأس���لوبنا السياس���ي .لكن الحقيقة هي أن زعماء الجالية
يمثلون بدرجة كبي���رة العالم القديم الذي يؤيد دولة إس���رائيل .لكن في
الجيل الجديد لش���باب يهود الواليات المتحدة تس���مع أصوات أكثر حدة
تؤكد أنهم يعتقدون بأن االهان���ات الصادرة من القدس اجتازت منذ زمن
الحدود ،وبأن إس���رائيل تحولت من دولة الشعب اليهودي إلى دولة األقلية
األرثوذكسية”.
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تقرير «معهد سياسة الشعب اليهودي»:

ّ
أمام إسرائيل فرصة كي تكرس هويتها اليهودية!
*المعهد يرى أن إسرائيل ال تواجه تهديدات من جيوش نظامية لكن الصورة قد تتبدل خاصة من ناحية سورية وإيران *”على إسرائيل أن تستغل
وجود رئيس أميركي مؤيد لها كي تحقق إنجازات إقليمية وأيضا على صعيد المفاوضات اإلسرائيلية -الفلسطينية والحل اإلقليمي”!*
حذر التقرير السنوي لـ “معهد سياسة الشعب اليهودي”،
التابع للوكالة اليهودية -الصهيونية ،والذي يقف على رأسه
المستش���ار األميرك���ي دينيس روس ،من أن إس���رائيل أمام
تحديات إقليمية ،على الرغم من عدم وجود تهديد من جيوش
نظامية في المنطقة لها ،وبش���كل خاص بسبب تمركز إيران
في س���ورية .وقال التقرير إن على إسرائيل أن تستغل وجود
رئيس أميركي داعم ومؤي���د لها في البيت األبيض ،من أجل
تحقيق انجازات في المفاوضات اإلس���رائيلية -الفلسطينية،
بش���كل يمنعها من الولوج نحو دول���ة ثنائية القومية ،تفقد
فيها إس���رائيل هويتها “اليهودية الديمقراطية” ،بحسب
ما أكد.
وفي مجال العملية التفاوضية الفلسطينية -اإلسرائيلية،
يقول التقرير إن الرئيس دونالد ترامب يكرر تصريحاته حول
طموحه إلحالل السالم بين إس���رائيل والدول العربية بشكل
عام ،ومع الجانب الفلس���طيني بش���كل خاص .وعلى أس���اس
ه���ذا ،فإنه يؤجل تنفيذ وعده بنقل الس���فارة األميركية من
تل أبيب إلى القدس ،كي ال يمس باحتماالت دفع المفاوضات
اإلس���رائيلية -الفلس���طينية .ويضي���ف أن اس���تمرار قيادة
الواليات المتحدة األميركية لعملية السالم ،يخلق إلسرائيل
فرصة للدفع نحو حل بمس���اعدة الوسيط المؤيد (إلسرائيل)،
ولكن من شأنه أيضا أن يضع إس���رائيل أمام ضغوط لتنفيذ
تن���ازالت مؤلمة ،ولربما ف���ي نهاية المط���اف أن تلقي هذه
التن���ازالت بظاللها على عالقات إس���رائيل م���ع إدارة ترامب،
مهما كان مؤيدا إلسرائيل.
ويتاب����ع التقري����ر “إن تحركات الرئي����س األميركي حتى اآلن
عكس����ت النواي����ا لدم����ج دول س� ّ
���نية معتدلة ،في إط����ار الحل
االقليم����ي ،الذي يضم أيضا الجانب الفلس����طيني .إال أنه حتى
اآلن ليس واضحا بأي شكل سيكون الحلُ .
فالمحاور الفلسطيني
متف� ّ
���رق جغرافيا وتنظيميا ،وال تبدو ف����ي األفق وحدة صفوف
حقيقية بين حركت����ي فتح وحماس” (التقري����ر صدر بطبيعة
الحال قبل اتفاق المصالحة في القاهرة ،لكن إسرائيل الرسمية
واإلعالمية تشكك في احتمال نجاح االتفاق).
ويس���تند التقاري���ر إلى اس���تنتاجات إس���رائيلية تدعي
وجود خلل في الس���لطة في رام الله وف���ي غزة ،وبضمن ذلك
التوقعات والفرضيات اإلسرائيلية بنشوب ما أسماه التقرير
ذات���ه “معركة خالفة للرئيس أبو م���ازن” .وفي المقابل ،فإن
تقري���ر المعهد ذات���ه ال يرى تغيرا جوهري���ا في نهج حركة
حم���اس ،حتى بع���د التغيرات السياس���ية فيه���ا ،بحيث أن
الفجوات في المواقف بينها وبين إس���رائيل ما تزال واسعة.
وهذه الحال من ناحية التقرير“ ،تدل على حجم التحدي الذي
أخذه الرئيس ترام���ب على عاتقه” .وختم التقرير هذا الباب
قائال “إن ترك الواليات المتحدة األميركية لعملية الس�ل�ام،
أو تقييد مساهمتها فيها ،هو أمر خطير بالنسبة إلسرائيل،
ألن هذا سيسمح لقوى عالمية أخرى ،ليست مؤيدة إلسرائيل،
بأن تحل مكان الواليات المتحدة في الوس���اطة بين الجانبين
اإلسرائيلي والفلسطيني”.

التهديدات والفرص
في باب التهديدات والفرص الماثلة أمام إس���رائيل يقول
التقرير “إنه ف���ي الوقت الذي يعم فيه العنف في الش���رق
األوس���ط العاصف ،فإن إس���رائيل ال تقف ،كما في الماضي،
أمام تهديد عس���كري فوري من دولة مج���اورة ،أو من تحالف
عربي اقليمي .إال أنه هذا األمر المش���جع من شأنه أن ينقلب
كلي���ا ،في حال نجح���ت إيران في توطيد تواج���د قواتها في

الجبهة السورية القريبة ،عند الحدود (خط وقف اطالق النار)
ف���ي مرتفعات الج���والن ،من خالل خلق دهليز اس���تراتيجي
بين طهران والبحر األبيض المتوس���ط .وهو دهليز من شأنه
أن يحق���ق إليران تأثيرا كبي���را وأن يزيد من ق���وة حزب الله
العسكرية”.
في المقابل ،حس���ب التقرير ،فإن “العالق���ات األمنية بين
ّ
س���نية تتع���زز .والتعامل مع
إس���رائيل ومصر واألردن ودول
إس���رائيل هو كشريكة وكمس���اعدة في مواجهة التحديات
األساسية :مساعي إيران النووية والعدوانية ،وإرهاب اإلسالم
المتطرف .فقد تم لجم مسعى إيران لتحقيق سالح نووي ،إال
أن ه���ذا التهديد تم تأجيله ،ولم يس���قط ع���ن جدول أعمال
إي���ران .فاالتفاق النووي الدولي مع إيران يس���مح لها بزيادة
تفوقها النووي ،وتأثيرها االقليمي ،في الوقت الذي تس���جل
فيه إيران انجازات في سورية ولبنان والعراق واليمن”.
وتاب���ع التقارير أن الرئيس األميركي الس���ابق باراك أوباما
“كان مس���تعدا لرؤية إيران كش���ريكة في الح���ل االقليمي،
وتحفظ من اعتبار الس���عودية ككنز أمني للواليات المتحدة،
أم���ا الرئيس ترامب فإنه يقف م���ن دون أي تحفظ إلى جانب
ّ
الس���نية ،ضد إي���ران” .أما “الوضع في س���ورية فهو
الدول
يحمل في داخله أخطارا على إس���رائيل ،وباألساس في أعقاب
تعزيز وجود إيران في سورية كعامل أساس في حلبة مجاورة
إلسرائيل .فبمس���اعدة روسيا وإيران ،يوسع الرئيس السوري
بشار األسد المناطق الواقعة تحت سيطرته .وهذا الواقع من
ش���أنه أن يجعل حزب الله والحرس الث���وري اإليراني قريبين
من الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجوالن .وعلى إسرائيل
أن تواصل جهدها للجم هذا التطور ،إن كان من خالل تجنيد
الواليات المتحدة لمس���اعدتها ،أو عبر استمرار التنسيق مع
موسكو”.
وجاء أيضا أنه “حتى اآلن ،نجحت إسرائيل في إقامة عالقات
عمل فعلية وناجعة مع روس���يا ،نجحت من خاللها في الدفاع
عن مصالحها .إال أن نصب صواريخ  S300و S400في س���ورية
ّ
يتعين على إس���رائيل أن تتبعه ،من
يؤكد حجم الحذر الذي
أجل االس���تمرار في احباط نقل كميات أسلحة إلى حزب الله،
م���ن دون أن يؤدي هذا إلى احتكاك مع موس���كو .وعلى الرغم
من أن جيش بشار األسد مرهق بفعل سنوات الحرب األهلية
التي لم تنته بعد ،وأن حزب الله غارق في القتال في سورية،
وحركة حماس معزولة وضعيفة ،فإنه ما تزال هناك امكانية
ألن تنش���ب مواجه���ات عنيفة مع هؤالء األع���داء ،خاصة وأن
انتفاضة األف���راد لم تنته ،وقد تظهر بوج���وه عدة ،خطيرة،
خاصة إذا ما أخذت طابعا دينيا”.
أما بش���أن العالقات مع تركيا فيقول التقرير “إن العالقات
مع تركيا تش���كل نموذجا لحقيقة أن الشرق األوسط متقلب،
وهذا ٌ
وضع يلزم إس���رائيل بالحذر ،إل���ى جانب اتباع المهنية
االس���تراتيجية .فاتف���اق المصالح���ة بين إس���رائيل وتركيا
في حزي���ران  ،2016وتطور العالقات ،بما يش���مل قطاع الغاز،
ل���م يمنع الرئيس أردوغ���ان من مهاجمة إس���رائيل بتعابير
قاس���ية ،من خالل اتهامها بتهويد القدس ،واتباع اجراءات
أبارتهايد” .و”االحتمال بأن يغير العبون في المنطقة شكل
تعاملهم مع إس���رائيل هو أحد مصادر القلق في إس���رائيل،
وكذلك من صفقة األسلحة األميركية للسعودية ،بقيمة 110
مليارات دوالر ،والتي أجزاء منها من ش���أنها أن تمس بجودة
التفوق العس���كري اإلس���رائيلي .كذلك فإن تحس���ن عالقات
الوالي���ات المتحدة مع الدول العربية التقليدية في الش���رق
األوس���ط ،وهو أمر إيجابي ،من ش���أنه أن يأتي على حس���اب

مستوطنون من اليمين المتدين في مهمة نهب.

العالقات مع إسرائيل” ،حسب ادعاء التقرير ذاته.
وعلى مس���توى الحلب���ة الدولية ،ي���رى التقري���ر أن مكانة
إسرائيل العالمية ترتكز على قوتها العسكرية واالقتصادية
واالس���تراتيجية ،فالتكنولوجيا اإلسرائيلية المتطورة منحت
إس���رائيل اس���ما عالميا .وهذا انعكس في زيارات مهمة جدا
ق���ام بها رئيس الوزراء إلى الصي���ن والهند وإلى العديد من
ال���دول األفريقية .كذلك فإن مخزون الغاز الذي تكش���ف في
السنوات األخيرة من شأنه أن يعزز مكانة إسرائيل.
ويق���ول التقري���ر “إنه على الرغ���م من التط���ور في مكانة
إس���رائيل ،فإن المح���اوالت لضرب مكانة إس���رائيل الدولية
تتواص���ل ،من خالل نش���اطات المقاطعة وس���حب ش���رعية
إس���رائيل .وأضرار هذه الحمالت ما ت���زال ماثلة ،وأبرز تعبير
لها ،قرار منظمة اليونس���كو ،الذي تجاهل العالقة اليهودية
التاريخية بجبل الهيكل (المسجد األقصى المبارك) .والقرار
الذي يصف مغ���ارة المكفيال (الحرم اإلبراهيمي الش���ريف)
والبلدة القديمة في الخليل بأنهما موقع تراثي فلس���طيني
واقع تحت أخطار كبيرة” ،بفعل االحتالل.
ويختم التقرير هذا الب���اب قائال إنه “أمام التحديات التي
فيها أخطار ،تمثل أمام إسرائيل فرصة ليست قليلة ،من أجل
تطوي���ر عالقاتها مع الواليات المتح���دة األميركية ،وتوطيد
ّ
الس���نية ،وأن تلجم مخاطر ولوج
العالق���ات مع الدول العربية
إس���رائيل نحو دولة ثنائية القومية ،وبهذا خس���ارة الهوية
اليهودي���ة لدولة إس���رائيل .فك���ون إس���رائيل متحررة من

تهديدات جيوش نظامية ،إلى جانب قوتها االس���تراتيجية،
وبوجود رئي���س مؤيد في واش���نطن ،أمام إس���رائيل فرصة
إلجراءات اس���تراتيجية ،تضمن مستقبال لها كدولة يهودية
وديمقراطية”.
ويتوق���ف التقرير عند نواح عدة في ش���بكة العالقات بين
إس���رائيل وبين المنظم���ات األميركي���ة اليهودية وجمهور
أبناء الديانة اليهودية ككل في الواليات المتحدة .وكما في
تقارير سابقة ،فإن “معهد سياسة الشعب اليهودي” يلقي
وزنا كبيرا لمثلث العالقات :إس���رائيل -األمي���ركان اليهود-
الس���لطات األميركية .وهو يرى أن على إس���رائيل أن تسعى
بشكل دائم إلى ضمان عالقات وطيدة مع الجمهور األميركي
اليهودي ب���كل تنوعاته ،وأن تأخذ بالحس���بان دائما التنوع
الثقافي والسياس���ي القائم بين الجمه���ور اليهودي الثاني
في العالم من حيث حجمه4 ،ر 5مليون نسمة.
ويق���ول التقري���ر إن ترامب ال يحظى بش���عبية لدى غالبية
األميركان اليهود ،وبش���كل خاص لدى الجمه���ور العلماني
(الذي يشكل الغالبية) ،وبش���كل خاص الشباب منهم .وجاء
في التقرير “إن على إس���رائيل أن ال تتسبب في وضع اليهود
أم���ام وضعية يضطرون فيها إلى االختي���ار ما بين مبادئهم
الديمقراطي���ة والليبرالي���ة ،وبي���ن إس���رائيل ،خاص���ة وأن
مجموعات واس���عة من األميركان اليهود ترى أن إسرائيل في
طريق التراجع عن مبادئ وقيم ديمقراطية”.
ويب���رز ف���ي التقري���ر تحذي���ر “معهد سياس���ة الش���عب

اليهودي” من أن تتحول إس���رائيل إل���ى موضوع خالفي بين
الحزبي���ن األميركيي���ن ،الجمه���وري والديمقراط���ي .ويقول
التقرير “إن التأييد إلس���رائيل العاب���ر لألحزاب في الواليات
المتح���دة األميركية ،هو الكنز السياس���ي واالس���تراتيجي
األول إلس���رائيل .ومن أجل الحفاظ عليه ،أمام حالة التقاطب
األميرك���ي الداخل���ي ،من األفض���ل إلس���رائيل أن تميز بين
احتياجاتها لتطوير عالقات العمل لألفضل مع إدارة الرئيس
دونالد ترامب ،وبين التماثل األيديولوجي مع هذه اإلدارة”.
ويتاب���ع التقرير “إن على حكومة إس���رائيل أن تحافظ على
عالقاتها الوثيقة م���ع كال الحزبين الديمقراطي والجمهوري،
بموازاة الحفاظ على عالقات جيدة مع القطاعات الليبرالية في
الجمهور اليهودي ،حتى وإن أبدت هذه القطاعات انتقادات
تجاه إسرائيل”.
ويق���ول التقرير “إنه ألول مرة في التاري���خ من الممكن أن
تتحول إس���رائيل إلى موضوع خالفي حزب���ي ،لدى الجمهور
األميركي بش���كل ع���ام .فقد أظه���ر اس���تطالع لمعهد بيو
األميرك���ي ،أن  %80من أعض���اء الحزب الجمه���وري يعبرون
ع���ن تأييدهم إلس���رائيل .بينما أق���ل من  %50م���ن أعضاء
الح���زب الديمقراط���ي يؤي���دون المواقف اإلس���رائيلية من
الفلس���طينيين .ومع أن هذا األمر لم ينعكس في الكونغرس
األميرك���ي ،إال أنه على المس���توى الميداني ،فإن التراجع في
التأييد إلسرائيل بات مقلقا ،خاصة وأن هذا الخالف يلج أيضا
إلى الجمهور اليهودي في الواليات المتحدة األميركية”.

باحث في «معهد أبحاث األمن القومي»:

سبب الرد اإلسرائيلي «المعتدل نسبيا» على اتفاق المصالحة الفلسطيني
يعود إلى عدم الرغبة بالدخول في مواجهة مع ترامب والسيسي!
قال ش���لومو بروم ،الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية في «معهد
دراس���ات األمن القوم���ي» في جامعة تل أبي���ب ،إن التوقي���ت الحالي التفاق
المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس مالئم بالنسبة لسلوك إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب وحكومة إسرائيل.
وأضاف بروم في سياق مقال تقدير موقف ظهر في موقع معهد الدراسات
المذكور في بداية هذا األسبوع ،أنه يبدو أيضًا أن طاقم المفاوضات األميركي
برئاس���ة جيس���ون غرينبالت يؤيد عملية المصالحة ويدفع نح���و تحقيقها،
على افتراض أن ذلك س���يزيل عقبة من أمام العملية السياس���ية اإلسرائيلية
 الفلس���طينية .كما صرحت اللجن���ة الرباعية التي تض���م الواليات المتحدةفي  19أيلول الماضي بأن هناك حاجة إلى إعادة القطاع إلى س���يطرة السلطة
الفلس���طينية ،وكان من الواضح أن مثل هذه الخطوة ستكون ممكنة فقط من
خالل اتفاق مصالحة بين الحركتين.
ورأى أن حكومة إس���رائيل أيضًا ّردت على االتفاق بـ»اعتدال نس���بي» ،وعلى
الرغ���م من تصريحاته���ا ضد االتفاق ،فه���ي لم تتخذ أي خط���وة عملية ضد
الس���لطة الفلس���طينية بعد التوقيع .وبرأيه فإن عدم وج���ود رد يعود بصورة
أساس���ية إلى عدم الرغبة بالدخول ف���ي مواجهة مع إدارة ترامب ومع الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،لكن هذا يكشف في الوقت نفسه إدراكًا داخل
إسرائيل بأن «االتفاق سيس���اهم في استقرار الوضع في قطاع غزة ،وفي منع
جولة عنف إضافية بين إسرائيل وحماس».
وأش���ار الباحث إلى أن المحاوالت السابقة للمصالحة بين فتح وحماس انتهت
باالنهيار حتى بعد توقيع االتفاقات وبدء تطبيقها ،وذلك بسبب رؤية الطرفين
ش���بكة العالقات بينهما كلعبة خاس���رة كل ربح فيها لطرف هو خسارة للطرف
اآلخ���ر ،وكل منهما معني باالتفاق فقط ألن تطبيقه س���يؤدي في نهاية األمر
إلى هيمنت���ه المطلقة .وقد أدت ه���ذه الدينامية إلى انهي���ار أو عدم تطبيق
محاوالت سابقة لتسوية العالقات بين المعسكرين ،وأيضًا بسبب عدم االتفاق
عل���ى «الموضوعات الوطنية» ومن بينها ما يلي -1 :مس���ألة خضوع ذراع حماس
العسكرية للحكومة الفلسطينية ،وسعي حماس إلى واقع يشبه الوضع القائم

في لبنان ،حكومة مركزية في بيروت ،في مقابلها يحتفظ حزب الله بميليش���يا
مس���لحة غير خاضغة للحكومة المركزية .بينما تصر زعامة السلطة على تطبيق
مبدأ س���لطة واحدة مع س�ل�اح واحد .وفي هذه األثناء ج���رى تأجيل النقاش في
هذه المس���ألة .وهذه المس���ألة لها صلة أيضًا بعالقة حماس مع إيران .فالذراع
العس���كرية للحركة تعتمد على المساعدة من إيران ،واستمرار هذه المساعدة
يفرض عليها مواصلة تطوير عالقاتها مع طهران؛  -2انضمام حماس إلى منظمة
التحري���ر وقبولها بش���روطها .فحماس معنية باالنضمام إل���ى منظمة التحرير
الفلسطينية كخطوة تسمح لها بالسيطرة على المنظمة ،بينما تسعى فتح إلى
ضم حماس ضمن ش���روط تقييد وتقليص قدر اإلم���كان؛  -3قضية االنتخابات،
حيث يؤيد الطرفان إجراء انتخابات للمجلس التش���ريعي وللرئاس���ة ،لكن فقط
ضمن شروط تضمن نجاحهما .ومن هنا الخالف بشأن أسلوب االنتخابات.
ورأى ب���روم أن هن���اك ثالثة س���يناريوهات محتملة .في الس���يناريو األول
يجري تنفيذ االتفاقات التي جرت الموافقة عليها ،لكن الموضوعات الوطنية
المفتوحة تبقى موضع خالف ،وعلى الرغم من ذلك يقرر الطرفان عدم تحطيم
األوان���ي .وبهذه الطريقة سينش���أ توازن جديد في قطاع غزة حيث س���يكون
للطرفين وجود عس���كري .وهذا الواقع سيكون ش���بيهًا جدًا بالواقع في لبنان،
على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية ستظل معادية للذراع العسكرية في
حماس وستحاول تقييد نشاطها ،وستكون لها الحرية في إجراء مفاوضات مع
إسرائيل .في الس���يناريو الثاني ،سيؤدي عدم االتفاق على هذه القضايا إلى
انهي���ار االتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعه .وفي الس���يناريو
الثالث ،الذي حظوظه ضئيلة ،يتوصل الطرفان إلى االتفاق أيضًا على القضايا
الوطنية وينفذانها.
وبموج���ب قراءت���ه ،في جمي���ع األحوال من األفض���ل أن تواصل إس���رائيل
سياس���تها التي ال تعارض بصورة فعالة اتف���اق المصالحة هذا ،وتتعاون مع
الواليات المتحدة ومصر والس���لطة الفلس���طينية .كما أنه من األفضل وجود
وضع يكون للفلسطينيين فيه حكومة واحدة تمثلهم أمام إسرائيل ،ويمكن
أن يش���كل ذلك فرصة أفض���ل للتقدم ،ولو بصورة تدريجي���ة ومحدودة ،نحو

تهدئة النزاع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني ،وربما حله في المستقبل .كما أن
ما أس���ماه “الس���يناريو اللبناني” هو أيضًا أفضل بكثير م���ن الوضع الحالي،
ألنه س���يؤدي إلى اس���تقرار قطاع غزة ،وسيقيد أكثر النش���اطات العسكرية
لحماس ،وسيكون معناه أن تمنح حماس الحكومة في رام الله قيادة العالقات
السياسية مع إسرائيل بما في ذلك المفاوضات معها.
وأعرب الباحث عن اعتقاده ب���أن اتفاق المصالحة هو نتيجة مبادرة مصرية
مدعومة من األردن والس���عودية واإلمارات العربي���ة ،ودول أخرى تنتمي إلى
الكتلة السنية البراغماتية .وتهدف المبادرة إلى خدمة مصالح مصر والكتلة
الس���نية عامة ،وقطع عالقة حماس بحركة اإلخوان المس���لمين ،وبالدول التي
تؤي���د الحركة ،مثل قطر وتركيا ،ومنع انجرار حماس إلى حضن إيران والحؤول
دون تعاون بين حماس والمجموعات الجهادية ،وخصوصًا الموجودة في شبه
جزيرة سيناء ،وتفادي نش���وب عنف بين إسرائيل وحماس يمكن أن يتسبب
بتحويل االنتباه عن المشكالت األساسية التي تعانيها الكتلة السنية ،وهي
اإلس�ل�ام الجهادي ،واإلخوان المس���لمين ،وإيران ،واإلضرار بقدرة هذه الدول
عل���ى مواجهتها ،وأيضًا بالتعاون مع إس���رائيل ،وأخي���رًا ترميم مكانة مصر
الحالية في العالم العربي من خالل استئناف دورها المركزي في المفاوضات
اإلسرائيلية – الفلسطينية.
وتاب���ع أنه في مرحلة أولى نجحت مصر ف���ي تحقيق هدف إبعاد حماس عن
اإلخوان المس���لمين وعن المجموعات الجهادية عندما نشرت حماس ورقتها
السياس���ية الجديدة التي قطعت فيها العالقة مع حركة اإلخوان المسلمين،
وتعهدت بوقف الصالت مع المجموعات الجهادية التي تنش���ط في س���يناء،
وبالتعاون مع مصر في محاربتها .وفي مرحلة ثانية جرى التوصل في القاهرة
إلى اتفاق مصالحة بين فتح وحماس.
ورأى أن���ه في االجمال ،فإن الرئيس محمود عب���اس وحركة فتح راضيان عن
اتفاق المصالحة .وبالنسبة إليهما ،فإن توقيع االتفاق ،وفي هذا اإلطار حرمان
محمد دحالن م���ن القيام بأي دور ،ه���و انتصار تحقق نتيجة اس���تعدادهما
الجازم التخاذ تدابير قاسية ضد قطاع غزة ،وحرمانه من موارد مالية والتسبب

بتفاق���م الوضع هناك .كما أن تنفيذ البن���ود التي جرت الموافقة عليها كلها
سيس���مح بعودة وجود أمني واسع للغاية للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة،
ً
يشمل أوال حملة السالح الذين يعملون في المجاالت المدنية ،الشرطة الزرقاء،
وحدات األمن الداخلي ،واالس���تخبارات العامة ،وس���يكون هناك نحو  20ألف
ش���خص تابعين لحكومة السلطة .ثانيًا ،اضطرت حماس إلى إبعاد قواتها عن
المعابر ،بما في ذلك معبر رفح ،واستبدالها بقوات تابعة للسلطة ،على ما يبدو
من الحرس الرئاس���ي .لكن بالنس���بة إلى أعضاء فتح ما يزال هناك تحد صعب
تطرح���ه الموضوعات التي تس���مى “الموضوعات الوطني���ة” ،وخاصة تحقيق
ه���دف “حكومة واحدة ،وس�ل�اح واحد” ،أي خضوع جميع العناصر المس���لحة
لسيطرة السلطة.
وبالنس���بة إلى حماس أشار إلى أنها اضطرت إلى الموافقة على هذا االتفاق
بسبب تفاقم الوضع في قطاع غزة في أعقاب الخطوات التي اتخذتها السلطة.
كما أثر على حم���اس اعتمادها على مصر التي تس���يطر على المخرج الوحيد
للقطاع الذي ال يخضع لس���يطرة إس���رائيل ،وكذلك تفاقم الن���زاع بين الدول
الس���نية بزعامة الس���عودية وقطر مما أدى إلى قطيعة بين حماس والمصدر
األساس���ي لمس���اعدتها المالية .كما لعبت التغييرات التي طرأت على زعامة
ُ
حماس دورًا مهمًا ،فقد انتخب إس���ماعيل هنية رئيس���ًا للمكتب السياس���ي
ُ
ً
للحركة بدال من خالد مش���عل ،وانتخب يحيى الس���نوار من الذراع العسكرية
زعيم���ًا للحركة في قطاع غزة .وكانت النتيجة عمليًا انتقال مقر قيادة حماس
إلى غزة وتحول الس���نوار إلى ش���خصية مهيمنة .وبخ�ل�اف التقديرات التي
سادت إسرائيل بعد انتخاب الس���نوار ،والتي مفادها أن هذا االنتخاب معناه
س���يطرة الذراع العسكرية على الذراع السياس���ية ،وانتهاج السنوار سياسة
أكثر كفاحية ،فإن شخصيته المهيمنة تسمح عمليًا للذراع السياسية بفرض
إرادتها على الذراع العسكرية .وتجلى ذلك في تصريح السنوار بأنه “سيكسر
عظ���ام” الذي���ن يعارضون خطواته .ولقد تبنى الس���نوار سياس���ة براغماتية
وعقالنية ،ووفقًا لتحليله للوضع فإن مفتاح حل مشكالت غزة موجود في مصر
وليس في إيران ،وهو يتصرف تبعًا لذلك.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي

مخطط لخفض الضرائب من أجل صرف الفائض الكبير في مدخوالت الضريبة

شركة تنوفا تواصل
تراجع سيطرتها على
سوق منتوجات األلبان

*مدخوالت الضريبة في العام الجاري سجلت ذروة غير مسبوقة 300 -مليار  -بزيادة  %5عن الهدف األساس
*مختصون يحذرون من أن الفائض نابع أساسا من مدخوالت عابرة ّ
لمرة واحدة والتخفيض سيدخل الخزينة في عجز مستقبال*

قال تقرير جديد إن نس���بة احتكار ش���ركة تنوفا لمنتوجات
االلب���ان واألجبان اإلس���رائيلية هبطت ألول ّ
مرة من���ذ  70عاما،
إل���ى م���ا دون  ،%50وباتت تحديدا 1ر ،%49بع���د أن كانت هذه
الشركة تحتكر أكثر من  %90من احتياجات السوق قبل عشرات
الس���نين ،قبل دخول شركات إسرائيلية أخرى إلى السوق ،ومن
ثم توسيع حجم االستيراد.
ويق���ول التقرير إن���ه في الع���ام  ،2013كانت ش���ركة تنوفا
تسيطر على ما يالمس  %58من الس���وق ،واستمر الهبوط إلى
العام الماضي  ،2016إذ كانت النس���بة 7ر ،%51وسجلت تراجعا
آخر هذا العام .في حين أن الش���ركة اإلس���رائيلية المنافس���ة
ش���تراوس تحافظ على نسبة سيطرة على الس���وق ،منذ العام
 2013وحتى العام الجاري ،ما بين  %26إلى  .%25بينما الش���ركة
اإلسرائيلية الثالثة تارا ،ارتفعت تدريجيا من أقل من  %10في
العام  ،2013إلى محيط  %13في العامين الماضي والجاري.
وحس���ب المعطيات ذاتها ،فإن االستيراد والشركات األخرى
ضاعفت حصتها من 3ر %6في العام  ،2013إلى 4ر %12في العام
الجاري ،بعد أن كانت في العام الماضي تس���يطر على 7ر %9من
حجم الس���وق .ويشار إلى أنه منذ سنوات طويلة يطالب القطاع
االقتصادي بتحرير الس���وق أمام االستيراد والمنافسة ،بادعاء
أن االحتكار يبقي على األسعار عالية.
وكما يبدو فإن من أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع نسبة
س���يطرة تنوفا على س���وق األلبان واألجبان ،هو منتوج األجبان
الصفراء ،التي ارتفع اس���تيرادها في العام األخير ،وهي حاليا
في حدود  %14من احتياجات الس���وق ،ولكن النس���بة سترتفع
بق���رار من اللجن���ة الحكومية ،إلى حوال���ي  %25من احتياجات
الس���وق ،بمعنى  6100طن من األجب���ان الصفراء ،التي تعد من
أبرز منتوجات شركة تنوفا.
ّ
وكانت ش���ركة تنوفا قد بيعت أكثر من مرة في الس���نوات
الماضي���ة ،حتى بات���ت حاليا بملكية ش���به كاملة لش���ركة
صيني���ة ،وقبلها ش���ركة هولندية ،إال أن أح���د أصحاب هذه
الشركة الهولندية هو إسرائيلي وكان صاحب السيطرة على
تنوفا.
وقد أسست المس���توطنات الصهيونية والمزارعون فيها
ف���ي العام  1926اتح���ادا أثمر عن اقامة هذه الش���ركة ،التي
كانت تعنى بتس���ويق منتوجات الحلي���ب والبيض ،وبعض
أصناف اللحوم ،للمستوطنات الصهيونية التي بدأت تنتشر
في فلس���طين في تلك السنوات ،وكانت كلها تابعة للحركة
الصهيونية وتحت اشرافها الدائم .وبعد العام  ،1948تحولت
الشركة إلى شبه رس���مية ،تابعة للقرى الزراعية التعاونية،
“الكيبوتس” و”الموشاف” ،وتوس���ع بعد ذلك نطاق عملها
مع تقدم السنين ،وكانت الش���ركة شبه االحتكارية لسنين
طويلة ،إلى أن تحولت إلى ش���ركة مس���اهمة ،ومن ثم بدأت
عملية بيع اس���همها ،خاصة حينما بدأ ينه���ار نظام القرى
الزراعية التعاونية في إس���رائيل ،بفعل سلسلة من األزمات
المالية التي عصفت به.
وتوس���عت أعمال تنوفا مع الس���نين ،وبات���ت تملك حظائر
ماش���ية وتبيع اللحوم ،اضاف���ة إلى الخض���ار المثلجة وغيرها
الكثير من األصناف الغذائية.

ارتفاع بنسبة  %31في
الصادرات إلى الصين
س���جلت الصادرات اإلس���رائيلية إل���ى الصين في األش���هر
الثمانية األولى من العام الجاري ،ارتفاعا بنس���بة  %31مقارنة
م���ع ذات الفترة م���ن العام الماضي ،لتصل إلى مس���توى 13ر2
ملي���ار دوالر ،مقابل 63ر 1مليار دوالر في نفس الفترة من العام
الماضي ،وسط مؤش���رات إلى أن يسجل العام الجاري ذروة في
الصادرات اإلس���رائيلية إلى الصين ،في اعقاب تطور العالقات
االقتصادية بين الجانبين في السنوات األخيرة.
وتش���هد العالق���ات االقتصادي���ة والتجارية اإلس���رائيلية-
الصينية ارتفاعا مس���تمرا منذ سنوات .وفي العام الماضي تم
التوقي���ع على اتفاقية تجارة ّ
حرة بي���ن الجانبين ،وقال رئيس
الحكوم���ة بنيامين نتنياهو إن التوقيع على هذه االتفاقية من
ش���أنه أن يساهم في النمو االقتصادي ،إذ حسب قوله في تلك
االتفاقية احتماالت كبيرة لزيادة الصادرات اإلس���رائيلية إلى
الصين.
وأقرت الحكومة اإلس���رائيلية قبل نحو ستة اشهر ،استقدام
 20أل���ف عامل من الصين ليعملوا في قطاع البناء ،الذي يعاني
م���ن قلة العاملين .وبحس���ب ما نش���ر ،فإن إس���رائيل تعهدت
للحكوم���ة الصينية بعدم تش���غيل العمال في مس���توطنات
المناطق المحتلة الفلسطينية والسورية منذ العام  .67وحسب
تقاري���ر الحقا ،فإن هذا القرار لم يدخ���ل بعد إلى حيز التنفيذ
كليا .واختيار الصين دون س���واها الستقدام العمال ،هو مؤشر
اضافي إلى العالقات النوعية بين الجانبين.
وبموجب ما نش���ر ،فإن الصادرات إلى الصين كانت قد سجلت
ف���ي العام  2015ذروة حين بلغت قيمتها 1ر 3مليار دوالر ،إال أن
الصادرات س���جلت تراجعا في الع���ام  ،2016إذ بلغ حجمها في
ح���دود 3ر 2مليار دوالر ،ومن المتوق���ع لها أن ترتفع هذا العام
إلى أكثر مما سجلته في .2015
إال أن المي���زان التج���اري يمي���ل لصالح الصين بش���كل كبير
جدا ،وكان االس���تيراد من الصين في العام الماضي 5ر %13من
اجمالي البضائع المس���توردة إلى إسرائيل ،وبلغت قيمته 9ر7
مليار دوالر ،ما يعني أن الميزان التجاري يميل بنس���بة 5ر%77
لصالح الصين.
ويس���تدل من المعطي���ات أن الحصة األكبر ف���ي الصادرات
إلى الصين هي من القطاع التكنولوجي ،إن كان على مس���توى
ّ
المركبات الدقيقة ،أو على مستوى المعدات ،وتحل في المرتبة
الثانية المواد الكيميائية عل���ى مختلف أنواعها .وقال تقرير
أخير إن إس���رائيل تطمح أيضا في تعمي���ق صادراتها الطبية
إلى الصين.

تجدد الج���دل في الصحاف���ة االقتصادية اإلس���رائيلية بعد إع�ل�ان وزارة المالية
ووزيرها موش���يه كحلون نيتهما اج���راء تخفيض ضريبي جدي���د ،ليس واضحا بعد
معالمه ولكن هذا جاء بعد تقرير للمحاس���ب الع���ام للدولة حول الفائض في خزينة
الضرائ���ب ،وانخفاض العجز ف���ي الموازنة العامة ،الناجم ع���ن خفض في مصروفات
الحكومة .ويرى مختصون أن هذا الفائض ليس ناجما عن نش���اط اقتصادي دائم ،بل
ّ
المجسات االلكترونية
إن غالبيته بسبب صفقات بيع ش���ركات كبرى ،أكبرها شركات
للسيارات “موبيل أي” التي بيعت قبل سبعة أشهر بـ  15مليار دوالر.
ويقول تقرير المحاس���ب العام إنه في األش���هر التس���عة األولى من العام الجاري،
تراك���م في خزينة الضرائب ما يالمس 8ر 8مليار ش���يكل ،وهو م���ا يعادل 5ر 2مليار
دوالر .وه���ذا قبل أن يدخل إلى الخزينة المردود الضريب���ي لصفقة بيع “موبيل أي”
بحوال���ي 1ر 1مليار دوالر .وهذا الفائض يزيد بنح���و  938مليون دوالر عن ذات الفترة
من العام الماضي.
والعنوان األبرز للتخفيض الضريبي ،بحس���ب ما ينشر ،هو ضريبة القيمة المضافة،
الت���ي هي عند  ،%17وق���د يكون التخفيض إما نصف بالمئ���ة ،وحتى  %1كأبعد حد.

كم���ا جرى الحديث عن تخفيض اضافي في ضريبة الش���ركات ،التي من المفترض أن
تنخفض في مطلع العام المقبل  ،2018إلى نسبة .%23
وقد حذرت تقارير في الصحافة االقتصادية ،المملوكة باألساس من حيتان المال،
من مخطط تخفيض الضرائب ،بدعوى أن غالبية المداخيل هي عابرة وليست ثابتة ،ما
يعني بحسب المراقبين ،أن أي تخفيض ضريبي ،سيكون ثابتا في السنة المقبلة وما
بعدها ،بينما ال يوجد ضمان ،لمداخيل أكثر من المخطط في العام المقبل.
وكانت إس���رائيل قد ضجت قبل سبعة أشهر ،لدى شراء ش���ركة “إنتل” العالمية،
لشركة “موبيل أي” اإلسرائيلية بما يزيد عن  15مليار دوالر .وهي شركة ّ
طورت برنامج
ّ
مجس���ات ،وكاميرات صغيرة ،في السيارات ،تستطيع أن ترصد انحراف السيارة ،وأي
ّ
اقتراب خطير من مارة وسيارات في الش���وارع ،وتنذر السائقين التباع الحذر .وبدأت
الكثير من ش���ركات الس���يارات تركب مثل ه���ذا البرنامج .وقال���ت وزارة المواصالت
اإلس���رائيلية ،إن  %54م���ن الس���يارات الجديدة التي دخلت إلى إس���رائيل في العام
الماضي تم دمج هذا البرنامج بها .كما أن نظاما إس���رائيليا يلزم الشاحنات من انتاج
العام  2012والحقا بتركيب هذه المنظومة.

وق���د بدأ الجدل حول مخط���ط التخفيض الضريبي بعد أي���ام قليلة من اإلعالن عن
تلك الصفقة ،حول ش���كل صرف هذه “الغنيمة” غي���ر المتوقعة لخزينة الضرائب.
ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد ،تطالب أوس���اط اجتماعية بصرف
المداخيل على قضايا اجتماعية.
كذلك ،وحسب التقرير ذاته ،فإن العجز في الميزانية العامة سجل نسبة منخفضة
في األش���هر ال���ـ  12األخيرة9 ،ر ،%1رغم أن الس���قف المحدد للع���ام الجاري 9ر %2من
حجم الناتج العام ،ما يعني6ر 36مليار شيكل ،وهو ما يعادل 5ر 10مليار دوالر كعجز
مخطط في الميزانية .وقد س���جل ش���هر أيلول الماضي فائضا في الميزانية العامة
بنحو مليار دوالر ،ما أدى إلى تخفيض العجز أكثر.
وبحس���ب التقدي���رات األولية ،فإنه حت���ى نهاية العام الجاري ق���د تكون الحزينة
ّ
العامة أمام فائض يصل إلى  15مليار ش���يكل ،وهو ما يع���ادل 2ر 4مليار دوالر ،وجل
ه���ذا الفائض من خزينة الضرائ���ب ،بينما الباقي من عدم اتم���ام صرف مخطط في
الميزانية العامة .وكما في كل عام ،تزيد الحكومة من صرفها في الش���هر األخير ،من
أجل الوصول أو االقتراب من العجز المحدد في الموازنة العامة.

ارتفاع بنسبة  %18في السياحة اإلسرائيلية إلى الخارج
*اتساع ظاهرة “الهروب” من قضاء العطلة الصيفية واإلجازات في الفنادق اإلسرائيلية باهظة الثمن *أبرز عناوين السفر :الجزر اليونانية
وقبرص ثم تركيا *كل بيانات التحذير من السفر إلى تركيا لم تنفع وسجل ارتفاعا بنسبة  %36لكنه ما يزال  %50مقارنة بالعام *2008
قالت احصائيات جديدة إن عدد المس���افرين عبر المطار اإلس���رائيلي الدولي
“بن غوريون” س���جل في ش���هري الصيف تموز وآب ارتفاعا حادا بنس���بة ،%15
وهي نس���بة قريبة لتلك التي تم تس���جيلها في النصف األول من العام الجاري
( ،)%18كم���ا أن التقديرات األولى تقول إن عدد المس���افرين في ش���هر أيلول
الماضي ،س���جل هو أيضا ارتفاعا بنسبة  ،%15وكل هذا مؤشر لالزدياد الحاد في
أعداد الذين اختاروا قضاء العطل���ة الصيفية في الخارج ،هروبا من التكلفة في
إسرائيل.
التقرير إن عدد المس���افرين في ش���هري تموز وآب ،بلغ 7ر 4مليون مس���افر،
من بينهم 5ر 2مليون مس���افر في ش���هر آب وحده ،بينما تقول تقديرات أولية
إن عدد المس���افرين في ش���هر أيلول الماضي تجاوز مليوني مسافر ،بزيادة قد
تتجاوز  %12مقارنة مع ذات الش���هر من الع���ام الماضي  .2016وتقول تقديرات
سلطة المطارات اإلسرائيلية إن عدد المسافرين عبر المطار الدولي سيصل هذا
العام إلى  20مليون مسافر ،مقابل 34ر 17مليون مسافر في العام الماضي ،2016
بمعنى زيادة بنسبة 35ر.%15
ويس���اهم في الزيادة الحاصلة في عدد المسافرين عبر المطار الدولي ،ارتفاع
عدد الس���ياح األجانب إلى إسرائيل ،بنس���بة شبه ثابتة منذ مطلع العام الجاري،
بما بين  %22إلى  ،%24مع مؤش���رات إلى أن عدد الس���ياح سيتجاوز حاجز ثالثة
مليون س���ائح ،وقد يصل إلى 4ر 3مليون ،وهو العدد الذي تم تسجيله ألول ّ
مرة
في العام .2010
وتق���ول التقارير الصحافي���ة إن العنوان األكبر للنقاهة ف���ي الخارج ،هو جزر
اليون���ان العدي���دة ،ثم جزيرة قب���رص ،ومن ثم تركيا ،وما يجم���ع هذه المواقع
الثالثة هو الفنادق الضخمة ،مع برنامج اس���تضافة ش���امل ،ويتم الس���فر عبر
رحالت خاصة موسمية ،كلفتها تبقى أقل من الرحالت المنتظمة.
ويش���ير تقرير في صحيفة “ذي ماركر” إلى أن عدد الس���ياح من إسرائيل إلى
قبرص سجل في شهري الصيف ارتفاعا يتجاوز  %75مقارنة مع ذات الشهرين
من العام الماضي .ففي ش���هر تموز وحده بلغ عدد الس���ياح  87ألفا ،مقابل 49
ألفا في العام الماضي ،وهذه وتيرة اس���تمرت في شهر آب ،كما أن قبرص كانت
عنوانا واضحا لليهود في فترة األعياد التي انتهت في األسبوع الماضي.
كذلك فقد كانت قفزة ضخمة بنس���بة  ،%40في الس���فر إلى تركيا في شهري
الصي���ف ،وحس���ب التقديرات فإن عدد الس���ياح من إس���رائيل إل���ى المناطق

السياحة االسرائيلية :ارتفاع «الصادر».

الس���ياحية التركية وأولها انطاليا بلغ  256ألف سائح ،مقابل  183ألفا في العام
الماض���ي  .2016وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة إال أن اجمالي عدد الس���ياح
هذا العام ،ورغم ارتفاعه ،ما يزال بعيدا عن عدد السياح من إسرائيل إلى تركيا
في العام  ،2008إذ بلغ نصف مليون ش���خص .وقد تراجعت األعداد بشكل هائل
بسبب األوضاع األمنية االقليمية.
إلى ذلك ،ق���ال تقرير في الملحق االقتصادي “مامون” في صحيفة “يديعوت
أحرونوت” إن ش���هري الصي���ف الماضيين ،تموز  ،وآب ،س���جال ذروة في صرف

الجمهور العام في إسرائيل ،إذ بلغ حجم الشراء من خالل بطاقات االعتماد 22ر51
مليار شيكل ،وهو ما يعادل 5ر 14مليار دوالر ،وهذه زيادة بنسبة 15ر %7عما كان
في نفس الفترة من العام الماضي .2016
ويعد ش���هرا الصيف األكثر صرفا مقارنة مع باقي أش���هر الس���نة ،وحس���ب
التقري���ر فإنه في هذين الش���هرين يرتفع الصرف على م���واد البناء والصيانة
البيتي���ة اضاف���ة إلى األثاث ،ومن ف���وق كل هذا ارتفاع الصرف على الس���ياحة
وقضاء فترات العطل السنوية.

غالء المعيشة -القضية األكثر إثارة لقلق اإلسرائيليين
*محاربة غالء المعيشة ليست مجرد تخفيض لضريبة القيمة المضافة بل تتطلب مواجهة الجهات القوية في السوق
وهي الصناعيون والمسوقون والمستوردون االحتكاريون ولجان العمال المسيطرة على مؤسسات حكومية*
بقلم :سامي بيرتس (*)
ما الذي يمس أكثر بالجمهور اإلس���رائيلي؟ االختناقات المرورية؟ الدور لدى الطبيب؟
الروات���ب؟ التعليم؟ االحت�ل�ال؟ الديمقراطية؟ ،الصراعات م���ع المتدينين /الطائفيين/
القوميين؟ الوضع األمني؟ ليس بالضبط .فبحس���ب اس���تطالع نشر قبل عدة أسابيع في
صحيف���ة “يديعوت أحرونوت” ،يظهر أن القضية المقلقة أكثر لإلس���رائيليين هي غالء
المعيشة.
نعم ،بعد ست سنوات من اندالع احتجاجات صيف العام  ،2011فإن قضية غالء المعيشة
ما تزال قضية مركزية تشغل الجمهور اإلسرائيلي .صحيح أننا نحطم أرقاما قياسية في
شراء السيارات والسفر إلى الخارج ،وأن لغالبية اإلسرائيليين بيوتا تضاعفت قيمتها في
السنوات العشر األخيرة ،كما أننا لمسنا انخفاض أسعار الهواتف واالتصاالت الخليوية،
وأجهزة التلفزيون المستوردة ،ومع ذلك كيف حصل أن ما يشوش على حياتنا هو ارتفاع
األسعار؟.
وما تزال هناك أحجية أخرى :خفض غالء المعيش���ة ليس���ت قضي���ة خالف بين يمين
ويس���ار ،ومتدينين وعلمانيين ،يهود وعرب ،ومن المفترض أن تكون قضية اجماع ،إذن
لما ليس لدينا انجازات ذات أهمية في هذا المجال؟.
تكشفت في األيام األخيرة الخطة المتبلورة في وزارة المالية لمواجهة غالء المعيشة،
بحيث سيتم تحويلنا من مستهلكين إلى مستوردين ،بمعنى تسهيل االستيراد الفردي
إلى إس���رائيل ،وتقليص البيروقراطية المتش���عبة الزائدة ،التي تمنعنا من أن نستورد
بأنفسنا احتياجاتنا .وبدال من االنتظار بأن يكون لدينا  10مستوردين اضافيين لمعجون
األس���نان ،وشفرات الحالقة ،والحفاظات ،ليتنافسوا في ما بينهم ،فإن المتاح حسب تلك
الخطة أن نستورد بأنفسنا من الخارج هذه المنتوجات.
وقد بلورت لجنة حكومية تقريرا سيتم عرضه على وزير المالية موشيه كحلون ،يتضمن
معالجة كل الحواجز المرتبطة باالس���تيراد الش���خصي .إال أن اللجنة لم تبحث في الشأن
األساس���ي :الضرائب المفروضة على االس���تيراد الش���خصي .حتى اليوم فإن االستيراد
الش���خصي معفي من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المشتريات ،حتى بضاعة بقيمة
 75دوالرا .وإذا ما كانت الرزمة المستوردة تتراوح قيمتها ما بين  75إلى  500دوالر ،يكون
على المش���تري دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة المشتريات ،وفي حال كانت الرزمة
أعلى من  500دوالر ،يكون على المشتري أن يدفع أيضا الجمارك المناسبة.
وتق���ول جهات حكومية إنه إذا تم رفع الحد األدنى المعفي من الضرائب من  75دوالرا
إلى  200دوالر ،فإن هذا س���يكون محفزا لزيادة االس���تيراد الشخصي .ولكن في المقابل،

كان ادع���اء بأن هذا العرض من ش���أنه أن يميز ضد المصال���ح التي تضطر لدفع ضرائب،
وإذا مس بهم هذا فإنه سيمس بمداخيل الدولة من الضرائب ،وبأرباح المصالح ،ومن هنا
سيكون ّ
مسا بالنمو االقتصادي والتشغيل.
وكال االدعاءين منطقيان ،ويعكس���ان معضلة أساس���ية في االقتص���اد التقليدي :فأي
قضية أوال ،االهتمام باألس���عار المنخفضة للمس���تهلك ،أو القل���ق لضمان أماكن عمل؟،
وهذه المعضلة تعمقت في الس���نوات األخيرة على خلفية األزمة االقتصادية العالمية،
وبعد ثالثة عقود من العولمة المتسارعة ،فدول كثيرة تفحص السياسة المطلوبة للدفاع
عن أماكن العمل.
ولدينا أيضا معضلة كهذه ،إال أن إسرائيل موجودة في مكان مثير .فهي أكثر غالء من
مع���دل دول منظمة  ،OECDبـ  .%11ولكن األكثر أهمي���ة هو أنها أكثر غالء في الخدمات
وفي البضائ���ع التي ال يمكن اس���تيرادها ،الكهرباء والماء والغ���از والبيوت ،وكل هذا ال
يمكن استيراده .وال أيضا المطاعم والفنادق والمواصالت .ولهذا فإننا ُمثقلون بعبء على
الجيب ،وليس لدى المنتجين محفز لخفض األسعار .وفي أحيان متقاربة ،فإن المنتجين
هم مؤسسات الدولة ذاتها ،المسيطرة على الكهرباء وعلى األراضي والمياه.
وهن���اك مجاالت أخرى تش���هد غالء ،ولكل مجال منها أس���بابه :الكح���ول غالي الثمن،
لكونه “منتوجا س���لبيا” ،إذ أن استهالكه الكبير للفرد يتسبب بأضرار .والحليب واألجبان
والبيض غالية الثمن ،بسبب وجود مجالس انتاج زراعية ،تهتم بالدفاع عن أماكن االنتاج
المحلية ،وبتوفر البضاعة الطازجة .كذلك الخبز والحبوب ،والزيوت والمشروبات العادية،
وكلها غالية الثمن ألن س���وق األغذي���ة احتكارية وفيها عدد قليل م���ن الالعبين الذين
يسيطرون عليها.
في كل المجاالت هذه ال يوجد للمس���تهلك اإلسرائيلي خيار االستيراد الشخصي .من
هنا فإن التعديل على االستيراد الش���خصي المعروض لن يساعده .فقط اصرار حكومي
حقيقي من ش���أنه أن يخفض غالء المعيشة .إال أن معالجة الحكومة في قضية االستيراد
الشخصي ،هي اثبات على صعوبة فتح االسواق أمام المنافسة ،وعلى عدم قدرة الحكومة
عل���ى تفكيك اعتراضات أصحاب ش���أن ،مثل المس���توردين والصناعيين والمس���وقين
والوسطاء ،الذين يتمتعون بالوضع القائم.
وهذا يجرنا إلى س���ؤال :ما العمل؟ .أحد المس���ارات الذي ُيطرح كوس���يلة لخفض غالء
المعيش���ة ،هو خفض ضريب���ة القيمة المضافة .ولكن يوجد قط���اع ال تفرض عليه هذه
الضريبة ،وهو قطاع الخضراوات والفواكه .ولش���ديد الغرابة فإنه في هذا القطاع بالذات،
األس���عار في إس���رائيل أقل من المعدل ف���ي دولة منظمة  .OECDوه���ذه الميزة تكلف
خزينة الدولة بضعة مليارات جيدة سنويا .وبالتحديد فقد كانت الكلفة في العام الجاري

 ،2017حوالي 13ر 3مليار شيكل وهذا مبلغ خسرته خزينة الدولة.
إال أنه يمكن التخمين بأن الخسارة األكبر هي االعفاء من ضريبة القيمة المضافة ،الذي
يس���مح بإخفاء مداخيل بمنتهى السهولة ،وقطاع الخضروات والفواكه موبوء باالقتصاد
األسود .فاإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة هو اجراء سهل تنفيذه ،ولكن له انعكاسات
صعب���ة على االقتصاد والجهاز الضريبي .ولهذا فإن االعفاء ليس أمرا مرغوبا ،ألنه مدخل
للتهرب الضريبي ،وفي ح���ال تم تنفيذ االعفاء فمن الصعب الغائه .وقد كانت محاوالت
ف���ي الماضي إللغاء االعفاء على الخضراوات والفواكه ،إال أنها فش���لت نتيجة اعتراضات
سياسية.
ّ
وهذا ليس لب القضية .فمعالجة غالء المعيش���ة ليست قضية سياسيين مترددين أو
جبناء .خفض غالء المعيشة الحقيقي ليس مجرد تخفيض لضريبة القيمة المضافة ،بل
يتطلب مواجهة الجهات القوية في السوق وهي الصناعيون والمسوقون والمستوردون
االحتكاريون ولجان العمال المس���يطرة على مؤسسات حكومية ،تحارب من أجل استمرار
صالحياتها.
من أجل خفض غالء المعيش���ة حقا يجب الكفاح والصمود أمام الضغوط الكبرى ،ولربما
دفع ثمن سياسي ما .يجب أيضا معرفة كيفية مواجهة االنعكاسات ،إذ توجد انعكاسات
لكل اجراء .ومس���ألة خسارة أماكن العمل هي مسألة ذات وزن ثقيل ،وال يمكن تجاهلها،
ومن أجل مواجهتها مطلوب اهتمام حكومي واسع ،لمعالجة غالء المعيشة.
ومن مهمات الحكومة وضع خارطة للجوانب التي تقع مس���ؤوليتها على عاتق الحكومة
مباش���رة ،في ما يتعلق بغالء المعيشة ،إن كان من باب س���يطرتها المباشرة ،مثل سوق
االراضي والكهرباء ،أو بس���بب سياس���ة الضرائب ،مثل الس���يارات والكح���ول؛ وتحديد
الجوانب التي تقع المس���ؤولية فيها على القطاع االقتصادي ،مثل مس���ألة االحتكارات،
لدى المس���توردين أو الصناعيين والمس���وقين وجهات تقع مسؤوليتها على لجان عمال
كبرى.
ويمكن خفض غالء المعيشة فقط إذا تم تحديد هذه المهمة كهدف وطني ،يتجند له
كل الالعبين ،من أجل خلق ظروف سوق فيها منافسة أكثر وبيروقراطية أقل .والقلق تجاه
أماك���ن العمل يجب تبديده بطرق أخرى ،على الحكومة أن تهتم بها ،مثل فتح مس���ارات
للتأهيل المهن���ي .فالتطور التكنولوجي والعولمة يلزمان باالهتمام بضمان أماكن عمل
مس���تقبال .وهناك مش���كلة واحدة لهذا هو أن البطالة عندنا موجودة في أدنى مستوى
تاريخي لها1 ،ر ،%4ما يؤخر االهتمام بضمان أماكن عمل مستقبلية.
(*) محلل اقتصادي في صحيفة “ذي ماركر”“ ،هآرتس.
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محور خـاص :اليمين اإلسرائيلي واليمين المتطرف في أوروبا

ّ
عالقات اليمين اإلسرائيلي مع اليمين المتطرف في أوروبا آخذة بالتعمق!
*دراسة جديدة :ثمة في إسرائيل من يسعى إلى التقرب من أحزاب وحركات اليمين المتطرف في أوروبا الستغاللها في تبييض االحتالل والمستوطنات،
بينما هي تريد التقرب من إسرائيل من أجل الفوز بشرعية من جانبها .ولذا يمكن وصف العالقات بين اليمين اإلسرائيلي واليمين المتطرف األوروبي
بأنها “تحالف الشرعية” أو اإلجازة المتبادلة :إجازة الالسامية مقابل إجازة االحتالل والمستوطنات!*
“بعد س���نوات طويلة من التش���كك والعدائية ،تتجه أوساط سياسية
واس���عة ـ سياسية وجماهيرية ـ نحو تعميق عالقاتها مع أحزاب وحركات
يمينية متطرفة في أوروبا ،خالفا ـ في بعض األحيان ـ للموقف الرس���مي
المعلن م���ن جانب الحكومة اإلس���رائيلية .وتحتل ه���ذه الظاهرة مكانة
متعاظمة في الس���جال السياس���ي العام في إس���رائيل ،كما تس���تقطب
انتباها ملحوظا في أوروبا نفسها ،وخصوصا بين التجمعات اليهودية في
القارة األوروبية ولدى الهيئات الناش���طة ف���ي موضوع العالقات مع دولة
إسرائيل”.
هذا ما يس���تهل به نيتس���ان هوروفيتس ،الصحافي المحلل للش���ؤون
الدولية وعضو الكنيس���ت الس���ابق (عن حركة «ميرتس») ،دراسة جديدة
ل���ه تحت عن���وان «المقاطع���ة اآلخذة في التب���دد :عالقات إس���رائيل مع
اليمين المتطرف في أوروبا» ،صدرت عن «مس���ارات ـ المعهد اإلسرائيلي
للسياسات الخارجية اإلقليمية» ،مؤخرا.
وبرأي���ه هذه العالقات تمحورت حول صيغة مركزية قوامها مس���اهمة
أح���زاب اليمين المتط���رف األوروبي���ة وزعمائها ف���ي «تبييض االحتالل
والمس���توطنات» ،مقابل إسباغ إس���رائيل الش���رعية على عنصرية هذه
األحزاب وممارساتها القومجية المتعصبة.

الهجرة واإلرهاب اإلسالميان ـ
غطاء يخفي الكثير

دول أوروبية مختلفة ـ هي ،باألساس :المعارضة الكاسحة للهجرة ،رهاب
اإلس�ل�ام (اإلس�ل�اموفوبيا) ومقت االتحاد األوروبي» .وتؤكد« :ثمة أحزاب
يمينية متزايدة ،باس���تمرار ،تتبنى أجزاء مركزية م���ن طروحات اليمين
المتطرف ومواقفه في هذه القضايا» .أما القاس���م المش���ترك األبرز بين
أح���زاب اليمين المتط���رف األوروبية فهو القومجية الفظ���ة على خلفية
ّ
وجودي يهدد الهوية الثقافي���ة ـ الدينية ـ اإلثنية لدى
الش���عور بخطر
مجموعات األكثرية ،س���واء من جانب مجموعات أقلياتية في المجتمعات
ّ
متخيلة) ،مثل
ذاته���ا ،أو من جانب قوى وعناص���ر خارجية (حقيقي���ة أو
االتح���اد األوروبي أو دولة عظم���ى أجنبية (كما كان���ت الواليات المتحدة
س���ابقا) .ولهذا ،تتمس���ك ه���ذه األحزاب بفك���رة الدول���ة القومية ذات
المميزات الديمغرافية الواضح���ة والثابتة ،وتعارض بالمقابل فكرة فتح
الحدود واختالط الشعوب والمجموعات السكانية.
وغالبية ه���ذه األحزاب (أحزاب اليمين المتطرف ف���ي أوروبا) تدعو إلى
الحيادية الدولية وإلى اعتماد سياس���ة عدم التدخل في ش���ؤون داخلية
لدول أخ���رى أو في نزاع���ات أجنبية .وم���ن هنا ،أيضا ،تنب���ع معارضتها
الشديدة للمؤسس���ات والمعاهدات الدولية .ومع ذلك ،تعبر بعض هذه
األحزاب ،بصورة علنية ،عن مطامح التوسع بالعودة واالستيالء على مناطق
كانت في الماضي جزءا من تلك الدولة نفسها أو تعيش فيها مجموعات
سكانية تنتمي إلى الشعب نفسه.
ينتقل كاتب الدراس���ة ،بعد هذا ،إلى عرض الس���مات المشتركة لهذه
األحزاب في القضايا االجتماعية واالقتصادية ،ثم يخلص إلى أن “صعوبة
وضع تعريف محدد ودقيق ألح���زاب اليمين المتطرف األوروبية ،تدفعنا
إلى اعتماد التقس���يم والتمييز اللذين تتبناهما هذه األحزاب نفس���ها
عن نفس���ها” وهي التي ش���كلت ـ في العام  ،2015في أعقاب االنتخابات
األخي���رة للبرلمان األوروبي التي ج���رت في الع���ام  2014ـ كتلة برلمانية
مش���تركة أطلقت عليها اسم “أوروبا األمم والحرية” ،وهي الكتلة األصغر
ف���ي البرلمان األوروبي إذ تعادل قوتها نح���و  %5فقط من مجموع النواب
في هذا البرلمان ،رغم أنها (الكتلة) تضم ستة أحزاب من فرنسا ،ألمانيا،
النمسا ،بلجيكا ،إيطاليا وهولندا “تشكل ّ
لب اليمين الممأسس في أوروبا
الغربية ،وهي التي تش���كل محور دراس���تنا هذه ومركزه���ا” ،كما يقول
موضح���ا أن “ثمة في غالبية الدول األوروبية اليوم أحزابا يمينية متطرفة
تحظى بدعم جماهيري (بين  %10و  )%15أوس���ع من تمثيلها الفعلي في
البرلمانات أو في المؤسسات المختلفة”.
أما في دول أوروبا الش���رقية ،فيمكن اإلش���ارة إلى فارقين أساسيين من
حيث مكانة اليمين المتطرف ومس���ألة عالقاته مع إسرائيل .1 :في أوروبا
الش���رقية تنش���ط أحزاب وتنظيمات فاش���ية حقيقية ،كما في هنغاريا
وبلغاري���ا مثال .وهذه ال تبذل أية محاولة إلقامة عالقات مع إس���رائيل ،كما
أن أح���زاب اليمي���ن المتطرف األوروبي���ة الكبيرة تميل إل���ى االبتعاد عن
تلك األحزاب والتنظيم���ات وتأكيد الفوارق بينه���ا .2 .األحزاب اليمينية
المتعصبة في أوروبا الش���رقية تنجح ،أحيانا ،في الوصول إلى الحكم وفي
أن تكون جزءا من النظام الحاكم ،ما يعني أنها تصبح جزءا من المؤسس���ة
السياس���ية الش���رعية ،حتى أن أحزاب اليمين ـ الوسط تميل ،أكثر فأكثر
وبصورة تدريجية واضحة ،إلى تبني العديد من المواقف والطروحات التي
يطرحها اليمين المتعصب.

يوض���ح هوروفيت���س بداية ما يصفه بـ «أس���اس ه���ذه العالقات» ،بين
أوساط إسرائيلية وأحزاب وحركات اليمين المتطرف في أوروبا ،باالستناد
إلى تفسير نشطاء اليمين أنفسهم ،إسرائيليين وأوروبيين ،فيقول إنها
(العالقات) نابعة من «تماثل المصالح» ،بل «الشراكة القيمية» ،وخاصة في
كل م���ا يتصل بـ»التهديدات الكامنة في اإلرهاب والهجرة اإلس�ل�اميين».
لكنه يس���تدرك فيقول إن هذا االدعاء يشكل موضع خالف وجدال حادين،
إذ من شأن نظرة أكثر عمقًا وتبصرًا أن تكشف أن هذه العالقات تخبئ بين
طياتها أمورا وقضايا أخرى مختلفة وأنها تش���كل أداة يجري استخدامها
في السياسة الداخلية ،في إسرائيل وفي أوروبا على حد سواء.
ويضيف أن إسرائيل الرس���مية ال تزال تقاطع أحزاب اليمين المتطرف
ف���ي أوروبا .ويب���دو أن ّ
مرد ذلك ،ف���ي الحقيقة ،ليس ألن لدى إس���رائيل
مش���كلة في التعامل مع ه���ذه األحزاب ،وإنما بس���بب التاري���خ الدموي
لليمين المتطرف في أوروبا ،وخاص���ة على خلفية المعارضة الحادة التي
تبديه���ا التجمع���ات اليهودية لمثل هذه العالقات ،تحس���با من تعاظم
الفاشية والالس���امية على اختالف مشاربها وأشكالها .بيد أن هذا الغزل
(بين إس���رائيل واليمين المتطرف في أوروبا) آخذ في التصاعد واالتساع
باستمرار والمقاطعة اإلسرائيلية آخذة في التبدد.
وتأسيس���ا على هذا ،يتقصى كاتب الدراسة وقائع العالقات المتنامية
بي���ن أحزاب وح���ركات يمينية متطرفة في أوروبا وبي���ن حركات وهيئات
يمينية في إس���رائيل ،ثم يناقش دالالت هذه العالقات وإسقاطاتها ،من
خالل عرض الس���مات األساسية العامة التي تميز واقع اليمين المتطرف
في أوروبا وس���احات نش���اطه ،موقف هذه األحزاب والحركات من اليهود
وإس���رائيل وموقف اليهود في أوروب���ا من تلك األح���زاب والحركات ،ثم
يق���دم بعض النماذج الب���ارزة عن هذه العالقات بين أوس���اط من اليمين
اإلس���رائيلي السياسي وأحزاب اليمين المتطرف في دول أوروبية ويبحث
في األسباب التي أدت إلى نشوء هذه العالقات العينية وانعكاساتها.

ّ
تبدل الحلفاء واألعداء

ُّ
تعرض الدراس���ة نبذة عن تاريخ تش���كل ،ظهور وتطور أحزاب وحركات
اليمين السياس���ي في الق���ارة األوروبية ،من���ذ ما بعد الح���رب العالمية
الثانية والهولوكوس���ت وحتى يومنا هذا ،ثم تق���رر أنه «من الصعب أن
نرس���م ،بش���كل دقيق وواضح ،خطوطًا محددة لتعري���ف مختلف أحزاب
اليمي���ن المتطرف في أوروب���ا ....ثمة اختالفات عميق���ة وعديدة بينها،
غير أن العالم���ات المميزة المعتمدة والمقبولة ،الت���ي ّ
تميزها اليوم عن
أحزاب اليمين المحافظ ـ التي يس���يطر بعضها عل���ى مقاليد الحكم في

حت���ى نهاي���ة الثمانينيات من الق���رن الماضي ،كانت أح���زاب اليمين
المتط���رف في أوروبا تب���دي عدائية وكراهية علنيتي���ن لليهود ولدولة
إس���رائيل ،إضافة إلى الواليات المتحدة أيض���ا ،إذ رأت هذه األحزاب في
اليهود «تهديدا على المجتمع األوروبي كله» ،كما يقول كاتب الدراس���ة،
بينم���ا اعتبرت «العرب حلفاء اس���تراتيجيين» .ولكن ،مع تعزز التجمعات
اإلسالمية الكبيرة في أوروبا ،تعزز مكانة االتحاد األوروبي بصورة ملحوظة
وتالشي الخطر السوفييتي ،بدأت عملية تغيير بطيئة لكن تدريجية في
هذه األحزاب التي بدأت قوته���ا تتعاظم ،وخاصة ابتداء من العقد األول
من س���نوات األلفين .وتمثل هذا التغيير ،أساسا ،في حرص جميع أحزاب

اليمين المتطرف في أوروبا

اليمي���ن المتطرف في أوروبا الغربية على النأي بنفس���ها عن التوجهات
الالس���امية ،ولم يمض وقت طويل حتى اتضح أنها استبدلت الالسامية
برهاب اإلسالم (اإلس�ل�اموفوبيا) .وعلى هذه الخلفية ،قامت هذه األحزاب
أيضا بضم يهود إلى صفوفها وإبرازهم في وسائل اإلعالم بصورة الفتة،
تجاوزت وزنهم الحقيقي بكثير.
وف���ي موازاة ذلك ،طرأ تغيير في الموقف من إس���رائيل والعالقة معها
أيض���ا :فقد ركز اليمين المتطرف معاركه ونش���اطاته ض���د المهاجرين
َ
إلى أوروبا ،وس���رعان ما «فتح هذا الطريق أمام اتخاذ إس���رائيل حليفًا في
المعركة ضد اإلسالم» ،وخاصة على خلفية اتساع وتصاعد موجة العمليات
اإلرهابية التي نفذتها عناصر إسالمية في أوروبا خالل السنوات األخيرة،
مما عزز وعمق تأييد وتعاطف أحزاب اليمين تلك مع إسرائيل ،وخاصة مع
الجناح اليميني فيها .وتحظى هذه األصوات األوروبية بإبراز ش���ديد في
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
وخالل األحاديث العادية مع نشطاء اليمين المتطرف في أنحاء مختلفة
م���ن أوروبا الغربية ،يمكنك أن تس���مع بصورة واضح���ة وصريحة تماما ـ
كما يشهد كاتب الدراس���ة ـ أن «العدو المشترك» ليس التفسير الوحيد
لتأييد إس���رائيل ،دعمه���ا والتعاطف معها .فهم يقولون إن إس���رائيل
تش���كل نموذج الدولة القومي���ة ذات االقتصاد الق���وي والمزدهر ،التي
تحارب اإلرهاب اإلس�ل�امي بصورة ناجحة وناجعة ،ناهيك عن أوساط في
اليمين المتطرف األوروبي تتحدث عن «قيم مشتركة» تجمع بينها وبين
إسرائيل.

الهدف :تعزيز القوة
السياسية والسلطة
يرج���ح كاتب الدراس���ة أن تكون أح���زاب اليمين المتط���رف في أوروبا
الغربي���ة قد أيقنت ،منذ زم���ن بعيد ،أن الطريق األفض���ل أمامها لتعزيز
قوتها السياس���ية ولمحاولة احتالل الس���لطة ومقاليد الحكم في دولها
المختلف���ة تس���تلزم تغيير صورته���ا وأن هذه الطريق تم���ر ،أيضا ،عبر
المجموعات اليهودية في الدول األوروبية وعبر إسرائيل.
للنمذج���ة على ما يذهب إليه هنا ،يورد الكاتب ما حدث في أحد أحزاب
اليمي���ن المتطرف في بلجيكا .فقد كان ح���زب «الكتلة الفالنديرية» حزبا
فاش���يا ،الساميا وينشر كراهية األجانب .في العام  ،1988حاول أحد قادة
ه���ذا الحزب ،فيليب دي فينطر ،تنظيم حف���ل إلحياء ذكرى جنود النازية
الفالندير الذين قتلوا إبان الحرب العالمية الثانية .وفي العام  ،2001ألقى
دي فينط���ر خطابا ف���ي احتفال نظمه قدامى وحدات م���ن الجيش النازي
أجبر على
وافتتح خطابه بتأدية قس���م الجيش النازي .لكن ه���ذا الحزب ِ
تفكيك نفس���ه في العام  ،2004بق���رار من المحكمة العلي���ا البلجيكية.
وحين أقيم هذا الحزب من جديد ،باس���م «المصلحة الفالنديرية» ،أخذت
تصريحاته تتخ���ذ منحى التأييد الجارف إلس���رائيل ،عالنية .وفي العام
 ،2005أعل���ن دي فينطر أن حزبه «يعتبر اليه���ود حلفاء في المعركة ضد
اإلسالم وش���ركاء في الثقافة اليهودية ـ المسيحية األوروبية» .كما أعلن
أن حزبه «هو األكثر تأييدا إلس���رائيل من بي���ن جميع األحزاب البلجيكية
األخرى» .ويتس���اءل الكات���ب« :هل يعكس هذا تغيي���را أيديولوجيا ،أم
أن���ه مجرد خطوة تكتيكية تهدف إلى تمكين الحزب من مزاولة نش���اطه
السياسي العلني بصورة قانونية؟».
ثمة مثال آخر ،أكثر حدة ،عل���ى التغييرات الحاصلة في موقف اليمين
المتطرف األوروبي من اليهود وإسرائيل يتجسد في الصراع بين مؤسس
حزب «الجبهة الوطنية» في فرنسا ،جان ماري لوبين ،وابنته ،مارين لوبين،
الزعيمة الحالي���ة لهذا الحزب .فقد عبر الوالد عن مواقف وآراء الس���امية
جلي���ة ،مثل إصراره المتكرر على أن أفران الغ���از ،كما إبادة اليهود كلها،
لم تكن س���وى «تفصيل هامش���ي» في مجريات الحرب العالمية الثانية
وتاريخها ،بينما ترفض ابنته بش���دة جميع االدعاءات الالس���امية وتنفذ
حمل���ة تطهير في صفوف حزبها تط���ال كل المتحدثين المتطرفين ضد
إس���رائيل واليهود .وتدأب االبنة ،منذ تس���لمها زعامة الحزب في العام
 ،2011على تخليص نفس���ها وحزبها من وصمة الالسامية والفاشية التي

سببها والدها.
هنا ،أيضا ،بالنس���بة لحزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي ،يسأل السؤال
نفس���ه :هل ما حصل ويحصل هو تغيير حقيق���ي وجوهري ،أم أنه مجرد
تغيير خارجي ظاهري فقط ،غطاء مزيف الحتياجات وضرورات سياس���ية
داخلية؟

غض الطرف اإلسرائيلي
في دول أوروبا الش���رقية ،والتي تتميز أحزاب اليمي���ن فيها ـ كما ورد
آنفا ـ بطروحاتها القومجية المتعصبة وبأنها تشارك أحيانا في السلطة،
ثمة للصورة س���مات مغاي���رة .تقيم دول أوروبا الش���رقية ،بصورة عامة،
عالقات وثيقة مع إس���رائيل ،بينما «تتجنب إسرائيل توجيه النقد لتلك
الدول في قضايا تخص حقوق اإلنس���ان والديمقراطية ،حتى لو كان األمر
يتعلق بمجموعات الجاليات اليهودية المحلية أو يثير قلقها» ،كما يقول
ً
الكاتب .ويورد على ذلك مثاال قضية جورج سوروس ،الملياردير اليهودي
األميركي ،من أصل هنغاري ،الذي يش���كل خصما أيديولوجيا وسياس���يا
لرئي���س الحكوم���ة الهنغارية ،فيكت���ور أوربان ،وهو صاح���ب المواقف
الليبرالي���ة والداعم لمنظمات غير حكومية تنش���ط ف���ي هنغاريا وتروج
أف���كارا ليبرالية .ففي إطار حملة نظمها أوربان وحزبه الحاكم في الصيف
األخير ضد الهجرة إلى هنغاريا ُعلقت يافطات عليها صورة سوروس وهو
ُ
يبتسم وكتب تحتها« :ال تدعوا سوروس يضحك عليكم».
حي���ال ذل���ك ،طلب يه���ود هنغاريا من إس���رائيل االتص���ال بالحكومة
الهنغاري���ة من أجل وقف ه���ذه الحملة بحجة أنه���ا «تنطوي على لهجة
الس���امية بارزة» .وبالفعل ،نش���ر س���فير إس���رائيل في هنغاريا ،يوسي
عمراني ،بيانا خاصا ،صادقت عليه وزارة الخارجية اإلس���رائيلية ،دعا فيه
إلى وقف الحملة «التي تثير ذكري���ات أليمة من التاريخ وتزرع الكراهية
والخ���وف» .لك���ن وزارة الخارجية اإلس���رائيلية ،وبتوجيه���ات من رئيس
الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،مباشرة ،عادت وتراجعت عن موقفها النقدي
ضد الحملة المذكورة وش���نت هجوما حادا على سوروس ،مستخدمة ضده
حججا وادعاءات مماثلة لتلك التي استخدمتها الحكومة الهنغارية ضده.
بعد ذلك بأس���بوع واحد ،قام نتنياهو بزيارة رس���مية إلى هنغاريا ،تم
التشديد خاللها على العالقات الشخصية الوثيقة بينه وبين أوربان ،كما
بين إس���رائيل وهنغاريا أيضا ،وهو ما أوضح ،بما ال يقبل أي ش���ك ،هوية
الطرف الذي تقف إس���رائيل إلى جانبه وتدعم���ه في قضية هذه الحملة
الدعائية.
خالل زيارته تلك ،شارك نتنياهو أيضا في قمة زعماء «مجموعة فيسغراد»
ـ هنغاريا ،تشيكيا ،سلوفاكيا وبولندا ـ وأوضح خاللها أن إسرائيل تسعى
إل���ى بناء «تحالف دبلوماس���ي مع هذه الدول» .وعليه ،يب���دو أن العالقات
الوثيقة هذه بين إس���رائيل ،بزعامة نتنياهو ،ودول أوروبا الشرقية ،وسط
غض الطرف اإلس���رائيلي عن الظواهر المعادي���ة للديمقراطية هناك ،بل
االنزالق نحو الالس���امية ،كما حصل في قضية سوروس ،تؤشر ـ على األقل
ـ عل���ى الالمباالة ،أو الموافقة الفعلية على األصح ،التفهم ،بل والتأييد من
جانب إسرائيل لتأثيرات األفكار القومجية المتعصبة هذه.
ثمة لهذا س���ياق سياس���ي خارجي وداخلي حزبي ب���ارز :هذه العالقات
الوثيق���ة الت���ي تنميها إس���رائيل مع دول أوروبا الش���رقية ،تس���تطيع
(إس���رائيل) اس���تثمارها في مس���اعيها لمن���ع اتخاذ ق���رارات وخطوات
مختلف���ة من قبل االتحاد األوروبي ضد إس���رائيل عامة ،وبش���أن االحتالل
والمس���توطنات خاصة .والموقف اإلس���رائيلي المتس���امح حيال ظواهر
التش���ريعات المعادية للديمقراطية ،التي تعمق الكراهية ضد األجانب،
بل وتعزز انتش���ار طواهر الس���امية مختلفة ،هو الثمن الذي تدفعه لقاء
هذه العالقات .وإلى جانب ذلك ،ال تشعر الحكومة اإلسرائيلية ـ كما يبدو
من األمثلة المذكورة آنف���ا ـ بأنها «مضطرة» أو مجرورة إلى الموافقة على
هذه التوجهات ،وإنما هي تفعل ذلك برضى وقناعة متزايدين.
ويش���كل هذا النهج اإلسرائيلي الرس���مي عامال مهما وبارزا في توسيع
وتوثيق العالقات مع حركات وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الغربية
أيضا.

أسباب تعطش اليمين المتطرف في أوروبا للشرعية اإلسرائيلية!
يؤكد نيتس���ان هوروفيت���س ،الصحاف���ي المحلل للش���ؤون الدولية وعضو
الكنيس���ت السابق (عن حركة «ميرتس») ،في س���ياق دراسة جديدة له تحت
عن���وان «المقاطعة اآلخذة في التبدد :عالقات إس���رائيل مع اليمين المتطرف
ف���ي أوروبا» ،أن الغالبية الس���احقة م���ن اليهود في أوروب���ا ال تقع في حبائل
الحفل���ة التنكري���ة والتظاهري���ة التي يمارس���ها اليمين المتط���رف هناك.
فاس���تبدال الالس���امية باإلس�ل�اموفوبيا ُيعتبر ،من جانبهم ،خطوة تكتيكية
فقط وتثير معارضة ش���ديدة لديهم ،بحد ذاتها .وه���ذا بالرغم من انضمام
أف���راد من اليهود إلى أحزاب اليمين المتط���رف هذه وإقرار آخرين منهم بأن
هذه األحزاب تعارض ،حقا ،الالس���امية في صفوفها ،لكن هذه األصوات تبقى
هامشية.
وأحد التعبيرات األبرز التي تؤكد هذه الحقيقة يتمثل في ما صرح به مئير
حبيب ،عض���و الجمعية الوطنية الفرنس���ية ،وهو يه���ودي يمثل المواطنين
الفرنس���يين المقيمين في إس���رائيل ويعتبر مقربا ج���دا من رئيس الحكومة
نتنياهو .قال حبيب« :أنا يهودي ونح���ن نعرف عبر التاريخ توجهات اليمين
المتطرف وإلى أين قاد العالم بأسره ،لكن ينبغي أال ننسى أن اليسار المتطرف
واإلسالم المتطرف هما العدوان األوالن والمركزيان في العالم اليوم».
ويواج���ه اليهود في أوروبا معضلة قاس���ية :فه���م يتعرضون للتهديد من

قبل إس�ل�اميين متطرفين ،من جهة ،بينما يقف اليمين المتطرف في الجهة
المقابل���ة ،وهو ال���ذي طاردهم في الماضي ،رغم أنه يصور نفس���ه اليوم بأنه
حليف لهم في المعركة المش���تركة ضد اإلسالم .ويزداد األمر تعقيدا حينما
يجهر بعض زعماء اليمين المتطرف األوروبي بتعاطفهم العميق مع إسرائيل.
غي���ر أن القيادات اليهودية ،بما فيها األوس���اط التي تمي���ل نحو اليمين ،ال
تنخدع بهذه التصريحات إجماال.

تبييض االحتالل مقابل
شرعنة العنصرية
في الجزء التالي من مقاله ،يسوق هوروفيتس جملة من النماذج عن عالقات
عينية بين إسرائيل واليمين المتطرف في أوروبا واللقاءات العديدة جدا التي
عقدها مس���ؤولون رسميون إس���رائيليون ،من وزراء وأعضاء كنيست ،مع هذه
األح���زاب وزعمائها ،تمتد من «حزب الحرية» النمس���اوي ،بزعامة يورغ هايدر،
وخلفه ،يورغن ش���ترايخه ،م���رورا بحزب «المصلحة الفالنديري���ة» البلجيكي،
وح���زب «الجبهة الوطنية» الفرنس���ي بزعامة مارين لوبي���ن ،وانتهاء بـ»حزب
الحرية الهولندي» بزعامة خيرت فيلدرز.
وجمي���ع هذه العالق���ات واللقاءات تمح���ورت حول صيغ���ة مركزية قوامها

مس���اهمة أحزاب اليمين المتطرف األوروبية وزعمائها في «تبييض االحتالل
والمستوطنات» ،مقابل إسباغ إس���رائيل الشرعية على عنصرية هذه األحزاب
وممارس���اتها القومجية المتعصبة .ويضيف« :إنه نوع من التفهم والشرعية
الدولي���ة لالحتالل والمس���توطنات ال يمكن العثور عليه ،إطالق���ا تقريبا ،في
العالم السياس���ي ،وفي الحلبة السياس���ية األوروبية تحديدا وبالتأكيد ،وإنما
لدى أوس���اط اليمين المتطرف فقط .ولذا ،ثمة في إس���رائيل من يسعى إلى
التقرب من هذه األحزاب ،بينما هي تريد التقرب من إس���رائيل من أجل الفوز
بش���رعية من جانبه���ا .ولهذا يمكن وصف العالقات بين اليمين اإلس���رائيلي
واليمين المتط���رف األوروبي بأنها «تحالف الش���رعية» ،أو اإلجازة المتبادلة:
إجازة الالسامية ،في مقابل إجازة االحتالل والمستوطنات»!
وال تغي���ب قضية االعت���راف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة إس���رائيل عن
س���ياق هذه العالقات ،أيض���ا .وهو ما انعكس في العديد م���ن اللقاءات التي
جرت بي���ن وزراء وأعضاء كنيس���ت إس���رائيليين وزعماء العدي���د من أحزاب
اليمين المتطرف في أوروبا ،إذ يحاول اإلس���رائيليون إقناع زعماء تلك األحزاب
بممارس���ة ضغوط ،سياسية وإعالمية ،على حكومات بلدانهم من أجل دفعها
إلى نقل س���فاراتها إلى القدس ،تأكيدا العتراف رسمي بها كعاصمة موحدة
لدولة إسرائيل.

ويؤكد هوروفيتس ،في دراسته ،أن العالقات واللقاءات ال تقتصر على وزراء
وأعضاء كنيس���ت إسرائيليين فقط ،بل تش���مل عددا غير قليل من المنظمات
اإلس���رائيلية المختلفة التي تش���كل جزءا أساس���يا من اليمين اإلسرائيلي،
وتقيم منذ ما يزيد عن عقد من الزمن عالقات وثيقة مع عدد من أحزاب اليمين
المتطرف األوروبية وتعقد معها لقاءات تنسيقية متواصلة.
ثم يخلص إلى التحذير من أن منح إس���رائيل شرعية لليمين المتطرف في
أوروبا ،بينما هو ال يزال يش���كل عامال هامشيا في السياسة األوروبية ويخوض
صراعات حادة ضد المؤسسات السياس���ية في الدول األوروبية المختلفة ،قد
يؤدي إلى ّ
مس عميق وجوهري بالعالقات المهمة بين إسرائيل وأوروبا .ويشير
ج���زء من االدعاءات السياس���ية المتداول���ة في أوروبا ض���د اليمين المتطرف
وأحزابه هناك إلى أن توجهات اليمين وممارس���اته ق���ادت أوروبا نحو كارثة
رهيبة وإذا كانت دولة إس���رائيل تحديدا ،دولة الش���عب اليهودي ،هي التي
تعانق هذه األحزاب التي تنش���ر الكراهية ضد األجان���ب وتدعو إلى التمييز
والعنصرية ،فس���يكون ذلك بالتأكيد «برهانا» قاطعا على أن هذه األحزاب قد
تغيرت ظاهريا .ولهذا بالضبط فهي متعطشة إلى الشرعية اإلسرائيلية ،غير
أن���ه لهذا بالضبط يجب على إس���رائيل عدم منحها مثل هذه الش���رعية ،لما
ينطوي عليه ذلك من ضرر فادح لمكانة إسرائيل الدولية.
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تغطية خـاصـة :سياسة إسرائيل الخارجية في ظل حكومة نتنياهو

العالقة مع كردستان العراق  -أحدث مناورات
إسرائيل على صعيد سياستها اإلقليمية!
عادت العالقات بين إسرائيل واألكراد خصوصا في إقليم كردستان العراق،
إلى البروز مرة أخرى في أعقاب االس���تفتاء على اس���تقالل هذا اإلقليم ،الذي
جرى في  25أيلول الفائت ،وأسفر عن تأييد  %92من سكان هذا اإلقليم ،الواقع
في شمال العراق ،لالستقالل واالنفصال عن الدولة العراقية.
ويب���دو الموقف اإلس���رائيلي مرتبطا بالصراع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني،
وبالعداء بين إس���رائيل وإيران والعالقات المتوترة بين إسرائيل وتركيا ،إلى
جان���ب أن هذا الموقف نابع من مصالح اقتصادي���ة أيضا ،وأبرزها األنباء التي
تتردد وتفرض إس���رائيل تعتيما عليها بأنها تس���تورد النفط من كردستان
العراق.
وإس���رائيل هي الدول���ة الوحيدة تقريبا التي تعبر عن تأييدها الس���تقالل
كردس���تان العراق .فقد أعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو،
ف���ي  13أيلول الفائت ،أي قبل أقل من أس���بوعين من إجراء االس���تفتاء وفيما
كانت تركيا وإيران والعراق تمارس ضغوطا من أجل إلغائه ،عن تأييد إسرائيل
الستقالل كردستان العراق.
وج���اء إعالن نتنياهو على خلفية أقوال أدلى به���ا نائب رئيس هيئة أركان
الجيش اإلسرائيلي الس���ابق ،الجنرال يائير غوالن ،خالل مؤتمر في واشنطن،
وعبر فيها عن دعم اس���تقالل األكراد واعتبر أن المنظمة الكردية المس���لحة
“بي كي كي” (أي حزب العمال الكردس���تاني) ،الت���ي تحارب وتنفذ هجمات
مسلحة ضد تركيا ،ليست منظمة إرهابية ،خالفا لموقف تركيا والدول الغربية
والواليات المتحدة التي تعتبرها منظمة إرهابية .وقال نتنياهو في بيانه إن
“إس���رائيل تعارض ’بي كي كي’ وتعتبرها منظمة إرهابية ،خالفا لتركيا التي
تدعم المنظمة اإلرهابية حماس .وفيما تعارض إس���رائيل اإلرهاب بحد ذاته،
فإنها تؤيد الوسائل الشرعية للشعب الكردي إلقامة دولة له”.
ونقلت وس���ائل إعالم إسرائيلية عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى
قولهم إن إعالن نتنياهو يعكس السياسة اإلسرائيلية المعلنة والرسمية في
هذا الموضوع .وكان نتنياهو عبر عن موقف مش���ابه خالل خطاب في “معهد
أبح���اث األمن القومي” في جامعة ت���ل أبيب في حزيران  ،2014وقال إن األكراد
يستحقون دولة خاصة بهم.
وأش���ارت الباحثة والمحاضرة في قسم تاريخ الشرق األوسط في جامعة تل
أبيب ،البروفسور عوفرا بنجو ،إلى أن جذور العالقات بين إسرائيل وأكراد العراق
تعود إلى خمسينيات القرن الماضي ،فيما كان المبدأ الذي وجه إسرائيل في
ما يخص هذه العالقات هو “عدو ع���دوي صديقي” .وأضافت أن هذه العالقة
نش���أت في إطار “عقيدة األط���راف” التي طورتها إس���رائيل في تلك الفترة،
وكان���ت تقضي بإقامة عالقات م���ع دول والعبين غير عرب ،من أجل الخروج من
عزلته���ا في المنطقة ،وكان���ت األقلية الكردية أحد ه���ؤالء الالعبين .ودفعت
مصالح إستراتيجية مشتركة قدمًا بهذه العالقات .فقد اعتبرت إسرائيل أنه
تعين على األك���راد إضعاف أو عرقلة قوات الجيش العراقي في حال نش���وب
حرب في الجبهة اإلسرائيلية الشرقية ،تشارك فيها سورية والعراق واألردن.
بينما مصلحة األكراد كانت في تلقي مساعدات إسرائيلية في إطار صراعهم
القومي مع األنظمة العراقية المختلفة وخاصة خالل حكم حزب البعث.
ولفتت بنجو إلى أن هذه العالقات توطدت ووصلت ذروتها في األعوام 1965
–  ،1975عندما قدمت إس���رائيل إلى األكراد مساعدات عسكرية سرية ،تمثلت
باألساس في تدريب الميليشيا الكردية “البشمركة” ،وتأسيس االستخبارات
الكردي���ة “الباراس���تين” ،وتزويد الس�ل�اح ومس���اعدات أخرى بينه���ا إقامة
مستش���فى ميداني وإعداد كتب دراس���ية باللغة الكردية .وحصلت إسرائيل
على معلومات استخبارية ومساعدة من األكراد في تهريب اليهود من العراق.
ووفقا لبنجو ،فإن هذه العالقات انقطعت في منتصف الس���بعينيات وتسببت
بخيب���ة أمل للجانبين .فقد خاب أمل إس���رائيل ألن األكراد لم يس���اعدوها في
حرب أكتوبر  ،1973بينما خاب أمل األكراد ألن إسرائيل تخلت عنهم في العام
 ،1975في أعقاب اتفاق الجزائر بين العراق وإيران.
وحاليًا يرى الجانبان ،اإلس���رائيلي والكردي أن األوضاع في المنطقة تغيرت.
وترى إس���رائيل أن إيران وتركيا تتخذان مواقف متطرفة ضدها ،وأن “تهديد
الجبهة الشرقية” (العراق وسورية واألردن) لم يعد موجودا .بينما يرى األكراد
أن تهدي���د النظام العراق���ي عليهم لم يعد كما كان في الس���ابق ،كما أنهم
يقيمون اآلن عالقات مع تركيا وإيران ودول عربية.
إلى جانب ذلك ،فإن التغيرات السياسية في تركيا تحكم العالقة اإلسرائيلية
مع األكراد .في السابق ،كانت عالقات إس���رائيل وتركيا إستراتيجية ووثيقة
للغاية ،وتعاملت إسرائيل مع المس���ألة الكردية بحساسية مفرطة نابعة من
الرغبة بعدم إغضاب تركيا ،وكانت الدولة اإلس�ل�امية الوحيدة حينذاك التي
اعترفت بإس���رائيل بصورية رس���مية ،لدرجة أن الحكومة اإلسرائيلية أوعزت
إلى وس���ائل اإلعالم لديها بعدم اس���تخدام مصطلح “أكراد” أو “كردستان”،
وفقا لبنجو.
كذلك فإن اعتبارات إسرائيل حيال حزب العمال الكردستاني كانت من خالل
نظرة متوجسة ،ألن هذا الحزب أقام عالقات وثيقة مع سورية ومنظمة التحرير
الفلس���طينية ،كما أنه ش���ارك إلى جانب الفلس���طينيين في إب���ان االجتياح
اإلس���رائيلي للبنان ف���ي العام  ،1982ولذلك فإن مصالحه���ا التقت مع مصالح
تركيا في هذه الناحي���ة ،وحتى أنها زودت تركيا بالمعلومات االس���تخبارية
والطائرات من دون طيار ضد مقاتلي “بي كي كي”.
وتق���ول بنجو إن ثمة ثالثة عوامل تاريخي���ة مركزية عرقلت تطور العالقات
اإلس���رائيلية – الكردي���ة هي :أخذ مش���اعر تركيا بالحس���بان ،أخ���ذ الموقف
األميركي من القضية الكردية بالحسبان ومخاوف األكراد أنفسهم.
لك���ن تغيرا طرأ الحق���ا ،وه���و أن تركيا ب���دأت محادثات مع ح���زب العمال
الكردس���تاني ،وفي الوقت نفس���ه ّ
طورت عالقاتها مع حركة حماس ووجهت
انتقادات شديدة ضد إسرائيل منذ العدوان على غزة في نهاية العام ،2008
ال���ذي تلته أزمة دبلوماس���ية بين تل أبيب وأنقرة في أعقاب اعتراض س�ل�اح
البحرية اإلس���رائيلي ألسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ومقتل  10نشطاء
أتراك على متن الس���فينة “مافي مرمرة” ،في العام  .2010وفي الفترة األخيرة
عادت حالة العداء بين تركيا وحزب العمال الكردس���تاني الذي ينفذ هجمات
ضد تركيا بشكل متواصل.
وثمة تطور آخر من ش���أنه التأثير على العالقات اإلسرائيلية  -الكردية ،هو
انهيار دولتي س���ورية والعراق ونشوء فراغ فيهما ،دخل إليه األكراد وتنظيم
“الدولة اإلس�ل�امية” (داع���ش) .وكان األكراد رأس الحربة ف���ي مقاومة تمدد
“داعش” في سورية والعراق.
وفيما يتعلق بكردس���تان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي ،فإن هذا اإلقليم
بات أش���به بدولة داخل دولة ،وبدأ يصدر النفط بش���كل مس���تقل ،األمر الذي
جعل دوال في العالم ،وبينها دول غربية ،تطور عالقات مباش���رة معه ،وقس���م
منها يمده بالسالح.
وبحس���ب بنجو ،فإن ثمة تط���ورا آخر ،ه���و أن أكرادا من كردس���تان العراق
وخارجه���ا ،كأفراد وكمنظمات ،يس���عون إلى التواصل مع إس���رائيل ،من أجل
الحصول على مس���اعدات ،وهناك محاوالت للحصول على مساعدات عسكرية
من إس���رائيل ،ومس���اعدة اللوبي اإلس���رائيلي في الواليات المتحدة والغرب
عموم���ا لمصلحة المس���ألة الكردية .لك���ن برغم هذه المس���اعي ،فإن القيادة
الكردية تتحفظ من أي عالقات علنية مع إس���رائيل تحس���با من رد فعل الدول
المحيطة بها ،وخاصة إيران وتركيا.
من جهة أخرى ،ترى إس���رائيل أن ثمة مصلحة ب���ارزة في انتصار األكراد في
الصراع ض���د التنظيمات الجهادية .وكتبت بنجو أن “حقيقة كون األكراد جهة
موالية للغرب ومعتدلة وعلمانية نسبيا وذات قدرة إدارية مثبتة ،تشكل ذخرا
هام���ا في مقابل قوى الدمار والخراب في المنطقة .وثبت أيضا أنهم جهة ودية
أكثر تجاه إسرائيل من باقي ش���عوب المنطقة ،وذلك بفضل الشعور بالمصير
المشترك بين شعبين صغيرين ال يتم االعتراف بحقهما في دولة خاصة بهما”.

َ
ّ
هكذا حول نتنياهو إسرائيل إلى قوة عظمى مؤثرة إقليميًا!
*«نتنياهو يترجم قوة إسرائيل االقتصادية واألمنية إلى قوة سياسية .من بين موجات النقد ،يجدر االنتباه إلى سلسلة مميزة من الخطوات السياسية”*
بقلم :عومر دوستري (*)
تش���كل الجولة السياس���ية األخي���رة التي ق���ام بها رئي���س الحكومة
اإلس���رائيلية ،بنيامي���ن نتنياهو ،إل���ى دول في أميركا الجنوبية س���ابقة
تاريخية أخرى في إطار السياس���ية الخارجية اإلس���رائيلية تحت قيادته،
والتي تمت���از بالنمو واالزدهار السياس���يين غير المس���بوقين في تاريخ
دولة إس���رائيل .فخالل خمسة عشر ش���هرًا ،أجرى نتنياهو خمسة لقاءات
سياسية تاريخية ،في دول لم يزرها أي رئيس حكومة إسرائيلية من قبل.
ومنذ انتخابه لرئاس���ة الحكومة ،وضع نتنياهو السياس���ة الخارجية في
رأس س���لم اهتماماته كواحد من األهداف االس���تراتيجية األكثر أهمية
بالنسبة إلسرائيل ،كجزء من اس���تراتيجية األمن القومي الشاملة للدولة.
يع���رف نتنياهو جيدا (وهو المحافظ الواقع���ي) أن الدول تحترم بعضها
بعضًا طبقا لمدى القوة والعظمة اللتين تبديهما.
الهدف السياسي الذي وضعه نتنياهو لدى عودته إلى رئاسة الحكومة
في العام  ،2009يتجس���د في تحويل إس���رائيل إلى ق���وة عظمى ومؤثرة
إقليميا .وهو هدف لم يكن ممكنًا تحققه إال باستغالل المقومات النوعية
ومكامن القوة في المجتمع اإلس���رائيلي ،ثم تحويلها إلى امتيازات تدفع
نحو تحقيق الهدف السياس���ي .اس���تراتيجية نتنياه���و هذه تقوم على
ركيزتين ـ االقتصاد القوي والعظمة األمنية.

االقتصاد واألمن
في المجال االقتصادي ،عمد نتنياهو إل���ى خفض الضرائب ،فتح االقتصاد
أمام المنافس���ة بموازاة تقليص البيروقراطية والمركزية اإلدارية .وقد أثبتت
هذه السياس���ة جدواها ،بما ال يقبل أي شك وأكثر مما هو متوقع .فاالقتصاد
ّ
مستقر وحر ،قياسا بماضيه المعتم.
اإلسرائيلي اليوم قوي،
ف���ي العام  2008بلغ متوس���ط النات���ج المحلي اإلجمالي للف���رد الواحد في
إس���رائيل 3ر 27ألف دوالر .أما في العام  ،2016فقد زاد هذا المتوسط عن 37
أل���ف دوالر .في العام  2009كان معدل النم���و االقتصادي 9ر ،%1بينما بلغ في
ّ
السنة التي تلتها مباشرة 6ر %5ولم يقل منذ ذلك الوقت عن 5ر ،%2بالرغم من
األزمة العالمية التي حطمت اقتصاديات بأكملها في أوروبا وفي العالم عامة
ودمرتها تدميرا شبه تام تقريبا.
ف���ي الجانب األمن���ي ،واصلت حكومة نتنياهو العمل عل���ى تطوير القدرات
والقوة العسكرية اإلسرائيلية .فقد ساعد التزود بالغواصات الحديثة من طراز
“دولفين” وبطائرات ( 35-Fالش���بح) في المحافظة على التفوق اإلس���رائيلي
النس���بي وجعل إس���رائيل واحدة م���ن دول قليلة في العال���م تمتلك أحدث
القدرات والتقنيات التي توفرها هذه المعدات.
ويستفاد من تقارير أجنبية أن طائرات الشبح الحديثة مؤهلة لحمل صواريخ
ذات رؤوس حربية نووية .وقد تمت تغطية األجواء اإلسرائيلية بشبكة واسعة
من بطاريات الصواريخ القادرة على اعتراض وإس���قاط صواريخ قصيرة المدى،
مثل منظوم���ة “القبة الحديدية” ،وأصبحت قيد االس���تخدام ،أيضا ،منظومة
“حيتس  ”3القادرة على إس���قاط صواريخ طويلة المدى ،إضافة إلى منظومة
“مق�ل�اع داود” الق���ادرة على إس���قاط القذائف والصواريخ متوس���طة المدى
والطائرات من دون طيار .وهكذا ،تم استكمال غالف الدفاعات الجوية الفعالة
في وجه جميع أنواع القذائف والصواريخ التي قد تهدد إسرائيل .وعالوة على
هذا ،يجدر التذكير بالنجاحات واإلنج���ازات الباهرة التي حققتها الصناعات
العسكرية اإلسرائيلية والتي وضعت إسرائيل في مصاف الدول العظمى في
مجال الحرب اإللكترونية (الس���ايبر) .هذه جميعها جعلت من إس���رائيل قوة
ذات قدرات هائلة من الناحية األمنية.
عل���ى صعيد األمن اليومي الج���اري ،يجب التذكير بم���ا يغيب من التغطية
اإلعالمي���ة أحيانًا :خالل فترة نتنياهوُ ،س���جل العدد األقل م���ن القتلى جراء
الحروب والعمليات اإلرهابية .إنه���ا الفترة األكثر هدوءًا التي مرت على دولة
إس���رائيل منذ قيامها ،عل���ى الرغم من موجتين إرهابيتي���ن قصيرتين وغير
دمويتين ،نسبيا .من الصعب مقارنة الوضع األمني في إسرائيل اليوم بالوضع
األمني الذي ساد إبان تولي إسحاق رابين ،إيهود باراك وأريئيل شارون رئاسة
الحكومة.
إسرائيل في عهد نتنياهو تردع أعداءها وتنجح في توسيع أنشطتها .فحزب
الله ال ّ
يرد على العمليات العسكرية التي تستهدف منشآته ونشطاءه ،والتي
تنس���بها مصادر أجنبية إلى إسرائيل .الهدوء على الحدود الشمالية مدهش،
وخاصة على ضوء تصريح قائد س�ل�اح الجو المنتهية واليته ،أمير إيشل ،بأن
إس���رائيل قد تدخلت في س���وريا عس���كريًا نحو مئة مرة منذ العام  .2012من
الواضح أن حزب الله غارق في الحرب األهلية في س���ورية ،لكن حين نأخذ في
ّ
واألهم نوعيتها ،بينما
الحس���بان كمية الهجمات التي شنتها إس���رائيل ،بل
ن���رى الهدوء المخيم في الش���مال ،ال يمكن تجاهل عامل الردع اإلس���رائيلي.
كذلك الحال في الجنوب (قطاع غزة) أيضا ،في أعقاب عملية “الجرف الصامد”
ـ هدوء لم يسبق له مثيل منذ عقدين من الزمن تقريبا.

التحوالت في عالقات إسرائيل الخارجية
هاتان الركيزتان ـ االقتصاد واألمن ـ جعلتا من إس���رائيل دولة قوية وأدتا ـ
بفضل حزم نتنياهو ،إصراره ومثابرته في الحلبتين الداخلية والخارجية ـ إلى
تحول دراماتيكي في عالقات إسرائيل الدولية.
في منطقة حوض البحر المتوس���ط ،استغل نتنياهو األزمة المتعمدة التي
افتعله���ا األت���راك لبناء تحالف إقليم���ي يتجاوز تركيا .ه���ذا التحالف الذي
يض���م قبرص واليونان اس���تهدف تعزيز مكانة إس���رائيل في منطقة حوض
البحر المتوس���ط ،من خالل خلق فرص اقتصادي���ة وتعزيز التعاون في مجال
الطاقة .منذ العام  ،2016أقيمت ثالثة مؤتمرات قمة مش���تركة للدول الثالث،
في نيقوسيا ،سالونيكي والقدس.
يرى نتنياهو أن أوروبا الغربية تصبح أكثر معاداة إلسرائيل باستمرار ،على
خلفية التدفق غير المضبوط لالجئين والمهاجرين المسلمين إليها والتأثير
الذي يمارسونه على هذه القارة ،إضافة إلى الالسامية الدفينة .ولهذا ،يعمل
نتنياه���و من أجل تقليص تأثي���ر االتحاد األوروبي على إس���رائيل ،من خالل
تقليص مدى اعتماد إسرائيل على هذا االتحاد.
تجسدت هذه المحاوالت في ّ
تقرب إسرائيل من دول أوروبا الشرقية وأوروبا
الوسطى التي ال تشعر باالرتياح ضمن االتحاد األوروبي .في حزيران األخير ،زار
نتنياهو هنغاريا وش���ارك في لقاء قمة سياسية جمعه مع نظرائه في بولندا،
تش���يكيا وس���لوفاكيا ،الذي حضروا إلى هنغاريا .هذه الدول ،التي تس���مى
«رباعية فيس���غراد» ،هي ج���زء من االتحاد األوروبي حقا ،لكنها تش���كل كتلة
معارضة لسياسة الهجرة المنفلتة إلى أوروبا.
وأخيرا ،فتح نتنياهو االقتصاد اإلس���رائيلي أمام أس���واق جديدة لم تكن
متاحة أمامه من قبل :ففي آس���يا ،عزز نتنياه���و العالقات مع اليابان ،التي
أجرى إليها زيارة مهمة في أيار  .2014وفي كانون الثاني  ،2015اس���تضاف
نتنياهو رئيس حكومة اليابان ،شينزو آبي .غير أن تحوال أكثر أهمية حصل

"ثابت" نتنياهو :تصدير األزمات الداخلية.

َ
ف���ي العالقات اإلس���رائيلية ـ الصيني���ة ،إذ يولي نتنياه���و
الصين أهمية
عليا لالقتصاد اإلس���رائيلي وبحق ،نظرا لس���وقها الهائل���ة والعدد الضخم
ج���دا لمواطنيها ،مما يجعلها قوة اقتصادية كامنة غير محدودة بالنس���بة
إلس���رائيل .وفي آذار  ،2017أجرى نتنياهو زيارة إلى الصين في ذكرى مرور
 25عام���ا على إقامة العالقات الدبلوماس���ية بي���ن البلدين ،إذ اصطحب معه
مجموعة من أرباب الصناعة ورجال األعمال اإلسرائيليين من قطاعات عديدة
مختلف���ة .وخالل تل���ك الزيارة ،جرى التوقيع عل���ى  25اتفاقية للتعاون في
مجاالت عديدة مختلفة تصل قيمتها اإلجمالية ،وفق التقديرات الصينية،
ّ
ملياري دوالر.
إلى نحو
كما أجرى نتنياهو زيارة تاريخية أخرى إلى س���نغافورة ،في ش���باط .2017
ورغم كون المس���لمين يشكلون نسبة مرتفعة من الس���كان في هذه الدولة،
وبالرغم من وقوعها بين دولتين إس�ل�اميتين ال تقيمان عالقات دبلوماس���ية
مع إسرائيل (ماليزيا وإندونيس���يا) ،إال أن الزيارة حظيت بتغطية واسعة في
وس���ائل اإلعالم المحلية .وقبل ذلك بسنة واحدة ،قام رئيس وزراء سنغافورة
بزيارة إلى إس���رائيل استغرقت أربعة أيام ،هي الزيارة األولى لرئيس حكومة
س���نغافورية إلى إس���رائيل .وخالل الزيارة ،جرى التوقيع على اتفاقية تعاون
بي���ن الدولتين .كما أجرى نتنياهو ،أيضا ،زيارة تاريخية أخرى إلى أس���تراليا،
بعد زيارته إلى سنغافورة مباشرة.
في تموز  ،2017زار إس���رائيل رئيس الحكومة الهندية ،ناريندرا مودي ،في
أول زي���ارة يقوم بها زعيم أكبر الدول الديمقراطية في العالم إلى إس���رائيل.
ومثل الصين ،يول���ي نتنياهو العالقات مع الهند أهمي���ة اقتصادية بعيدة
الم���دى .وكانت هذه العالقات قد توثقت بصورة جدية قبل تلك الزيارة بوقت
طويل ،في إثر تسلم مودي مهام منصبه .وعشية زيارته إلى إسرائيل ،أعلنت
الصناعات الجوية اإلسرائيلية أنها وقعت مع الهند على صفقة تبلغ قيمتها
ّ
ملياري دوالر لتزوي���د الجيش الهندي بمنظومات دف���اع جوية .وتعتبر هذه
صفقة التصدير األمني األكبر في تاريخ الدولة.
عززت إسرائيل في عهد نتنياهو عالقاتها ،أيضا ،مع دول إسالمية في آسيا
الوس���طى ،تتمتع بأهمية اس���تراتيجية أمنية قصوى نظرا لقربها من إيران.
وفي كانون األول  ،2016أجرى نتنياهو زيارة إلى أذربيجان ـ هي المرة الثانية
التي يزور فيها رئيس حكومة إس���رائيلية هذه الدولة (في المرة األولى أيضا
كان نتنياهو نفسه رئيس الحكومة) ،ثم قام بزيارة تاريخية إلى كازاخستان.
وإلى جانب تعزيز المصالح األمنية اإلس���رائيلية ،جرى التوقيع على اتفاقيات
اقتصادية مهمة بين الدولتين.
وبذل نتنياهو جهودا دبلوماس���ية أخرى قبل ذلك بش���هر واحد ،حينما قام
بزيارة هي األولى لرئيس حكومة إس���رائيلية إلى جن���وب أميركا .وخالل يوم
واح���د ،زار نتنياهو ثالث دول هي األرجنتين ،كولومبيا والمكس���يك ،والتقى
خاللها مع رؤساء أربع دول .ورافق نتنياهو في زيارته تلك وفد كبير من رجال
األعمال الذين أرادوا كشف المنتوجات اإلسرائيلية أمام األسواق الكبيرة في
أميركا الجنوبية.

من االقتصادي إلى السياسي ـ في منطقتنا أيضا
يجدر التذكير ،أيضا ،بالزيارة التاريخية التي قام بها نتنياهو إلى أفريقيا
الغربية ،في ش���هر حزيران األخير .فق���د كانت تلك المرة األولى التي يقوم
فيها رئيس حكومة إس���رائيلية بزيارة احتفالي���ة تحظى بتغطية إعالمية
واس���عة في كل من أوغندا ،كينيا ،رواندا ،أثيوبيا وليبيريا .كان الهدف من
تلك الزيارة تقريب القارة األفريقية الغربية إلى إس���رائيل ،بعد عقدين من
اإلهمال الدبلوماس���ي والسياس���ي .وكان القصد تغيير المواقف المعادية
الت���ي اعتمدتها دول أفريقيا حيال إس���رائيل في الهيئ���ات والمنتديات
العالمي���ة .وهنا أيضا ،كانت االس���تراتيجية واضحة تمام���ا ـ التكنولوجيا
والمعرفة اإلسرائيلية مقابل التغيير في المواقف والتوجهات السياسية.
وخ�ل�ال الزيارة ،أصب���ح نتنياهو الزعيم غي���ر األفريق���ي األول الذي يلقي
ُ
خطابًا أمام مؤتمر دول أفريقيا الغربية ،التي تش���كل الدول اإلسالمية ثلث
أعضائها.
تجسد استئناف وتعزيز العالقات مع العالم اإلسالمي ،أيضا ،في العالقات
بين إس���رائيل والعالم العربي .فقد صرح نتنياهو ،أخيرًا ،بأن «ما يحصل مع
ه���ذه الدول (العربية) فعليًا اآلن لم يحصل ف���ي تاريخنا قط ،وال حتى عند
التوقي���ع على اتفاقيات معها» .هذا التصري���ح ال يصدر في فراغ .فحلقات
التعاون بين إسرائيل من جهة ،ومصر واألردن من جهة أخرى ،لم تكن بمثل
هذا المس���توى من الق���وة والثبات من قبل .وهو تعاون يجري على أس���اس
المصالح المشتركة لكل من إسرائيل واألردن ـ المعركة ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» (داعش) والتحسب من الس���يطرة اإليرانية على جنوب سورية.
ويض���اف إلى هذا ،أيضا ،توثيق العالقات بين إس���رائيل ومصر على خلفية
العمليات اإلرهابية في شبه جزيرة سيناء والموقف من حركة «حماس» في
قطاع غزة .فطبقا لتقارير أجنبية ،تسمح إسرائيل لمصر بالعمل بحرية تامة
في المنطقة المنزوعة الس�ل�اح التي حددتها اتفاقية السالم بين البلدين،

(أ.ف.ب)

وذل���ك بغية محاربة مخرب���ي «داعش» ،بل ورد أيضا أن إس���رائيل قد زودت
األردن بطائرات حربية لدعم مجهودها الحربي ضد هذا التنظيم .وقد تجسد
التعاون الوثيق بين إسرائيل ومصر ،أيضا ،في اللقاء العلني الذي جرى يوم
 18أيلول األخير بين نتنياهو والرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،على
هامش دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة .صحيح أن الزعيمين قد التقيا
مرتين من قبل خالل الس���نوات األخيرة ،لكنهما كانا لقاءين ّ
سريين ،بينما
كان اللقاء األخير في نيويورك اللقاء العلني األول بينهما.
إن التخوف من الس���يطرة اإليرانية في سورية ومن خرق االتفاق النووي،
إلى جانب مواصلة تطوير وإنتاج الصواريخ البالس���تية العابرة للقارات في
إيران ،دفعا نحو تقارب غير مس���بوق بين إس���رائيل والعربية الس���عودية،
ول���و م���ن وراء الكواليس على األق���ل .ففي حزي���ران  ،2015التقى مدير عام
وزارة الخارجية اإلس���رائيلية آنذاك ،دوري غولد ،في واش���نطن ،مع الجنرال
السعودي أنور عشقي ،المقرب جدا من دوائر الحكم في السعودية .وحسب
مصادر رفيعة في القدس ،حظي هذا اللقاء بموافقة ومباركة مسبقتين من
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ومس���ؤولي الحكم في السعودية .وفي شباط
 ،2016التقى وزير الدفاع آنذاك ،موش���يه يعلون ،مع مدير وكالة المخابرات
السعودية السابق ،األمير تركي الفيصل ،خالل المؤتمر الدولي لألمن الذي
انعقد في برلين .وبعد ذلك ببضعة أيام ،نش���رت أنب���اء غير مؤكدة أفادت
بأن وفدا عس���كريا رفيع المس���توى من الس���عودية وصل إلى إسرائيل في
ُ
زيارة س���رية .بل نشر ،الش���هر الماضي (أيلول) ،أن أميرا من القصر الملكي
السعودي قد زار إسرائيل.
مثل هذه الزيارات واللقاءات جرت ،أيضا ،بين مس���ؤولين إس���رائيليين كبار
وبين نظرائهم من البحرين ،الكويتُ ،عمان وقطر .في  17أيلول الماضي ،نش���ر
أن حاخامي���ن اثنين من المس���ؤولين في «مركز ش���معون فيزنطال» زارا دولة
البحرين في بداية السنة الحالية ،واستمعا إلى ملك البحرين ،حمد بن عيسى
آل خليفة ،وه���و يدعو إلى إلغاء المقاطعة العربية على إس���رائيل ُويعلن عن
السماح لمواطني دولته بزيارة إسرائيل.
يس���تطيع نتنياهو تسجيل إنجاز لسياس���ته حيال روسيا أيضا ،وهي التي
تحاول خالل العقد األخير اس���تعادة مكانتها كق���وة عظمى دولية .فالتدخل
العسكري الروس���ي في سورية والسيطرة الروس���ية على الحيز اإلقليمي في
سورية ،قد دفعا بنتنياهو إلى اتخاذ خطوات استباقية والمسارعة إلى التقاء
الرئي���س فالديمير بوتين ،بغية وضع وتحديد آليات تمنع حاالت محتملة من
س���وء التفاهم والصدام بين الجيشين ،اإلسرائيلي والروسي .منذ ذلك اللقاء،
تعقد لقاءات تنس���يق متتابعة بين ضباط الجيش اإلسرائيلي ونظرائهم في
الجيش الس���وري ،كما يعبر دبلوماسيون روس جهارًا عن تقديرهم للسياسة
اإلس���رائيلية الحكيمة التي نجحت ،حتى اآلن ،في من���ع وقوع أية احتكاكات
أو نزاعات مع دولة عظمى دوليا ترغب إس���رائيل في صداقتها .وفي المجمل،
التقى نتنياهو مع بوتين س���ت مرات خالل السنتين األخيرتين .وهذا معطى
غير مسبوق وغير مفهوم ضمنًا ،إطالقا .تحاول إسرائيل استغالل التحسن في
العالق���ات مع الروس من أجل ترجيح الكفة لصالحها في ما بعد انتهاء الحرب
األهلية في س���ورية وتصمي���م الدولة بصورة جديدة ،وخاص���ة في المناطق
المحاذية لحدودها.

إسرائيل كدولة عظمى إقليميًا
في جميع الزيارات واللقاءات السياس���ية ،في جميع الدول والقارات ،ش���دد
نتنياهو على أفضليات ومزايا االقتصاد اإلس���رائيلي ،األمن اإلسرائيلي وعلى
الدم���ج بينهما .وقد أتاح هذا الدمج إلس���رائيل تحقي���ق مكانة دولية ثمينة
وتجنيد حلفاء يخدمون المصالح اإلس���رائيلية .لم يكن وضع دولة إس���رائيل
من قبل ،عل���ى اإلطالق ،أفضل مما هو عليه اآلن ـ في االقتصاد ،في األمن وفي
السياس���ة الخارجية .أصبحت دولة إس���رائيل قوة عظمى إقليميا وذات تأثير
كبير مما ُيكس���بها احترام دول عظمى دولية والحرص على استش���ارتها في
خضم مس���اعيها لتصميم مناطق مختلفة من العال���م .لقد نجحت في تنويع
مصادر الدعم وآفاق التجارة فاقتحمت أس���واقا بعيدة وذات قوة كامنة كبيرة
من الصع���ب تقديرها كمي���ًا ،مما يعينها عل���ى التحرر من حاج���ة االعتماد
االقتصادي والسياسي على االتحاد األوروبي.
هذه النجاحات واإلنجازات غير القليلة التي أتينا عليها أعاله مس���جلة على
اس���م بنيامين نتنياهو ش���خصيا .قدرة السياس���ي على قيادة دفة السفينة
بحكمة ،بحنكة ،بروية ،بحدة وبحزم ،نحو ش���اطئ األمان ليس���ت أمرا مفهوما
ضمن���ا ،وخاصة في ه���ذا البحر الهادر والمتالطم األمواج في منطقة الش���رق
األوسط التي تشهد هزات عنيفة خالل السنوات األخيرة.

(ترجمة خاصة عن موقع «ميداه» اليميني الذي يش���رف عليه الرئيس الس���ابق
للطاقم اإلعالمي في ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية ران برتس.
وظهر المقال يوم )2017/10/8
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تقاريــر خــاصـــــــة

رئيس الكنيست ال يرى عربا
بين سكان البالد!
*تتيح الطقوس االحتفالية لمنتخبي الجمهور اختيار ديماغوغيات
تجعلهم يظهرون بمظهر األذكياء لكن الحرية التي دعا إليها
رئيس الكنيست عشية يوم الغفران هي حرية لليهود فقط*
بقلم :يوني مندل (*)
ُ
ً
أجزاء من الخطاب الذي ألقاه رئيس الكنيست اإلسرائيلي
س���معت أخيرا ،وإن بنصف أذن،
يولي إدلش���طاين (الليكود) .كانت «وتن���ادون بالعتق في األرض لجميع س���كانها» واحدة
من اآليات التي س���معته يقتبس���ها عدة مرات خالل خطابه في الحفل الرسمي –القومجي–
ّ
المس���مى «خمسون عامًا لإلستيطان في يهودا والس���امرة» .وقد قلت لنفسي إنه
اليميني
من غير المعقول أن يختار رئيس الكنيس���ت في مثل هذا الحفل اقتباس آية تتناول حرية
«جميع سكان البالد» .فكل شخص من أولئك الجالسين في الجمهور يعرف أن الفلسطينيين
أيضا هم س���كان البالد ،قس���م منهم مواطنون في إسرائيل وهم ليس���وا أحرارًا كعصافير
وضع متواصل هو
الدوري ،وقس���م آخر في مناطق الضفة الغربية حيث يعيشون هناك في
ٍ
النقيض التام للحرية ،ويتصل بشكل وثيق بـ «احتفاالت اإلستيطان في يهودا والسامرة».
أيعقل أن رئيس الكنيس���ت أراد إطالق رس���الة راديكالية خفية؟ هل هذا هو الس���بب
ف���ي اختياره أن يذكر الحق في الحرية – في تقري���ر المصير ،األوتونوميا الثقافية ،حرية
الحرك���ة ،حرية فالحة األرض ،حرية اإلقامة في مناطق «ج» دون خوف من أن يهدموا بيتك
– في حفل اليوبيل لإلحتالل بالذات؟
ق����ررت أن أقرأ أكثر عن اآلية التي اختار رئيس الكنيس����ت اقتباس����ها .اآلية الكاملة التي
قرأ إدلش����طاين منها هي« :وتقدسون السنة الخمس����ين وتنادون بالعتق في األرض لجميع
س����كانها» (س����فر الالويين ،اإلصحاح  .)10 ،25وقد فهمت أن سنة اليوبيل هي سنة مقدسة
في الدين اليهودي ،حيث يعود كل ش����خص الى بيته ،فيتح����رر العبيد وتعود األراضي إلى
أصحابه����ا األصليين («ترجعون كل الى ملكه وتعودون كل الى عش����يرته») .وفهمت أنه قد
ّ
التطرق بهذا الشكل لسنة  ،2017أي تكريسها كسنة اليوبيل الفضي لإلحتالل
يكون لطيفا
العس����كري الذي بدأ س����نة  ،1967واإلعالن لجميع الفلسطينيين الذين أقيمت على أراضيهم
الخاصة والزراعية معسكرات جيش ،مستوطنات وشوارع ،أنه يمكنهم العودة الى أراضيهم.
واصلت البحث في ش���بكة اإلنترنت ووصلت إلى موقع «كيباه» ففهمت منه أن التفسير
المركزي لتلك اآلية مرتبط بحرية الحركة .وقد جاء هناك :إن التش���ديد على حرية الحركة
ّ
كمركب مهم ومبدأ أس���اس في حرية اإلنس���ان ،يجد له تعبيرًا في اآلية المذكورة ضمن
مبحثن���ا ،في فريضة اليوبي���ل ،وهي آية نقش���ت أيضا على جرس الحري���ة في الواليات
المتحدة« :وتقدس���ون الس���نة الخمس���ين وتنادون بالعتق في األرض لجميع سكانها».
وهكذا فإن الرس���الة الراديكالية الخفية لرئيس الكنيس���ت باتت أوضح أكثر فأكثر .لقد
اختار ف���ي المناطق المحتلة – التي لم يجر ضمها بالمرة إلى إس���رائيل – وفيها يعيش
مواطنون إس���رائيليون من جهة وفلسطينيون محرومون من الدولة من الجهة الثانية ،أن
يقتبس اآلية الموجودة على جرس الحرية ف���ي الواليات المتحدة األميركية ،الـ Liberty
كرمز لحركة إلغاء العبودية .أمر ال يصدق.
 Bellالشهير في فيالدلفيا التي قرعت أجراسها ٍ

عن الحكماء ،الحرية وعصافير الدوري
لقد تن���اول الحكماء التوراتي���ون («حزال») كثيرًا محاولة تفس���ير كلم���ة «درور (حرية -
المترجم)» المتماثلة اليوم م���ع عصفور الدوري (درور أيضًا  -المترجم) – رمز الحرية ،وهي
كلمة تظهر في التوراة مرة واحدة فقط ،وفي اآلية التي اختار رئيس الكنيست اقتباسها.
وفقا ألولئك الحكماء فإن الكلمة تش���ير الى حرية الحرك���ة وحرية العيش واإلقامة في كل
م���كان .وقد قال الرابي يهودا ما معناه إنها حرية اإلقامة في كل مس���كن والتجارة في كل
دولة .كذلك ،ففي تلمود بابل ،إصحاح السبت ،جاء أن اسم عصفور الدوري اشتق من الكلمة
التي توازيه لفظًا بالعبرية بمعنى الحرية :عدم الخضوع ألي س���لطة والتحرك من مكان الى
آخر بحرية .ولقد جاء أن اختيار عصفور الدوري لكونه ال يخضع ألي س���لطة كانت ،وكما قال
الرابي يشماعئيل أطلق عليه هذا اإلسم ألنه يعيش في المأوى وفي الحقل على حد سواء.
وجاء في موقع «يش���يفا» ما كتبه الراب ش���معون هكوهين ح���ول أهمية موقع عصفور
ال���دوري في فهم تلك اآلية .ووفقا ألقواله ،فهم الرابي أبراهام إبن عزرا أيضا معنى كلمة
حرية كواحدة من خصائص عصفور الدوري ،ووفقا له اإلس���م مماثل ّ
للحر .وهكذا ،يختتم
الراب هكوهين ،فإن ابن عزرا يشير إلى أن الكلمة ال تدل فقط على عدم الراحة في ظروف
الس���كن وموقعه بل أكثر من ذل���ك بكثير :إن عصفور الدوري الموج���ود في داخل قفص
ّ
يفضل الموت ،وحين يتم تحريره فإنه يغرد ويغني.
َ
مقتبس في الموضوع
واصلت البحث أكثر ،ووجدت أن الرابي البروفس���ور أفيعاد هكوهين
نفس���ه على موقع «ت���وراه» .وفقا له ،فإن إصحاح «بهار» الذي تظه���ر فيه اآلية ،يدعونا الى
الخروج في استراحة من المنافسة المجنونة ،ووقف وتيرة سيل الحياة قليال .فسنة التبوير
وسنة اليوبيل مثلها مثل السبت ،تهدف الى إعادة اإلنسان ،وعلى الخصوص وعي اإلنسان،
إل���ى النص���اب الصحيح .وفقا ألقوال هكوهين :من يقرأ هذا اإلصحاح يكتش���ف بس���هولة
«العنصر األس���ري» الذي يفيض به بجرعات كبيرة .فهو ال يتوجه فقط لإلنسان الفرد ،لرجل
األعمال الذي يسافر في جميع أنحاء المعمورة ويحتاج إلى قليل من الراحة في فندق بدرجة
 5نجوم أو على جزيرة نائية ،للمزارع والعامل اللذين يتوقان إلى بعض الراحة من جهدهما
اليوم���ي ،وإنما إلى األس���رة بأكملها ،وهذه – ما العمل – أس���رة مباركة «األوالد» وموس���عة
جدا« :لك ولعبدك وألمتك وألجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي
في أرضك» (اإلصحاح نفس���ه) .وهو يختتم بالقول :وهكذا ،ففي س���نة التبوير وكذلك في
سنة اليوبيل «تنادون بالعتق في األرض لجميع سكانها» من خالل الشرح بأن كلمة «جميع»
تشمل الجميع بمن فيهم المقيمون واألجانب ،السكان ومهاجرو العمل.

الحرية وفقا لتفسير إدلشطاين
هن���ا عدت مرة أخرى إلى خطاب إدلش���طاين فل���م يكن هناك الكثير م���ن الراديكالية.
صحيح ،أننا في سنة  2017نحيي يوبيال :يوبيل خمسين عاما لحرب األيام الستة – يوبيل
االحتالل العس���كري في مناطق الضف���ة الغربية ،ويوبيل القرار بع���دم ضم األراضي إلى
ُ
إس���رائيل كي ال تعطى حقوق إنسان أو مواطن للفلسطينيين الذين يعيشون هناك .إذن
فالج���زء الذي يتناول في هذه اآلية «اليوبيل» هو جزء صحيح .هناك خمس���ون عامًا فعال.
لكن ماذا بش���أن س���ائر اآلية؟ ما الذي قصده رئيس الكنيست ،الشخصية األهم في بيت
المش���رعين ،حين قرر التحدث عن الحرية في هذا اليوم بالذات وفي س���نة  2017بالذات
وفي هذا الحفل بالذات.
وهذا ما فسره بنفسه على أية حال في ذلك الخطاب:
على الرغم من المصاعب والمخاطر ،فإن س���كان يهودا والس���امرة لم ّ
يحجموا أنفس���هم
أبدًا إلى س���كان البالد فحسب ،بل كانوا ش���ركاء في حمل أعباء المجتمع االسرائيلي ...في
س���نة يوبيل عودتنا المجددة إلى قل���ب البالد ،إلى األغوار والج���والن ،يجب علينا الخروج
بدعوة لتعميق هذه النزعة« .وتقدس���ون الس���نة الخمس���ين وتنادون بالعتق في األرض
لجميع سكانها» ،هذا ما تقوله التوراة عن سنة اليوبيل .هذه الحرية ليست حرية جسدية
فحس���ب بل حري���ة روحانية أيضا ،هذه حرية من اآلراء المس���بقة ،حري���ة من التنميطات
المش���وهة ،من األف���كار المقولبة التي ال توجد صلة بينها وبي���ن الواقع .إنها أيضًا حرية
التواصل مع س���كان «عمونا» وكذلك مع س���كان «ديمونا» .وأنا على ثقة بأن سنة اليوبيل
ستكرس هكذا« :وتنادون بالعتق في األرض لجميع سكانها».
في خطابه عش���ية يوم الغفران ،وفي حين كان يشدد على كلمات «لجميع سكان البالد»،
ويرف���ع يده قائال كلمة «الجميع» ،لم ينجح إدلش���طاين في رؤية أي إنس���ان غير يهودي.
وبعد هذه السنوات ،األكثر قسوة بالذات من ناحية عالقات اليهود والعرب في البالد ،بما
في ذلك التش���ريعات المناهضة للديمقراطية ضد العرب في إسرائيل ،الحملة ضد حرية
الش���عراء ،المس���ارح والمخرجين ،هنا بالذات ،حين يتوجب على رئيس الكنيست وبإسم
الكنيس���ت إجراء حس���اب نفس على ما قد وقع هنا ،فإنه قام عالنية بأخذ آية من التوراة
تتحدث عن حرية جميع س���كان البالد ،ليفسرها كحرية لليهود فقط .لقد حدث هذا فعال
قبل عدة أيام في غوش عتسيون :لقد نظر رئيس الكنيست الى آية «لجميع سكان البالد»
ولم ينجح في رؤية فلسطينيين فيها.
(*) أكاديمي ومترجم إسرائيلي .ترجمة خاصة.

الحرديم في اسرائيل :عالقة ملتبسة مع الدولة.

فشل واضح لمخططات الحكومة بشأن انخراط الحريديم في سوق العمل
*نسبة انخراط الرجال الحريديم في سوق العمل  %51مقابل  %88لدى الجمهور العام *هدف الحكومة برفع النسبة
إلى  %63حتى العام  2020سيتأجل للعام * 2030عدم انخراط الحريديم في سوق العمل إلى جانب حياتهم التقشفية
ينعكسان سلبا على االقتصاد مع تزايد أعدادهم بوتيرة سريعة بفعل نسبة تكاثر عالية*
ق���ال تقرير جدي���د للخبير االقتص���ادي في وزارة المالية اإلس���رائيلية
إن كل برام���ج الحكومة لتحفيز جمهور الحريديم (اليهود المتش���ددين
دينيًا) على االنخراط في سوق العمل لم تحقق النتائج المتوخاة ،وهذا ما
سيستدعي الحكومة ألن تعيد جدولة أهدافها من حيث النسب المئوية.
وق���د تبين أن نس���بة انخراط الحريديم في س���وق العمل ل���م تتعد ،%51
مقابل حوالي  %88لدى الجمهور العام .كما تبين أن أدنى نسب االنخراط
هي لدى الجمهور األش���كنازي (الغربيين) ،الذين ه���م أكثر تزمتا دينيا
من الحريديم الس���فاراديم الش���رقيين ،إال أنه في الحالتين تبقى النسبة
منخفضة.
وقال التقرير إن نس���بة انخراط رجال الحريديم في س���وق العمل ،ممن
هم في جيل العمل الفعلي ،بلغت هذا العام  ،%51مقابل حوالي  %54قبل
عامين .ورغم ذلك تبقى النس���بة أعلى مما كانت عليه في العام  ،2000في
ح���دود  .%40وكانت الحكومة قد وضعت في الع���ام  2012هدفا ألن تكون
النس���بة في العام  2020في ح���دود  ،%63وهذا ما بات يبدو صعب المنال
كلي���ا .ويقول تقرير الخبي���ر االقتصادي إن هذه النس���بة من الممكن أن
تتحقق في العام  ،2030شرط أن تكون هناك محفزات لجمهور الحريديم
للخروج إلى سوق العمل.
ورأى التقرير أن نس���بة انخراط الرجال في مستوطنة بيتار عيليت ،%58
وفي مس���توطنة إلعاد  ،%56بينما في مس���توطنة موديعين عيليت ،أكبر
مستوطنات الضفة ،بلغت  ،%40وفي مدينة بني براك المجاورة لتل أبيب
 .%39ويس���تنتج التقرير أن جمهور حزب “ش���اس” للحريديم الشرقيين
أكث���ر اقباال م���ن جمهور تحالف “يه���دوت هتوراة” ،ال���ذي يضم أحزاب
وتيارات اليهود األشكناز.
وقال التقرير إن نس���بة انخراط النس���اء من جمه���ور الحريديم ،تبقى
أعل���ى من الرجال بفارق يتراوح ما بين  %5إلى  ،%10بحس���ب المواقع .كما
أظهر استطالع نشرت نتائجه في التقرير ذاته ،أن قرابة  %97من الرجال
الحريديم الذين يمتنعون عن االنخراط في س���وق العمل ،يرفضون العمل
في أي ظرف كان ،وتهبط النس���بة إلى اقل من  %90لدى نس���اء الحريديم
من ذات الشريحة.
ويمتن����ع رج����ال المتدينين المتزمتي����ن الحريديم ع����ن االنخراط في
س����وق العمل العام ألس����باب دينية ،بعكس نس����اء الحريدي����م ،الالتي
ينخرطن في س����وق العمل بنس����ب أكبر .وترى المؤسس����ة اإلس����رائيلية
الحاكمة أنه مع التزايد الكبير لجمهور الحريديم ،بس����بب نسبة التكاثر
العالية جدا8 ،ر %3س����نويا ،فإنهم يش����كلون عبئا اقتصاديا ،وأن عدم
انخراطهم بالنس����ب القائمة لدى الجمهور الواس����ع ،بات ينعكس على
وتيرة النمو ،وهذا تأثير مرش����ح ليزداد أكثر مستقبال .ويضاف إلى هذا
الحياة التقش����فية لدى الحريديم ،إذ أنهم ليس����وا جمهورا استهالكيا
بالمفاهيم العصرية الستهالك الفرد ،وهذا ليس نابعا فقط من كونهم
شريحة فقيرة.
وكان التقرير السنوي لبنك إسرائيل لهذا العام قد دعا إلى فتح أبواب
العمل اكثر أمام جمهوري الحريديم والعرب ،إذ أن انخراطهما في سوق
العمل أقل من الش����رائح األخرى .كما أن نسبة انخراط هذين الجمهورين
في أماكن العمل غير المهنية ذات الرواتب المتدنية هي األعلى.
ويقول خب����راء في وزارة المالية إن التراجع ف����ي انخراط الحريديم في
س����وق العمل ،نابع من التغيرات في المحف����زات لهم للخروج إلى العمل
ف����ي العامين األخيرين .ويق����ول التقرير “إن نس����بة العمل المنخفضة
لدى رجال الحريديم نابعة من تفضي����ل مجتمع الحريديم ألنماط حياة
مختلفة ،ومنها دراسة التوراة ،قبل االنخراط في العمل ،فدراسة التوراة
بالنس����بة لهم أمر قيمي في مجتمع الحريدي����م ،كونه يؤثر على مكانة
الفرد في مجتمعه” .إال أن التقرير كما يبدو كان حذرا في اختيار تحليله

واس����تنتاجاته ،ألن الحقائق تق����ول إن جمهور الحريديم اس����تعاد في
حكومة بنيامين نتنياهو الحالي����ة ميزانيات ضخمة ،كانت قد قلصتها
الحكومة الس����ابقة برئاس����ة نتنياهو التي اس����تثنت كتلتي الحريديم
البرلمانيتين منها ،وهذا يعني ارتفاع مخصصات الحريديم االجتماعية،
أو تلك التي يتقاضونها مقابل بقائهم في المعاهد الدينية.

أعداد الحريديم
بعد سنين من مس���عى ليس واضحا خلفياته لتقليل التقارير الرسمية
ح���ول أع���داد الحريديم ونس���بتهم من الجمه���ور العام في إس���رائيل،
ونسبتهم بشكل خاص من اليهود اإلسرائيليين ،بدأت تقارير تفصح عن
احصائيات أكثر واقعية من قبل .فحتى قبل عامين أو ثالثة كانت التقارير
الرس���مية تدعي أن نسبة الحريديم من الجمهور العام هي في حدود ،%9
وهذا أقل كثيرا من الواقع.
في نهاية الش���هر الماضي أيلول ،نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”
تقريرا حول نمط االس���تهالك لدى الحريديم ،وقيل فيه إن عددهم اليوم
هو في حدود مليون نس���مة ،وهذا ما يعادل  %12من اجمالي الس���كان في
إس���رائيل ،من دون الق���دس المحتلة منذ الع���ام  .1967وهذا يعني أيضا
أن نس���بتهم باتت اليوم  %15من اجمالي اليهود اإلسرائيليين المعترف
بيهوديتهم.
لكن في تحليل لتقارير أخرى تكلمت عن أعداد الحريديم مستقبال ،نجد
أن نسبة الحريديم باتت حاليا تتجاوز  %13من اجمالي السكان ،وأكثر من
 %16من اجمالي اليهود اإلس���رائيليين .فقد قال تقرير طرح في الصيف
الماضي على جدول اعمال مجلس االقتصاد الوطني اإلسرائيلي ،إن أعداد
الحريديم س���تزداد حتى العام  ،2040بنس���بة  ،%77وهي نسبة تقل عن
توقعات ابحاث أخرى ،بينما الجمهور العلماني اليهودي سترتفع أعداده
بنس���بة  ،%35أما العرب فإن نسبة تزايدهم س���تكون  .%56وبناء عليه،
فإن نس���بة الحريديم من اجمالي الس���كان س���تصل إل���ى  %20في العام
 ،2040ونس���بة  %26من اجمالي اليهود اإلسرائيليين ،إذ تبلغ نسبة تكاثر
الحريديم حوالي 8ر ،%3وبعدهم نسبة التيار الديني الصهيوني 8ر،%2
أما نس���بة تكاثر اليهود العلمانيين فهي في حدود 4ر ،%1بينما نس���بة
تكاثر العرب انهارت في الس���نوات األخيرة إل���ى 4ر ،%2بعد أن كانت في
سنوات سابقة أكثر من 4ر.%3

بين التجنيد والتعليم
على مدى الس���نوات العش���رين األخيرة باتت المؤسس���ة العسكرية
تلمس ارتفاع نس���بة الش���بان الحريدي���م من اجمالي الش���بان اليهود
المفروض عليهم قانون التجنيد االلزامي في جيش االحتالل ،إذ تتراوح
نسبة التجاوب بين الش���بان الذكور ما بين  %68وحتى  ،%72والغالبية
الس���احقة م���ن الممتنعين عن التجني���د هي ش���بان الحريديم الذين
يرفضون التجند ألس���باب دينية ،رغم تشددهم اليميني في السنوات
األخيرة.
وقد حظي ش���بان الحريديم من���ذ العام  1948بإعفاء ف���وري من الخدمة
العس���كرية ،ولكن يومها وعلى مر س���نين كانوا يشكلون نسبة هامشية
من أفواج التجنيد .ومنذ س���نوات التس���عين احتدت المطالبات بش���مل
شبان الحريديم في الخدمة العس���كرية ،وأقيمت لهذا الغرض عدة لجان
حكومي���ة .ولكن األم���ر المركزي في هذا المجال تم ف���ي حكومة بنيامين
نتنياهو الس���ابقة قصيرة العمر ،التي اس���تمر عملها حوالي  21ش���هرا،
وكانت كتلتا الحريديم خارجها .فقد استغل االئتالف الوضع القائم لسن
قانون يفرض الخدمة العسكرية بشكل تدريجي على شبان الحريديم ،إال
أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بالكامل ،وقد انهارت الحكومة بس���رعة،

لتتش���كل حكومة بديلة بعد انتخابات  ،2015في مركزها كتلتا الحريديم،
والشرط األساس كان الغاء ذلك القانون الذي لم يجف حبره.
ويظه���ر من تقري���ر حول فوج التجني���د في الصيف الماض���ي ،أن عدد
الش���بان الحريديم المجندين حديثا بلغ  ،2800وهؤالء حسب التقديرات
يش���كلون أقل من  %19من الش���بان الذكور الحريديم .ويقول التقرير إن
ه���ؤالء ش���كلوا  %87من اله���دف المرحل���ي لتجنيد الش���بان الحريديم،
وقبل عام كانت النس���بة  %91بمعنى أن نس���بة التجاوب مع التجنيد في
تراجع مس���تمر ،خاصة وأن حملة مناهضة الخدمة العسكرية من قيادات
الحريديم وجمهورهم تتزايد باس���تمرار ،وش���هدت األشهر األخيرة عدة
مواجهات في القدس بين الش���بان الحريديم وعناصر األمن ،بعد أن تمت
مهاجمة جنود من الحريديم دخلوا أحياءهم.
وكما قيل من قبل هنا ،فإن مسألة التجنيد في الجيش هي “كلمة السر”
لمحاولة كس���ر جدران مجتمع الحريديم المغلق ،ليكون أكثر منفتحا على
العالم ،وبهذا يتم تحفيز االجيال الشابة للتوجه إلى العلم والعمل ،وهذا
ما يغير مس���تقبال طبيعة مجتم���ع الحريديم .وهذا م���ا يعيه جيدا قادة
الحريديم ،الذين يقاومون هذا المخطط غير المعلن.
وظه����رت قبل أس����ابيع معطيات داعمة للهدف المفترض من مس����ألة
التجني����د ،إذ تبين أن  %88م����ن الحريديم الذين تجندوا في الجيش في
وحدات قتالية وفاعلة قد انخرطوا في س����وق العمل ،ونس����بة اقل بقليل
مم����ن تجندوا في وح����دات خدماتية ،وأن هؤالء يتقاض����ون رواتب اعلى
بكثي����ر من ابناء جيله����م الحريديم .ورغم ذلك فإن هذا ال يقنع ش����بان
الحريديم ،كما يظهر من تراجع اقبالهم على الخدمة العس����كرية وعلى
سوق العمل.

يعودون إلى المعاهد الدينية
وينعكس تراجع انخراط الحريديم في س���وق العمل في تزايد أعداد
طالب المعاهد الدينية ،إذ قال تقرير لوزارة التعليم ،صدر في األشهر
األخيرة ،إن أع���داد طالب المعاه���د الدينية للحريدي���م ارتفعت منذ
العام  2015وحتى اآلن بنس���بة  ،%16مقارنة مع ما كان في العام .2014
وحس���ب التقديرات ،فإن عدد طالب المعاهد بلغ  74ألفا ،مقابل حوالي
 63ال���ف طالب في العام  .2014ونش���ير إلى أن هؤالء ليس���وا في جيل
طلبة المدارس ،بل هم من كافة األعمار .كما أن هذه األعداد ال تش���مل
الطواق���م االدارية والتعليمي���ة في المعاهد ،الت���ي ميزانياتها تبقى
منفصلة عن الميزانية المش���ار اليها ،الت���ي يتم صرفها كمخصصات
على طالب المعاهد.
وحس���ب التوقعات ،فإنه مع ارتفاع ميزاني���ات المعاهد الدينية ،بحكم
مشاركة كتلتي الحريديم في الكنيس���ت في االئتالف الحكومي الحالي،
فإن أعداد الطالب ستس���تمر في االرتفاع ،أيضا في العام الدراسي الجاري
على األقل بمعدل نس���بة  ،%8وهي ضعفا نسبة التكاثر ،ما يعني مباشرة
إما جمود نسبة االنخراط في سوق العمل أو حتى تراجعها.
وكان تقرير آخر أش���ار إلى أنه بالرغم م���ن كل المحفزات التي قدمتها
الحكومات األخيرة ومجل���س التعليم العالي في الس���نوات األخيرة لرفع
نس���بة الحريديم في معاهد التعليم العالي ،إال أن نسبتهم 2ر ،%4وهي
ثلث نسبتهم بين الجمهور العام ،وهذا يعد ارتفاعا بنسبة  %16عما كان
في العام .2009
وكل هذه المعطيات تقلق المؤسسة الحاكمة بسبب واقع اليوم ،لكن
ألنها أيضًا س���تتزايد مستقبال طالما استمرت طبيعة حياة الحريديم،
م���ن حيث معدل ال���والدات ونس���بة التكاثر ونمط الحياة التقش���فية
وطبيعة التعليم المدرس���ي وموقفهم من االنخراط في س���وق العمل
وفي الجيش.
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أمام األبواب المقفلة :النكبة تدخل من النوافذ غير الرسمية!
ّ
والتهرب
على الرغم م���ن جميع محاوالت الهرب
ف���إن النكب���ة تتس���لل بطريقته���ا إل���ى الوعي
اإلس���رائيلي .وأمام األبواب المقفلة ،فإنها تدخل
م���ن النوافذ غير الرس���مية ،وتس���تقر في الوعي
العام اإلسرائيلي .القضية قضية تراكم ،كمي ثم
نوعي.
التقاط اس���تخدامات مفردة “النكبة” بالعبرية
بلفظته���ا العربي���ة ومعناه���ا في س���ياق نتائج
االنتخاب���ات األخي���رة ،في���ه كثير م���ن الطرافة،
ّ
الجدي���ة .الكاتب يونتان غيفن ،الذي
وأكثر منها
تعرض العت���داء يميني إرهابي بس���بب مواقفه،
وصف إع���ادة انتخاب بنيامي���ن نتنياهو بالقول
إن“ :الش���عب اختار ثانية من يؤسس حكمه على
تخويف الش���عب” ،معتبرا أن تاريخ  17آذار ،2015
يوم االنتخابات ،هو “نكبة لمعسكر السالم”.
الصحاف���ي اي�ل�ان لوكاتش كت���ب حينذاك في
موق���ع القن���اة التلفزيونية الثاني���ة (ماكو)“ :مع
حلول يوم نكبة أصحاب االس���تطالعات ،ربما يجب
علينا فحص أدوات تنبؤ أخرى”.
موقع “ذي ماركر” (هآرتس) نشر مدونة بعنوان
“نكبة معاهد االستطالعات -كارثة معروفة سلفًا».
الصحاف���ي أفنير هوبش���تاين نش���ر في موقع
«والال» مقاال عنوانه «نكبة االعالم» في اش���ارة إلى
مفاج���أة االنتخابات .واختتم���ه الكاتب بالمفردة
نفسها إذ قال« :س���جلوا لديكم تاريخ  17آذار .ال،
هذه ليست «حرب غفران اإلعالم» (إشارة إلى ضربة
حرب أكتوبر  ،)73بل إنها نكبة».
إذن النكبة على خطى االنتفاضة .مفردة وفكرة
ّ
ستس���تقر قوال ومعن���ى في اللغ���ة العبرية وفي
الوع���ي اإلس���رائيلي .ولكن مع ف���ارق واحد مهم
ج���دًا :خ�ل�ال انتق���ال “االنتفاضة” إل���ى العبرية
اإلس���رائيلية تمت إزاح���ة معناها م���ن االيجابي
للسلبي؛ من هبة شعبية فلسطينية ألجل الحرية،
الى مجموعة أفعال عنيفة وأعمال شغب وفوضى،
بالمعجم اإلس���رائيلي .أما “النكبة” فانتقلت الى
العبرية اإلس���رائيلية قوال ومعنى :إنها كارثة! بل
تستخدم لتصوير الحاالت القصوى من الكوارث.
لق���د ابتدع���ت أح���زاب اليمين االس���رائيلي
المه���ووس قوانين كثي���رة لمنع تس���لل فكرة
النكب���ة ال���ى الوعي اإلس���رائيلي الع���ام .وزيرة
الثقافة الليكودية ليمور ليفنات دعت في أواخر
 2014الى وقف الدعم االقتصادي لس���ينماتيك
تل أبيب ألنه اس���تقبل “مهرجان أفالم النكبة”
بمبادرة جمعية “ذاكرات” .ومثلها لجنة المالية
البرلمانية .رئيس بلدية حيفا يونا ياهف أفشل
تنظيم مهرجان مشابه في سينماتيك المدينة

بأدوات عدم التمويل .وحت���ى محكمة “العدل”
العلي���ا أقرت ف���ي كانون الثان���ي  2012صالحية
“قانون النكبة” الش���هير الذي جاء ضمن السيل
ّ
الملوث للقوانين العنصرية من “مدرسة” النواب
المستوطنين.

محاولة إلقصاء الذاكرة
المشتركة ألحداث 1948

ّ
ّ
تح���ت عنوان «الح���ق بالتذكر« :قان���ون النكبة»
والجدل بشأن قوانين الذاكرة في أوروبا» كتبت د.
يفعات غوتمان (من مقال ف���ي موقع هعوكتس،
مطلع  )2015أن «قان���ون النكبة» يمكن النظر إليه
«كحالة دراس���ية للعالقة القائمة بين التش���ريع
ّ
ّ
المتعل���ق بتذك���ر الماضي القوم���ي وبين حقوق
األقليات في دولة ديمقراطية ،وذلك اعتمادًا على
مقارنة الحالة اإلسرائيلية مع حاالت أخرى مشابهة
لها في أوروب���ا .تكمن نقطة االنطالق النظرية في
َّ
أن القانون ليس أداة لتثبيت التوثيق التاريخي أو
الذاكرة الجماعية للدولة القومية ،وإنما هو بمثابة
حلبة حيث تتم عملية صياغة التأويالت المختلفة
بش���أن الماضي ،تلك التأويالت التي تبلور الوعي
التاريخ���ي لفئات معين���ة في المجتم���ع .تعتبر
الصراع���ات بين المفاهي���م المختلف���ة للماضي
القائم���ة في الحلب���ة القضائية إح���دى القنوات
الت���ي تتعامل عبرها الدول���ة القومية مع الذاكرة
الجماعية بشأن المظالم المقترفة ّ
ضدهم برعاية
الدولة».
وفقًا للكاتبة :ظهرت إحدى النقاشات المركزية
بش���أن هذه الظاهرة في أوروب���ا في العقد األخير،
في ض���وء ازدياد ع���دد هذه القواني���ن في أرجاء
الق���ارة وتعريفها بوصفه���ا “قواني���ن ذاكرة”.
ُ
ويضم هذا التعري���ف قوانين ِّ
تحرم أو تلزم حمل
رؤي���ة معينة للماضي القوم���ي (وليس المقصود
ّ
ّ
ومؤسس���ات
تح���دد أي���ام إحياء الذكرى
قوانين
التوثيق والتخليد الرس���مية ،على سبيل المثال).
ّ
ّ
وتحرم بعض هذه القوانين التنكر لوقوع أحداث
مأس���اوية مركزية ،مثل قوانين ّ
ضد نفي المحرقة
ّ
ض���د إضفاء الش���رعية على وقوعه���ا ،وغالبًا ما
أو
تحمل هذه الطائفة من القوانين طابعًا دستوريًا.
ّ
وتح���رم بعض قوانين الذاك���رة األخرى النظر إلى
الماضي القومي بصورة سلبية أو مناقضة للرؤية
القومية الس���ائدة أو الرس���مية ،وقد أثارت هذه
القوانين نقدًا بالغًا ونقاشًا جماهيريًا عاصفًا في
ّ
الدول التي س���نتها وكذلك في خارجها .دعا هذا
النق���د إلى الكش���ف عن َّ
أن تحدي���د فحوى ذاكرة
الماضي ليس م���ن الوظائف الالئقة للقانون ،وأنه

ّ
ّ
ويحد من حرية البحث
يقيد بذلك حري���ة التعبير
األكاديم���ي .كما ظهرت ادعاءات أخرى مفادها َّ
أن
قوانين الذاكرة ليس���ت أداة مجدية لنشر ذاكرة
ّ
معينة يلت���ف حولها جمهور المواطنين وال تعزز
االس���تقرار والتكافل ،إذ إن ه���ذه القوانين ّ
تؤدي
في حاالت عديدة إل���ى إقصاء وإخراس مجموعات
ّ
وتهدد بشرذمته.
معينة في المجتمع
ّ
وه���ي تذكر بأنه قد ظهرت إدعاءات ش���بيهة
ّ
ض���د قانون النكب���ة ،الذي طرح في س���نة 2009
َّ
وت���م التصدي���ق عليه ف���ي س���نة  .2011إال َّ
ّ
أن
إقصاء الذاكرة المش���تركة ألحداث س���نة ،1948
وي���وم األرض ،وأحداث ّ
هامة أخ���رى للمواطنين
ّ
الفلس���طينيين م���ن الئحة أيام إحي���اء الذكرى
ّ
ومشاريع التخليد لدولة إسرائيل تتجلى كذلك
في قوانين قديمة حاضرة في مجاميع القوانين
في دولة إس���رائيل التي تحتف���ي بأيام الذكرى
ّ
ّ
الفلسطينيين وأقليات
الخاصة بها .فال يتم ذكر
أخرى بتاتًا في القوانين التي ّ
تحدد أيام الذكرى
للدولة .وعليه ،بماذا تختلف المقاطعة وتحريم
إحياء ذاكرة جماعي���ة معينة ،المنصوص عليها
ف���ي قانون خ���اص ،من إقص���اء ه���ذا اإلحياء أو
تجاهله الش���امل ،كما يظهر ف���ي قوانين إحياء
الذك���رى الموضوعة بهدف اس���تبطان الذاكرة
الجماعية لألغلبية في الدولة؟ عند دراسة الحالة
ّ
ّ
بسن قوانين
اإلس���رائيلية وحاالت أخرى تتعلق
بش���أن ذاكرة عن���ف الدولة ّ
ضد فئ���ات معينة
ّ
يتض���ح َّ
بأن الحديث يدور ح���ول مراحل مختلفة
لعملي���ة التعام���ل (أو عدم التعام���ل) مع ذاكرة
المظال���م المقترفة برعاية الدول���ةَّ .
إن القوانين
الت���ي ّ
تحدد مقاطع���ة وتحريم ذاك���رة جماعية
معينة لصالح ذاكرة قومية س���ائدة أو رس���مية
تظه���ر في ح���االت عديدة على خلفي���ة محاولة
انتهاك هذا التجاهل الش���امل ،أي تعتبر هذه
القوانين مرحلة من عملية ش���املة تس���عى إلى
إعادة ذاكرة كان قد تم إقصاؤها وإسكاتها إلى
الوعي والنقاش الجماهيري.
أن س���نّ
الكاتبة تخل���ص الى أن :المفارقة هي َّ
قانون النكبة قد س���اهم في نش���ر واسع لذاكرة
َّ
إال َّ
أن ذلك ال
النكب���ة في المجتم���ع اإلس���رائيلي.
ُيعد نصرًا للذاكرة الفلس���طينية على ذاكرة دولة
إس���رائيل ،إذ َّ
إن االنكش���اف على ذاكرة األقلية ال
يعتبر اعترافًا بها أو بالحق بوجودها ،ال بل ّ
ويؤدي
ذلك أحيانًا إلى إضفاء الش���رعية عل���ى المظالم.
ولذلك ،فقد أفضى قانون النكبة كذلك إلى تقييد
حقوق األقلية الفلس���طينية وحدود الخطاب الجم
اهيري.

النكبة :وتبقى الحكاية.

كلمة “نكبة” بالعبرية ازدادت على “جوجل”!
يشير إيتان برونشطاين مدير جمعية ذاكرات-
زوخ���روت الناش���طة إلبق���اء النكبة كح���دث وأثر
ونتيجة ،ماثلة أمام أعين اإلسرائيليين (مقال في
أي���ار  )2016إلى أنه حتى الع���ام  ،2002لم يظهر
البحث عن كلمة نكب���ة باللغة العبرية على محرك
البحث «جوجل» إال بعض النتائج القليلة.
وتغير األم���ر بدرج���ة كبيرة نتيج���ة أحداث
االنتفاض���ة الثاني���ة حي���ث “اس���توعب آالف
اإلس���رائيليين اليهود في أعقاب هذه األحداث
ماهي���ة الدول���ة اليهودي���ة :الع���رب ،لمج���رد
تعريفهم ،ال يس���تطيعون أن يكونوا مواطنين
كاملين في هذه الدولة .هؤالء اليهود انفصلوا،
بدرجة أو بأخرى ،عن الصهيونية التي غرس���ت
فيهم منذ الطفول���ة كأمر مفروغ منه .منذ ذلك
الحين ،يص���رح عدد غير قليل م���ن اليهود في
إسرائيل ،بش���كل علني ودون خجل ،عن كونهم

غير صهيونيي���ن أو معادين للصهيونية” ،كما
كتب.
ويتاب���ع برونش���طاين“ :التعاط���ي م���ع النكبة
بالعبري���ة ازداد رويدًا رويدًا .بمس���اعدة ذاكرات
كتبت بالعبرية روايات تتحدث بانفتاح عن النكبة
وعن مس���ؤولية اإلس���رائيليين عنه���ا وتصدرت
بعضه���ا قائمة الكتب األكث���ر مبيعًا (مثل “عزبة
دجاني” و”أربعة بيوت وش���وق”) .باإلضافة ،قامت
دار النش���ر أندلس بإصدار ترجم���ة عبرية لرواية
الياس خوري “باب الش���مس” الت���ي تتحدث عن
النكبة .ربما ل���م تدخل هذه لقائمة الكتب األكثر
مبيعًا ولكنها حصلت على الكثير من االهتمام”.

النكبة أشبه بسرداب يحاول
أسير العقيدة الصهيونية مغادرته
أح���د المثقفي���ن اإلس���رائيليين أس���ماها مرة
«الخطيئ���ة الكب���رى» .والخطاي���ا الكب���رى تالحق

ّ
تس���تقر في ُصلب
مرتكبيه���ا ألنها ال ت���زول ،بل
الذاك���رة .فالنكب���ة ف���ي ذاك���رة الفلس���طينيّ
ٌ
جرح مفت���وح عل���ى الماضي ،ومنه عل���ى الحاضر
والمس���تقبل .وهو جرح يس���تحيل مع���ه العيش
الطبيعي مع استمرار نزيفه الشعوري والمعنوي،
فتصبح النكبة اس���تصراخًا دائمًا للش���فاء ،يدفع
على الفعل وعلى البوح وعلى االس���تنطاق ،الفردي
والجماعي.
لكن النكبة لدى أس���ير العقي���دة الصهيونية
أشبه بس���رداب يحاول مغادرته ،خائفًا من النظر
في محتواه .المعضلة أن هذا س���يعني محو قصة
“االنتص���ار” .ك���ي تتواص���ل أس���طورة االنتصار
ّ
ً
الصهيونية يج���ب أن يظل الطرف المهزوم ماثال
في احتفال النصر مطأطئ الرأس .فرغم كل شيء
ال يمك���ن للمنتصر إلغ���اء ضحيته ،ألن���ه عندها
سيفقد القصة والمعنى.

استخدام
مفارقة
بواسطة
سياسية
مالحقات
:2017
إسرائيل
ً
أدوات ديمقراطية لتشريعات تناقضها جوهرًا وممارسة!
كتب هشام نفاع:
ّ
تصع���د حكومة اليمين المتطرف اإلس���رائيلية
بشتى األدوات والتكتيكات من سياسة المالحقة
على خلفية اإلختالف ..فكل فكرة أو نشاط ال يتالءم
ّ
المهوس���ة التي تمأل أروقة السلطة
مع الطروحات
ّ
التنفيذي���ة تتحول إلى دائرة اإلس���تهداف .بين
األدوات المعم���ول بها تش���ريع قوانين مناهضة
للديمقراطية ،أي اس���تخدام ما ُيفترض أنه إجراء
ديمقراطي (التشريع البرلماني) ألغراض مناقضة؛
ّ
يضج
وإخراس أي صوت يخفف من النش���از الذي
ّ
ويصم المسامع.
آخر هذه الحلقات ترتب���ط بقانونين اثنين جاء
تش���ريعهما لغايات أيديولوجي���ة نافية للغير،
بكل وضوح وصراحة .القانون األول هو ما ُيعرف بـ
“قانون النكبة” ،والثاني “القانون ضد المقاطعة”.
كالهما جزء من ذخيرة الطرح الس���لطوي المهيمن
ألهداف بعي���دة المدى :إبعاد جمي���ع الطروحات
ّ
تصر عل���ى الحقوق الفلس���طينية الوطنية
التي
عموم���ًا ،والس���يادية منها على وج���ه الخصوص،
ّ
ّ
عدمية) لمحو أية سردية تعارض
(عبثية
ومحاولة
قصة “حرب االستقالل األخالقية” الصهيونية.
م���ن بي���ن الخط���وات الت���ي يص���ح وصفه���ا
بـ”المكارثي���ة” ،جاء مؤخرًا اس���تهداف منظمات
تص���ر على قول الحقائق الواضحة والقاس���ية عن
ممارس���ات االحتالل واالس���تيطان اإلس���رائيلية.
وعم�ل�ا بـ “القانون ضد المقاطعة” ،تس���عى وزارة
ّ
المالي���ة إللغ���اء االعف���اء الضريب���ي المتب���ع عن
التبرع���ات لمنظم���ة العف���و الدولية – أمنس���تي
الناش���طة أمميًا من أجل حقوق االنسان ،علمًا بأن
القوانين تعفي التبرعات التي يقدمها مواطنون
لمنظمات إنس���انية وحقوقية من الضرائب .هذه
الوزارة التي يتوالها سياس���ي ،موش���يه كحلون،
يهتم بمظهر المعتدل المختلف عن السياسيين
عنيف���ي الموقف والطرح واللغ���ة والظهور ،تقوم
عمليًا بالدور العقابي المباش���ر لتطبيق مثل هذه
القواني���ن .فهي تقوم باالعتداء السياس���ي على

“مس���رح يافا اليهودي -العربي” بسبب نشاطات
وإنتاجات تعرض الرواية الفلسطينية.
يرتب���ط ه���ذا بالحمل���ة العلنية الت���ي تقودها
وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ،ميري ريغف ،ضد أية
مؤسس���ة ثقافية ال تتحدث بلغتها التحريضية،
ويزداد منسوب الرعونة ويرتفع ،كالمتوقع ،حين
يتعل���ق األمر بمضامي���ن وإنتاجات ومؤسس���ات
فلسطينية أو تناصر الحق الفلسطيني .وتوجهت
مج���ددًا ،ضمن حملتها ضد مس���رح يافا ،إلى وزير
المالية بطلب “فحص” مخالف���ة “قانون النكبة”،
ألن ممثلة تدعى س���اريت فينو إلعاد استخدمت
عل���م إس���رائيل خالل عرض مس���رحي ،بأش���كال
مختلف���ة ،منه���ا تنورة وحج���اب وغط���اء للرأس.
بمفاهيم ريغف كان هذا “تحقيرًا للعلم”.
«قان���ون النكب���ة» ه���ذا  -ال���ذي ص���ادق عليه
الكنيس���ت ف���ي آذار ّ - 2011
يخول وزي���ر المالية
بتقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسس���ة
التي تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة إسرائيل
كدول���ة «يهودي���ة وديمقراطي���ة» أو يحيي يوم
اس���تقالل الدولة أو يوم تأس���يس الدولة على أنه
«يوم حزن وحداد».
ّ
«مسرح الس���رايا» الذي يتقاسم المقر مع مسرح
يافا العربي  -اليهوديّ ،
ّ
ريغفية»
تعرض لـ»حملة
ه���و اآلخر ،بس���بب تقدي���م مقطع من مس���رحية
«ذاكرة للنس���يان» المس���تندة إلى مؤلف الشاعر
الفلس���طيني الراحل محمود درويش الذي يحمل
االسم نفسه .هذه الوزيرة أثارت ضجة مماثلة ضد
المسرح ذاته بسبب اس���تضافته أمسية بعنوان
«دفاتر الس���جن» ّ
وهددت بقطع تمويل «مس���رح
يافا» الذي يش���ارك «مسرح الس���رايا» استضافة
األمسية.
وفق���ًا لألبجدي���ات السياس���ية في لغ���ة هذه
الوزي���رة – وليس وحدها طبعًا في حكومة اليمين
االستيطاني ،لكن ميولها االستعراضية اإلعالمية
تضعه���ا في المقدمة – س���وف يؤدي عرض هذه
المضامين إلى “تفاقم ظاهرة ّ
تحول حرية التعبير
إلى تحريض وتجاوز لحدود القانون”! هكذا كتبت

في رسالة الى وزارة المالية لفحص قطع التمويل
عن المسرح المذكور( .المستشار القانوني لوزارة
المالية مش���ى في ثلم الوزيرة زاعمًا أن المس���رح
“انتهك قانون النكبة”).
ف���ي أواخ���ر آب الماض���ي أعلن���ت وزارة المالية
اإلس���رائيلية أنه���ا تنظر ف���ي إمكاني���ة قطع أو
تقلي���ص الميزاني���ة عن “مس���رح يافا” ،بس���بب
أمس���ية تضامن مع الش���اعرة داري���ن طاطور من
قرية الرين���ة الفلس���طينية .الجدي���ر بالذكر أن
«مسرح الس���رايا” أعلن حينذاك رفضه التهديد
الحكومي وق���ال في بي���ان ل���ه« :إن إصرارنا على
استضافة األمس���ية يأتي على الرغم من الضجة
التي أثارتها فكرة األمس���ية إيمانًا بقيمة ّ
حرية
التعبي���ر ،التي هي ركيزة أساس���ية يقوم عليها
المس���رح وس���عيًا لتمثيل قضايا هموم ش���عبنا
ومنحها المنصة التي تحتاجها».

القانون يمس بحق الفلسطينيين
ّ
ويقيد حريتهم في التعبير
يق���ول مركز عدالة لحقوق األقلي���ة العربية في
اسرائيل إن «قانون النكبة» يمس بفظاظة بحقوق
الفلس���طينيين الذين يقومون بمنهجية «بإحياء
ّ
الرسمي على أنه الذكرى
يوم استقالل إس���رائيل
الوطني���ة للح���داد وينظمون نش���اطات تذكارية
مختلف���ة .ويم���س القان���ون حق الفلس���طينيين
ويقيد حريتهم بالتعبير عن آرائهم وسيتس���بب
بض���رر كبي���ر لمؤسس���ات ثقافي���ة وتربوي���ة
وسيرس���خ التميي���ز الالحق بالمواطني���ن العرب.
كما س���يلحق القانون ضررًا كبيرًا بمبدأ المساواة
وبحق المواطنين الع���رب بالحفاظ على تاريخهم
وثقافته���م .ويحرم القانون المواطنين العرب من
حقهم في إحياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءًا ال
يتجزأ من تاريخهم”.
قدم مرك���ز عدالة بالتعاون م���ع جمعية حقوق
المواطن ولجان أولي���اء أمور طالب في ّ 4أيار ،2011
التماس���ًا ضد القانون للمحكم���ة العليا ،بادعاء أن
القانون غير دس���توري .المحكم���ة العليا رفضت

اإللتماس ف���ي كانون الثان���ي  ،2012بحجة “عدم
ّ
القضية” بحيث أن القانون لم يس���تخدم
نض���وج
بعد ضد ّ
أي مؤسسة.
كما سبقت اإلشارة“ ،قانون النكبة” يسمح لوزير
المالية بفرض الغرامات على مؤسس���اتُ ،ت ّ
مولها
الدولة ،كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية،
إذا ما قامت بتنظيم برامج يش���ار فيها إلى “يوم
االس���تقالل ،أو يوم قي���ام دولة إس���رائيل ،كيوم
حداد” أو تقوم بتنظيم نش���اطات تنفي “تعريف
دولة إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية”.
قدم االلتماس بمش���اركة كل م���ن :رابطة خريجي
الكلي���ة العربي���ة األرثوذوكس���ية ،الت���ي تحيي
نشاطات جماهيرية تربوية في حيز الكلية ،منها
نش���اطات حول النكب���ة وحول تعريف إس���رائيل
كدول���ة “يهودي���ة ديمقراطي���ة”؛ أهالي طالب
مدرس���ة الجليل ثنائية اللغة في مسغاف ،التي
تنظم نشاطات تربوية لذكرى النكبة بموازاة يوم
االس���تقالل؛ والباحث األكاديمي البروفسور أورن
يفتاحئي���ل من جامعة بن -غوري���ون ،الذي ينتقد
ف���ي أبحاث���ه األكاديمية تعريف الدول���ة الحالي
“كدولة يهودية وديمقراطية”.
وفقا له���ذا اإللتماس ،فإن قان���ون النكبة ينضم
ّ
العنصرية من إنتاج وإخراج
إلى سلس���لة القوانين
ّ
الحالية للكنيس���ت .وأخطر م���ا في القانون
الدورة
ّ
ه���و “نصه الضباب���ي” ،الذي قد يمك���ن من فرض
الغرامات على المؤسسة في حال تنظيمها لنشاط
تذكر فيه نكبة الش���عب الفلس���طيني ليس فقط
في ما تعتبره دولة إس���رائيل كـ”يوم استقاللها”
وإنما طيلة أيام السنة .كما يفرض القانون غرامات
على المؤسسة التي تنتقد تعريف دولة إسرائيل
“كدولة يهودية وديمقراطية” دون تحديد معايير
واضحة لنوعية النشاطات التي تستوجب غرامات،
األم���ر الذي يبقي الباب مفتوح���ا أمام وزير المالية
لمعاقبة المؤسسات وفقًا العتبارات سياسية.
القان���ون ينته���ك مجموع���ة م���ن الحق���وق
الدستورية ،وعلى رأسها ّ
حرية التعبير السياسي
ّ
ّ
والفني ،والحق في المس���اواة ،والحق في التربية،

ّ
والحرية األكاديمية .ويتوقع أن
وفي حرية العمل،
ّ
يمس القانون على نحو خ���اص حقوق المواطنين
ّ
ّ
العرب األساس���ية؛ وتش���كل الصيغة الفضفاضة
ّ
والضبابية للقانون مصدرا للقلق حول المس���اس
بميزاني���ات الكثير من المؤسس���ات العامة ،نحو
المراك���ز ثقافي���ة ،والمراكز تربوية والس���لطات
المحلي���ة ف���ي مختل���ف أنح���اء الب�ل�اد .وأضاف
الملتمسون أن تكليف وزير المالية باتخاذ القرار
حول ما إذا س���يجري تغريم المؤسس���ات العامة
وكيفية ذلك ،س���يؤدي بالضرورة إلى التمييز في
ّ
تطبيق القان���ون ،األمر الذي س���يعزز من مالحقة
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

القمع على خلفية النكبة
ّ
يتسرب إلى الجامعات
إذا كانت الحكومة التي تقوم على أعمدة االحتالل
واالستيطان ونفي الوجود السياسي للفلسطيني
كمش���روع رئيس���ي تعتمد المالحقات السياسية
أداة لتكريس هيمنته���ا ،فمن األكثر إثارة للقلق
أن تقدم مؤسسات أكاديمية إسرائيلية على وضع
حدود وقيود أمام نشاطات متعلقة بحرية التعبير
والتفكير ألنه���ا تضع النكبة ف���ي مركز النقاش
والضوء .فف���ي أيار  ،2012قررت جامعة حيفا إلغاء
نشاط فني -سياسي إلحياء ذكرى النكبة بمبادرة
الجبهة الطالبي���ة في الجامعة .وعلى الرغم من أن
إدارة الجامع���ة صادقت على إقامة النش���اط قبل
يومي���ن من موعده ،فما لبثت أن بدأت بوضع قيود
وعراقيل أمام تنفيذه ،وشمل هذا منع الطالب من
توزيع منش���ورات تتضمن كلم���ة “نكبة” .وتحت
ضغوط سياس���ية خارجية من جهة وزير التعليم
في حينه ،جدعون س���اعر ،رضخ���ت الجامعة وتم
سحب التصريح إلقامة البرنامج.
مرك���ز عدالة وجمعية حق���وق المواطن كتبا في
رس���الة إلى إدارة الجامعة أن إقامة النشاط إلحياء
ذكرى النكبة هو جزء من حرية التعبير السياسي
وح���ق دس���توري .بينما إلغ���اء البرنام���ج أو حتى
تأجيله لموعد آخرُ ،يف���رغ هذا الحق من مضمونه
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وبالتالي يمس بحرية التعبير للمنظمين وللطالب
المش���اركين فيه .وطالبت المؤسس���تان الجامعة
بالمصادقة عل���ى إجراء البرنامج مج���ددًا دون أي
تأجي���ل .الوزير المذك���ور كان قد تدخل أيضًا في
بعض المؤسسات األكاديمية فتفننت في اختالق
أس���اليب غير مباشرة ،واشترطت إقامة النشاطات
السياس���ية التي يبادر إليها الطالب العرب بدفع
تكالي���ف تنظيم وحراس���ة نش���اطات موضوعها
النكبة .مثال :اشترطت جامعة تل أبيب المصادقة
عل���ى إقامة نش���اط إلحي���اء ذكرى النكب���ة بدفع
تكاليف الحراسة التي تبلغ  970شيكلّ .
وصرحت
إدارة جامع���ة ت���ل أبي���ب أن طلب دف���ع تكاليف
الحراسة ينبع من تعليمات “قانون النكبة” ،لكونه
يحظر على المؤسسات التي تحظى بدعم حكومي
تمويل نشاط يهدف إلى إحياء ذكرى النكبة.
إمعانًا ف���ي الضغط على الجامع���ات ،بادر حزب
“إس���رائيل بيتنا” في أيار من الع���ام الجاري الى
مش���روع قانون يجيز فرض عقوب���ات صارمة على
المؤسسات األكاديمية االس���رائيلية ،التي تجيز
وتسمح للطالب بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية،
أو أي فعاليات من شأنها المس “برموز اسرائيل”.
ويستهدف المقترح إدخال تعديالت على نصوص
العقوبات المش���مولة في قانون النكبة الذي شرع
في العام  .2011وبموجب المقترح ،سيمنح رئيس
مجل���س التعليم العالي في إس���رائيل صالحيات
لف���رض عقوب���ات أكثر صرام���ة عل���ى الجامعات
والكليات والمؤسس���ات األكاديمية التي تس���مح
وتجي���ز للطالب القي���ام بنش���اطات إلحياء ذكرى
النكبة أو بالمس بالرموز اليهودية والصهيونية.
هناك العدي����د من النش����اطات والفعاليات التي
س����تحظر في الحرم الجامعي ،ومن ضمنها فعاليات
ال تعترف بإسرائيل «كدولة يهودية وديمقراطية»،
و»تناهض يوم االستقالل وتمس بالرموز اليهودية
لها» ،وف����ق المقترح .وينص مش����روع القانون على
منح الصالحي����ات لرئيس مجل����س التعليم العالي
بفرض العقوبات على الجامع����ات والكليات ،ومنها
التقليص والحرمان من الميزانيات.

