قراءة في دراسة جديدة:
تاريخ دعم الواليات
المتحدة ألمن إسرائيل

الـتـصـاريـح:
مـن الـحـكـم الـعـسـكـري

وسياستها الشرق أوسطية
صفحـــ ( )3ــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن

إلـى الـبـصـمـة!
صفحـــ ( )4ــة
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كلمة في البـدايـة
حكومة نتنياهو الخامسة« ..حتى األزمة المقبلة»!
أنطوان شلحت

															
نتنياهو وغانتس ..حكومة نقائض في مواجهة شارع مشتعل.

(أ.ف.ب)

األزمة الحكومية اإلسرائيلية« :فاصل» وستعود!
كتب برهوم جرايسي:
ال يعني إقرار الهيئة العامة للكنيس����ت ،مساء االثنين  24آب الجاري ،بالقراءة
النهائي����ة ،القانون الذي يؤج����ل الموعد النهائي إلقرار الموازنة اإلس����رائيلية
العامة  120يوما إضافي����ا ،حتى  23كانون األول المقبل ،إنهاء األزمة االئتالفية،
فالتفاهم����ات المبرمة بين كتلتي الليك����ود أزرق أبيض هي مجرد عناوين عامة،
والمش����كلة في التفاصيل .وطالما أن مس����ألة االنتخابات المبكرة هي لمصلحة
ش����خص بنيامين نتنياهو ،وفق االنطباع السائد ،فإن إنهاء األزمة هذا األسبوع
هو أمر مرحل����ي ،أو لنقل ،مجرد «فاصل» حتى يتم اس����تئناف األزمة من جديد،
كي يتخلص نتنياهو من هذه الحكومة ،وعدم تس����ليم رئاس����ة الوزراء لشريكه
بيني غانتس.
وتنص التفاهمات بين الكتلتين الش����ريكتين في الحكومة على أن يتم إقرار
ميزاني����ة عامة ،حتى ي����وم  23كانون األول المقبل ،دون تحديد ما إذا س����تكون
للعام الجاري فقط ،أم مزدوجة أيضا للعام المقبل ،وهذه نقطة خالف مركزية ما
تزال قائمة .ولكن حتى ذلك الحين يتم دفق  11مليار ش����يكل ( 3,2مليار دوالر)
لميزانية  2020التي لم تقر بعد؛ وهذا من أجل تمويل ميزانيات تتعلق بالصرف
على أزم����ة كورونا واألزمة االقتصادية ،وبضمنها أيض����ا دفق مبالغ ضخمة على
مؤسس����ات المتدينين المتزمتين الحريديم ،الذين س����اهمت كتلتاهما ،شاس
ويهدوت هتوراة ،في الضغط على نتنياهو إلنهاء األزمة مرحليا.
كم����ا تن����ص التفاهمات على ع����دم القي����ام بالتعيينات الكبي����رة حتى إقرار
الميزانية العامة ،وبالذات تعيين القائد العام للشرطة ،والمدعي العام للدولة،
اللذين يرفض المستش����ار القانوني للحكومة أن يتدخل بنيامين نتنياهو في
تعيينهما.
هناك الكثير من االفتراضات لألس����باب التي جعلت نتنياهو يغير االتجاه ولو
مرحليا ،ويقبل بتأجيل األزمة .فعلى الصعيد الداخلي ،وجد نتنياهو نفسه محاطا
بضغوط ليس����ت قليلة عليه ،إذ يظهر أنه هو وح����ده في داخل الليكود ،تقريبا،
المعن����ي بالتوجه إلى انتخابات مبكرة ،ألن في صف����وف كتلة الليكود معارضة
واس����عة ،بادعاء أن الجمهور ال يريد انتخابات مبكرة ،ورغم أنه ادعاء يتناس����ب
ُ
م����ع ما تظهره اس����تطالعات الرأي ،إال أن في هذا دوافع ش����خصية لكل واحد من
أعضاء الكتلة ،مهما كانت وظيفته الحالية ،حكومية أم برلمانية .فاستطالعات
الرأي تتنبأ بخس����ارة الليكود لبعض من مقاعده ،والحديث كما أسلفنا وقلنا في
األس����بوع الماضي ،أنه في حال انتخابات رابعة فإن الحزب س����يتجه النتخابات
داخلي����ة قد تطيح بنحو  %40من أعضاء الكتل����ة الحالية عن المقاعد المضمونة،
وفق نظام الحزب الذي يضمن للمرش����ح أن يترشح عن منطقته الجغرافية فقط
ّمرة واحدة ،ثم ينتقل الحقا للترش����ح على الالئحة القطرية ،إلتاحة الفرصة أمام
تمثيل جديد للمناطق.
كذلك فإن كتلتي الحريديم ضغطتا على نتنياهو كي ال يتجه النتخابات
مبك���رة ،واالدعاء المعل���ن أن الكتلتين تريدان إنجاز الميزانيتين س���ريعا
كي تضمنا ميزانيات جديدة لمعاهد ومؤسس���ات الحريديم .وهذا تفسير
ممك���ن أن يكون واقعيا ،خاصة وأن كتلتي الحريديم ليس���تا قلقتين على
قوتيهم���ا االنتخابي���ة ،اللتين تعتمدان أساس���ا على جمه���ور الحريديم
الملتزم بممثليه.
في ذات الوقت ،فإنه ليس من المس����تبعد أنه إلى جانب األجواء التي أحاطت
نتنياهو ،فإنه يريد التوج����ه النتخابات مبكرة مع مزيد من األوراق الرابحة ،على
الصعي����د اإلقليمي ،فحت����ى اآلن االتفاق مع دولة اإلم����ارات المتحدة لم ّ
يعوض
الليكود عن خسائره في المقاعد ،كما يظهر في االستطالعات ،وبرأيي المحللين
فإن أثر االتفاق س����يكون عابرا ال أكث����ر .في المقابل ،فإن سلس����لة من التقارير
تتحدث عن أن واش����نطن ،وأذرع نتنياهو ،تتحرك في الش����رق األوسط لتحقيق
اتفاق إضافي على األقل ،وليس واضحا مدى صحة هذه التقارير ،خاصة على ضوء
التصريحات الصادرة عن مس����ؤولين في السعودية وس����لطنة عمان والسودان،
وآخرها في المغرب العربي ،بأن التطبيق مع إسرائيل ليس واردا حاليا.
س����يمنع تأجيل األزم����ة ابتداء من هذا األس����بوع اجراء انتخاب����ات مبكرة ،في
نهاية تشرين الثاني أو مطلع كانون األول المقبلين ،وهو تاريخ جيد لنتنياهو،
يس����بق بأكثر من ش����هر بدء جلس����ات محاكمته المكثفة ،في الشهر األول من
العام المقبل .وهذا ما س����يفرض على نتنياهو تغيير حساباته من حيث توقيت
االنتخاب����ات ،طالم����ا أن هدفه عدم الوصول الى موعد تس����ليم غانتس رئاس����ة
الحكومة ،يوم  21تشرين الثاني من العام المقبل.
وكم����ا يبدو فإن قلق نتنياهو هو بش����أن احتمال تجميد صالحياته خالل عمل
المحكم����ة المكثف ،بع����د أن تلقى طمأنة مش����روطة من المستش����ار القانوني

للحكومة ،بأنه لن يطلب تجميد صالحياته ليتفرغ للمحكمة ،ش����رط أن ال يتدخل
ف����ي التعيينات الكبرى ،ذات العالقة بجه����از تطبيق القانون ،وخصوصًا تعيين
القائد العام للش����رطة ،والمدعي العام للدولة ،وقد أعلن نتنياهو مساء األحد أنه
ليس منش����غال اآلن بتلك التعيينات ،وهذا ما نص����ت عليه التفاهمات مع كتلة
أزرق أبيض.
واس����تنادا لما تقدم ،وألن نتنياهو لن يقبل بأن ت����دور معركة انتخابية وهو
يجلس يوميا في قاعة المحكمة ،إذا لم ينجح في تأجيلها ،فإن انتخابات مبكرة
إما س����تجري قبل بدء المحكم����ة بأيام ،أو أن التاريخ الجديد س����يكون في مطلع
الصيف المقبل.

نتنياهو يسعى لتخفيف حدة المشهد االقتصادي المأزوم
ث����ارت ضجة في األي����ام األخيرة في أعق����اب إعالن مكتب اإلحص����اء المركزي
الحكومي أن االقتصاد اإلس����رائيلي س����جل ف����ي الربع الثاني م����ن العام الجاري
انكماشا بمعدل سنوي بنسبة  .%28,7وسارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
إلى نش����ر تعليق في ش����بكة التواصل تويتر ،يعلن فيه أن االقتصاد سجل في
الربع الثاني انكماش����ا بنس����بة تجاوزت بقليل  ،%10وقد اعتمد نتنياهو النسبة
العينية للربع الثاني وحده ،بينما المتابع في بيانات مكتب اإلحصاء هو اإلعالن
عن النسبة بمعدل سنوي.
وكان هدف نتنياهو هو التقليل من النس����بة التي القت ضجة .ويقول المحلل
االقتصادي سامي بيرتس في مقال في صحيفة «ذي ماركر» ،إنه إذا كان نتنياهو
يبادر للتوج����ه النتخابات مبكرة« ،فإن كل ما بقي عليه أن يفعله هو اإلمس����اك
بمعطى اقتصادي عيني ،كي يظهر االقتصاد بأنه أقل سوءًا من اآلخرين».
وف����ي المقارنات الت����ي عرضتها الصحاف����ة االقتصادية وأيضا المؤسس����ات
المالية الرسمية ،يظهر أن الوضع في إسرائيل أفضل من دول مركزية في أوروبا،
مثل بريطانيا وفرنس����ا وإيطاليا وإس����بانيا ،ولكن هناك ،كما يشير بيرتس ،فإن
ضرب����ة كورونا كانت أضعاف وضعها في إس����رائيل .وفي حال جرت المقارنة مع
دول متطورة كان فيها انتش����ار الكورونا شبيها نوعا ما بحاله في إسرائيل ،فإن
النسبة تكون متقاربة.
ورغ����م ذلك ،فإن التقديرات الجديدة لبنك إس����رائيل المركزي أظهرت تفاؤال
محدودا ،ولكن هذا بش����رط أن ال تندلع موجة ثالث����ة تقود إلى إغالق اقتصادي؛
إذ ّ
ع����دل البنك تقديراته م����ن جديد ،وقال إن االنكم����اش االقتصادي اإلجمالي
في العام الجاري س����يكون في حدود  ،%4,5وفي ح����ال تأزمت األوضاع الصحية،
وبالتالي االقتصادية ،فإن االنكماش قد يصل إلى نسبة  .%7وحسب المحللين،
فإنه ال يمكن االعتماد على هذه التقديرات منذ اآلن ،وهي مرشحة للتقلبات ،ألن
االقتصاد اإلسرائيلي مرتبط أيضا بأوضاع األسواق العالمية.
ويقول بيرتس إنه على الرغم من أن معطيات االقتصاد اإلس����رائيلي تحل في
وس����ط جداول الدول المتطورة ،فهذا ال يعني أن األداء االقتصادي اإلس����رائيلي
جي����د ،وناجم عن ق����رارات «تجعل نتنياه����و يتفاخر بها» .وق����ال إنه حتى اآلن
تم اتخ����اذ قرارات حكومية اقتصادية جيدة ،وأخرى س����يئة ،وفي حال اتجهت
إسرائيل نحو انتخابات مبكرة رابعة ،فسيتم اتخاذ قرارات سيئة أكثر ،على حد
ما يؤكد بيرتس.
توقعات :موجة كورونا ثالثة أخطر
في الجانب الصحي ،أظهرت اإلحصائيات حتى مطلع األس����بوع أن عدد الحاالت
الفعال����ة لفيروس كورون����ا هو في تراجع مس����تمر ،ولكن وتي����رة التراجع باتت
أبطأ ،فقد تم تس����جيل الذروة بنحو  36ألف حالة نش����طة يوم  27تموز الماضي،
وتراجع����ت إلى محي����ط  22ألف حالة ،في مطلع األس����بوع الج����اري .إال أن معهد
األبحاث وايزمان يحذر من أن إس����رائيل مقبل����ة على موجة ثالثة قد تكون أخطر
وأصع����ب من الموجة األولى ،ومن الموجة الثانية التي ما تزال دائرة .ويس����تند
المعهد ف����ي تقديراته إلى تراجع وتيرة انخفاض الحاالت النش����طة في األيام
األخيرة ،واس����تقرار عدد الحاالت الجديدة اليومية بما بين  1400إلى  1500حالة
يوميا .ويبدو أن المعهد يأخذ بالحس����بان موسم األعياد اليهودية ابتداء من 19
أيلول المقبل ،وحتى التاسع من تشرين األول المقبل ،وهي أيام تشهد اكتظاظا
ُُ
في الكنس اليهودية ،بالنسبة للمتدينين والمحافظين ،ولكن بشكل خاص لدى
المتدينين المتزمتي����ن ،الحريديم .كما أنه من ناحية أخرى تكثر المناس����بات
االجتماعية.
حاليا فإن النس����بة األكبر للحاالت النشطة هي بين الحريديم والعرب ،وحسب
التقديرات فإنهم معا يش����كلون م����ا بين  %60إلى  %70من الحاالت النش����طة.
ففي الموجة األولى حافظ العرب في إس����رائيل على التزام الفت ،وكانت نس����بة

اإلصابات بينهم بالكاد تتعدى نسبة  %5من إجمالي المصابين ،رغم أن نسبتهم
بين الس����كان  ،%18ومع القدس والجوالن المحتلين الذين يدخلون االحصائيات
اإلس����رائيلية ترتفع النس����بة إلى  .%21أما حاليا ،وحسب التقديرات ،فإن العرب
ضاعفوا نسبتهم بأكثر من أربعة أضعاف وهم يشكلون حوالي  %22من الحاالت
النشطة .ويعود هذا باألساس إلى األعراس المنتشرة في البيوت واألحياء.
وف����ي ورق����ة البحث التي طرحه����ا معهد وايزم����ان ،فإن الجه����از الصحي في
المستشفيات حتى اآلن بعيد عن االنهيار ،وبتقديره أن الجهاز الصحي سيدخل
في أزمة وشبه انهيار في حال بلغ عدد الحاالت النشطة المكتشفة يوميا حوالي
 4آالف مص����اب ،بمعنى قرابة ثالثة أضعاف معدل اإلصابات المكتش����فة يوميا
حالي����ا .وفي خلفية الع����دد  4آالف تقدير الجهاز الحكومي المس����ؤول عن إدارة
أزم����ة كورونا ،بأن الجهاز الصحي لن يحتمل وجود  800حالة صعبة في آن واحد،
بمعنى ضعفي الحاالت اليوم .وأجرى المعهد حس����ابات تبين فيها أن عدد 800
حالة خطرة في آن واحد س����يكون في حال وصل عدد الحاالت النش����طة الجديدة
المكتشفة يوميا إلى  4آالف .كما يأخذ هذا التقدير بالحسبان حقيقة طول فترة
المكوث في المستشفيات للمرضى في الحاالت الصعبة والمتوسطة.

األزمة في جهاز التربية والتعليم
مع اقتراب افتتاح كل عام دراسي مدرسي في الفاتح من أيلول سنويا ،تظهر
جه����ة من الجه����ات ذات العالقة بجه����از التعليم ،مهددة بمن����ع افتتاح العام
الدراسي ،عارضة مطالب فورية .ولكن مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد،
ف����إن ثالث جهات تهدد باإلض����راب ومنع افتتاح العام ،وه����ذا يحدث ألول ّمرة
منذ س����نوات طوال .وهي المجالس البلدية والقروية ،واتحاد أولياء أمور الطالب،
ونقاب����ة المعلمين .ولكن األزمة ال تنتهي عندهم ،فنظام التعليم الذي تعرضه
وزارة التعليم للعام الدراس����ي المقبل سيكشف أكثر عجز األوضاع االقتصادية
االجتماعي����ة لدى مئات آالف العائالت ،التي لن تكون قادرة على انخراط أبنائها
في التعليم.
وتطالب المجالس البلدية والقروية ،من خالل «اتحاد الحكم المحلي» ،الحكومة
بوضع خطة وضحة لس����د نق����ص  2400غرفة تعليمية ،وحس����ب التقديرات فإن
نس����بة عالية جدا منها هي في جهاز التعليم العرب����ي ،رغم أن التقديرات بأن
عدد غرف التعليم لدى العرب يتجاوز العدد الكلي المعلن .كما تطالب المجالس
بدعم يوم التعليم الطويل وروضات األطفال لتقليل الكلفة.
ويطال����ب اتحاد أولياء أمور الطالب بتخفيض جدي في رس����وم األهالي لجهاز
التعليم الرس����مي المجاني ،وهي رس����وم يدفعها األه����ل مقابل خدمات طبية،
وقس����م من البرامج الثقافية والترفيهية ،وغيرها م����ن نفقات التعليم ،رغم أن
التعليم الرسمي مجاني أصال.
وتطالب نقابة المعلمين بوضع ترتيب خاص للمعلمين والمعلمات الذين هم
ضمن ش����ريحة الخطر صحي����ا ،إذا أصيبوا بفيروس كورون����ا ،إضافة الى ترتيبات
جديدة في مدفوعات الضمان االجتماعي ،واحتس����اب أيام المرض من كورونا ،أو
أيام الحجر الصحي ،كأيام عمل مدفوعة األجر ،وأن ال تكون محس����وبة ضمن أيام
المرض المحددة سنويا.
وحس����ب التقديرات ،فإن الحكومة ستعمل على التوصل إلى حلول واتفاقيات
في األيام المتبقية حتى افتتاح السنة الدراسية لضمان افتتاحها في موعدها،
وهو م����ا فعلته الحكومة بأوامر من بنيامين نتنياه����و في معارك نقابية أخرى،
لمحاصرة االعتراض على سياسات وبرامج الحكومة.
ولكن نظام التعليم عن ُبعد الذي س����يكون في األس����اس لطالب الصفوف من
الخام����س وحتى الثاني عش����ر ،والذي بدأ في الفصل األخي����ر من العام الماضي،
لم تظهر فيه بش����كل كبير أوض����اع الطالب من العائالت الفقي����رة ،العاجزة عن
تأمي����ن أجهزة اتص����ال إلكترونية ،مثل أجهزة الحاس����وب والحاس����وب النقال
وهواتف ذكية .ولكن هذا سيتكشف اآلن أكثر ،ألنه حسب التقديرات فإن هذا
النظام سيرافق كل العام الدراسي أو في غالبيته ،طالما استمرت جائحة كورونا.
فالعائالت الفقيرة التي لديها عدة أوالد في المدرس����ة عاجزة عن تأمين جهاز
ل����كل واحد من أبنائه����ا ،أو حتى عاجزة عن تأمين جهاز واحد .والمش����كلة أيضا
س����تكون أكبر لدى العائالت التي ليس لديها شبكة إنترنت ،وهنا الحديث عن
الش����رائح األكثر فقرا ،وغالبية هؤالء من العائالت العربية .وتشتد الظاهرة لدى
عش����رات آالف العرب الذين يقيمون في قراهم في صحراء النقب ،والتي ترفض
الس����لطات االعتراف بوجودها على األرض وهي محرومة من كل البنى التحتية،
بما فها شبكات المياه والكهرباء والهواتف األرضية وبالتالي شبكات اإلنترنت.
وتدع����ي الحكومة أنها خصصت ميزانية لضمان جهاز حاس����وب لكل طالب من
العائالت الفقيرة.

أكدت أغلب التحليالت اإلس���رائيلية التي تناولت صيغة التسوية
لألزمة االئتالفية التي نش���بت بين حزب���ي الليكود وأزرق أبيض على
خلفية الميزانية العام���ة للدولة ،وكان ّ
مؤداها إرجاء المصادقة على
ّ
ّ
الحالي
هذه الميزانية  120يومًا ،والحؤول بذلك دون حل الكنيس���ت
والذهاب إلى انتخابات مبكرة رابعة خالل أقل من عام ونصف العام،
أن ه���ذه الصيغة ليس من ش���أنها بعد أن تضمن اس���تقرار حكومة
بنيامين نتنياهو الخامس���ة إلى حين انتهاء واليتها القانونية ،بل
وحت���ى إلى حين موعد التناوب في رئاس���تها مع رئيس أزرق أبيض،
بيني غانتس ،في تشرين الثاني .2021
وحتى صحيفة «يسرائيل هيوم» ،الناطقة بلسان نتنياهو ،اختارت
لعنوانها الرئيس العبارة التالية «حتى األزمة المقبلة» (،)2020/8/25
في تلميح واض���ح إلى أن األزمات التي من المتوقع أن تعترض والية
هذه الحكومة س���تتواتر في قادم األيام ألسباب شتى ،في مقدمها
ّ
س���دة ُ
الحكم أكثر من أي غايات
انشغال رئيس���ها بغاية البقاء في
أخرى .وليس بغي���ر داللة أيضًا أن المحلل الحزب���ي لهذه الصحيفة
عن���ون تعليقه على ما حدث إلى اآلن بعبارة «غانتس لن يحصل على
رئاسة الحكومة من نتنياهو»!
وتزامنت تس���وية هذه األزمة االئتالفية م���ع الزيارة التي قام بها
وزي���ر الخارجية األميركي ماي���ك بومبيو إلى إس���رائيل ،والتي أفيد
أنها جاءت إلجراء محادثات مع كبار المس���ؤولين فيها تتناول اتفاق
التطبيع الذي أعلنته إس���رائيل واإلم���ارات العربية المتحدة وإمكان
ً
توسيع دائرته لتشمل دوال عربية أخرى.
ّ
وفي واقع األمر شفت وقائع زيارة بومبيو هذه ،كما زيارة سابقة له
أجراها قبل فترة وجيزة ،باإلضافة إلى خطة الرئيس األميركي دونالد
ترامب لتس���وية الصراع اإلسرائيلي -الفلس���طيني المعروفة باسم
«صفق���ة القرن» ،عن تبني الموقف اإلس���رائيلي فيم���ا يتعلق بهذا
الصراع ،وال سيما ما اصطلحنا على توصيفه بـ»المقاربة اإلقليمية».
وتش���ير دراس���ة جدي���دة ألح���د األكاديميي���ن اإلس���رائيليين،
المتخص���ص في موضوع العالقات األميركية -اإلس���رائيلية ،تتناول
الدعم األميركي ألمن إس���رائيل ،والتي نقدم قراءة موس���عة لها في
هذا العدد من «المش���هد اإلس���رائيلي» ،وإن من باب التلميح ،إلى أن
هذا التبني األميركي لم ينش���أ من فراغ وإنما على ركام أعوام طويلة
ّ
التفوق الكبير والواضح
من الدعم الذي ساهم في منح دولة االحتالل
على الفلس���طينيين وغالبية الدول العربية س���واء تل���ك القريبة أو
المتعددة وفي ُم ّ
البعيدة عن فلسطين في المجاالت ُ
قدمها المجاالن
األمني والعسكري.
وثم���ة أهمي���ة خاصة لالفت���راض ال���ذي ينطلق كاتب الدراس���ة
ّ
الدالة ،وفحواه أن كلاّ ً م���ن الواليات ُ
منه ويثبته بالقرائ���ن
المتحدة
ُ
وإس���رائيل تس���همان في أمن بعضهم���ا البعض ،م���ن الناحيتين
العسكرية واالس���تخباراتية ،لكن بش���كل غير ُمتكافئ؛ ُ
فمساهمة
الواليات المتحدة برأيه أكثر أهمية وحيوية إلسرائيل من مساهمة
المتحدة .وتبرز هذه ُ
ه���ذه األخيرة ف���ي أمن الوالي���ات ُ
المس���اهمة
الكبي���رة ف���ي المج���االت ذات الصلة باألم���ن القومي ،بم���ا في ذلك
ُ
المس���اعدات العس���كرية واالقتصادية ،إمدادات األسلحة الحديثة،
ُ
التطوير المش���ترك لألس���لحة المتط���ورة ،التعاون االس���تخباراتي،
الم ّ
التدابير ُ
ضادة للتهديدات النووية ،المس���اعدة الدبلوماسية في
ّ
المنظمات والمؤسسات الدولية بشكل رئيس ،والجهود المستثمرة
في ملف الصراع العربي -اإلسرائيلي والتي تتقنع بغطاء «الوساطة»،
بم���ا قد يعيد إلى الواجهة االس���تنتاج بأن الره���ان على إمكان عدم
انحي���از اإلدارات األميركي���ة إلى إس���رائيل في كل م���ا يتعلق بهذا
الصراع هو ضرب من األوهام.
إلى جانب هذا كل���ه نواصل في العدد الحالي تقديم قراءات ترفد
ُ ّ
كثف ّ
وبين خالل اآلون���ة األخيرة في
الجه���ود المبذولة على نح���و م
كل ما يتعلق بمحاولة تعريف إس���رائيل ارتباطًا بحاضرها وانطالقًا
من ماضيها وبما يحيل إلى مآالت محددة في المس���تقبل .ونتوقف
بش���كل خاص عند خطة الصندوق القوم���ي اليهودي (كيرن كييمت
ليس���رائيل) التي أعلن عنها مؤخرًا وأس���ماها «إع���ادة توطين دولة
إسرائيل  ،»2040وتهدف إلى ترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء
النقب ،التي تش���كل  60بالمئة من أراضي دولة إس���رائيل ،وإسكان
ملي���ون مس���توطن مكانهم ،وإس���كان نصف مليون مس���توطن في
الجليل.
وتعيد هذه الخطة إلى األذهان عدة حقائق ثابتة متعلقة بمشروع
إقامة إسرائيل وبما هي عليه في الوقت الحالي.
مهما تكن هذه الحقائق ،ال ُب ّد من أن نشير إلى اثنتين منها:
األولى،أن إس���رائيل دأبت ،منذ أعوامها األولى ،على وضع وتنفيذ
المخططات الرامية إلى االس���تيالء على كامل األراضي الفلسطينية
في منطقتي الجليل والنقب من خالل إقامة المس���توطنات والبلدات
اليهودي���ة عل���ى األراض���ي العربية الت���ي صادرتها م���ن أصحابها
الش���رعيين ،ولتكريس س���يطرتها هذه عمدت إل���ى اجتذاب أعداد
كبيرة من اليهود ،س���واء المقيمي���ن أو المهاجرين الجدد ،لالنتقال
والس���كن في هذه المس���توطنات والبلدات ،بمنحه���م جملة كبيرة
ومتنوعة م���ن اإلغراءات واالمتيازات ،االقتصادية واالجتماعية ،التي
أت���ت أكلها طوال أعوام عديدة .ولم تدخر الس���لطات اإلس���رائيلية
والوكال���ة اليهودي���ة وأذرعها االس���تيطانية أي جه���د ،على جميع
المس���تويات وفي جميع المجاالت ،لتحقيق نبوءة دافيد بن غوريون
من العام  1950بشأن «توزيع السكان واحتالل القفر» .ورصدت ،لهذا
الغرض ،ميزانيات طائلة جدًا قامت بواس���طتها بتنفيذ مخططاتها
ه���ذه ،تحت عناوي���ن مختلفة كان أبرزها «تطوي���ر النقب والجليل»،
الذي كان ـ وال ي���زال ـ يعني «تهويد الجليل والنقب» ،وهو العنوان/
االس���م الذي لم تجد السلطات اإلس���رائيلية أي حرج في إطالقه على
مشروعها الكبير هذا ،بصورة مباشرة وصريحة.
الثانية ،أن إس���رائيل المؤدلجة بالصهيونية ما زالت تس���عى وراء
الس���يطرة على المزيد من األرض العربية .وفي ّ
مجرد هذا السعي ما
ّ
يذكر بماهية عالقة الصهيونية مع ما أس���مته بـ»المشكلة العربية»
فجرت س���جاالت كثي���رة بين تياراته���ا المختلفة ّ
والتي ّ
تأدى عنها
درس ش���تى الطرق لمواجهة ه���ذه «المش���كلة» ،وكذلك درس كل
احتمال يقع بين ترحيل العرب إلى مناطق أخرى وإقامة دولة ثنائية
القومية ،كما اختبرت كل احتماالت تقس���يم البلد ،ولكنها في خضم
ً
ذلك كله بقيت مجمعة على مبدأ أساس :أرض أكثر وعرب أقل!
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الصندوق القومي اليهودي وخطة «إعادة توطين إسرائيل ..»2040
مالمح عامة لتهويد النقب والجليل!
كتبت حرية زيادة:
أعلن الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل)
حديثًا عن خطة «إعادة توطين دولة إسرائيل  .»2040وتهدف
الخط���ة إلى ترحيل الفلس���طينيين البدو م���ن صحراء النقب،
التي تشكل  %60من «أراضي دولة إسرائيل» ،وإسكان مليون
مس���توطن مكانه���م ،وإس���كان نصف مليون مس���توطن في
الجليل .وعق���د الصندوق تحالفات مع الحكومة اإلس���رائيلية
والجي���ش وجهات أكاديمية إس���رائيلية وقطاع���ات تجارية
إس���رائيلية وعالمية لتحقي���ق الخطة .وأعل���ن الصندوق أنه
يعمل على إنشاء  750شركة وجعل المنطقتين مركزا لصناعة
وتعليم التكنولوجيا المتطورة ،واستقطاب  150ألف يهودي
في العالم للهجرة إلى دولة إسرائيل وتوجيههم إلى الجليل
والنقب .وفي حال تم تطبيق مش���روع الصندوق سوف تصبح
النقب العاصمة اإلس���رائيلية لصناعة األسلحة خالل األعوام
العشرين القادمة.
باش���رت فروع الصندوق القومي اليه���ودي حديثا بالترويج
لخط���ة «إع���ادة توطين دول���ة إس���رائيل  »2040ف���ي العالم،
ُ
واستقطاب أصحاب رؤوس األموال والتجار اليهود في العالم
للتبرع للمش���روع .وخطاب الصندوق هو س���عيه لتقوية دولة
إسرائيل وإنعاشها اقتصاديا ،وزيادة فرص العمل والتعليم
واإلنت���اج التكنولوجي وبعث الحياة ف���ي الصحراء .وحدد فرع
الصندوق في كندا موعد أمسية بتاريخ  27آب  ،2020للحديث
عن قصص وتجارب يهود من أصول عربية أجبروا على مغادرة
بلدانهم وس���وف يتم عرضها على البث المباشر .وهذا النوع
من األنشطة يعكس أهداف الصندوق في نشر روايته وجمع
التبرع���ات لتطبيقه���ا ،باإلضافة إلى اس���تقطاب اليهود في
العالم للهجرة إلى فلسطين.
وف���ي مقابلة أجراه���ا موق���ع ( )Jerusalem Postبتاريخ 2
تم���وز  2020مع دانييل عطار ،رئي���س مجلس إدارة الصندوق
القوم���ي اليهودي ف���ي العالم ،وخالل الحدي���ث عن إمكانية
وص���ول أكثر م���ن  90,000يهودي جديد إلى دولة إس���رائيل
خالل األش���هر الـ  18المقبلة وعن خط���ة «إعادة توطين دولة
إس���رائيل  ،»2040تحدث عط���ار عن دور الصن���دوق القومي
اليهودي المركزي في اس���تقطاب المهاجرين الجدد ،وأنهم
يتوقعون أن مقاطعة دولة إس���رائيل المنتش���رة في كل ركن
ف���ي العالم ،وزيادة الالس���امية ،س���وف يؤدي���ان إلى موجة
واس���عة من هجرة اليهود إلى دولة إس���رائيل ،وانه يأمل أن
تص���ل أعداد المهاجرين إلى مئ���ات اآلالف .وأضاف عطار أن
الصندوق يس���عى إلى جمع التبرعات بهدف خلق فرص عمل
جديدة للمهاجرين وتش���جيعهم على االستيطان في النقب
والجلي���ل .بمعنى آخر يعم���ل المش���روع الصهيوني بهدف
نش���ر روايته في العالم وجمع األم���وال لتحقيقها من جهة،
ويعمل على إسكات الرواية الفلسطينية من جهة أخرى .فقد
عمل المش���روع الصهيوني تاريخيا على استخدام الالسامية
بهدف إجب���ار اليه���ود في العالم بش���كل عام وف���ي الدول
العربية بش���كل خاص على االس���تيطان في فلس���طين .وفي
الوقت الحالي يستخدم الالس���امية ويلصقها على مناصرين
القضية الفلسطينية بهدف تضخيمها في العالم واستدراج
أكبر عدد ممكن من اليهود إلى الهجرة من بلدانهم ،حيث أن
خطة الحركة الصهيونية بجمع كل يهود العالم في فلسطين
لم تكتم���ل وحاجة الصهيونية إلى الالس���امية الس���تكمال
مش���روعها جعلتها تتمس���ك بها ال وبل أن تختلقها في حال
زوالها.

النقب
يعمل الجيش اإلس���رائيلي منذ س���نوات على نقل قواعده
العسكرية إلى النقب ،حيث توجد المساحة للقيام بالتدريبات
والمناورات العس���كرية .ويبين موقع اللجنة الفلسطينية في
هولن���دا أنه في حال ت���م تطبيق خطة «إع���ادة توطين دولة
إس���رائيل  »2040س���وف تصبح النقب العاصمة اإلسرائيلية
لصناعة األسلحة .وتش���ير معطيات الخطة إلى وجود تحالف
بين الصن���دوق القومي اليهودي والجيش اإلس���رائيلي الذي
يعمل على نق���ل قواعد «وحداته التكنولوجي���ة» إلى النقب.
ووحدة النخبة العس���كرية االس���رائيلية  8200هي وحدة في
الجيش اإلس���رائيلي مختص���ة بالتكنولوجيا وتع���رف بأنها
وحدة التحصيل المركزي لجه���از المخابرات .وتتألف الوحدة
من أش���خاص أعمارهم ما بي���ن  .21 -18في العام  ،2014قدمت
مجموع���ة من وح���دة  8200رس���الة أعلنت م���ن خاللها رفض
المش���اركة في عمليات بالضفة الغربية وقطاع غزة .وكشفت
الرس���الة أن الوحدة تلقت تعليمات لالحتفاظ بمعلومات عن
حياة الفلس���طينيين؛ معلومات عن التوجه الجنس���ي لألفراد
ومشاكلهم المالية وحتى عن أمراضهم .الهدف من جمع هذه
المعلومات هو إمكانية اس���تخدامها البتزاز الفلس���طينيين
ومحاولة إس���قاطهم .باإلضافة إلى ذلك فقد أنش���أ خريجون
من وح���دة  8200معدات للحرب اإللكترونية ،أكثرها ش���هرة
برمجيات أنش���أتها ش���ركة ( )NSO Groupللتجس���س على
محادثات تتم عبر هواتف الصحافيين والنشطاء حول العالم.
وأش���ار رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي عطار
في شهر أيار  2020إلى أن الصندوق تحالف مع خريجي وحدة
 8200منذ ثالث سنوات في مشروع «تعاون تعليمي».
وتش���كل خطة «إعادة توطين دولة إسرائيل  »2040تهديدًا
لوجود الفلسطينيين البدو في النقب ،الذين ما زالوا يواجهون

هدم البيوت وترحيل السكان األصليين في النقب.

مح���اوالت اقتالعه���م عل���ى م���دار  72عامًا وأكث���ر .وتتضمن
خطة المش���روع تطبيق آليات الصندوق ف���ي الزراعة ،وال يزال
الصندوق القومي اليهودي يس���تخدم خطاب إحياء الصحراء،
حيث أفاد عط���ار في المقابلة مع ( ،)Jerusalem postأن خطة
الصندوق لتوطين الس���كان في النقب والجليل «سوف تجعل
ُ
زهر ،وتصبح مراكز لتمكين االبتكار على مدى
ه���ذه المناطق ت ِ
العشرين سنة القادمة».

الصندوق القومي اليهودي واستيطان الضفة الغربية
تشير حركة «السالم اآلن» إلى أن الصندوق القومي اليهودي
س���يطر على أكثر من  65ألف دونم في الضفة الغربية ما بين
األعوام  .2019-1967ويبين موقع أوتشا ،ازدياد تورط الصندوق
في مشاريع االس���تيطان في الضفة الغربية وتمويلها بشكل
كبير في الس���نوات األخيرة ،حيث دفع الصندوق ما يقارب 88
مليون شيكل لالستيطان في الضفة ،وتكفل باتخاذ اإلجراءات
«القانونية» إلجبار الفلسطينيين على إخالء بيوتهم.
من الضروري التأكيد أن عمليات «ش���راء» الصندوق القومي
لألراضي الفلس���طينية تحدث في الخفاء بسبب قلق القائمين
عل���ى الصندوق من تأثير ذلك س���لبيًا عل���ى مكانة الصندوق
وقدرت���ه على جمع التبرع���ات .وتتم باالحتي���ال والتزوير ألن
ً
األراضي الفلسطينية الواسعة عادة ما يملكها المئات وحتى
اآلالف م���ن الفلس���طينيين ومن الصع���ب التصديق أن جميع
المالكي���ن وافقوا على بيعها إلى الصن���دوق .وهناك إثباتات
عل���ى أن ش���ركة هيمانوتا التي أنش���أها الصندوق لتوس���يع
االس���تيطان في الضفة الغربية ،دفعت الماليين من الشواكل
ً
لتنفيذ «عمليات شراء» زائفة من ضمنها مثال  717,335دوالر
مقابل  267دونم���ًا في الضفة الغربية في الخامس من كانون
األول  2000و 1,270,000دوالر مقاب���ل  530دونم���ًا ف���ي الرابع
من حزي���ران  2001و  457,774دوالر مقابل  208دونمات في 18
شباط عام .2003
تكم���ن خطورة دور الصندوق القومي اليهودي في توس���يع
االس���تيطان ف���ي الضف���ة الغربي���ة ف���ي قدرته على إنش���اء
ً
المس���توطنات بس���هولة أكثر من الحكومة اإلسرائيلية التي
تضطر في كثير من األحيان لالس���تيطان تحت مظلة القانون
اإلس���رائيلي .ويقوم الصندوق باالستيالء على األراضي بطرق
أخرى تتعدى المؤسسة القانونية .باإلضافة إلى ذلك فإن نقل
ملكية «األراضي التابعة إلى الحكومة» إلى المستوطنين ،يتم
بطريقة أكثر تعقيدًا من بناء المستوطنات على األراضي التي
يسيطر عليها الصندوق.
من األمثلة على ذلك ،كما يبين موقع حركة «الس�ل�ام اآلن»،
محاوالت المس���توطنين االس���تيالء على منطق���ة خلة النحلة
جنوبي مدين���ة بيت لحم وإنش���اء آالف الوحدات الس���كنية
فيها ،منذ أواخر س���نوات التسعينيات .واستخدمت الحكومة
اإلسرائيلية قانونًا أقره الحكم العثماني العام  1958للسيطرة

على ما يق���ارب  1300دونم من أراضي خل���ة النحلة بحجة أن
ُ
المنطق���ة لم ت َزرع من���ذ س���نوات .وأعلنت الحكوم���ة العام
 2004أن ه���ذه األراضي أصبحت من «أراضي دولة إس���رائيل».
واضطر أصحاب هذه األراضي للجوء إلى المحاكم اإلسرائيلية
إلثبات حقهم في ملكيتها ،مما أدى إلى اس���تمرار اإلجراءات
القضائية لس���نوات طويلة .فلج���أت الحكومة اإلس���رائيلية
إلى إعداد خطة جديدة وإنش���اء مس���توطنات تتألف من 800
وحدة س���كنية عل���ى أراضي قريب���ة من خل���ة النحلة تخضع
لس���يطرة الصندوق القوم���ي اليهودي ،األمر الذي يس���هل
تمدد االس���تيطان والسيطرة على المنطقة .وما زالت محاوالت
استيطان خلة النحلة قائمة وال يزال أصحابها الفلسطينيون
يحاربون الدولة اإلس���رائيلية ومؤسساتها وقضائها من أجل
بقائهم في أراضيهم.
كم���ا ال تزال عائلة القيس���ية تحارب من أج���ل الحفاظ على
أرضه���ا 1200 ،دونم ،ف���ي وادي المخرور في بي���ت جاال ،التي
يح���اول الصن���دوق القومي اليه���ودي الس���يطرة عليها منذ
سنوات ،مدعيًا أنه اشترى األرض في نفس السنة التي اشترت
بها عائلة قيسية أرضها ومن نفس البائع .على الرغم من هدم
مطع���م ومنزل العائلة في  17آب  ،2019إال أن عائلة القيس���ية
أك���دت في جلس���ة المحكمة األخيرة أنها ل���ن تترك أراضيها
ً
وأنها س���وف تبني منزال ومطعمًا جديدين في نفس المكان.
وال يزال الصندوق القومي اليهودي والمس���توطنون يحاولون
السيطرة على األرض .وأطلق موقع حركة «السالم اآلن» بتاريخ
 21حزيران  2020عريضة لجمع التواقيع للضغط على المحكمة
اإلسرائيلية لمنع تهجير عائلة القيسية من أرضها.

الصندوق القومي اليهودي وتاريخه
تأس���س الصن���دوق القومي اليه���ودي (كيري���ن كييميت
ليس���رائيل) العام  ،1901خالل المؤتم���ر الصهيوني الخامس
في بازل ،سويس���را .كان الهدف من إنشائه جمع التبرعات من
يهود حول العالم لتس���هيل االس���تيطان في فلسطين .وفور
إنش���اء الصندوق باش���ر القائمون عليه بوضع صناديق لجمع
التبرع���ات في بيوت اليه���ود حول العالم ،حي���ث تم وضع ما
يق���ارب المليون صندوق خالل الفترة م���ا بين الحرب العالمية
األول���ى والحرب العالمية الثانية .تم اس���تخدام جزء من هذه
األموال كما يدعي القائمون على الصندوق لش���راء أول قطعة
أرض  50-فدان���ا -في منطقة الخضيرة ف���ي حيفا العام .1903
وصدر أول طابع للصندوق العام  1902ووضعت عليه نجمة داود
وكلمة «صهي���ون» ،وجمع هذه الطوابع ع���دد كبير من الناس
حول العال���م ،كما تم إلصاقها على رس���ائل ش���خصية وعلى
الوثائق الرسمية للحركة الصهيونية.
ويب���دو أن دور هذه الصناديق والطوابع ونش���رها في العالم
ل���م يقتصر على جمع التبرعات ،بل س���اهم أيض���ا في الترويج
للصهيونية والصندوق القومي اليهودي وإشراك عدد كبير من

األش���خاص في تحقيق مشروعهما ،حتى في حال عدم رغبتهم
كأفراد بالهجرة إلى فلسطين ،األمر الذي نتج عنه انتشار واسع
لفكرة الصهيوني���ة والصندوق القومي اليه���ودي وروايتهما
الت���ي صورت االس���تيطان بأنه رغب���ة الصهيونية ف���ي «إعادة
اليهود إلى موطنهم وإحياء األرض القاحلة وبعث الحياة فيها»!
ف���ي العام  ،1905س���يطر الصندوق القوم���ي اليهودي على
أراض تقع على بعد أربعة
أرض قريب���ة من بحيرة طبريا وعل���ى
ِ
كيلومترات ش���رقي اللد وحولها إلى (موشاف بن شيمن) .كما
فرض سيطرته على قرية خولدا ،وحول جزءًا منها إلى (كيبوتس
حولدا) وعمل على تشجير الجزء اآلخر وتحويله إلى غابة إلحياء
ذكرى ثيودور هيرتس���ل؛ وهكذا بدأ الصن���دوق قبل  100عام
بمشروع تش���جير األراضي والقرى الفلسطينية وتحويلها إلى
غابات ،بهدف محو آثار الوجود الفلسطيني فيها.
ق���رر ممثلون ع���ن المنظم���ة الصهيونية ح���ول العالم في
حزيران  ،1920اعتماد مبدأ يعتبر األراضي التي يسيطر عليها
الصندوق ُملكًا للش���عب اليهودي ككل ،ومنع بيعها والسماح
بتداولها عبر اإليجار فقط.
ويدعي الصندوق إطالقه مش���روع «البرج والسور» في صيف
 1939والذي تم من خالله بناء  10مدن اس���تيطانية جديدة في
فلسطين ،كانت تتم عمليات البناء في ساعات الليل تهربًا من
أن يت���م إيقافها من قبل االنتداب البريطاني الذي أصدر قرارًا
بمنع بناء مجتمع���ات يهودية جديدة في تل���ك الفترة .لكن
يب���دو أن االنتداب البريطاني كان متورط���ًا في عمليات «البرج
والس���ور» وأن قرار وقف التمدد االستيطاني في فلسطين كان
مجرد قرار شكلي.
تم ف���ي أثناء النكبة الفلس���طينية وبعد انته���اء االنتداب
البريطاني وانس���حاب قواته ،التصويت على إعالن «اس���تقالل
دولة إسرائيل الجديدة» في مكتب الصندوق القومي اليهودي
ف���رع تل أبيب بتاريخ  14أيار  .1948كان عدد الس���كان اليهود
في فلسطين حس���ب رواية الصندوق  650,000نسمة ،توزعوا
أراض خاضعة
على ما يقارب  305بلدات 230 ،منها كانت على
ٍ
لسيطرة الصندوق القومي اليهودي.
وف���ي الع���ام  ،1960تبنى الكنيس���ت مب���دأ األرض القومية
َ
للصندوق وأصدر قانون أساس األراضي الذي ُيمنع بموجبه بيع
األراضي التي تمتلكها الدولة أو س���لطة التنمية أو الصندوق
وأن يتم تداولها باإليجار فقط.
بعد احتالل الضفة الغربية عام  ،1967كانت للصندوق يد في
اس���تيطان مناطق عدة في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات
تمتد من البحر الميت حتى البحر األحمر.
سيطر الصندوق في سنوات التسعينيات على سهل الحولة،
وعمل على تس���كين أكثر من مليون مستوطن روسي وأثيوبي
وتش���غيل عدد كبير منهم في مش���اريع األراضي من ضمنها
مشروع تشجير األراضي الفلسطينية وتحويلها إلى غابات.
استمر الصندوق مع دخول القرن الواحد والعشرين بالعمل من

صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

ه ّبة ال ُبراق 1929

ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب
ترجمة :سليم سالمة

»

أجل منع عودة الفلس���طينيين إلى أراضيهم والتخطيط للتوسع
االستيطاني المستقبلي .واستخدم الصندوق زراعة أنواع معينة
من األش���جار كأداة وذريعة لالس���تيطان ،حيث أنه عمل بالفترة
الممت���دة ما بين الع���ام  1901والعام  ،2001عل���ى زرع  250مليون
ش���جرة وبناء أكثر من  200س���د وخزان وس���يطر عل���ى أكثر من
 250000فدان ،أنش���أ فيها أكثر من  1000متنزه .وهكذا استغل
الصندوق مشروع التشجير واقتالع األشجار األصيلة في المنطقة
لمحو الوجود الفلس���طيني والطوبوغرافيا الفلس���طينية ،وصور
نفسه عالميًا كوكالة بيئية ريادية وأول حركة خضراء في العالم.
وضع الصندوق في العام  2001رؤية مس���تقبلية لس���يطرة
دولة إسرائيل على منطقة النقب ،بدأت «بمخطط النقب» وهو
مش���روع كلفته  600مليون دوالر ،امتد لعش���ر سنوات بهدف
الس���يطرة على صحراء النقب .وكان خطاب الصندوق لتغطية
محاوالته محو الوجود الفلسطيني في النقب هو تحقيق رؤية
ُ
زه���ر .ومن الجدير بالذكر أن
ب���ن غوريون بأن يجعل الصحراء ت ِ
حماة البيئة أش���اروا إلى أن األش���جار الت���ي يزرعها الصندوق
في النق���ب ،بطيئة النم���و وتلتقط كمية قليلة م���ن الكربون
وتمتص الحرارة ،مما أدى إلى تض���رر الكائنات الموجودة في
المنطق���ة .لجأ الصندوق أيضًا إلى ذبح الماعز في النقب إلجبار
الفلس���طينيين البدو على تغيير نمط حياتهم الصحراوي ،ما
أدى إل���ى ازدياد الحرائق واضطرار الصن���دوق إلى التراجع عن
ذبح الماعز.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن استدخال أشجار الصنوبر بعدد كبير
(م���ا يقارب  250مليون ش���جرة) زاد من خطر نش���وب الحرائق،
ألن هذا النوع من األش���جار يمت���از بقابليته العالية لالحتراق.
وفي معظم السنوات تنش���ب المئات من الحرائق بسبب هذه
األش���جار وازدي���اد الجفاف في الصيف ال���ذي نتج عن التغير
المناخي.
يس���تهل موقع الصندوق القومي اليه���ودي التعريف عن
تاريخه بعبارة «كل ش���يء بدأ بحل���م» .وحلم الصندوق القومي
الذي تأس���س قبل 120عامًا هو إنش���اء دولة قائمة على إقصاء
كل من هو غي���ر يهودي وكل من هو فلس���طيني .مقابل هذا
الحلم ال يزال الفلسطيني يحلم بحقه بالعودة ،وال يزال يحارب
م���ن أجل البقاء في أرض���ه في النقب وغ���زة والضفة الغربية.
ويدعي الصندوق أن���ه «أول منظمة خضراء ف���ي العالم» وأنه
يزرع األشجار لمحاربة التغير المناخي ولكن مقابل هذا االدعاء
يقوم باقتالع األش���جار وبذبح الحيوانات التي خلقتها بيئتها
وتحاف���ظ على مناخها .واليوم ال يزال يس���تخدم الالس���امية
ويهوله���ا ف���ي العالم إلش���عار اليهود بأنه���م منبوذون في
مجتمعاتهم والستدراج أكبر عدد منهم للهجرة واالستيطان
في فلسطين ،كما يعمل قبل أي شيء على إقصاء الفلسطيني
من أرضه.
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قراءة في دراسة جديدة :تاريخ دعم الواليات المتحدة ألمن إسرائيل وسياستها الشرق أوسطية
كتب عبد القادر بدوي:
تناول���ت دراس���ات وأبح���اث ُمختلفة موض���وع الدعم
األميركي إلس���رائيل على المس���تويات كاف���ة بالقراءة
والتحليل ،وحاول معظمها البحث في الجذور واألهداف
ُ
وال���دالالت ،لتجمع غالبيتها على أن ه���ذا الدعم كان له
األثر البالغ في ش���كل إس���رائيل الي���وم وطبيعة ّ
قوتها
العس���كرية واألمني���ة والتكنولوجي���ة بع���د أن خاضت
األخيرة سلسلة من الحروب العدائية ضد الدول العربية
المحيطة ،وضد الفلس���طينيين بش���كل مس���تمر حتى
ّ
ش���ك فيه أن ه���ذا الدعم قد َ
يومن���ا هذاّ .
أحدث
ومما ال
ُ
فارقًا جوهريًا في قوة هذا الكيان الذي خلق في الش���رق
األوس���ط ،خاصة في المجالين األمني والعس���كري ،وهو
األمر الذي ساهم بشكل كبير في رسم طبيعة ومخرجات
الحروب العربية -اإلس���رائيلية وتحديد مس���ار الصراع
َ ْ
على مدر عقود طويلة ،ال س���يما الفترة التي أعقبت حرب
حزيران .1967
وس���اهم الدعم األميرك���ي ألمن إس���رائيل ،باإلضافة
ّ
لعوامل أخرى بعضها ذاتي يتعلق بإس���رائيل نفسها،
ّ
التف���وق الكبي���ر والواض���ح على
بمن���ح هذه األخي���رة
الفلسطينيين وغالبية الدول العربية سواء تلك القريبة
أو البعيدة عن فلس���طين في المج���االت ُ
المختلفة وفي
ُم ّ
قدمتها المجالين األمني والعسكري.
وف���ي هذا الس���ياق تأتي الدراس���ة الص���ادرة باللغة
العبرية ع���ن «معهد أبحاث األمن القوم���ي» في جامعة
تل أبيب للباح���ث إيتان جلبوع بعنوان «الدعم األميركي
ً
ألمن إس���رائيل»ُ ،لت ّ
قدم عرضًا عامًا وش���امال من منظور
منهجي وتاريخي ُلمس���اهمة الواليات المتحدة في أمن
إس���رائيل على مدار العقود الماضية انطالقًا من سنوات
الس���تينيات ،مع اإلشارة إلى أن مفهوم األمن ُهنا يحيل
ّ
يتضمن
للمعنى الواسع والشامل لمصطلح األمن والذي
ّ
كافة الجوانب التي تتعلق باألمن القومي اإلس���رائيلي
والذي ال يقتصر على الجانبين العس���كري واألمني فقط
بحس���ب تعريف إس���رائيل ألمنها القوم���ي ،مع أهمية
اإلش���ارة أيض���ًا إل���ى أن ُ
المعطيات والتحلي�ل�ات واآلراء
الواردة في ه���ذا النص مصدرها كاتب هذه الدراس���ة
نفسه.
تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تبدو فيه العالقات
األميركية -اإلس���رائيلية في أحس���ن ح���ال خاصة منذ
ُ
وصول إدارة دونالد ترام���ب للبيت األبيض ،حيث أظهر
ه���ذا األخير ّ
تقدمًا في موقفه ُ
المعادي للفلس���طينيين
ّ
ُ
ُ
على الموقف اإلسرائيلي المعادي بطبعه ،لكن المتردد
حد كبير مع إس���رائيل
في بعض القضايا ،وتماهى إلى ٍ
ّ
وسياساتها ومخططاتها االستعمارية بشكل لم نلحظه
ف���ي عهد اإلدارات األميركية الس���ابقة عل���ى الرغم من
المطلق ُ
دعمها ُ
والمس���تمر إلس���رائيل حت���ى عند تلك
ً
َ
اإلدارات الت���ي أب���دت ظاهري���ًا «اعتداال» ف���ي موقفها
من الصراع العربي -اإلس���رائيلي ورغبته���ا في تحقيق
«السالم» بين الطرفين.
تنقس���م الدراس���ة إلى مجموعة محاور مركزية ،تخدم
ُ ّ
المتمثلة في تقديم عرض شامل
ُمجتمعة غاية الدراسة
وعام للدعم األميركي ألمن إسرائيل؛ حيث يأتي المحور
األول بعنوان المس���اعدات والتنس���يق العسكري ،يليه
مح���ور إحباط التهديد النووي ،يليه محور ُ
المس���اعدات
الدبلوماس���ية ،وأخيرًا مح���ور الوس���اطة األميركية في
الصراع العربي -اإلسرائيلي.

العالقات اإلسرائيلية -األميركية ..الجذور واألسس
لاّ ً
ينطل���ق الكاتب من افتراض مفاده أن ك من الواليات
ُ
ُ
المتحدة وإسرائيل تسهمان في أمن بعضهما البعض،
من الناحيتين العس���كرية واالستخباراتية ،لكن بشكل
غير ُمتكافئ؛ ُ
فمس���اهمة الوالي���ات المتحدة األميركية
أكثر أهمية وحيوية إلسرائيل من مساهمة إسرائيل في
المتحدة .وتبرز هذه ُ
أم���ن الواليات ُ
المس���اهمة الكبيرة
في المج���االت ذات الصلة باألمن القوم���ي ،بما في ذلك
ُ
المساعدات العسكرية واالقتصادية ،إمدادات األسلحة
الحديثة ،التطوير ُ
المشترك لألسلحة المتطورة ،التعاون
ّ
ُ
االس���تخباراتي ،التدابير المضادة للتهديدات النووية،
ّ
المس���اعدة الدبلوماس���ية في المنظمات والمؤسس���ات
الدولية بش���كل رئيسي ،وجهود «الوس���اطة» في ملف
الصراع العربي -اإلسرائيلي.
ُ
ّ
تتطرق الدراس���ة إلى األسس التي ارتكزت عليها ،وما
تزالُ ،مساهمة الواليات المتحدة في أمن إسرائيل ،وفي
ُم ّ
قدمتها العالقات الخاصة التي تطورت بين البلدين منذ
قيام إس���رائيل .وهذه العالقات تنقسم لعوامل صلبة،
كم���ا ُيطلق عليها الكات���ب ،كالمصالح االس���تراتيجية،
المش���ترك ُ
وعوام���ل لينة كالقي���م والتاريخ ُ
والمتماثل
للش���عبين األميركي واإلس���رائيلي والجذور اليهودية
المس���يحية للمجتم���ع األميركي .وبالنس���بة لألولى ،أي
ّ
المصالح االستراتيجية ،فقد تعززت بفعل الحرب الباردة
التي ش���هدت انحياز الدول العربية الثورية مثل مصر
ُ
وس���ورية والعراق إلى جانب الكتلة السوفييتية ُمقابل
انحياز إسرائيل إلى جانب الواليات المتحدة األميركية،
ّ
وما عزز من ذلك هو االنتصارات الس���احقة إلسرائيل في
حربي  1956و 1967على الحلفاء العرب التابعين للمعسكر
السوفييتي األمر الذي أكسبها مكانة في نظر الواليات
الم ّ
ُ
تحدة التي زادت بشكل كبير من اهتمامها وتمويلها
االستراتيجي للدولة الوليدة والذي ُسرعان ما تراجع بعد
ُّ
تفكك االتحاد الس���وفييتي ع���ام  ،1989لكنه عاد لينمو
ّ
ويتج���دد خ�ل�ال عقد التس���عينيات الذي ش���هد تطور
ُ
ُّ
وتش���كل مصالح استراتيجية أخرى ُمماثلة في مواجهة
عناصر ُمعادية من نوع ُمختلف؛ أحداث  11س���بتمبر وما
تبعها من نزع لشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه
في خانة «اإلره���اب العالمي» ،باإلضافة إلى تنامي خطر
ّ
المتطرفة» ف���ي بداية العقد
«التنظيم���ات اإلس�ل�امية
ّ
الثاني من األلفية الثالثة وه���ي األحداث التي تطلبت،
من وجهت���ي النظر اإلس���رائيلية واألميركي���ة ،تعاونًا
ُمشتركًا لمواجهتها والقضاء عليها.
المساعدات والتنسيق العسكري
ّ
يتمث���ل الهدف الرئي���س من الدع���م األميركي ألمن
إس���رائيل في حمايتها من «العدوان العربي» .وقد كان

ّ
للتوسع واالستقواء.
الدعم األميركي إلسرائيل ..أداة

ّ
هذا الدعم محدودًا ويتركز أكثر في «الجوانب اإلنسانية»
ّ
حتى الع���ام  1962الذي ش���هد ّ
تطورًا نوعي���ًا تمثل في
تزويد إس���رائيل بأس���لحة دفاعية بحتة (صواريخ هوك
الم ّ
ضادة للطائرات) ،وم���ن ثم موافقة الواليات ُ
ُ
المتحدة
على تزويد إس���رائيل باألس���لحة الحديثة م���ن طائرات
ُمقاتل���ة ودبابات في العام ّ ،1964أم���ا القفزة الكبيرة في
هذا الدعم فقد جاءت ف���ي أعقاب حرب  1973ونتائجها
إلعادة ملء المستودعات الفارغة وللتعويض عن فقدان
ُ
العمق االس���تراتيجي ونقل قواعد الجيش اإلس���رائيلي
من سيناء بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد  ،1978ومنذ
ّ
ذلك الحين تمثل الهدف من الدعم األميركي في تجهيز
ُ ّ
إس���رائيل وتطوير صناعاتها الدفاعية بطريقة تمكنها
من التعامل مع أي تحالف للجيوش العربية ُ
«المعادية».
وقد ش���هد عقد التسعينيات من القرن الماضي تطورًا
نوعيًا في طبيعة العالقة اإلسرائيلية-األميركية والدعم
ال���ذي ُت ّ
قدمه األخيرة ألمن إس���رائيل ،حي���ث أصبح هذا
ُ ّ
ّ
الدع���م ُم ّ
تضمنًا في مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين،
واحتاج ذلك إلى موافقة الكونغرس بش���كل سنوي ،كون
المساعدات الخارجية تندرج ضمن الميزانية العامة ،األمر
الذي أتاح المجال للواليات المتحدة األميركية باستخدام
ه���ذا العامل للضغط على إس���رائيل ف���ي مواضيع ّ
عدة.
ومنذ العام  2011بلغت قيمة هذه المساعدات  3مليارات
دوالر سنويًا ،إلى أن تم توقيع أحدث ُمذكرة تفاهم بين
الطرفين في عهد الرئي���س باراك أوباما بتاريخ  14أيلول
 2016والت���ي ّ
حددت إط���ارًا إجماليًا للمس���اعدات بقيمة
 38ملي���ار دوالر للعقد الممتد بي���ن األعوام ،2028-2018
على أن يتم تخصيص مبلغ  3.3مليار دوالر للمساعدات
العسكرية كل عام ،ونصف مليار دوالر للدفاع الصاروخي
م���ن المبلغ اإلجمالي ،األمر ال���ذي كان له األثر الكبير في
تحس���ين إس���رائيل لقدراتها العس���كرية والصاروخية
حد سواء.
الهجومية والدفاعية على ٍ
ُ
ُ ّ
ذكرة التفاهم األخيرة ّ
نصت
وتش���ير الدراسة إلى أن م
الم ّ
على إلغاء مبدأ تخصيص المس���اعدات ُ
قدمة لش���راء
األسلحة األميركية بش���كل تدريجي حتى عام  2024إلى
ّ
أن يتوقف تمامًا بحلول نهاي���ة العقد الذي نصت عليه
ُ
المذكرة ،وأتاحت للحكومة اإلس���رائيلية هامش���ًا كبيرًا
في إمكانية الحصول على أس���لحة من ش���ركات تصنيع
وتطوير األس���لحة اإلس���رائيلية ،وهو البن���د الذي ّ
قررت
الواليات ُ
ّ
يتعين على إسرائيل
المتحدة إيقافه ،وبالتالي،
إنفاق مبالغ أكبر على المشتريات المحلية من ميزانيتها
الخاصة ،وإنش���اء تعاون أو اندماج مع ش���ركات الصناعة
العس���كرية األميركي���ة للمحافظة على إمكانية ش���راء
ً
األسلحة من أموال ُ
المس���اعدات وهو األمر الذي بدأ فعال
ّ
باالتساع منذ ذلك الوقت.
ُ
وتشير الدراس���ة إلى ُمساهمة إسرائيل في الصناعات
الدفاعية األميركية من���ذ أن منحتها إدارة ريغان العام
 1987مكان���ة حلي���ف من خ���ارج حلف النات���و يحق لها
ُ
المساهمة في تطوير الدفاعات األميركية ،باإلضافة إلى
أن كليهما ش���ريكان كامالن في تطوير منظومات الدفاع
الصاروخي من حيث اإلنتاج ُ
المشترك ونقل التكنولوجيا
ّ
«القبة
وتطوير المنظوم���ة الدفاعية ،بدءًا م���ن منظومة
ُ
الحديدي���ة» قصي���رة المدى وه���ي إس���رائيلية الصنع،
والقصيرة والمتوسطة المدى ،باإلضافة إلى ثالثة أجيال
من منظومة «السهم» الدفاعية طويلة المدى .مع أهمية
اإلشارة إلى أن كال الجيشين ُيحافظان على إقامة مناورات
ُمنتظم���ة لتعزي���ز قدراتهم���ا الهجومي���ة والدفاعية،
باإلضافة إلى إدخال التكنولوجيا في األجهزة والمعدات
التي يستخدمها.
ُ
وبالرغم من كل ذلك ،تشير الدراسة إلى أن هذا الدعم
الم ّ
قدم ال يندرج ضمن إطار ُ
ُ
المساعدات ،بل هو استثمار
ُ ّ
أميرك���ي يحقق أرباح���ًا ضخمة ،كون ه���ذه المبالغ يتم
الم ّ
صرفها على شراء األسلحة ُ
تطورة من شركات تصنيع
ُ
األس���لحة األميركية ،باإلضافة إلى مس���اهمة إس���رائيل
في تزوي���د الواليات المتح���دة األميركي���ة بالمعلومات
االستخباراتية الحيوية بشكل ُمنتظم ،وتطوير األسلحة

األحدث في العالم بشكل مشترك ،باإلضافة إلى التعاون
والتنسيق الكامل في مجاالت الحرب اإللكترونية وإحباط
االنتشار النووي وملفات أخرى عديدة.
ّ
وفيم���ا يتعل���ق بالموق���ف األميرك���ي الش���عبي ،فإن
بش���كل عام ال تحظى بش���عبية
المس���اعدات الخارجية ّ ٍ
ل���دى الناخبين ،حي���ث ُيفضل الناخ���ب األميركي إنفاق
هذه األموال على الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية
الم ّ
المس���اعدات ُ
واالحتياج���ات البيئي���ة ،لك���ن ُ
قدم���ة
إلس���رائيل تبدو مقبولة وتحظى بش���عبية عالية نسبيًا،
وتحصل على دع���م الحزبين الجمه���وري والديمقراطي
منذ فترة طويل���ة ،وفي ُ
المقابل ترى إس���رائيل بأن هذا
يبدو منطقيًا ج���دًا إذا ما تم األخذ بعين االعتبار الخدمة
والمساعدة التي ُت ّ
قدمها األخيرة للواليات ُ
المتحدة على
ّ
كاف���ة المس���تويات ،وأن االنتق���ادات الموجهة من قبل
ُمعارضي إسرائيل والتي تعتبر أن هذا الدعم ُمبالغ فيه
ُ
مبنية على أسس غير منطقية.

إحباط التهديدات النووية
ُ
تش���ير الدراس���ة إلى أن التهديد بإبادة إسرائيل من
ِقب���ل الدول العربية في خمس���ينات وس���تينيات القرن
ُ
المنص���رم ،باإلضاف���ة إل���ى التهديد الن���ووي اإليراني
ّ
ف���ي العقود األخيرة ،تطلبا ردًا إس���رائيليًا مناس���بًا على
مس���تويين ،األول :بناء بنية تحتي���ة نووية رادعة وغير
خاضع���ة للضغ���ط األميرك���ي أو لدول غيره���ا تقود في
النهاية لتفكيكها أو تخفيفها ،والثاني :إحباط محاوالت
الدول ُ
المعادية المتالك السالح النووي.
ّ
ولقد تمكنت إس���رائيل م���ن امتالك الس�ل�اح النووي
خ�ل�ال س���نوات الخمس���ينيات ومطلع الس���تينيات من
الق���رن ُ
المنص���رم ،وحصلت على ُمس���اعدة فرنس���ا في
إنش���اء معهد األبحاث النووية في «ديمونا» على الرغم
من محاولة إدارة جون كيني���دي إيقاف البرنامج النووي
اإلس���رائيلي لتعارضه مع السياسة األميركية القاضية
بمنع انتشار األس���لحة النووية ،وهو السبب الذي دفعه
حينها للموافقة على تزويد إسرائيل باألسلحة الدفاعية
األميركية ،في ُ
المقابل ،كان بن غوريون ُيبدي استعدادًا
ّ
إلبطاء المش���روع ولي���س إللغائه ليتمك���ن من الحصول
على هذه األس���لحة وفي نفس الوقت يضمن اس���تمرار
ّ
المش���روع النووي ،األمر الذي مكن إس���رائيل في نهاية
المط���اف من الحصول على األس���لحة الدفاعية وامتالك
الم ّ
الس�ل�اح النووي ،وس���اهم في ذلك الموق���ف ُ
تفهم
والمتسامح الذي انتهجته الواليات ُ
المتحدة األميركية
حيال النوايا اإلسرائيلية من امتالك السالح النووي وعدم
الضغط عليها لالنضمام ُلمعاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية أو فتح مفاعل ديمونا أمام الرقابة الدولية بسبب
التهديد العربي بإبادة إس���رائيل ،باإلضافة إلى عوامل
أخرى مث���ل المحرقة ومحدودي���ة الجغرافيا التي تقوم
عليها «الدولة الوليدة».
ّ
وتبنت إس���رائيل عقيدة اس���تراتيجية تقضي بعدم
الس���ماح لدول���ة ُ«معادي���ة» بامتالك أس���لحة نووية،
خاصة تلك التي ُت ّ
ّ
ه���دد بإبادتها (عقيدة بيغن) .وقد
ّ
ت���م اختبار هذه العقيدة أكثر من م���رة ،بدءًا بالمفاعل
النووي العراقي الذي ت���م تدميره بدون إخبار الواليات
المتحدة بذل���ك ،وهو األمر الذي دف���ع الرئيس ريغان
حينها لتجميد شحنة أسلحة أميركية كانت ُم ّ
خصصة
إلس���رائيل ،لكن بش���كل ُمختل���ف تعامل���ت الواليات
المتحدة األميركية مع النشاط السوري في تسعينيات
الق���رن ُ
المنص���رم وال���ذي كان يه���دف للحصول على
ّ
ُ
الس�ل�اح النووي بمساعدة كوريا الشمالية وتمكنت من
إحباطه بالفعل بالوسائل الدبلوماسية ،والحقًا سمحت
ً
ُ
ودون أن تعلن ذلك صراحة ،إلسرائيل بقصف المفاعل
النووي الس���وري الذي كان قيد االنشاء في منطقة دير
ُ ّ
الزور العام  ،2006ودون أن تعقب على ذلك س���ورية أو
الوالي���ات المتحدة األميركية ،وهذا ما تم كش���فه بعد
أكثر من عشر س���نوات على قصف المفاعل ،األمر الذي
ّ
ُيوضح طبيعة التعاون األميركي -اإلسرائيلي في إحباط

حصول الدول ُ
«المعادية» إلسرائيل على السالح النووي،
ّ
هذا التعاون الذي نش���هد أب���رز تجلياته في الموقف
الحال���ي من الملف النووي اإليران���ي بعد أن ّ
قرر ترامب
ُ
االنس���حاب من االتفاق النووي اإليراني الذي أبرم العام
 ،2016وه���و االتفاق الذي لم َي ُرق إلس���رائيل منذ أن تم
توقيعه بس���بب مدته الزمنية (عشر سنوات) باإلضافة
إلى احتوائه عل���ى عيوب واضحة؛ فهو ال ّ
ينص صراحة
عل���ى وقف النش���اط الصاروخي والتصنيع العس���كري
اإليراني ،ومس���ائل أخرى كالتدخل اإليراني في العراق
وسورية وغزة واليمن ،وأن إيران لم تلتزم باالتفاق كما
أوضحت ذلك وثائق األرش���يف الن���ووي التي أحضرها
جهاز «الموساد» اإلسرائيلي من طهران بحسب الرواية
اإلسرائيلية.

تحييد النشاط ُ
المناهض إلسرائيل في المنظمات
الدولية والوساطة في ملف الصراع العربي -اإلسرائيلي
ُ
تش���ير الدراس���ة إل���ى أن الفلس���طينيين والع���رب
ّ
وبمس���اعدة دول ف���ي أوروبا والعالم الثال���ث تمكنوا من
تحوي���ل المنظمات الدولية لس���احة تحريض واس���عة
على إس���رائيل وسياس���اتها ُ
المختلفة في إطار الصراع
مع الفلس���طينيين ،فمن أصل  202ق���رار إدانة بحق دول
ُ
ُمختلف���ة اتخذتها الجمعية العام���ة لألمم المتحدة في
الفت���رة الواقعة م���ا بين األع���وام ّ 2019-2012
تمت إدانة
ُ
إس���رائيل بواقع  163قرار أحادي الجانب ،أي ما نس���بته
ُ
 %81م���ن مجموع قراراتها ،وفي الع���ام  2019وحده اتخذ
 18قرارًا ُيدين إسرائيل ُمقابل قرار إدانة واحد بحق دول
مثل س���ورية ،إيران ،وكوريا الش���مالية ،وهو األمر الذي
يوضح انحياز ه���ذه المنظمات للفلس���طينيين ُويظهر
عداءها إلسرائيل ،على حد تعبيرها.
ّ
يتصدر مجلس حقوق االنس���ان
باإلضاف���ة إلى ذل���ك،
ُ ّ
التابع لألمم المتحدة قائمة المنظمات التي تكن العداء
إلس���رائيل ،ومن األمثلة الش���هيرة على ذلك مناقش���ة
المجلس تقرير غولدس���تون ،الذي ُق ّ
���دم للمجلس العام
 2009ف���ي أعقاب الحرب اإلس���رائيلية عل���ى قطاع غزة،
ّ
واتهامها بارتكاب جرائم حرب باإلضافة إلى االستهداف
الم ّ
ُ
تعم���د للمدنيي���ن ،وكان م���ن المف���روض أن يتحول
التقرير إل���ى محكمة الجنايات الدولي���ة بعد إقراره في
مجل���س األمن ،األمر الذي أثار حفيظة إدارة أوباما حينها
والتي انتقدته ّ
بشدة ودعت للتصويت ضده في مجلس
ّ
األمن واس���تخدام حق النق���ض (الفيت���و) لمنع وصوله
للمحكمة تفاديًا إلدانة إس���رائيل بارتكاب جرائم حرب،
ًّ
وهو الموقف نفسه الذي ّ
مرة أخرى
عبرت عنه إدارة أوباما
ُ ّ
في أعقاب اللجنة التي شكلت في مجلس حقوق االنسان
بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة العام .2014
المنحاز إلسرائيل في ُ
إن الموقف األميركي ُ
المنظمات
ّ
الدولية يتمثل في استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار
إلدانة األخيرة في مجلس األم���ن ومعارضتها له ،ودعوة
حلفائها النتهاج السياس���ة نفس���ها بح���ق أي قرار ضد
ُ
إس���رائيل في األمم المتحدة ،وقطع الطريق أمام تحويل
ُ ّ
المتعلقة بإدانة إس���رائيل لمحكمة الجنايات
الملف���ات
الدولي���ة ،واعتبار المحكم���ة غير ش���رعية وغير نزيهة
ّ
وملوثة بالفساد ،كما وصفها جون بولتون ومايك بومبيو
مؤخرًا.
ّأما بالنس���بة للوس���اطة األميركية في الصراع العربي-
ّ
اإلس���رائيلي ،فقد تطلعت الوالي���ات المتحدة األميركية
منذ البداية للوصول إلى تسوية أو حل للصراع ،كما تؤكد
الدراس���ة ،وهذا النهج ُبني على جمل���ة من االفتراضات
ّ
أهمها :وجود مصلحة استراتيجية أميركية في الحفاظ
على أمن إسرائيل في العقود األولى من وجودها ،رغبتها
لاّ
ُ
في أ تق���ود الحروب في المنطقة إلى حرب كبرى بينها
وبين االتحاد السوفييتي الذي انحازت له الدول الثورية
في المنطقة العربية ،وحاجته���ا للنفط العربي الذي لم
ّ
س���تعدة لخس���ارته ،وهو األمر الذي دفعها لدعم
تكن ُم
قرار التقس���يم العام  ،1947باإلضافة إلى التدخل إلنهاء
حرب االس���تنزاف التي أعقبت حرب الع���ام  1967الحقًا،

ّ
ّ
ّأم���ا التدخل األكبر فقد تجلى ف���ي االختراق الكبير الذي
ّ
أحدثت���ه في ُمعادلة الصراع حينم���ا تمكنت من تحقيق
السالم بين مصر و إسرائيل بعد حرب العام  ،1973والذي
انتقلت مصر بموجبه من الكتلة السوفييتية إلى الكتلة
األميركية ،وأصبحت بذلك الوس���يط الوحيد القادر على
تحقيق التس���وية بين الفلس���طينيين واإلس���رائيليين
ّ
خاص���ة بعد انهيار االتحاد الس���وفييتيُ ،
والمس���اهمة
الكبي���رة في إب���رام اتفاقي���ة إعالن المب���ادئ المعروفة
باتفاقية أوسلو في العام  1994بعد مفاوضات غير مباشرة
بين الطرفين برعاي���ة أميركية ،باإلضافة إلى الدور الذي
لعبته الواليات المتح���دة األميركية في توقيع اتفاقية
السالم األردنية -اإلسرائيلية.
وقد كان واضحًا ال���دور األميركي ُ
المنف���رد في رعاية
عملية «التسوية» ،بدءًا من كامب ديفيد  ،2مرورًا بخارطة
الطري���ق ،ومؤتم���ر أنابولي���س ،وغيرها م���ن ُ
المبادرات
التي كان���ت تهدف لتعزيز المفاوضات المباش���رة بين
الفلس���طينيين واإلس���رائيليين وحش���د الدعم الدولي
لذل���ك ،لكن ف���ي كل م���رة كان���ت الوالي���ات المتحدة
األميركي���ة تنح���از للموقف اإلس���رائيلي حت���ى ولو لم
ُ
تعلن ذلك صراحة .وتدعي الدراس���ة أن الفلسطينيين
المقترحات التي كانت ُت ّ
رفضوا كل ُ
قدم لهم حتى تلك
التي ّ
قدم فيها إيهود أولمرت عرضًا س���خيًا لكنه قوبل
بالرف���ض الفلس���طيني ،وهو الموقف نفس���ه الذي ّ
عبر
عنه الفلس���طينيون إزاء محاوالت أوباما الرامية لتحقيق
«الس�ل�ام» والذي ُيعتبر أكثر الرؤساء األميركيين تأييدًا
ُ
للفلس���طينيين من وجه���ة نظر كاتب الدراس���ة ،حيث
ّ
تمكن من إجبار نتنياهو على قبول «حل الدولتين» علنًا
وتجميد االستيطان.
ّ
اس���تمر االنفراد األميركي في رعاية عملية «التسوية»
إل���ى أن وص���ل دونالد ترام���ب ،والذي ُيعتب���ر أحد أكثر
الرؤس���اء األميركيي���ن المؤيدين إلس���رائيل ،إلى البيت
األبيض ،حيث عكس األخير السياسة األميركية ُ
المتبعة
لتحقيق «الس�ل�ام» بين الفلس���طينيين واإلسرائيليين،
وأحدث تغييرًا جذريًا في ُ
األس���س التي س���تقوم عليها
ُ
المفاوضات بين الطرفين من خالل طرح مبادرته الشهيرة
ُ
بـ «صفقة الق���رن» التي تظهر انحي���ازًا واضحًا للموقف
اإلس���رائيلي ،باإلضافة إل���ى اعترافه بالق���دس عاصمة
إلس���رائيل ونقل س���فارة بالده إليها ،وقطع المساعدات
عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا).

فضل الواليات المتحدة
ُت ّ
قدم الدراس���ة نظرة عامة وشاملة ُلمساهمة الواليات
ُ
المتح���دة األميركي���ة ف���ي أمن إس���رائيل عل���ى كافة
ُ ّ
المس���تويات المذكورة س���ابقًا ،وتؤكد في الوقت ذاته
على أن هذه ُ
المس���اهمة الحيوية كان لها الفضل األكبر
ّ
التفوق اإلس���رائيلي الواضح في المجالين العسكري
في
واألمن���ي ،باإلضافة إل���ى منحها الغطاء السياس���ي في
ّ
المنظمات الدولية ودعم وتبني مطالبها وش���روطها في
عملية «التس���وية» بينه���ا وبين الفلس���طينيين والتي
تنفرد الواليات المتحدة األميركية في رعاية هذا الملف
منذ تسعينيات القرن ُ
المنصرم.
ُ
وعل���ى الرغم م���ن األهمي���ة الكبيرة للمعطي���ات التي
ّ
التطرق لتفاصيل الدعم
أش���ارت إليها الدراسة من حيث
األميركي إلس���رائيل وتبيان حقيقة ال���دور الذي لعبته
الوالي���ات ُ
المتحدة األميركية تاريخي���ًا في دعمها على
ُ
مدار العق���ود الماضية ،فإنها تظهر في الوقت نفس���ه
زيف الرهان على الموقف األميركي كوس���يط نزيه وغير
ُمنحاز ف���ي الصراع العربي -اإلس���رائيلي ماضيًا وحاضرًا
ً
ُ
ومس���تقبال ،فالموقف ي���كاد يكون غير قاب���ل للتغيير
بسبب جملة من العوامل التي تم عرض بعضها في هذه
ّ
ّ
أهمية اإلشارة أيضًا إلى أن الدراسة تبنت
الدراس���ة ،مع
وجهة النظر اإلسرائيلية الرسمية من مسألة المفاوضات
ّ
والموقف الفلس���طيني منها خالل المحطات التاريخية
ُ
المختلفة.
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الـتـصـاريـح :مـن الـحـكـم الـعـسـكـري إلـى الـبـصـمـة!
كتب باسل رزق الله:
عملت المنظومة اإلس���رائيلية االستعمارية على إقامة
نظام يقوم على التدخل والتحكم في حياة الفلسطيني،
بغية إبقائه تحت الس���يطرة باس���تمرار م���ن خالل آلية
الضبط والمراقبة .وش���كلت التصاريح إحدى أدوات هذه
المنظومة.
ويمك���ن َّ
أن نقترح تعريفًا للتصريح بأنه أداة تصنيف
للفلسطيني إما بصفته منضبطًا وغير خارج عن القانون
أو العك���س ،ويفضي ذلك إلى كون���ه أداة ضبط ألن من
يخرج ع���ن التصنيف يمكن أن يحكم عليه بالفقر لعدم
اجتماعي
بقطع
قدرته عل���ى الوصول ألرضه أو العمل ،أو
ٍ
ٍ
له م���ن خالل فقدان الق���درة على التواصل م���ع أقربائه
في المناطق المقسمة اس���تعماريًا أو المعتقالت حتى.
ويهدف التصريح إلى خلق إنس���ان فلس���طيني مطابق
لمعايير االستعمار وال يقوم بأي حراك سياسي خوفًا من
َّ
فقدانه المتياز التصريح ،كما يجعله عاريًا ويش���عر أنه
مراقب دومًاُ ،
ومراقبًا نفسه.
ف���ي هذه المقال���ة س���نحاول تتبع تاري���خ التصاريح
والتحوالت الت���ي مرت عليها واألس���س القانونية التي
تستند إليها واألشكال الجديدة لها.
بعد نكبة  ،1948فرضت الس���لطات اإلس���رائيلية نظام
حكم عسكري استمر منذ العام  1948وحتى العام 1968
ٍ
( )1على معظم مناطق الداخ���ل المأهولة بغالبية عربية
من السكان ،واس���تند ذلك إلى أنظمة الدفاع االنتدابية
لحال���ة الط���وارئ المكونة م���ن  162مادة 5 ،م���واد منها
مرتبط���ة بالتنق���ل واألراضي )2( .وفي ه���ذه األثناء بدأ
العمل في نظام التصريح ،فقد أخضع الفلس���طيني إلى
ُّ
نظ���ام صارم من التصاريح وكل ما رغب في القيام به من
نشاطات خارج منطقة س���كناه استوجب عليه الحصول
()3
على تصريح من الحاكم العسكري.
كان الحص���ول على تصري���ح للخروج م���ن أجل العمل
أو الع�ل�اج يس���تلزم االنتظار أمام م���كان تواجد الحاكم
ّ
العسكري لساعات ،وبعدها قد يرفض إصداره.
كجزرة
وقد اس���تخدمت التصاريح ،منذ ذل���ك الحين،
ٍ
ُ
للمقربين والمتعاونين ،وكعصا ُتس���تعمل ّ
ّ
ضد
تعطى
ً
المعارضي���ن والمغضوب عليهم ،خاص���ة إذا علمنا أنه
عندما ال تمنح الس���لطات تصريحًا للعم���ل فهذا يعني
الحك���م على طالب���ه بالفقر والبطال���ة )4( .وكان الهدف
إلى جانب اخضاع الفلسطيني للحاكم العسكري ،تكامل
القواني���ن المرتبطة بالتنقل مع تل���ك التي تهدف إلى
مصادرة األراضي ،فعدم وصول الفلس���طيني إلى أرضه
يعن���ي تحولها إلى أرض ب���ور مما يتيح لوزي���ر الزراعة
مصادرتها ومنحها للكيبوتس أو المستوطنات )5( ،وقد
َّ
أش���ارت وثائق إلى أنه تم إلغاء الحكم العس���كري بعد
ه���دم عدة قرى كان قد لجأ س���كانها إل���ى مناطق أخرى
()6
وأصبح من غير الممكن عودتهم إليها.
الحقًا وبع���د احتالل الضفة الغربي���ة وقطاع غزة ،كان
الدخ���ول إل���ى الضفة الغربي���ة وقطاع غ���زة يحتاج إلى
تصريح من الحاكم العس���كري )7( ،لكن في العام 1972
تم اتباع سياس���ة الحدود المفتوحة ولم يتم استخدام
التصاري���ح حتى االنتفاضة األول���ى )8( .في أيار 1988
ُ
فرض على س���كان قطاع غزة اس���تحداث بطاقات هوية
جدي���دة ممغنط���ة ليتمكنوا م���ن التنقل والم���رور عبر
الحواج���ز ( )9وهو ما يمك���ن اعتباره البداي���ة الفعلية
للتصاري���ح المس���تخدمة اليوم وهي بالطبع اس���تمرار
لم���ا طبق خالل فترة الحكم العس���كري .مع حرب الخليج
الثانية تم إلغاء األمر العس���كري «تصريح الخروج العام
إلى إس���رائيل» وأصبح كل فلسطيني من الضفة الغربية
أو قط���اع غزة يحتاج من أجل التنق���ل عبر الخط األخضر

التصاريح :منظومة هيمنة متكاملة.

إلى الحصول على تصريح من أجل ذلك )10( ،واس���تندت
تصاري���ح الدخول إلى قوانين الدفاع ف���ي حالة الطوارئ
البريطاني���ة )11( ،وهي ذاتها التي تم اس���تخدمها في
فترة الحكم العسكري عقب نكبة .1948
في الفترة نفس���ها ،وبما َّ
أن التصريح هو أداة س���ماح/
منع في الوقت ذاته ،تم إص���دار بطاقات خضراء فرضت
على س���كان الضفة الغربية لم���ن تعتبرهم من أصحاب
()12
السوابق األمنية تمنعهم من تجاوز الخط األخضر.
مع توقيع اتفاقيات أوسلو وعلى أساس الملحق الثاني
فيه����ا تم تثبي����ت نظ����ام التصاريح من خ��ل�ال منظومة
بيروقراطية كاملة ،وأصبح الفلسطيني يحتاج إلى تصريح

من أجل الرعاية الطبية والتعليم وزيارة العائلة ولم شمل
بشكل أساس
العائالت )13( .وتعززت منظومة التصاريح
ٍ
عقب االنتفاضة الثانية وبناء الجدار الفاصل.
تغير ش���كل التصاريح لم يكن على المستوى التقني
بل على مس���توى تقس���يم األذونات ،وشكلت لها منطقًا
بيروقراطيًا ضمن منظومة االحتالل ،فقد أش���ارت منظمة
«محس���وم ووتش» إلى َّ
أن هناك  101ن���وع من التصاريح
()14
التي يحتاجها الفلسطيني للتنقل.
ويستند حصول
س���كان الضفة الغربية على تصريح على أساس القانون
العس���كري الصادر العام  1967باعتب���ار الضفة الغربية
ً
ً
ً
منطقة عسكرية مغلقة ،والدخول والخروج منها يتطلب

إذنًا من القائد العسكري ،أما سكان قطاع غزة فيتم ذلك
بموجب قانون الجنس���ية والدخول إلى إسرائيل الصادر
()15
العام .2003
في العام  2004أعادت إس���رائيل اس���تخدام البطاقات
الممغنط���ة وت���م ذلك في قط���اع غزة من أجل الس���ماح
()16
لس���كان المناطق القريبة من المستوطنات بالتنقل.
وترافق استخدام البطاقات الممغنطة مع إصدار تصريح
وذلك من أجل تس���هيل عملية الحص���ول على تصريح،
ويت���م إصدار ه���ذه البطاقات من خ�ل�ال  31مكتبًا تابعًا
()17
لوحدة التنسيق في حكومة االحتالل.
الحقًا وبعد الع���ام  2010أصبح هناك اتجاه نحو تقننة

البطاقات الممغنطة بحيث تتحول إلى هوية بيومترية،
ويقوم الش���خص الذي يرغب بالحصول عليها بتس���ليم
بصماته وكذلك صورة للوجه )18( ،ورغم َّ
أن هذه االتجاه
كان باألس���اس نح���و من يحمل الجنس���ية اإلس���رائيلية
ً
ّ َّ
أو اإلقام���ة في مدينة القدس إال أنه ينس���حب مباش���رة
على س���كان الضفة الغربية .ورغم غي���اب هذه القرارات
المكتوب���ة لكن تق���رر منذ نيس���ان  2019أن ُيلزم كل من
يحم���ل تصريحًا ويريد المرور عبر الحواجز اإلس���رائيلية
باص���دار بطاقة ممغنطة ( )19من أج���ل ذلك )20( ،وهذا
ترافق مع عملية تحويل الحواجز اإلسرائيلية إلى حواجز
()21
بشكل سريع.
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المهجرة” ،عرب  27 ،48أيار .2019
7 .7هش���ام دويك“ ،الحركة عبر الحواج���ز :تقرير حول تفييد حرية
حركة الفلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”( ،رام الله:
الهيئة الفلسطيني المستقلة لحقوق المواطن ،)1998 ،ص .10
Yael Berda, “The Bureaucracy Of The Occupation:8 8.
An Introduction To The Permit Regime 2006”, The
paper was written by the author in a course at Tel
Aviv University, and published on the Academia
website, Pp 5.
9 .9جبرائيل الشوملي ،التجربة العصيانية في بيت ساحور :دراسة
مقارنة العصيان الوطني والعصي���ان المدني( ،القدس :مركز
الزهراء للدراس���ات واألبحاث ،)1991 ،ص  .95كما ورد ذكر ذلك
ف���ي النداء رقم  18الصادر عن القي���ادة الوطنية في الموحدة
لالنتفاضة بتاريخ .1988/5/28
Amira has, “Israel’s Closure Policy: An Ineffective1 10.
Strategy of Containment and Repression”, Journal
of Palestine Studies, No. 123, Spring 2002, pp. 6-7.

“1111عن نظام تصاري���ح العمل الصهيوني :الحياة في الطوارئ”،
بوابة الهدف 29 ،كانون األول .2017
1212رندة ش���رارة“ ،مشكلة العمال الفلس���طينيين في إسرائيل”،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 86ربيع  ،)2011ص .209
Berda, ibid, Pp 6.1 13.
1414حايي���م ليفنس���ون“ ،اإلدارة المدنية 101 :ن���وع من تصاريح
الدخول للفلسطينيين” ،هآرتس 24 ،كانون األول .2012
1515ورقة صادرة عن مكتب تنسيق األنشطة الحكومية في المناطق
(المحتل���ة)“ ،حال���ة التصاريح غير الس���رية للفلس���طينيين
للدخول إلى إسرائيل ومرورهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة
ومغادرتهم للخارج” ،شباط  ،2020ص .3
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س���نويًا” ،فلس���طين اليوم 27 ،حزي���ران  .2013وحول األبعاد
االقتصادية للتصاريح هناك ظارة سماس���رة التصاريح ،حول
ذلك يمكن مراجعة عميرة هاس“ ،ثلث العمال الفلسطينيين
يجبرون على الدفع لسماس���رة من أجل الحصول على تصاريح
عمل” ،هآرتس 22 ،تشرين األول .2019
2020تحول���ت صفحة منس���ق االحتالل إل���ى منص���ة للتواصل مع
َّ
الفلس���طينيين ويمكن القول أنها تحولت إلى مكتب ارتباط
صغير تبعًا لإلعالنات التي توضع عليها ،وأيضًا التواصل بين
المنسق والفلسطينيين من خالل البث المباشر على الصفحة
والرد على األس���ئلة ،وه���ذا اإلعالن حول اإلل���زام بحمل بطاقة
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س���تعمر :عن حواجز االحتالل
الم
ِ
«الذكية»” ،حبر 3 ،كانون األول .2019
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ع��دد جدي��د من «قضاي��ا إس��رائيلية» يتركز حول توس��يع مفهوم
ّ
مـع��اداة الـس��امـيـة وتجـنـي��ده ف��ي خـدمـة مـمارس��ات إس��رائـيـل
رام الل����ه :ص����در حديث����ا ع����ن المركز الفلس����طيني
للدراس����ات اإلس����رائيلية «مدار» العدد  78من فصلية
«قضايا إسرائيلية» ،يتضمن ملفا تحت عنوان «معاداة
ّ
الس����امية ،الصهيونية وقضية فلسطين» ،يتعمق في
تحوالت مفهوم العداء للسامية ،الذي عمدت إسرائيل
وحلفاؤها إلى توسيعه في السنوات األخيرة ليشمل كل
نقد إلس����رائيل وسياساتها ،وذلك كجزء من استهداف
خطاب العدالة الذي تتسم به القضية الفلسطينية ،كما
يواكب الملف صيروة هذا التوسيع للمفهوم ،والجهات
العاملة عليه ،واألدوات المستخدمة في تكريسه دوليا.
في الملف دراس����ة تح����ت عن����وان «التعريف العملي
لمناهضة الس����امية ..كاتم صوت منتقدي إس����رائيل»
لخل����دون البرغوثي تس����تعرض الخلفي����ات التاريخية
لمناهضة الس����امية م����ن ناحية تفس����ير دوافعها ،ثم
الظروف التاريخية التي دفعت مناصري إس����رائيل إلى
السعي لتطوير تعريف مناهضة السامية الكالسيكي،
عب����ر رب����ط العنصرية ضد اليه����ود بانتقاد إس����رائيل.
ونقط����ة التحول ف����ي االنتفاضة الثاني����ة التي تبعها
مباش����رة العمل على إصدار التعري����ف الجديد لمعاداة
الس����امية المس����مى «التعري����ف العمل����ي لمناهض����ة
السامية» .كما تس����تعرض النقاشات والجدل المتعلق
به����ذا التعري����ف وصوال إلى ش����طبه من قب����ل الهيئة
األوروبي����ة التي أصدرته ،وتبني مناصري إس����رائيل له
عل����ى الرغم من ذلك ،وصوال إلى اعتم����اده من قبل عدد
من الدول والمنظمات بضغط من إس����رائيل والمنظمات
الصهيونية المدافعة عنها ،واس����تمرار السعي لتبنيه
عالميا.
وتح����ت عنوان «مع����اداة الس����امية الجدي����دة كجزء/
ككل من االشتباك مع المس����ألة الفلسطينية العادلة»
لمهند مصطفى عرض وتحليل للس����جال اإلس����رائيلي
ح����ول مفهوم العداء للس����امية ،وحصره في المس����ألة
الفلسطينية.
ينطل����ق المقال من ادعاء أن الس����جال الذي فجره قرار

البرلمان الفرنس����ي اعتبار المعارضة للصهيونية شكال
م����ن أش����كال العداء للس����امية ،يتعلق ف����ي جانب منه
بس����ؤال جوهر الصهيونية في الس����جال اإلس����رائيلي،
وأي صهيونية بالضب����ط يجب معارضتها ،وهو جزء من
الصراع السياس����ي واأليديولوجي األوسع في إسرائيل
حول احتكار تفسير الصهيونية ودورها وغايتها..
ّ
الدولي إلحياء
وفي دراسة عنوانها «تعريف التحالف
ّ
الس����امية :تعريف
ذك����رى المحرق����ة ( )IHRAلمعاداة
ّ
ّ
الس����امية من خالل محو الفلسطينيين» تكشف
معاداة
ّ
ـربيكا غولد أن االستخدامات السياسية لهذا التعريف،
ّ
أهميتها مضمون التعريف نفس����ه ،الذي ال
تف����وق في
ّ
ً
ّ
ً
يعتب����ر مضمونا أصلي����ا .فاالس����تخدامات تمثل جبهة
جدي����دة في المجه����ود المبذول لقمع الخط����اب الناقد
ّ
ّ
فعاليته.
إلسرائيل ،فيما يتعلق بأسلوب عملها ،وقمع
ويبح����ث مق����ال «الكولونيالية والمحرق����ة اليهودية:
ص����دام بي����ن روايتين» لعام����وس غولدبرغ في نش����وء
ّ
ّ
تاريخيتين كبيرتين جاءتا لش����رح
وتأس����س روايتين
ّ
طبيع����ة الحداث����ة ،وكلتاهم����ا قصة ك����وارث تاريخية؛
إحداهما هي ّ
قص����ة المحرقة اليهودية والالس����امية،
واألخرى هي القصة الال/ما بعد كولونيالية ،والعنصرية
الغربية ،حيث يرى الباحث أن لهاتين الروايتين اللتين
أصبحت����ا – إلى ّ
ٌ
ّ
ج����ذور عميقة
كونيتين
ح����د كبي����ر –
ف����ي التاريخ وفي فكر مناطق مختلف����ة من العالم ،كما
ً
ّ
اصطداما هو
العالميت����ان
تصط����دم هاتان الروايت����ان
األكثر وجاهية وفظاظة في مسألة إسرائيل – فلسطين.
ويتضم����ن الملف أخي����را مقالة تحت عن����وان هو ،أنا
واآلخ����ر ألبراه����ام بورغ ،يج����يء فيها «لدين����ا كارهون
ّ
حقيقيون ،مثلنا مثل اآلخرين .إنهم موجودون ،مزعجون
ّ
ً
ّ
ّ
بل مدم����رون أحيانا ،لكنهم هامش����يون وغير مهمين.
الم َ
الكاره����ون ُ
خترعون هم أولئك الذين يس����تخدمهم
قادة إسرائيل صباح مس����اء لصيانة منظومة المخاوف
ّ
ّ
الطبيعي����ة واالس����تمرار ف����ي الس����يطرة
اليهودي����ة
بواس����طتها( )..لطالم����ا يلب����س كارهو اليه����ود قناع

ّ
ألنه����م وقعوا في ّ
حبنا فجأة .بل ألنهم
الصداقة .ليس
ّ
لاً ّ
ً
ش����خصا آخر .إنهم
يري����دون تخوي من����ا لكي يكرهوا
ّ
ّ
«فيلوساميون»
يحبون اليهود لكي يكرهوا المسلمين.
جدد في خدمة اإلسالموفوبيا .ولألسف ،يقع الكثير من
ّ
اإلسرائيليين واليهود في هذا الفخ الموقوت».
في زاوية «من األرشيف» نصان للشاعر ناتان ألترمان
من إعداد وترجمة مالك س����مارة ،ينتقد أحدهما مجزرة
يرجح أنها مج����زرة الدوايمة ،ونص ّ
ّ
يمجد احتالل العام
.67
ويتضمن الع����دد مداخلة تحت عن����وان «من الخالص
الجماعي إلى تحقيق الذات :تحوالت البطولة في الدراما
اإلس����رائيلية المعروضة عبر «نتفلك����س» ،يتتبع فيها
ن����ور الدين أعرج وباس����ل رزق الله عين����ة من اإلنتاجات
الدرامي����ة اإلس����رائيلية الت����ي تظهر فيه����ا تمثيالت
ً
بشكل رئيسي أو ثانوي ،وتقدم قراءة لها
عس����كرية إما
ٍ
ترتكز على الس����عي لفهم مركزية البعد العسكري ،في
الفضاء العام اإلس����رائيلي ،وتراجعه ،والممارسات التي
ترتبط باستعادته ،أو إعادة إنتاجه ،في خضم التحوالت
المس����تمرة داخ����ل المجتم����ع اإلس����رائيلي ومجتم����ع
الجيش .ال تقتصر المداخل����ة على قراءة صورة الجندي
اإلس����رائيلي في اإلنتاجات الدرامية كبطل خارق ُينقذ
ً
المجتمع ورفاقه ،مبنية على الصورة التقليدية للجندي
البط����ل الذي يحمل قي����م الذك����ورة والتضحية ،لكنها
تعيد قراءته����ا ،مطلة على أنماط م����ن الجدل الداخلي
في إس����رائيل ،وأزمات عدة مثل النقاشات عن انخفاض
ً
نسب التجنيد في الوحدات القتالية وأيضا الحديث عن
صالحيات الجندي اإلسرائيلي ومدى قدرته على اتخاذ
القرارات ،وهي مترافقة مع النقاشات حول مدى فاعلية
وجود جيش الشعب.
وفي العدد ج����زء من الفصل األخير ف����ي كتاب إليان
لوس����تك تحت عنوان «خداع التاريخ ووعد المستقبل»،
وفيه يتناول م����آالت حل الدولتين ف����ي الواقع الراهن
للقضية الفلسطينية.

يعرض الكتابّ ،
ّ
السياسية،
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ّ
ّ
المسماة
اإلستراتيجية المستميتة
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ّ
ّ
للصهيونية» الع����رب على تخفيف
الحدي����دي
«الج����دار
لاّ
ّ
ّ
اإلستراتيجية
الجزئي لهذه
مطالبهم ،إ أنه كان للنجاح
ّ
ّ
اإلس����تراتيجية
عواق����ب غير مقص����ودة؛ ضخم����ت هذه
ًّ
ّ
ّ
ّ
ش����جعت تطرفا
ة-اإلس����رائيلية ،كما
اليهودي
المطال����ب
ّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
متعنت����ا دم����ر كل إمكانية لتس����وية تاريخي����ة كان من
ّ
المفروض أن تحققها.
ً
كما أن منظور الكارثة ،الذي أصبح مهيمنا في إسرائيل،
ّ
ّ
قوض ،وفق الكتاب ،الس�ل�ام مع العرب ألنه شحذ إحساس
ّ
الخوف والش���ك والكراهية ،وجعل من «التس���وية» كلمة
نابية .نتجت الجهود الناجعة التي أحرزها لوبي إسرائيل

ّ
ّ
في الوالي���ات المتحدة ،والتي غذاه���ا منظور الكارثة
جزئي ،عن كرم مفرط تجاه إس���رائيلّ .
ّ
دمرت
بش���كل
ٍ
النتيجة غير المقصودة للتأثير المفرط للوبي إسرائيل
السياس���ي في إس���رائيل ّ
ّ
ّ
وحولت
أرجحي���ة االعتدال
ّ
ّ
سياس���ة الدول���ة اليهودية نح���و الرفضية ،ووضعت
ّ
ّ
النهائي على دمار مش���روع حل الدولتين ،كما
الختم
ّ
مما جلبت يهوداً
عربا أكث���ر ّ
ّ
فلس���طينيين ً
أنها جلبت
ّ
اإلسرائيلية.
إلى داخل نطاق سيطرة الدولة
ّ
وف����ي الع����دد مجموع����ة م����ن الق����راءات النقدية
والمراجع����ات ،واس����تعراض لمجموع����ة م����ن أحدث
اإلصدارات اإلسرائيلية.
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ٌ
ّ
ُ
ّ
جدل في ظاهره حول مسلسل تلفزيوني وصلبه يقع على فوهة شرخ مجتمعي أساس في إسرائيل
كتب هشام نفاع:
يق���ع في جزء م���ن مركز الج���دل اإلس���رائيلي ،مؤخرًا،
مسلسل تلفزيوني ساخر عنوانه «اليهود قادمون» ،وهو
يتناول بالنقد الس���اخر والحاد أحيانًا تابوهات توراتية
قديمة ،ويهودية وصهيونية الحقة وحديثة .وتتفاعل
األمور إلى ّ
حد التهديدات المختلفة ،بعضها عنيف طال
ّ
حياة بعض أعضاء فريق المسلس���ل ممن قدموا شكاوى
رسمية في الشرطة.
القص���ة تظهر كما لو أنها إعادة لما س���بق .ففي مطلع
آذار  2014قام منتجو البرنامج الساخر «اليهود قادمون»،
الذي كان من المقرر بثه في أيلول من العام السابق ،2013
على القناة األولى (القناة الرسمية التابعة لسلطة البث،
غير المملوك���ة تجاريًا) ،بتحميل فيدي���و على اإلنترنت
مع مقتطفات م���ن البرنامج ،وفي النهاية كتبوا رس���الة
للمش���اهدين« :أردنا أن نضحككم أنت���م أيضًا ،لكنهم
ال يس���محون لنا بذل���ك» .فبعد بث مقط���ع دعائي قصير
واحد ،قررت س���لطة البث عدم إدراج المسلسل في جدول
البث الش���توي .وكان الس���بب هو المضمون .فقد ظهرت
في المقطع الدعائي شخصية يغئال عمير ،قاتل رئيس
الحكومة األس���بق إس���حاق رابين ،وباروخ غولدش���طاين،
ّ
ّ
الس���فاح في الحرم اإلبراهيمي في الخليل ،وهما يغنيان
«لكنن���ي قاتل يمين���ي» ،على لحن أغني���ة أطفال عبرية
مشهورة.
قالت نتالي مارك���وس ،إحدى الكاتبات والمنتجات في
المسلس���ل ،إن تحميل ذلك الفيدي���و على اإلنترنت كان
بمثاب���ة آخر المعارك على عرض مسلس���لهم الس���اخر.
ّ
وذكرت بأنه ال يتناول المس���ائل اإلخبارية الجارية وإنما
يقوم «بنق���اش كوميدي حول تاريخنا» ،في إش���ارة إلى
المقط���ع المذك���ور أعاله ال���ذي دخل بعمق في الش���رخ
السياس���ي بين اليمين واليسار بمفهومهما اإلسرائيلي
الخ���اص (والمح���دود) .وتابع���ت أن البرنام���ج ال يتناول
عمومًا اليسار واليمين بل رموزًا يهودية عبر التاريخ من
ّ
األنبياء القدماء وحتى الكتاب والش���خصيات الالحقين،
«من إبراهيم ويوس���ف حتى كافكا ودرايفوس» ،على حد
ّ
قولها .مارك���وس تحفظت من موقف س���لطة البث التي
أعلنت أنه���ا تريد «عمل توازن» ف���ي المضامين ،مؤكدة
أن التوازن موجود أصال في جمي���ع البرامج الدينية على
القناة الرسمية.
ُّ
كانت األس���ماء التي اتهمت حينذاك بمحاولة منع بث
المسلس���ل كلها من الفضاء اليميني المحيط ببنيامين
نتنياهو ومعسكره أو باألحرى المذدنب خلفه .وباإلضافة
إلى االتهامات السياس���ية أبرزت الصحافة مستوى آخر
من العقباتّ ،
تجسد في خالفات بين مسؤولي سلطة البث
شملت مقاطعة اجتماعات وعرقلة إجازة مضامين وبرامج.

إشارة إلى الحدود الجديدة للحق
في السخرية ولحرية الترفيه
خرج من هذه المحطة منتجو وممثلو «اليهود قادمون»
إلى سلس���لة نش���اطات هدفها ممارسة الضغوط لعرض
المسلس���ل .ووصف���ت «هآرتس» ف���ي ّأي���ار  2014عرضًا
في صال���ة عروض خاصة في تل أبي���ب لعدد من حلقات
المسلس���ل في إط���ار هذا الضغ���ط .وكتب���ت :في تمام
ً
ليال ،كان الصخب ّ
يعم الساحة الصغيرة
الساعة العاشرة
بالقرب من س���احة أوزين -بار الموس���يقية في تل أبيب.
على الرغم من أنها ليست قاعة كبيرة بشكل خاص ،فكما
في أحداث العرض السابقة لمسلسل «اليهود قادمون»،
يبدو ه���ذه المرة أيض���ًا أنه لم يكن هن���اك مكان حتى
لوضع دبوس في المكان .توافد المش���اهدون ،نصفهم
على األقل من المش���اهدين المخضرمين الذين لم تكن
هذه المرة األولى التي يحضرون فيها إلى العرض ،ومألوا
القاعة .ثم بعد مقدمة موج���زة من قبل منتجي العرض،
نتالي ماركوس وأس���اف بيس���ر ،ضحك الجمهور بصوت
عال .في تاريخ س���لطة البث اإلسرائيليةُ ،
سيحفظ موقع
ٍ
مشرف لمسلسل «اليهود قادمون» .ليس ألن المسلسل
ً
كان ناجحًا أو فاش�ل�ا بش���كل خاص ،أو أن إنتاجه تضمن
سوء سلوك أو شيئًا مشابهًا .النجاح أو الفشل أمور لم ترد
إطالقا في هذه الحالة .س���يتم تذكر «اليهود قادمون»،
البرنامج الذي يتعامل مع التاريخ اليهودي منذ العصور
التوراتية وحتى يومنا هذا ،باعتباره مسلس�ل�ا محظورا.
وتبدو اآلن الظ���روف المريبة لحظره ،قبل أكثر من نصف

عام على موعد بثه الرس���مي ،كرمز للحضيض الذي وصل
إليه البث العام .واألس���وأ من ذلك ،من الممكن أن تكون
هذه إش���ارة إلى الح���دود الجديدة للحق في الس���خرية
ولحرية الترفيه .باإلضاف���ة إلى هذه العروض الخارجية،
ت���م ع���رض البرنامج في الكنيس���ت بمبادرة ّ
ن���واب في
المعارضة.
ب���دأ الجدل ال���ذي ّ
تطور إل���ى حظر وكم أف���واه ،عندما
سارعت عضو الكنيست أييلت شاكيد ،رئيسة كتلة حزب
«البيت اليهودي» اليميني االستيطاني ،في تلك الفترة،
إل���ى االدعاء بأن المسلس���ل ّ
يحرض ضد المس���توطنين،
َ
وذلك فقط ألن المقطع الدعائي ّ
تطرق إلى قتلة يمينيين
عقائديي���ن مث���ل عمير وغولدش���طاين .ه���ذه الزعيمة
اليميني���ة التي لم تخجل الحقًا م���ن الظهور في دعاية
ّ
انتخابية ّ
ّ
الفاش���ية وتقلل من فحواه
تبجل فيها مفهوم
وخطره ،طالبت وزير االتص���االت ،جلعاد أردان (الليكود)،
المس���ؤول عن س���لطة البث بحكم منصب���ه ،بتوضيحات
عن ذلك .وعلى هذه الموجة الش���عبوية ركب الناشطون
اليميني���ون وبدأوا بإط�ل�اق زعيقهم المعه���ود .رئيس
س���لطة البث ،أمير غي�ل�ات ،الذي ّ
عين���ه تحالف اليمين
الحاك���م وكان قبل وظيفته هذه الناطق باس���م نتنياهو
نفس���هّ ،رد ،أو باألحرى تجاوب واستجاب ،باإلعالن عن أنه
«سيفحص المسلسل» ،وكانت هذه كلمة السر أو شيفرة
سياس���ة كم جميع األفواه التي ُ«يشتبه» في أنها تحمل
توجهات نقدية ومعارضة لتحالف نتنياهو.
الكاتب���ة والمنتج���ة مارك���وس قالت إنه���ا نظرت إلى
س���لطة البث بوصفها «البيت المتكام���ل للبرنامج .عرفنا
ّ
تجارية وبوس���عنا إنتاج مواد تتطرق
أننا ال نكتب لقناة
ّ
ّ
محكي عنها م���ن دون تخفيف حدتها.
لمضامين غي���ر
لق���د تمتعنا بحرية اإلبداع وكان عملنا فعال على ما يرام.
صودق عل���ى البرنامج ف���ي جميع لجان القن���اة ،بل كان
ممثلون عنها في بعض مراحل التحرير».
ّ
كتب���ت المعلقة غيلي إيزيكوفيت���ش حينذاك :كانت
النتيجة برنامجا س���اخرًا بمضامين مركبة من الواضح أنه
ل���م يكن خاضعًا العتبارات تجارية .لديه فريق عمل رائع
وجودة إنتاج أفضل بكثير من المعتاد ،تتضمن العديد
م���ن اللقطات الخارجية ،ومخ���رج ذو خبرة ومحتوى ناضج
بش���كل خاص .تضمن المسلس���ل مقاطع حول مسرحية
باللغ���ة اآلرامية ،مراس���م الختان ،قصة إس���حاق ،وأيضًا
مقطعًا المعًا عن عائل���ة يغئال عمير .كان من الممكن أن
ً
يكون هذا نجاح���ًا مذهال غير نموذج���ي للقناة العامة،
ولكن هذا ه���و المكان الذي لعبت في���ه اآللية المعقدة
لسلطة البث .وفقًا لإلجراءات ،بعد الموافقات المختلفة،
ُيطل���ب من لجن���ة المضامين ،المكونة م���ن ممثلين عن
الجمهور وأمي���ر غيالت ،االنعق���اد للموافقة على جدول
ً
الب���ث .ال تناقش اللجنة عادة محت���وى محددًا وليس من
المفترض أن تراقب البرامج ولكنها تش���رف على اإلدارة
السليمة ،ولكنها تحتفظ بالحق في مناقشة هذه الخطة
أو تل���ك من وقت آلخ���ر .عندما ظهر الع���رض الترويجي
لـ»اليهود قادمون» ،قبل أسبوعين من موعد البث المقرر،
أعل���ن غيالت أنه يعتزم مناقش���ة البرنام���ج في اجتماع
اللجنة القادم .مس���ؤول كبير في سلطة البث قال« :هذه
سياس���ة كم أفواه من جهة أمير غي�ل�ات .وقد قرر عدم
بث برنامج س���اخر إال إذا تم بث برنامج ساخر من االتجاه
السياسي المعاكس في المقابل».
بعد فترة من الجدل امتدت نحو عام من الموعد الرسمي
ّ
ّ
ال���ذي كان ُيفت���رض فيه الب���ثِ ،أق ّر بث المسلس���ل في
تشرين الثاني  .2014وجاء هذا في اإلطار المشروط الذي
ّ
المقرب من نتنياهو ،غيالت ،إذ تم إشهار
فرضه المدير
ّ
ّ
برنامج س���اخر يمين���ي التوجه ،م���ع أن منتجي «اليهود
قادمون» عارضوا اعتبار مسلس���لهم «يساريًا» .منذ تلك
الس���نة غاب المسلسل عن التغطية الصحافية الواسعة،
ما عدا مق���االت النقد التلفزيوني والفقرات الثقافية في
المالحق والبرامج الترفيهية ،ليعود اآلن.

اتهامات بالالسامية ،شتائم بذيئة وتمنيات
بأشكال متنوعة من الميتات الفظيعة
في العاشر من ش���هر آب الجاري ّ
قدم فريق المسلسل
ش���كوى في الش���رطة بعد تلقي الممثلي���ن تهديدات
مختلفة وصل���ت إلى درج���ة تهديد بعضه���م بالقتل.
نص���وص التهدي���دات ش���ملت اتهام���ات للممثلي���ن
بالالسامية ،شتائم بذيئة وتمنيات لهم بأشكال متنوعة
من الميت���ات الفظيعة .هذه التهديدات لم تخرج هكذا

صاف ،كما
فجأة من تح���ت رماد بارد ،وال كرعد ف���ي يوم
ٍ
ُيقال ف���ي العبرية ،ب���ل بعد عدة خط���وات وتصريحات
تحريضية وعنيفة لرموز في زعامة اليمين االستيطاني،
ّ
بشقيه السياسي والديني.
وزعم عضو الكنيست بتس���لئيل سموتريتش ،رئيس
ح���زب «هئيح���ود هليئوم���ي (االتحاد الوطن���ي)» ،مثل
زميلته ش���اكيد في الكتل���ة االس���تيطانية «يمينا» أن:
«اليه���ود قادمون» يحتقر بوقاحة مقدس���ات إس���رائيل
وفيه تتم إهانة مشاعر الغالبية العظمى من المواطنين
اإلس���رائيليين ،يهودًا وغير يه���ود ،بتمويل من أموالنا
جميعًا .ال مكان لمثل هذا المسلس���ل ف���ي أي مكان من
العال���م .لن يج���رؤ أحد عل���ى ازدراء أي دي���ن آخر بهذه
ً
الطريقة ،ولو كان مسلس�ل�ا يس���تهزئ باإلسالم ،لكانت
البالد كلها مشتعلة منذ فترة طويلة .وأضاف هذا الوزير
السابق بلغة ُيفترض أنه لن يصدقها كثيرون :أنا ال أدعو
إلى العنف ال س���مح الله بل إلى احتج���اج عام حاد يضع
حدا له���ذا ،ولنبدأ جميعًا بمطالبة أعضاء اللجنة الوزارية
الخاصة للتشريع بالموافقة على اقتراح قانون خصخصة
المؤسسة.
ّ
ّ
التوج���ه ،قام ذلك
يج���در التوق���ف والقول إن���ه بهذا
السياسي الشاب الشهير بتصريحات غاية في العنصرية
(وصلت ف���ي حضيضها إلى ّ
حد رفضه مكوث زوجته إلى
جانب مواطنة عربية في قسم الوالدة في المستشفيات)
ّ
ّ
القومجية
يمينيته» ،فجمع بين
بالتعبير عن «تكامل في
ّ
ّ
ّ
الدينية ،والنيوليبرالية المنفلتة
والغيبي���ة
المتعصبة،
الداعية لخصخصة كل ش���يء وتدمي���ر البث التلفزيوني
واإلذاعي العام وإخضاعه بالكامل للس���وق واعتباراتها.
ُ
وهو بهذا كأن���ه يضرب عصفورين بحج���ر واحد ،بل قل
بصخرة تس���حقهما س���حقًاُ :يخرس النقد ّ
ويقوض ركنًا
هامًا من أركان ما تس���ميه أدبيات علم السياسة بالخير
العام.
ّ
بعده خرج رؤس���اء المدارس الدينية في المستوطنات
(«ييشيفوت») ،بألسنة ّ
أشد حدة ولهيبًا .ليست كرة ثلج
ما بدأ بالتدحرج بل كرة من لهيب ونار .الحاخام ش���لومو
أفنير ،رئيس مدرس���ة «عطيرت كوهنيم» في مستوطنة
بيت إيل ،معروف بمغاالته األصولية .وكان ،على س���بيل
المثال ،قد اعتب���ر حريق كاتدرائية نوتردام في باريس،
في نيسان « ،2019عقابًا إلهيًا ضد المسيحية» .ويرى في
التحاق النس���اء بالجيش خرابًا إلسرائيل .ويعتبر احتالل
األرض وإقامة المس���توطنات أمرًا يف���وق كل االعتبارات
األخالقية واإلنس���انية ،ويفوق الحق���وق القومية لجميع
«األغيار على أرضنا».
خرج ه���ذا األصولي بما يش���به التالوة س���هلة الحفظ
هاجم فيها المسلسل ،مباش���رة ،وكل ما يخالف رؤيته،
في العم���ق .فكتب بين م���ا كتبه :أنا أحتج /باس���م كل
رجل ش���ريف في شعبنا /وباسم كل رجل بار في كل أمم
العالم /على الجيفة الفاس���دة /التلفزيون اإلس���رائيلي/
لس���وء الحظ ،تعودنا على ذلك /أن يك���ون هناك ازدراء
لكل مقدس ،كل صادق ،كل ش���يء مه���م /لكن للوقاحة
والقذارة حدود أيضًا /إنه برنامج «اليهود قادمون» /الذي
يس���تحق أن ُيدعى :األغيار قادمون /لكن اتضح أنه حتى
األغيار المس���تقيمين لن يجرؤوا على الس���خرية /بهذه
الطريقة الحقيرة /من كل ما هو مقدس /كل تقليد عزيز/
م���ن يعقوب ويوس���ف وراحيل وليئة /من ّ
نبينا موس���ى
يكس���ر لوحات على رأس امرأة /من داود وس���ليمان /من
الملكة إستير /لذلك أنا أحتج بكل ّ
قوة ضد هذه الكورونا
الثقافي���ة الدنيئة الحقيرة /هذا اعتداء على المتدينين
والعلمانيي���ن والمحافظين واألرثوذكس المتش���ددين/
هذا مس���اس بأي رج���ل صالح وص���ادق /ه���ذا انتهاك
لليهودية /هذا اعتداء على الدولة اليهودية /صحيح أن
هناك حرية تعبير /لكن حرية التعبير ال يجب أن تنتحر/
ّ
ّ
المرضية /ش���عب إس���رائيل يحتج! /يا
الحيوية
إلثب���ات
ُ
شعب إسرائيل ،قم وعش.
ثم جاء عدد من الحاخامات بنداءات مشابهة وأضيفت
اليها دعوات للتظاهر ضد القناة التلفزيونية .وش���ارك
في إحداها أبرز زعماء االستيطان العقائديين :حاخامات
مستوطنات ألون موريه ،ش���ومرون ،بيت إيلّ ،
ونواب من
اليمين الديني يشمل أحدهم من حزب شاس.

«هناك أكثر من طريقة واحدة لتكون يهوديًا.
ال يوجد شيء مثل يهودي أكثر أو يهودي أقل»
ّ
عاد منتج���و وكتاب «اليه���ود قادمون» بع���د الجولة

صورة تجمع عددًا من فريق المسلسل.

األولى التي خاضوها قبل س���تة أعوام ،للرد على مزاعم
المعارضين ،والتي تدعي بأن المسلس���ل ينتهك قيم
اليهودية .ويقولون« :نعتقد أن هناك أكثر من طريقة
واحدة لتكون يهوديًا .ال يوجد شيء مثل يهودي أكثر
أو يهودي أقل .نحن يهود علمانيون .لس���نا أقل يهودًا
من الحاخام األكبر ،الس���فارادي أو األش���كنازي وال أكثر
يه���ودًا منهما .نحن ّ
نصدق أولئك الذين يقولون إنهم
شعروا باإلهانة من المسلسل ويؤسفنا ذلك .لكن هذه
هي أداة السخرية  -أحيانًا تكون كذلك .تقلب المعدة،
تخ���ز العين وته���ز القلب .هدفنا لي���س األذى .هدفنا
برنامج يكون مرحًا ،مس���ليًا ،وفي بع���ض األحيان مثيرًا
للتفكير».
وه���م يضيفون« :نعتقد أن الكت���اب المقدس ملك لنا
جميعًا :متدين���ون ،علمانيون ،أش���كناز ،س���فاراديون،
أرثوذك���س ،إصالحي���ون ،أذكياء وأغبي���اء .لدينا جميعًا
الحق في قراءته والتفكير فيه وحبه والغضب منه .أكثر
من ذل���ك  -الكتاب المقدس هو هبة الش���عب اليهودي
للبش���رية جمعاء .وصالحي���ة قراءته وإج���راء حوار معه
ممنوحة لكل شخص» .وهم يحاججون الحقًا بأن الفكاهة
هي أداة ش���رعية للتفس���ير ّ
النص���ي« :نعتقد أنه يجوز
الضح���ك على الكتاب المق���دس .الضحك يخفف التوتر
ويس���مح بالتعامل مع المخاوف ويخلق قاس���مًا مشتركًا
وش���عورًا باالنتماء .الضحك أفضل من اإلهانة والتعالي
والتوبيخ ،وبالطبع أفضل من العنف».
في غضون ذلك ،كما نقلت الصحافة العبرية ،أعلنت
المسؤولة الكبيرة في وزارة التربية والتعليم ورئيسة
السكرتارية التربوية للوزارة ،الدكتورة ميري شليسل،
رفضها مطالب���ة زعيم في اليمين بمح���و فيديوهات
لمقاط���ع من المسلس���ل الس���اخر من موق���ع «التوراة

مملكتي» التابع للوزارة.
وشرحت المس���ؤولة التربوية في رسالتها السبب وراء
قرارها« :الس���خرية أداة تعليمية تحفز التفكير والنقد
وتتصل بعالم الطالب .تنعكس هذه المبادئ في الموقع
اإللكتروني للت���وراة ،كما هو مذكور ف���ي مقدمة منهج
تدريس���ها« :نطمح إلى أن يتعمق الطال���ب في الكتاب
المقدس في قصصه ورس���ائله ،وأن يجد حتى أن بعض
تأمالت���ه موازية للصراعات التي خاضتها الش���خصيات
المذكورة فيه ،ومعضالت تتعلق بحياة الفرد والمجتمع
في إسرائيل اليوم» .انطالقًا من هذا المفهوم ،تم اختيار
ع���دد من مقاطع الفيدي���و عالية الجودة ،والتي تس���مح
للطال���ب في جه���از التعليم الع���ام باالهتمام بقصص
الكتاب المق���دس والتماثل مع أبطاله و  /أو انتقادهم».
في نهاية كتابها ،أكدت شليسل خالصة قاطعة« :لذلك
ال ننوي إزالة الفيديوهات من الموقع .لقد تم عرض هذا
الموق���ف على وزير التعليم والمدي���ر العام للوزارة وقد
ّ
تقباله».
لكن المواجه���ة هنا أيضًا لم تنته ،فق���د ردت وزارة
التعلي���م بأن« :الرس���الة تمثل رئيس���ة الس���كرتارية
التربوي���ة ميري شليس���ل ،والمحتوى ال���ذي تضمنته
ّ
يمث���ل منصبها فقط ،ولم ُيع���رض على الوزير والمدير
الع���ام ،وبالتال���ي لم يحص���ل على موافقتهم���ا» .وفي
نهاية األس���بوع ،بعد ضغوط مورست على وزير التربية
والتعلي���م يوآف غاالن���ت من الليكود ،كم���ا نقل موقع
«العي���ن الس���ابعة»ّ ،
قرر هذا ش���طب مقاط���ع الفيديو
من المسلس���ل ،ومن المنتظ���ر أن يتواصل تفاعل هذه
ّ
القضية ،التي يتخذ فيها وزير في فترة ّ
حساس���ة وفي
ّ
ّ
ّ
مجتمعي أساسي،
قضية خالفية تقع على فوهة ش���رخ
ّ
سياسيًا -فئويًا واضحًا.
قرارًا

صــدر عــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ

تأليف وإعداد :رونة سيلع
ترجمة :عالء حليحل

الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية

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

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

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

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

