قلق إسرائيلي متعاظم على

هـدوء فـي حـزب الـعـمـل

الصادرات من جراء تراجع النمو

وال تـلـوح أي عـواصـف

العالمي وارتفاع قيمة الشيكل

فـي األفـق!

صفحـــ ( )4ــة

صفحـــ ( )7ــة

ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء  2019/10/29الموافق  1ربيع األول 1441هـ العدد  439السنة السابعة عشرة

نتنياهو وغانتس يتمترسان بموقفيهما في انتظار «حل سحري» لمنع انتخابات ثالثة!
ً
*مسألة من يترأس الحكومة أوال ما تزال عالقة *الليكود يصر على التفاوض بإسم  5كتل تضم  55نائبًا *استيعاب الليكود وكل حلفائه في
ً
الحكومة سيجعل «أزرق أبيض» أقلية في حكومة حتى لو ترأسها غانتس أوال سيتنازل فيها عن الكثير من أجندته في موضوع الدين والدولة*
أفادت آخر األنباء المتعلقة بمساعي تأليف الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
ً
كال م����ن ُ
المكلف بتأليفه����ا بيني غانتس ،رئيس تحال����ف «أزرق أبيض»،
أن
ورئيس الحكوم����ة االنتقالية بنيامين نتنياهو ،متمترس����ان في موقفيهما
بش����أن ش����كل الحكومة المقبلة ،في أول لقاء جمعهما للتفاوض مساء األحد،
وك����ذا األمر ف����ي اجتماع وف����دي الكتلتين األول ،الذي س����بق لق����اء غانتس
ونتنياهو.
وف����ي حال لم يتم العثور على «حل س����حري» يزيل غالبي����ة العقبات ،وهي
كثيرة ،فإن االنتخابات الثالثة س����تكون واردة ،وهذا ما س����يظهر بعد ثالثة
أسابيع ،مع انتهاء المهلة الزمنية التي يمنحها القانون لتشكيل الحكومة.
وترى كتلة «أزرق أبيض» أن خي����ار الحكومة الضيقة ،المدعومة خارجيا من
القائمة المش����تركة ،ليس واردًا على االطالق ،وهذا هو أيضًا موقف الشريك
االفتراض����ي في حكومة كهذه ،أفيغدور ليبرمان ،زعيم «يس����رائيل بيتينو»،
كما أن األمر يش����هد معارضة واس����عة داخل القائمة المشتركة ،إذ أن مالمح
حكومة كهذه تضم ليبرمان وجناحا يمينيا اس����تيطانيا متش����ددا في داخل
«أزرق أبيض» ستسقط الفكرة كليا عن جدول أعمال القائمة.
وق����ال عضو الكنيس����ت م����ن كتل����ة «أزرق أبي����ض» حيلي طروف����ر لإلذاعة
اإلس����رائيلية العام����ة إنه يرفض تش����كيل حكومة ضيقة برئاس����ة غانتس،
تعتمد على دعم خارجي من القائمة المشتركة .واستبعد إمكان حدوث ذلك.
واعتبر خيار الحكومة الضيقة من «الدعايات اإلعالمية لنتنياهو» .وأشار إلى
أن «أزرق أبي����ض» يقول دائما إن حكومة الوحدة الوطنية ستش����كلها أحزاب
تقبل بـ»إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».
وأضاف طروفر أنه من أجل تغيير ش����يء ما يحتاج الليكود إلى تغيير خطه.
وفي الوقت الحالي يرسخ الليكود بناء كتل وجدران في وجه الحكومة .وأضاف
ً
أنه ليس س����را أن «أزرق أبيض» ال يمتلك حال س����حريا ،وأك����د أن «ما لدينا هو
جهد حقيقي».
ً
كما ترفض كتل����ة «»أزرق أبيض» أن يتولى نتنياهو رئاس����ة الحكومة أوال،
وأعلن����ت الكتلة أيضا رفضها للمس����ار ال����ذي طرحه رئي����س الدولة رؤوفين
ريفلين ،قبل خمس����ة أسابيع ،وبموجبه إذا تم توجيه لوائح اتهام لنتنياهو،
وهو رئيس حكومة في الدورة األولى ،فإنه يسلم كافة صالحياته لغانتس.
كذل����ك فإن العقب����ة األكبر التي تقف أمام «أزرق أبيض» ورئيس����ه غانتس
هي تماسك التحالف بين الليكود والكتل األربع الشريكة الفورية له ،وتضم
كلها مجتمعة  55نائبا ،وهي كتلتا الحريديم ش����اس ولها  9نواب ،ويهدوت
هت����وراة ولها  7نواب ،وكتلتا اليمين االس����تيطاني المنش����قتان حديثا عن
تحالف «يمينا» وتضم كالهما  7نواب ،وكتلة الليكود التي لها  32نائبا.
ويطال����ب «أزرق أبي����ض» بأن يفاوض كل واحدة من الكت����ل البرلمانية هذه
على انفراد ،إال أن هذا الموقف يلقى معارضة من األحزاب الش����ريكة لليكود،
رغم ظهور بعض التصريحات التي تدل على احتمال إجراء مفاوضات كهذه.
فقد أبدت رئيس����ة حزب «اليمين الجديد» عضو الكنيست أييلت شاكيد نوعا
من التحرر المحدود من س����طوة نتنياهو على معس����كر اليمين االستيطاني،
إذ قال����ت لإلذاعة العام����ة إن حزبها قال عدة م����رات إن المفاوضات تجري من
خالل مندوبي الكتلة .وقالت «عندما اتصل بي غانتس بعد تلقيه التفويض،
ً
أخبرته أنه س����يجتمع أوال مع نتنياهو ،ومن ثم سيكون من الممكن الجلوس
والتحدث».
في المقابل أعلن رئيس تحالف يهدوت هتوراة ،نائب وزير الصحة يعقوب
ليتسمان ،أنه إذا تلقى دعوة لمفاوضات مع «أزرق أبيض» ،فإنه عنوانه سيكون
وفد الليكود المفاوض ،رافضا أي مفاوضات مباش����رة بين الكتلتين .كما أعلن
زعيم ش����اس آرييه درعي أن تحالف كتل اليمين االستيطاني والحريديم لن
يتفكك ،وهو متماسك في الموقف ،رغم أنه قال الحقا إنه مستعد لالنضمام
إلى الحكومة ،في حال وافق زعيم «يس����رائيل بيتينو» ليبرمان ،ورئيس حزب
«يوجد مستقبل» يائير لبيد ،على الحفاظ على الوضع القائم في كل ما يتعلق
بعالقة الدين والدولة ،وقوانين وأنظمة السبت والحالل.

ّ
										
عصي على الترجمة.
غانتس واستالم تكليف

وصع����دت كتلتا الحريديم في األي����ام األخيرة من موقفهم����ا فيما يتعلق
بقوانين وأنظمة اإلكراه الديني ،إذ طرحتا ش����رطا جديدا لالنضمام للحكومة،
إذا ما تش����كلت برئاس����ة غانتس ،وهو سن قانون من ش����أنه أن يلغي مبادرة
بلدية تل أبيب التي أعلنت عنها في األسابيع األخيرة ،لتسيير حافالت ركاب
مجانية في أيام الس����بت ،من أحياء بعيدة وخاصة فقيرة ،نحو مراكز الترفيه.
ويش����كل هذا الشرط عبوة ناس����فة أخرى في الطريق لتشكيل الحكومة ،وفي
ح����ال رضخ لها «أزرق أبيض» فإنه س����يدفع ثمنا سياس����يا انتخابيا كبيرا في
االنتخابات المقبلة.
وكانت بلدية تل أبيب قد أعلنت في مطلع الش����هر الجاري أنها ستنشر في
األس����ابيع القليلة المقبلة مناقصة لتس����يير حافالت للمواصالت العامة ،في
أيام السبت واألعياد اليهودية ،في تحد واضح لقوانين اإلكراه الديني ،التي
تمنع المواصالت العامة في الم����دن والبلدات اليهودية في تلك األيام .ومن
أجل تجاوز عقبة القوانين ،فإن الحافالت ستعمل مجانا كي ال يتكون منصاعة
لتعليمات وزارة المواصالت .كما ش����رعت بلدية تل أبيب بالتفاوض مع المدن
المتشابكة مع المدينة من أجل توسيع نطاق هذه الحافالت.
وأمام هذا المش����هد ،الذي ُيظهر وكأن كل األبواب مسدودة ،نقلت اإلذاعة
اإلس����رائيلية العامة عن مسؤولين كبار في «أزرق أبيض» قولهم إنهم شرعوا
في إعداد اقتراح حل وسط جديد لبدء محادثات مع الليكود .وقالوا إنه بموجب
االقتراح س����تتم إقامة حكومة من دون كتلتي الحريديم ،في المرحلة األولى،
إل����ى حين إنه����اء كل ما يتعلق بعالق����ة الدين بالدولة ،وبضم����ن ذلك قانون
الخدمة العسكرية ،وقوانين تتعلق بفتح المحال التجارية وحركة المواصالت
العامة أيام السبت.
وما يطرحه مسؤولو «أزرق أبيض» جاء سابقا على لسان ليبرمان ،وهذا اقتراح
سيكون مرفوضا كليا من نتنياهو الذي يريد الحفاظ على دعم الحريديم له.
من ناحيته أعلن الليكود أنه يصر على دخول الحكومة سوية مع كافة شركائه

(أ.ف.ب)

دون اس���تثناء ،وفي حكومة كهذه س���تجد كتلة «ازرق أبيض» نفس���ها أقلية
داخ���ل الحكومة ،حتى لو كان غانتس رئيس���ها ،ألن حكومة كهذه ربما تضم
كتلة حزب العمل ،ولكن من ش���به المؤكد أن ليبرمان س���يختار البقاء خارجها،
وكذا بالنسبة لكتلة «المعسكر الديمقراطي» التي تضم حزب ميرتس.
عدا هذا ،فإنه حس����ب تصريحات س����ابقة ،ل����دى «أزرق أبيض» تحفظات من
مش����اركة كتلة اليمين األشد تطرفا« ،البيت اليهودي -االتحاد الوطني» ،ولها
 4مقاعد من بينها النائب بتس����لئيل س����موتريتش ،الذي يتولى حاليا وزارة
المواص��ل�ات .كما أن الليكود ملتزم لموش����يه فيغلين بتول����ي حقيبة وزارية،
مقابل انس����حابه من المنافسة في انتخابات أيلول ،وهذا أيضا سيكون عائقا
أمام «أزرق أبيض».
ويقف في خلفية التمس����ك بالمواقف االعتقاد الس����ائد لدى جميع الكتل
البرلمانية ،وبش����كل خاص الكتلتي����ن األكبرين الليك����ود و»أزرق أبيض» ،أنه
في كل األحوال س����تكون هناك انتخابات برلمانية قريبة ،إما في حال فش����ل
غانتس بتش����كيل الحكوم����ة ،أو حتى لو قامت حكومة ف����ي أي معادلة كانت،
ً
نظ����رًا إلى أن حكومة كه����ذه تمألها التناقضات ولن تعمر طويال ،وس����تقف
الحلبة السياسية أمام انتخابات برلمانية أخرى ،وحينها سيكون كل واحد من
األحزاب أمام مساءلة الجمهور حول أدائه في حكومة كهذه.
كم����ا أن من مس����ببات تفكي����ك حكومة كهذه ص����دور ق����رار بتوجيه لوائح
اتهام ضد نتنياهو بمس����توى يفرض عليه التخل����ي عن حقيبته الوزارية إذا
كان يتولى وزارة ،أو إقصاء نفس����ه عن صالحية رئاسة الحكومة في حال كان
رئيس����ا للحكومة حينه����ا .وهو قرار من المتوقع أن يص����در في النصف األول
م����ن العام المقبل ،إن لم يكن أبعد م����ن هذا .وفي حال اضطر نتنياهو للنزول
عن المسرح السياس����ي ،فإن حزبه سيشهد انتخابات داخلية لرئاسة الحزب،
ولن تمر انتخابات كهذه من دون قالقل داخلية ،بس����بب غياب شخصية بارزة
بمكانة نتنياهو.

نـتـنـيـاهـو :تـألـيـف حـكـومـة وحـدة وطـنـيـة واسـعـة
قضية وطنية وأمنية وليست سياسية بين األحزاب!
*كوخافي :الوضع في الجبهتين الشمالية والجنوبية هش ومتوتر وقد يتدهور إلى مواجهة عسكرية*
ال ت����زال التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة األركان العامة للجيش
ّ
اإلس����رائيلي الجنرال أفيف كوخافي في نهاية األس����بوع الماضي ،وحذر
فيها م����ن احتمال اندالع مواجهة عس����كرية في الفترة القريبة بس����بب
التغييرات في منطقة الش����رق األوس����ط ،مما يتطلب من الجيش التجهز
للحرب بسرعة ،تثير مزيدًا من التحليالت.
فقد أشار كوخافي إلى أن الوضع في الجبهتين الشمالية والجنوبية هش
ومتوتر وقد يتدهور إلى مواجهة عس����كرية بالرغم من أن «أعداء إسرائيل
ال يرغبون بخ����وض حرب» .وأضاف أن إس����رائيل تتعامل اليوم وفي نفس
الوقت مع عدد كبير من س����احات الحرب واألعداء وأن التهديد الرئيس����ي
الذي تواجهه يأتي من إيران وعمالئها في لبنان وسورية والعراق ،ولكنه
أكد أن الجبهة الشمالية تش����كل التحدي االستراتيجي الرئيسي الماثل
أمام إس����رائيل في الوقت الحالي ،وذلك على خلفية التموضع العس����كري
اإليراني في سورية ،ومش����روع الصواريخ الدقيقة لحزب الله الذي تقوده
طهران.
وقال أيضًا إن إيران تستغل أراضي دول ضعيفة غير قادرة على تطبيق
سيادتها بشكل كامل من أجل تعزيز وجودها العسكري فيها ،مشيرًا إلى
ً
أن لبنان واقع في أس����ر حزب الله الذي قام بتشكيل جيش خاص به فضال
عن كونه يتحكم في سياستها األمنية من ناحية عملية.
وأوض����ح كوخافي أنه أنهى خالل األيام األخيرة وضع اللمس����ات األخيرة
على خطة أمنية متعددة السنوات تشمل شراء معدات قتالية ذات قدرة
تدميرية ،وتحس����ين الوس����ائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيرة في
المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وتعقيب����ًا على ه����ذه التصريح����ات قال المحل����ل العس����كري لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشواع إنه من المتوقع أن يكون لها تأثير
في المحادثات الجارية من أجل تأليف حكومة إسرائيلية جديدة.

ّ
تط����رق المحلل نفس����ه إلى الخط����ة األمنية الت����ي أنجزها الجيش
كما
اإلس����رائيلي فقال إن تطبيقها يكلف مليارات الش����واكل وس����يكون من
الصع����ب المصادقة عليها في ظل وجود حكومة انتقالية .وأش����ار إلى أنه
في هذه األثناء يقوم الجيش اإلس����رائيلي باستخدام الميزانيات القائمة
من خالل تغيير بنود الصرف من غاية إلى أخرى.
وأكد المحلل العسكري لصحيفة «معاريف» طال ليف رام أن تصريحات
كوخافي تنط����وي على تلميح يتعلق باالس����تعداد العس����كري المطلوب
لمواجهة التطورات األخي����رة ،وتآكل قوة الردع لألميركيين كقوة عظمى،
وأيضًا في ظل تقديرات تش����ي بأن أعداء إسرائيل وفي األساس حزب الله
في لبنان يمكن أن يسمحوا ألنفسهم بمزيد من المخاطرة في عملياتهم
ف����ي المنطقة ،وخاصة على خلفية اس����تمرار العمليات اإلس����رائيلية ضد
التمركز اإليراني بالقرب من الحدود ومشروع الصواريخ الدقيقة المشترك
بين حزب الله وإيران.
وأك����د لي����ف رام أنه في هذا الوض����ع يفضل الجيش اإلس����رائيلي أيضًا
استقرارًا سياس����يًا يس����مح بتحقيق خطط وميزانيات متعددة السنوات
وفي األساس إصغاء المؤسسة السياسية لحاجات الجيش وللتطورات في
المنطقة .وبغض النظر من س����يكون رئيس حكومة إسرائيل المقبل ،فإن
قضي����ة وزير الدفاع لها أهمية كبيرة .وفي الجيش يرغبون في وزير دفاع
مع دوام كامل ،وأن يكون عمله في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية في رأس
َ
اهتماماته ،لكن أيضا العالقات مع كبار المسؤولين في الواليات المتحدة
لها أهمية كبيرة.
ووفقًا ليهوشواع ،عندما يشير رئيس هيئة األركان العامة إلى أن إيران
تس����تغل أراضي دول ضعيفة غير قادرة على تطبيق س����يادتها بش����كل
كامل من أجل تعزيز وجودها العس����كري فيها ،ويؤكد أن لبنان بات واقعًا
في أس����ر حزب الله ،يمكن االس����تنتاج بأن العمليات التي قام بها الجيش

اإلسرائيلي ضد التموضع العسكري اإليراني في سورية حتى اآلن لن تمر
من اآلن فصاعدًا من دون رد من طرف طهران ،األمر الذي من ش����أنه أن ّ
يجر
إسرائيل إلى أيام قتالية في سورية .وفي مثل هذه الحالة سيتعين على
المؤسس����ة السياس����ية أن تتخذ قرارًا غير بس����يط بتاتًا :هل يلزم هجوم
إيراني مباشر ضد أهداف إسرائيلية ردًا إسرائيليًا في األراضي اإليرانية
أو يمكن االكتفاء بضرب أهداف إيرانية في األراضي الس����ورية؟ .كما أن
الجبه����ة الجنوبية مع قطاع غزة ال ّ
تعد هادئة تحت الس����طح .وفي قيادة
الجيش اإلسرائيلي يعدون العدة الحتمال قيام الجهاد اإلسالمي بالعمل
بش����كل مس����تقل أو بناء على توجيهات من طهران على تصعيد األوضاع
أو االنضمام إلى التصعيد في الجبهة الش����مالية في حال حدوثه .وتشير
التقديرات السائدة لدى قيادة الجيش اإلسرائيلي إلى أن حركة «حماس»
ال تزال معنية بالتوصل إلى تسوية مع إسرائيل.
من ناحية أخرى استشهد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
في مس����تهل االجتماع ال����ذي عقدته الحكومة صب����اح األحد ،بتصريحات
كوخافي من أجل تأكيد أهمية تأليف حكومة وحدة وطنية واسعة.
وأكد نتنياهو أن منطقة الش����رق األوس����ط تش����هد تحوالت خطرة وقد
تهتز مرة أخرى ،وأن دول العراق ولبنان وس����ورية تش����هد حالة اضطراب،
ويتعين على إس����رائيل أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات والتصدي
لكل القوى التي ته����دد المنطقة ،األمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات صعبة
للغاية ووجود حكومة وحدة وطنية.
وأش����ار نتنياهو إل����ى أن التصريحات األخيرة التي أدل����ى بها كوخافي
تعك����س الواقع والتحديات الحالية والمس����تقبلية ،وأكد أن اتخاذ قرارات
صعب����ة يتطلب حكومة تحظى بتأييد غالبية الش����عب ،ول����ذا فإن تأليف
حكومة وحدة وطنية واس����عة هو قضية وطنية وأمنية وليس����ت سياسية
بين األحزاب.

كلمة في البـدايـة
ّ
الواقع الذي يكذب األسطورة!
بقلم :أنطـوان شلحـت
 -1تطالع����ون ف����ي صفح����ة المل����ف الخاص له����ذا العدد من «المش����هد
اإلس����رائيلي» (ص  )6تغطي����ة خاصة اس����تثنائية لش����كل تعام����ل اإلعالم
اإلس����رائيلي مع نبأ وفاة الرئيس الس����ابق للمحكمة اإلسرائيلية العليا مئير
ّ
ش����مغار ،الذي شف عن جانب مثير من جوانب تشييد األساطير في ممارسة
ّ
ّ
سردية
المتبع ،وهو جانب تحويلها إلى
الكالم واللغة بالنسق اإلس����رائيلي
راس����خة في الوعي الجمعي ،تجاهر بأنه����ا تمتلك الحقيقة بقوتها الخارقة
بالرغم من أنها تجافي الواقع وال تمت بأي صلة إليه.
والقصد هو أس����طورة تسويق المحكمة اإلسرائيلية العليا بصفتها حصنًا
لحماية الحقوق الفردية وحقوق اإلنس����ان وحقوق األقلي����ات ،عبر التجاهل
مس����بق البرمجة واألدلجة لدور هذه المحكمة حتى في ظل رئاس����ة شمغار،
الذي يوصف بأنه أحد «القضاة العمالقة» ،في شرعنة االحتالل .وهو بالضبط
ما أشارت إليه تعليقات توقفنا عند ما أوردته من وقائع مثيرة بهذا الشأن.
ومن المفارقات الملفتة أن كل نزعة األسطرة هذه تزامنت مع صدور تقرير
جديد لمنظمة «بتس����يلم» اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
يعرض كيفية تماش����ي المحكمة اإلس����رائيلية مع سياسة احتجاز جثامين
الفلسطينيين لـ»غرض التفاوض» التي تمارس����ها إسرائيل ،والذي ّ
شددت
فيه على أن هذه المحكمة أكدت مرة أخرى عبر التماشي المذكور أنها ذراع
لالحتالل اإلسرائيلي ال أكثر (طالع عرضًا للتقرير ص .)2
وال ش����ك في أن مثل هذه التقارير المسنودة بالواقع والوقائع فيها ليس
ّ
فقط ما يفند تلك األس����طورة ،بل وأيضًا ما يكشف عن الشركاء الحقيقيين
في مشروع االحتالل الذي ال ينحصر تأجيجه في الساسة واألحزاب.
 -2تطالعون في الصفحة األخيرة من العدد ترجمة ألهم مقاطع دراس����ة
نشرها الباحث اإلسرائيلي دان تامير في جريدة «هآرتس» حول قصة أوائل
اليهود الفاشست في فلسطين والذين تأثروا إلى حد بعيد بأفكار الفاشية
ف����ي أوروبا إبان أعوام ما بين الحربين العالميتي����ن وكانوا في معظمهم من
«المعس����كر التنقيحي» الذي يعتبر من ناحية تاريخية بمثابة األب الروحي
لليمي����ن اإلس����رائيلي الحال����ي .ويحاجج الباحث بأن نش����وء مزي����ج من أزمة
دستورية حرجة ،وتهديد قومي استثنائي ،ووضع اقتصادي صعب ،وظهور
زعيم صاحب كريزما وعديم الكوابح ،قد يخلق فاش����ية جديدة في إسرائيل.
ولكن����ه في الوقت عينه يؤكد« :لم نصل إلى هناك بعد ،غير أنه من الممكن
أن نكون في الطريق المؤدية إليه».
وقبل هذه الدراس����ة قال باحثون آخرون إن إس����رائيل تسير نحو الفاشية
ّ
س����دة الحكم العام .2009
بوتائر س����ريعة منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى
واألدوات الظاه����رة للعيان ،المس����تخدمة في ترس����يخ التمييز والعنصرية
ومعاداة الليبرالية ،تتمثل في مجموعة ما ُيس����مى «قوانين قومية» وآخرها
القانون الذي ّ
يعرف إس����رائيل بأنها دولة قومية للش����عب اليهودي وقبله
«قانون المواطنة» على س����بيل المثال وليس الحصر ،وتشكيل حركة فوقية
لليمين اإلس����رائيلية هي حركة «إم ترتسو» (إذا أردتم) ،وإقامة «مؤسسات
قومي����ة» جديدة مثل «معهد اإلس����تراتيجيا الصهيونية» الذي يضم زعماء
المستوطنين وكبار الوزراء اإلسرائيليين .وهناك أيضًا ما يحدث في وسائل
اإلعالم اإلس����رائيلية ،التي يش����ترك الكثيرون من صحافييه����ا في الحملة
اليمينية ضد الع����رب والليبراليين اليهود ،مثلما حدث قبل عدة أعوام لدى
مالحقة المس����ؤولين عن «الصندوق الجديد إلسرائيل» الذي ّ
يمول جمعيات
ومؤسسات مجتمع مدني.
في الوقت ذاته هناك أدوات ليست ظاهرة للعيان ،وتجري بلورتها على ما
يبدو في الخفاء ،وهي أدوات أمنية.
ولتوضيح جوهر هذه المس����ألة ال ُب ّد من أن نستعيد جانبًا من الجدل الذي
ج����رى ويجري بي����ن أكاديميين إس����رائيليين منذ الع����ام  2010حول طبيعة
النظام الناشئ في إس����رائيل ،في ضوء الهجمة ُ
الممأسسة على المواطنين
العرب ،ومشاريع القوانين العنصرية التي تتغطى بـ»المصلحة القومية».
ومن بين هؤالء األكاديميين عضو الكنيس����ت الس����ابقة وعميدة «مدرسة
الحكم والمجتمع» في الكلية األكاديمية تل أبيب -يافا ،البروفس����ور نعومي
ح����زان ،التي أك����دت في  2010أن اإلم����كان القول بكل تأكي����د إنه توجد في
إسرائيل توجهات فاشية مقلقة ،والتعبير المركزي عنها يتمثل أكثر شيء
بعدم وج����ود جدل عام مفتوح وإنم����ا عكس ذلك ،إذ إن هن����اك قوى تعمل
ط����ول الوقت على تقليصه ،وتدفع نحو الحديث عمن هو وطني أكثر ومن هو
وطن����ي أقل .وينعدم أي جدل حول المضامين واألفكار وإنما فقط حول الوالء
واإلخالص إلسرائيل.
وأضاف����ت أن الدولة تمر بتغيير جوهري ،وال أح����د ينتبه إلى ذلك .فحملة
انتخابية يكون ش����عارها «ال مواطن����ة من دون والء» (حمل����ة حزب أفيغدور
ليبرمان إس����رائيل بيتنا» خالل انتخابات  )2009هي حملة عنصرية ،وعندما
تمر حملة كهذه بهدوء نصل بس����هولة إلى سن قوانين عنصرية ...وعندما
تتدهور األمور لن يتمكن أحد من وقفها.
ّ
وقالت أيضًا« :في البداية تمت مهاجمة العرب ،وألنني لست عربية سكت.
بعد ذلك هاجموا ناش����طي حقوق اإلنسان ،وألنني لست كذلك سكت! .وبعد
ذلك هاجم����وا األكاديميين ...وهكذا دواليك .في نهاية المطاف س����تصل
التهجمات إلينا جميعًا ،لكن الوقت س����يكون متأخ����رًا ،ولن يتمكن أحد من
النهوض والتحدث ورفع صوته من أجلنا .وهذه هي الفاشية بالضبط».
ورأى البروفس����ور روبرت باكس����تون ،وهو من كب����ار الباحثين في موضوع
الفاش����ية ،أن هناك تصاعدًا كبيرًا للنزعات اليميني����ة والقومية المتطرفة
في إس����رائيل ،ويجري تس����ويغها بأنها في إطار «ردات الفعل اإلسرائيلية
ّ
التوجه اإلسرائيلي المرتبط
على االنتفاضتين الفلسطينيتين» .وأضاف أن
باحترام حقوق اإلنس����ان آخ����ذ في االندثـار .وبرأيه يعود ذلك إلى س����ببين:
األول ،التش����دد ف����ي المواقف في مقابل الفلس����طينيين؛ الثان����ي ،انتقال
مركز الثقل بين الس����كان م����ن اليهود األوروبيين الذي����ن كانوا حاملي راية
ت����راث ديمقراطي إلى اليهود من ش����مال أفريقيا وأماكن أخرى في الش����رق
األدن����ى الذين ال يبالون بهذا التراث .وهو يعتقد أن نموذج الفاش����ية الذي
من المحتمل أن ينش����أ في إس����رائيل هو الفاش����ية الدينية إذ إن الفاشية
الكالسيكية تنفر من الدين وتتطلع إلى أخذ مكانه كمركز قوة وحيد.
ّ
ويبقى المؤرخ البروفسور زئيف شتيرنهيل األكثر وضوحًا حيث أنه يشدد
على أن اليمين المتطرف في إسرائيل موجود في الطريق إلى الفاشية.
باإلضافة إلى ذلك تظهر اس����تطالعات الرأي األخيرة أن المجتمع اليهودي
ً
ّ
والتنور عموم����ًا ،وأكثر ميال نحو
في إس����رائيل ضد الس��ل�ام والديمقراطية
التطرف القومي ،وتبني المواقف العنصري����ة ،وتأييد التمييز بين اليهود
والعرب ،ومحاربة حرية التعبير ،ومالحقة ليس كل من يحمل فكرًا فحس����ب
ُ
وإنما أيضًا مجرد رأي تشتم منه رائحة ليبرالية.
وحتى لو لم يتس����ق ما تقوم به إس����رائيل مع «معايير الفاش����ية» فإن ما
تفعله ال يقل وحشية عما فعلته األنظمة الفاشية.
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المحكمة العليا توافق على احتجاز إسرائيل
جثامين فلسطينيين لـ«غرض التفاوض»!
*منظمة «بتسيلم» :مرة أخرى أكدت محكمة
العدل العليا أنها ذراع لالحتالل اإلسرائيلي ال أكثر*
أص���درت منظم���ة «بتس���يلم» (مرك���ز المعلوم���ات
اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان في األراض���ي المحتلة)
تقريرًا جديدًا اس���تهجنت فيه موافقة المحكمة العليا
على قيام إس���رائيل باحتج���از جثامين فلس���طينيين
لـ»غرض التفاوض» ،وأشارت إلى أن المحكمة أكدت مرة
أخرى بهذه الموافقة أنها ذراع لالحتالل اإلس���رائيلي ال
أكثر.
وجاء في التقرير:
وفق���ًا للمعطيات الت���ي في حوزة «بتس���يلم» تحتجز
إس���رائيل حاليًا ما ال يقل عن  52جثمانًا لفلس���طينيين
نف���ذوا عملي���ات أو زعم الجي���ش أنهم حاول���وا تنفيذ
عمليات وترف���ض إعادتهم إلى أس���رهم ،التي تعاني
جراء ذلك آالمًا كبيرة إذ ال تستطيع دفن موتاها وإقامة
الحداد عليهم كما تقتضي العادات.
إن اس���تخدام احتج���از جثامين فلس���طينيين كورقة
مس���اومة في أية مفاوضات مستقبلية ٌ
جزء من سياسة
تتبعها إسرائيل منذ س���نوات طويلة غير أنها سياسة
ظلت دائمًا غامض���ة .وفي فترات معينة ب���دا أن القرار
في هذا الش���أن ُيتخذ بشكل فوري وبالنظر إلى كل حالة
وحال���ة تبعًا للضغط ال���ذي ُيمارس عل���ى الجهاز وكذا
اعتبارات سياس���ية .في فترات أخ���رى كان رفض إعادة
جثامين فلسطينيين قاعدة بالنسبة إلسرائيل وأحيانًا
أخرى اتبعت الدولة إعادة الجثامين .منذ أن بدأت موجة
العمليات في تش���رين األول  2015عادت إس���رائيل إلى
ُ
احتجاز جثامين فلس���طينيين نفذوا عمليات أو اشتبه
ُ
بأنه���م نفذوه���ا بعضها أعادته إلى األس���ر بعد مضي
أشهر عديدة.
الغم���وض يكتنف ليس السياس���ة وحده���ا بل أيضًا
العدد الدقيق للجثامين التي احتجزتها إس���رائيل منذ
عام  1967علمًا أنها أعادت قسمًا منها .فهي مئات وفقًا
ُ
لتقديرات مختلفة .وهن���اك معلومات قدمت للمحكمة
العليا في سياق التماسات ذات صلة تفيد أن إسرائيل
أجرت بين األعوام  1991و 2008صفقات سلمت بموجبها
 405جثامين لقاء إعادة جثامين جنود.
في الفاتح من كانون الثان���ي  2017صادق الكابينيت
(المجل���س ال���وزاري اإلس���رائيلي المصغ���ر للش���ؤون
السياس���ية -األمنية) للم���رة األولى على ق���رار عنوانه
«سياس���ة موح���دة ف���ي ش���أن التعام���ل م���ع جثامين
المخربي���ن» .وجاء في القرار أنه من حي���ث المبدأ «يتم
إع���ادة جثامي���ن المخربين بش���روط تقييدية تضعها
الجه���ات األمني���ة» .وجاء أيض���ًا أن إس���رائيل ال تعيد
جثامين «مخربين ُينس���بون إلى حم���اس» وال «جثامين
نحو
مخربين نف���ذوا عمليات إرهابية اس���تثنائية على ٍ
خاص».
ُ
قدم إلى محكمة العدل العليا التماس رفعته ست أسر
نفذ أبناؤها عمليات أو اشتبه في أنهم نفذوها وترفض
إسرائيل إعادة جثامينهم .وادعت الدولة أنها تستمد
س���لطتها من البند  )3( 133ألنظم���ة الدفاع في أوقات
الطوارئ والتي تنص على م���ا يلي« :رغم كل ما هو وارد
في أي قانون ُيس���مح للمسؤول العسكري أن يصدر أمرًا
بدفن جثمان أي شخص في أي مكان يرتئيه .كما ُيسمح
له بموجب األمر نفس���ه أن يقرر من يدفن ذلك الجثمان
وفي أية س���اعة يتم دفنه .األمر المذكور بمثابة إجازة
تامة وكافية لدف���ن ذلك الجثمان وكل من يخالف األمر
أو يعيق تنفيذه يواجه تهمة مخالفة هذه التعليمات».
ت���م قب���ول االلتماس بأغلبي���ة آراء القاضيي���ن يورام
دنتس���يغر وجورج قرا فيما خالفهما الرأي القاضي نيل
هاندل .وقرر دنتسيغر أن البند  )3(133ألنظمة حماية
الط���وارئ ال يخول الدول���ة صالحية احتج���از الجثامين
ُ
لغرض التفاوض لكنه مع ذلك لم يحكم بأن على الدولة
إعادة الجثامين إلى األسر بل أمهلها ستة أشهر لتسن
خاللها قانونًا يخولها صالحي���ة احتجاز الجثامين وإذا
لم يتم س���ن مثل هذا القانون حتى نهاية هذه الفترة
ً
يتعين على الدولة إعادة الجثامين إلى َ
األسر .وبدال من
أن تس���ن الدولة قانونًا تقدمت بطلب مناقشة إضافية
أمام فريق قضاة موسع ادعت خاللها أن القانون الحالي
ُ
يمكنها من احتجاز الجثامي���ن .قبلت حجج الدولة على
هذا االدعاء وت���م بالتالي قلب ُ
الحكم الس���ابق بأغلبية
آراء القض���اة حيث أق���روا ب���أن القان���ون الحالي يخول
الدول���ة صالحية احتج���از الجثامين لغ���رض التفاوض.
والقرار األساسي في المناقشة اإلضافية كتبته رئيسة
المحكمة العليا القاضية إستير حيوت وانضم إليها في
كتاب���ة التوصيات القضاة نيل هاندل وإس���حاق عميت
ونوعام سولبرغ .أما آراء األقلية فقد كتبها القضاة عوزي
فوغلمان وجورج قرا ودفنا باراك -إيرز.
منذ افتتاحية س���رد قرار الحكم توضح الرئيسة حيوت
أن احتج���از الجثامي���ن «يتضمن انته���اكًا معينًا لكرامة
الميت وأس���رته» ومن هنا فهو يقتضي وجود نص واضح
في القانون يجيز ذلك« :ال ينبغي تأويل أي قانون بطريقة
تجي���ز انتهاك حق���وق أساس���ية إال إذا وردت إجازة ذلك
في نص واضح وقطعي وصري���ح» .هل يتضمن البند 133
( )3نصًا كهذا يجيز للمس���ؤول العس���كري أن يأمر بدفن
جثامين مخربين مؤقتًا ُليحتف���ظ بها ألغراض التفاوض؟
هذا هو السؤال الذي تصدت الرئيسة لإلجابة عليه .توافق
الرئيسة على أن «نص البند ال يذكر الدفن المؤقت لغرض
التف���اوض» وأن «النص ليس قطعي���ًا» ولذلك فإن التأويل
األول الذي خرج به القاضي دنتس���يغر «ممكن من الناحية
اللغوي���ة» .ولكنها تضي���ف« :طالما أن لغة البند ليس���ت
قطعية بل تتيح تأويالت مختلفة يجب إذن فحص جوهر
البند أي :القيم والغايات والسياسة التي جاء ليحققها».
م���ن هن���ا تنتقل الرئيس���ة إلج���راء فح���ص الجوهر
الذات���ي للبند  -أي مقاصد من صاغوه .تقرر القاضية أن
تعليمات الدفاع التي سنتها السلطات البريطانية هي
«تشريعات طوارئ أمنية  -عس���كرية تشمل صالحيات
تطبيق واس���عة وأدوات متنوعة ،إدارية وعقابية ألجل

مكافحة اإلرهاب بشتى أنواعه» .البند  )3(133نفسه قد
طرأت عليه على مر الس���نين عدة تغييرات :في البداية
تناول البند فقط «دفن األسرى الذين جرى إعدامهم ولم
يطالب أحد بجثامينهم» غي���ر أنه في الصيغة األخيرة
للبند «تم توس���يع الصالحية المخولة للحاكم العسكري
ُ
من جثامين أس���رى إلى جثمان أي إنس���ان .ش���طب منه
ُ
اإليعاز بدفن الميت في مقبرة جماعته ونقلت صالحية
من���ع إعادة الجثم���ان من ق���ادة المناطق إل���ى الحاكم
العس���كري» .ترى الرئيس���ة حيوت أن هذه التغييرات
تدل على «توس���يع الصالحي���ة المتعلق���ة بالدفن في
ُ
التعليمات الت���ي ُوضعت بوضوح لغاية أمنية كما ذكر»
وعليه فالغاية من البند «توفير أداة مرنة في يد الحاكم
العسكري في كل ما يخص معالجة مسائل دفن جثامين
على خلفية أمنية».
بع���د ذل���ك تنتقل الرئيس���ة إلج���راء فح���ص الغاية
الموضوعي���ة م���ن التعليم���ات بم���ا في ذل���ك التطرق
إلى الغاي���ات والمبادئ األساس���ية للنظ���ام القضائي
اإلسرائيلي انطالقًا من فرضية أن القانون «غايته إحقاق
حقوق اإلنسان وإقامة س���لطة القانون وفصل السلطات
وتأمي���ن الع���دل واألخالق والدف���اع عن وج���ود الدولة
وأمنها» .تقول الرئيس���ة إن الغاية األساس���ية من هذا
البند هي فقط «الحفاظ على أمن الدولة مع التركيز على
مكافح���ة اإلرهاب» .ولكنها توضح  -اس���تنادًا إلى ُحكم
قضائي سابق كانت قد أصدرته  -أن اإلرهاب «ال يحترم
عمليًا أيًا م���ن قواعد اللعب التي وضعها العالم القديم
ضمن قوانين الحرب وهذا واقع ُيلزم أيضًا رجال القانون
ولي���س فقط قوات األمن بإع���ادة النظر بهدف التوصل
إلى صياغ���ة محدثة لهذه القواني���ن ومالءمتها للواقع
الجدي���د» .لذلك «حت���ى إذا كان المش���رع االنتدابي لم
يتصور وضعًا ُيحتجز في���ه جثمان لغرض التفاوض مع
ُ
منظمات اإلرهاب يجب أن تفح���ص الغاية الموضوعية
من البند على ضوء واقع حياتنا الحالي والتحديات التي
يطرحها هذا الواقع».
ثم تلخص الرئيس���ة الغاية من البن���د  )3(133على
النحو التالي :الغاية الموضوعي���ة من تعليمات الدفاع
هي تزويد قادة الدولة بأدوات فعالة لمكافحة اإلرهاب
والحف���اظ على أمن الدولة ومواطنيها .وحيث أن التزامنا
بالسعي الدائم الس���تعادة مواطني إسرائيل وجثامين
قتلى الجيش اإلس���رائيلي المحتجزي���ن لدى منظمات
اإلرهاب هو ف���ي ُصلب الحفاظ على أم���ن الدولة ،فهي
بالتال���ي في ُصلب الغاية الموضوعية من البند .)3(133
في اعتق���ادي أن البن���د  )3(133في بع���ض من غايته
يخول الحاكم العس���كري صالحية التحفظ على جثامين
المخربين بما في ذل���ك دفنها مؤقتًا بغية الحفاظ على
أمن الدولة أو الحفاظ على كرامة ش���هداء العدو الذين ال
يمكن إعادتهم.
وتش���ير حيوت إلى أن احتج���از الجثامين ينطوي حقًا
على انتهاك حقوق اإلنسان لكنه  -في رأيها  -انتهاك
يكاد يكون هامش���يًا .وبذا تسلك حيوت طريق التأويل
غي���ر المعقول لكي تص���ل إلى اس���تنتاج يجعل البند
 )3(133لتعليم���ات الدفاع في أوقات الطوارئ يس���مح
للدول���ة باحتجاز جثامين كورقة مس���اومة ،مخالفة في
ذلك المبدأ األساس���ي الواجب اتباعه ف���ي أي تأويل أال
وهو اختيار التأويل األقل مس���ًا بحقوق اإلنسان ومبادئ
سلطة القانون.
وأش���ار التقري���ر إلى أنه على مر الس���نوات ش���رعنت
المحكمة العليا تقريبًا كل انتهاكات إس���رائيل لحقوق
اإلنس���ان في األراضي المحتلة مس���تندة في ذلك إلى
تأويالت قضائية باطلة تفرغ مبادئ القانون الدولي من
أي مضم���ون علم���ًا أنه ُوضع ليوفر الحماي���ة  -ولو بالحد
األدنى  -للس���كان الواقعين تحت االحتالل .وضمن ذلك
أقرت المحكم���ة العليا هدم المنازل كوس���يلة عقابية،
واالعتق���االت المدي���دة دون محاكمة ،وف���رض الحصار
المس���تديم على قطاع غزة وحبس نحو مليوني شخص
داخل القطاع ،وترحيل تجمعات س���كانية بأكملها عن
منازلها ،وأخيرًا وليس آخرًا أقرت بناء جدار الفصل على
أراض فلسطينية.
ٍ
ولي���س ق���رار المحكم���ة بش���أن احتج���از جثامي���ن
الفلس���طينيين س���وى حلقة أخرى في سلسلة طويلة.
ومرة أخرى أكدت المحكمة اس���تعدادها إلضفاء شرعية
قانونية على أي غبن أو ظلم إذا كان يستهدف السكان
الفلس���طينيين وينتهك حقوق اإلنسان .في هذه المرة
ً
اختارت الرئيسة حيوت تأويال ملتويًا لتعليمات الدفاع
ً
وتعامال أقرب إلى السطحي مع أحكام القانون الدولي.
وأضاف :ال يس���ن قضاة المحكم���ة العليا القوانين وال
ُهم يضعون السياسات وال ينفذونها ولكن من واجبهم
أن يحكموا م���ا إذا كانت السياس���ة المطروحة أمامهم
قانوني���ة أم ال ،وكذل���ك من واجبهم من���ع تنفيذها إذا
كان���ت تخالف أح���كام القان���ون الدولي واإلس���رائيلي
وتنتهك حقوق اإلنس���ان الفلس���طيني ف���ي المناطق
المحتلة .عوضًا عن ذل���ك يختار القضاة مرة تلو األخرى
ُ َ
أن يتجاهلوا السياق األوسع الذي ترتكب في إطاره هذه
االنتهاكات ونعني بذلك نظام الحكم العسكري الصارم
الذي ينوء تحته الفلسطينيون الواقعون تحت االحتالل
من���ذ أكثر من خمس���ين عام���ًا مجردين م���ن أية حقوق
سياس���ية أو مش���اركة في القرارات الت���ي تمس ُصلب
حياتهم .هذه الظروف بالذات تس���تدعي التشدد في
حمايتهم ولكن المحكمة العليا تسخر صالحية الطعن
والنق���ض القضائي الممنوحة لها ألجل تعزيز س���لطة
ُ
الدولة تحديدًا حتى عندما تفرض هذه السلطة بوسائل
وحشية .وبذلك فإن القضاة يخلون ليس فقط بواجبات
وظيفتهم ب���ل يقومون بدور مركزي في ش���رعنة نظام
ُ
االحتالل بمجمله بحيث تضف���ى على انتهاكات حقوق
اإلنسان التي يرتكبها ُ
بحكم وجوده شرعية قانونية من
الهيئة القضائية األعلى في البلد.

العقبة الماثلة أمام غانتس :تفكيك تكتل النواب الـ 55من حول نتنياهو!
*تحالف الليكود مع الكتل التي تدور في فلكه متماسك ليس من ناحية سياسية فقط بل أيضًا في كل ما
يتعلق بعالقة الدين بالدولة *نتنياهو بنى حصنًا سياسيًا وأيضًا برلمانيًا حيال قضايا الفساد التي يواجهها
*السؤال المطروح :ما هو مدى استمرار هذا التماسك في حال اضطرار نتنياهو للنزول عن المسرح السياسي؟*
كتب برهوم جرايسي:
يمكن القول إن العقبة األس���اس التي تقف في وجه رئيس
تحال���ف «أزرق أبي���ض» بين���ي غانت���س لتش���كيل الحكومة
اإلس���رائيلية الجديدة هو التماس���ك الش���ديد بين الليكود
وحلفائه من اليمين االس���تيطاني ،بما فيه���م كتلتا اليهود
الحريديم ،وعدم قدرته على التفاوض مع كل واحدة من الكتل
الخمس عل���ى انفراد .ومن دون تفكيك هذا التكتل ،لن يكون
بمقدوره تشكيل حكومة ذات أغلبية ثابتة قادرة على العمل.
وهذا التحالف بين الكتل الخمس هو ظاهرة غير مس���بوقة
بشكلها وبمضامينها وأسباب تماسكها ،والتي تعكس جانبا
أساس���يا في الحالة السياس���ية اإلس���رائيلية؛ فهذه الكتل
حصلت على  %60م���ن أصوات اليهود وحده���م ،ولهذا األمر
دالالت على ثبات الحكم.
لربما نجد من يقول إنه في العام  1992نش���أ تلقائيا جس���م
برلمان���ي غير متجانس يمنع الليكود م���ن العودة إلى الحكم،
بعد أن كانت كتلتان تنشطان في مجتمع فلسطينيي الداخل
بيض���ة القبان ،بين معس���كر اليمين المتش���دد ومعه النواب
الحريدي���م من جهة ،وبين كتلت���ي العمل وميرتس من جهة
أخرى .وفي تلك المرحلة كانت األجواء السياس���ية في الشارع
اإلس���رائيلي ،وحتى في داخل حزب العم���ل ،مختلفة كليا عن
األجواء السياس���ية القائمة اليوم .إذ نجحت في تلك المرحلة
انتفاضة الحجر الفلس���طينية باختراق الش���ارع اإلس���رائيلي
وإحداث تحوالت سياسية .بينما اليوم ،فإن األحزاب بغالبيتها
العظمى تتنافس على األجندة اليمينية.
وفي نهاية األس���بوع ،أعلن الزعيم السياس���ي لحزب شاس
آريي���ه درعي أنه لن يكون أي تفكيك لهذا التحالف الذي في
مركزه ح���زب الليكود ،في حين أعل���ن رئيس تحالف يهدوت
هت���وراة نائ���ب وزي���ر الصحة يعق���وب ليتس���مان أن كتلته
س���ترفض أي مفاوضات مباش���رة م���ع «أزرق أبي���ض» ،وأن أي
مفاوضات ستتم من خالل ممثلي الليكود.
وهذا يعن���ي أن هذه األحزاب التي ت���دور في فلك الليكود
تنازل���ت ع���ن خصوصيتها واس���تقالليتها كأطر سياس���ية،
وس���لمت أمرها لحزب الليكود ليحمي مصالحها ،وبضمن ذلك
مصالحه ،ومصالح رئيسه بنيامين نتنياهو.
نس���تعرض في ما يلي األس���باب األبرز القائم���ة خلف هذا
التماسك.

الحريديم
كما ورد في سلس���لة تقارير س���ابقة ،فقد نقل المتدينون
المتزمتون أنفسهم ،منذ مطلع س���نوات األلفين ،من هامش
الج���دل ح���ول القضاي���ا السياس���ية ،وفي مركزه���ا القضية
الفلسطينية ،الى عنصر أساسي وداعم لليمين االستيطاني،
وبتن���ا نلم���س تصعيدا مس���تمرا ف���ي تط���رف مواقف هذا
الجمهور ،نحو اليمين االس���تيطاني ،حتى بات في صلب هذا
اليمي���ن ،خاصة في هذه المرحلة ،التي باتوا فيها يش���كلون
حوال���ي  %40من اجمالي المس���توطنين ف���ي الضفة الغربية
م���ن دون القدس ،وباتت لهم مصلحة في اس���تمرار االحتالل
واالحتفاظ بالكتل االستيطانية.
ه���ذا من ناحية ،ومن ناحية أخ���رى ،فإن مطلبهم الدائم هو
الحفاظ على الوضع القائم في كل ما يتعلق باألنظمة والقيود
الدينية على المجتمع .وفي الس���نوات األخيرة ،بات يدعمهم
في هذا المطلب التيار الديني الصهيوني المتشدد سياسيا،
ولكن هو اآلخر ،في س���نوات األلفين ،بات يتشدد دينيا أكثر،
خالفا لس���نوات مضت ،كان ُيظهر فيها مواقف أكثر ليبرالية
دينيا ،ويلعب الدور الوسطي.
فالحريديم كانت نس���بتهم من بين الس���كان ،في العقود
األولى إلسرائيل ،قليلة ،وكان بقدرة جمهور األغلبية العلماني
التعاي���ش معهم ،رغ���م أن الحريديم نجحوا م���رارا في فرض
إمالءاتهم الدينية على الحكومات ،لكونهم كانوا كثيرا بيضة
القبان ،التي تحس���م طبيعة الحكومة التي تتش���كل بعد كل
واحدة من االنتخابات البرلمانية .ولكن في سنوات التسعين،
ومع تراجع معدالت الوالدة بروح العصر ،واس���تمرار ارتفاعها
بي���ن المتدينين بوتي���رة عالية جدا ،بدأت أع���داد الحريديم
تتزايد ،وباتوا يسيطرون على أحياء كبرى وبلدات .واستوعبت
المؤسسة الحاكمة أن الصدام بين الحريديم والعلمانيين في
مراكز المدن هو مسألة وقت ،ولهذا بحثوا عن حل للفصل بين
الجمهورين.
وحت���ى مطلع س���نوات التس���عين ،كان يرف���ض الحريديم
االستيطان في مستوطنات الضفة ،باستثناء أعداد هامشية،
وكانت لهم مس���توطنة تق���ع على خط التم���اس بين الضفة
ومناطق  ،48مستوطنة إلعاد ،ولكن الحقا قبل زعماء الحريديم
بإغراء المؤسسة لهم ببناء مستوطنات خاصة بهم ،في محيط
مدين���ة القدس ،وتبع���د عنها ما بين  15إل���ى  20دقيقة على
األكثر ،ويقيمون فيه���ا كل أنظمتهم الدينية المتش���ددة.
واليوم تنتش���ر في الضفة  9مستوطنات للحريديم ،بضمنها
إلعاد التي باتت تتوغل أكث���ر في الضفة .وتضاف لها أحياء

									
غانتس في مهمة صعبة.

استيطانية في القدس المحتلة منذ العام .1967
وفي ه���ذه المس���توطنات تطبق كاف���ة الش���رائع الدينية
اليهودية المش���ددة على الحياة اليومية ،ومنها مستوطنات
باتت بحجم مدن كبيرة ،مثل موديعين عيليت ،التي يستوطن
فيها قرابة  76ألف مس���توطن ،وبيت���ار عيليت -قرابة  59ألف
مستوطن.
م���ن هذه الناحية ،ف���إن الحريديم بات لهم ش���أن كبير في
نهج وسياس���ات اليمين االستيطاني المتشدد ،وهم معنيون
بحماية مصالحهم.
ولكن باإلمكان القول إن العامل األقوى الذي يجعل الحريديم
ملتصقي���ن بالليكود وحلفائ���ه ،هو الجان���ب الديني .فمثال،
مس���توطنات الحريدي���م قائم���ة داخل الكتل االس���تيطانية
الكبرى ،وهي ف���ي معظمها في أقصى الطرف الغربي للضفة،
وينص البرنامج السياسي لتحالف «أزرق أبيض» برئاسة بيني
غانتس ،على اس���تمرار احتالل هذه الكتل ،وفرض «الس���يادة
اإلسرائيلية» عليها.
ويرى الحريديم بالكتل المنافس���ة لليك���ود أنها ذات طابع
علماني ،تطال���ب بتخفيف القيود الدينية على الحياة العامة،
وبالذات الس���ماح بالمواصالت ،وتحري���ر الحركة التجارية في
أيام السبت اليهودي ،والسماح بإبرام عقود زواج مدني وغيره.
وعلى ضوء التش���دد الدين���ي المتزايد في التي���ار الديني
الصهيوني ،فإن هذا التحالف يحمي مصالح الحريديم ،أيضا
في كل ما يتعلق بفرض اإلكراه الديني على المجتمع.

أحزاب اليمين االستيطاني
حينم���ا نقول أحزاب اليمين االس���تيطاني ،فه���ذا ال يعني
األحزاب التي تقتصر على المس���توطنين ،وإنما التي تش���كل
المس���توطنات قاعدة ومرتكزا له���ا ،فغالبية أصوات كل واحد
من ه���ذه األحزاب يحصل عليها من خارج المس���توطنات ،من
مختلف البلدات اإلسرائيلية.
وف���ي الس���نوات األخيرة ،ب���ات يطغى على أح���زاب اليمين
المتطرف ،التيار الديني الصهيون���ي ،الذي قبل عقود كانت
غالبيته الس���احقة ج���دا تتمثل بح���زب المف���دال ،الذي بات
اس���مه في الس���نوات األخيرة «البيت اليهودي» ،وهذا الحزب
كان���ت في داخله تيارات ليبرالية دينيا ،وحتى تيار صغير ذو
توجهات س�ل�امية .ومع السنين ،شهد هذا الحزب سلسلة من
االنش���قاقات ،وانبثقت عنه أحزاب ،منها ما لم تستمر طويال،
ولك���ن أبرز األحزاب المنش���قة ه���و حزب «الوح���دة القومية»
(هئيح���ود هليئوم���ي) ،كما يمك���ن القول إن كتل���ة «اليمين
الجديد» ،التي تترأسها أييلت ش���اكيد ونفتالي بينيت ،هي
أيضا ف���ي أصولها تعود إلى المفدال ،إذ أن بينيت ترأس هذا
الحزب منذ العام  2012وحتى نهاية العام .2018
ومع مرور الس���نين ،بات التيار الديني الصهيوني يتش���دد
دينيا ،وس���جل في العام األخير ذروة في هذا التطرف ،حينما
نادى رئيس حزب «الوحدة القومية» ،بتس���لئيل سموتريتش،
ال���ذي يتول���ى حالي���ا وزارة المواص�ل�ات ،بتطبيق الش���ريعة
اليهودي���ة على نظ���ام الحكم .كم���ا أن رئيس ح���زب «البيت
اليه���ودي» رافي بيرتس ،الذي يتولى وزارة التعليم ،أبدى هو
أيضا توجهات دينية متطرفة .ما يعني االنس�ل�اخ التام لهذه
األح���زاب عن التوجه���ات العلمانية ،وبات���ت قوانين وأنظمة
اإلكراه الدين���ي على رأس أجندتها .وله���ذا فهي ترى بحزب
الليكود ،عل���ى ضوء تنامي التيار الديني فيه ،وهذا س���نأتي

صــدر عــــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ

الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

(أ.ف.ب)

عليه ،عنوانا ليس فقط سياس���يا متطرفا يناسبه ،وإنما أيضا
مؤازرا للتوجهات الدينية المتطرفة ،مثل مقولة «الحفاظ على
الوضع القائم ،فيما يتعلق بعالقة الدين بالدولة».
وعلى الرغم م���ن التصاق هذه األحزاب بالليكود وبرئيس���ه
بنيامي���ن نتنياهو ،إال أن الليكود ّ
وج���ه لها في كل واحدة من
االنتخاب���ات الثالث األخي���رة على وجه التحدي���د ضربات في
معاقله���ا ،ما جعله���ا أحزابا صغيرة ،تتوحد عن���د االنتخابات
تحت وطأة الالمفر ،بس���بب رفع نس���بة الحس���م ال���ى 25ر.%3
ولش���ديد الس���خرية فإن هذه األحزاب شاركت في مخطط رفع
نسبة الحسم ،لضرب الكتل الناشطة بين العرب ،فكانت هذه
ضربة مرتدة عليها وعلى أحزاب اليمين االستيطاني األخرى.

الليكود
إذا ما عدن���ا الى تاريخ تمثيل الليكود ،في الس���نوات الـ 25
األخيرة ،باإلم���كان القول إنه يعيش حالي���ا «العهد الذهبي»
كتعبير مجازي ،فصحيح أن أول من ضاعف قوته في س���نوات
األلفين ،كان أريئيل ش���ارون في انتخابات العام  ،2003وحقق
له  38مقعدا؛ ولكن شارون ذاته شق الليكود في نهاية ،2005
وأبقاه م���ع  12مقعدا ف���ي انتخابات  ،2006برئاس���ة بنيامين
نتنياه���و .وفي انتخابات  ،2009ارتفع التمثيل الى  27مقعدا،
وحق���ق نجاح���ات أخرى الحقا ،والي���وم يتمثل الليك���ود بـ 32
مقعدا .ولكن نتنياهو بسياساته المتطرفة نجح في خلق هذا
المعسكر المتماس���ك من  55نائبا ،ولكن هؤالء يشكلون %53
م���ن أصوات اليهود .وإذا ما أضفنا مقاعد «يس���رائيل بيتينو»
الثمانية ،بزعامة أفيغدور ليبرمان ،فإن النس���بة ترتفع إلى ما
تالمس  %60من أصوات اليهود وحدهم ،وهذا ما يفسر صوت
الليكود وأنصاره األعلى في الساحة السياسية.
وواقع التصويت اليهودي اإلسرائيلي يلتفت له جيدا تحالف
«أزرق أبيض» ،ويأخذه بالحسبان في تحركاته السياسية ،فهو
يحارب على هذه النسبة ،وال يريد أن يسجل على نفسه اللجوء
إلى الع���رب للوصول للحكم ،فهذا ما تعت���رض عليه الغالبية
في التحالف.
ولكن بم���وازاة ذلك ،ف���إن الليكود برئاس���ة نتنياهو ،ليس
فقط أنه تطرف في سياس���اته اليمينية أص�ل�ا ،بل إن التيار
الديني بات أكثر م���ن ذي قبل ،فمثال اليوم في كتلة الليكود،
التي له���ا  32مقعدا 8 ،نواب من التي���ار الديني الصهيوني،
ع���دا المحافظي���ن بينهم .وف���ي انتخابات نيس���ان ،كان عدد
المتدينين الصهاينة في كتلة الليكود  10نواب من أصل 35
نائب���ا .بينما في انتخاب���ات  2015كان عدد المتدينين  3نواب
من أصل  30نائبا ،بمعنى أن النس���بة قفزت من  %10الى %25
في أيلول ،و %29في انتخابات نيسان الماضي .وهذا التمثيل
يبع���ده من جهة عن الجمهور العلمان���ي ،ولكنه بموازاة ذلك
يكتسح في معاقل التيار الديني الصهيوني.
في كل ما تق���دم ،فإن الليكود بنى لنفس���ه حصنا برلمانيا
متماسكا حول سياساته ،وفي ذات الوقت بنى حصنا لبنيامين
نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها.
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه ف���ي هذه المرحل���ة هو مدى
استمرار قوة الليكود من ناحية ،ومن ناحية أخرى مدى احتمال
اس���تمرار هذا التماس���ك بين هذه األحزاب ،في حال اضطرار
نتنياه���و للنزول عن المس���رح السياس���ي ،ألن كل ش���خصية
في الليكود س���تأتي بعده س���تكون أضعف منه في المكانة
الشعبية.
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ّ
مصير أراضي الغمر والباقورة قد يحدد كثيرا من طبيعة مستقبل العالقات األردنية -اإلسرائيلية!
كتب هشام نفاع:
ّ
أش���د الراغبين في تسريع وتعميق
ال يخفى حتى على
التطبيع أن هناك غمامة قاتمة تس���يطر على العالقات
الثنائية بي���ن األردن وإس���رائيل .والس���بب كما يتفق
ُ ُ
مراقبون كثر هو مجمل السياسة اإلسرائيلية العدوانية
التي تقودها وتطبقها حكومات اليمين برئاسة بنيامين
ّ
نتنياهو في العقد األخير ،وخصوصًا ما يتعلق بالقدس
ومكانتها وهويته���ا ،التي يحظى األردن بمكانة خاصة
في إدارة أوقافها.
معين���ة في التجاه���ل والمرور مرّ
ومهم���ا رغبت قوى ّ
الكرام على الكثير ،يبدو أن الصلف اإلسرائيلي لم يترك
لهؤالء ّ
ممرا آمنًا لذلك .صحيح أن الغمامة اللزجة لش���دة
ّ
كثافتها لم ت���ؤد الى إلغاء المعاهدة المش���تركة بين
الطرفين ،وهو ما تطالب به أصوات أردنية كثيرة عند كل
أزم���ة وعدوان وهجمة إس���رائيلية ،وما أكثرها ،ولكن قد
يس���ري هذا اإللغاء على ملحقين مهمين في المعاهدة،
هم���ا ملحق���ا الباقورة والغم���ر من اتفاقية الس�ل�ام مع
اسرائيل ،الموقعة في  26تشرين األول .1994

ّ
خلفية
ج���اء في الملح���ق ( 1ب) «يتفق الطرف���ان على تطبيق
نظام خ���اص عل���ى منطقة الباق���ورة  /نهراي���م وذلك
عل���ى أس���اس مؤقت حس���بما ه���و منص���وص عليه في
ه���ذا الملح���ق» .و»اعترافا بأن ه���ذه المنطقة تقع تحت
الس���يادة األردني���ة وفيها حقوق ملكي���ة أراض خاصة
ومصالح مملوكة إس���رائيلية (المتصرفون باألرض) في
األرض التي تتك���ون منها المنطق���ة (األرض) ،يتعهد
األردن :أن يمنح ،دون اس���تيفاء رسوم ،حرية غير مقيدة
للمتصرفي���ن ب���األرض وضيوفه���م أو مس���تخدميهم،
بالدخ���ول إليها والخ���روج منها واس���تعمالها والحركة
ضمن حدودها وأن يس���مح للمتصرفين باألرض بالتخلي
بحري���ة عن حقوقه���م بالتصرف باألرض وف���ق القانون
األردني المعمول به» .كذلك سمح الملحق «بدخول رجال
الشرطة اإلسرائيلية بلباسهم الرسمي ،بالحد األدنى من
الشكليات ،إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو
معالجة الحوادث األخ���رى المتعلقة حصرا بالمتصرفين
ب���األرض أو ضيوفهم أو مس���تخدميهم» .وجاء في بند
آخر «دون المس���اس بالحقوق الخاصة بالتصرف باألرض
في المنطقة يس���تمر هذا الملح���ق نافذ المفعول لمدة

خمس وعش���رين سنة ،ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما
ل���م يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بنيته إنهاء العمل
بهذا الملحق قبل س���نة من انتهائه وف���ي هذه الحالة
يدخل الطرفان في مش���اورات حيالها بناء على طلب أي
منهما».
على نح���و مماثل ،ورد ف���ي الملحق رق���م ( 1ج) أنه:
«يتفق الطرف���ان على تطبيق نظام خاص على منطقة
الغمر  /تس���وفار وذلك على أساس مؤقت حسبما هو
منصوص عليه في هذا الملحق» .وفي ختام الملحقين
أعلن عن «تش���كيل لجنة ارتباط أردنية – إس���رائيلية
بهدف معالج���ة كافة األمور الت���ي تترتب على هذا
الملحق».

االستفزازات اإلسرائيلية ورسائل الملك السريعة
لك���ن المس���تقبل القريب له���ذه األراض���ي (الباقورة
الواقعة ش���رقي نقطة التقاء نهري األردن واليرموك في
محافظة إربد الشمالية ،والغمر الواقعة في منطقة وادي
عربة في محافظة العقبة الجنوبية) ،هو ما يش���غل مركز
العالقات بين األردن وإسرائيل هذه الفترة .لقد سبق أن
وافق األردن على تأجيرها إلسرائيل قبل  25عامًا ،تنتهي
مدتها هذه األي���ام ،ويبدو أنه كان لدى المس���تأجرين
ّ
وكأن مواصلة حيازتها واس���تخدامها مؤكد
فهم خاطئ
ّ
ومفهوم ضمنًا ،وأن ّ
س���تمدد مدة التأجير بشكل
عمان
ّ
وبجرة قلم ،حرفيًا .لكن الصورة في الواقع وعلى
روتيني
أرضه ،معقدة أكثر.
فقد أعلنت وكالة «بترا» األردنية الرس���مية في الحادي
والعش���رين من تش���رين األول الجاري أن الملك عبد الله
أطلق الرس���ائل الس���ريعة التالية :تم إعالم إس���رائيل
بالق���رار األردن���ي بإنهاء العم���ل بالملحقي���ن؛ الباقورة
والغم���ر أراض أردنية وس���تبقى أردني���ة ونحن نمارس
س���يادتنا بالكامل على أراضينا؛ موضوع الباقورة والغمر
عل���ى رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة؛ أولوياتنا في مثل
ه���ذه الظروف اإلقليمية الصعبة ه���ي حماية مصالحنا
وعمل كل ما يلزم من أجل األردن واألردنيين .وكرر الملك
األردني هذه البالغات في لقاءات مع وفود وش���خصيات
محلية.
النقطة األخيرة في الرسائل هي األكثر أهمية ووزنًا :ال
يمكن للمل���ك والقيادة األردنية عمومًا ضمن المعادالت
اإلقليمية الراهنة وش���ديدة الهشاشة ،أن تضع نفسها
في خانة «كل ش���يء بخي���ر وعلى ما ُي���رام» مع حكومة

إس���رائيل وسياس���اتها .وبكون مطلب عدم تجديد مدة
وتك���رر كثيرا في مجل���س ّ
ّ
النواب ،فقد
التأجي���ر قد عال
اهتمت الوكالة الرس���مية بنش���ر بيان أشاد فيه رئيس
مجلس الن���واب المهندس عاطف الطراونة بقرار الملك.
وقدم الطراونة خالل جلس���ة عقده���ا مجلس النواب في
اليوم نفسه «الشكر باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب
والش���عب األردني لجاللة الملك على هذا الموقف الذي
عبر عن���ه جاللته خالل تغريدة عل���ى تويتر .والقى قرار
جاللة الملك الترحيب والشكر من أعضاء مجلس النواب».

أن رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهوَ ،و َم ْ
���ن أداروا
المفاوض���ات من قبل���ه على جيب الباقورة ،قد فش���لوا
ّ
فش�ل�ا ذريعًا ُ
وم ّدويًا» .هذا المسؤول يقلل من شأن ما
ُ ّ
أسماه «أدوات الضغط التي كانت لدى صناع القرار في
ُ
تل أبيب ،وتحديدًا نتنياهو» التي لم تقد إلى النتيجة
المتمثلة في اس���تمرار االتفاق القائ���م ْأو عقد اتفاق
ِّ
جديد ُي ّمك ْن المزارعين االس���رائيليين من فالحة تلك
األراضي.

رئيس الموساد األسبق يتهم نتنياهو

«رغم اتفاق السالم ،إسرائيل تتعامل باستخفاف وعدم احترام»
بالتزامن ،رأى محلل في وكالة الصحافة الفرنسية ،أن
« 25س���نة ّ
مرت على توقيع األردن وإس���رائيل معاهدة
س�ل�ام بينهما ،لكنها معاهدة لم تكتس���ب ش���رعية
شعبية في األردن حتى اليوم ،في وقت تواجه العالقة
بي���ن ّ
عمان وتل أبي���ب تحديات متواصل���ة» .واقتبس
مس���ؤوال أردنيا يقول «رغم اتفاق الس�ل�ام ،إس���رائيل
تتعام���ل باس���تخفاف وع���دم احترام .مث�ل�ا الوصاية
الهاش���مية على المقدس���ات تنتهك يومي���ا تقريبا،
ومح���اوالت تهوي���د القدس عل���ى قدم وس���اق» .في
المقابل ،قال له الس���فير اإلس���رائيلي في عمان عمير
فيس���برود إن بالده واألردن تنسقان جيدا على صعيد
المي���اه واألمن ،وأن زيارات اإلس���رائيليين الى األماكن
السياحية في جنوب األردن في ازدياد .وأضاف «نسعى
إلى إيجاد طرق لتحس���ين العالقات .يمكن للبلدين أن
يبذال المزيد» ،مضيفا «األردن شريك يمكن الوثوق به،
والبلدان يتمتعان بالمصداقية».
ّ
الدبلوماسية وقليل
كالم الس���فير المتفائل ،ش���ديد
الوضوح ،نقضته صحف ووس���ائل إعالمية إس���رائيلية
عدة ،تناولت بشكل مستفيض ما يوصف مرارًا بـ»السالم
الب���ارد» وعواقب���ه .فق���د نقل���ت الكاتبة نوعا ش���بيغل
ّ
سياس���ية «عليمة جدًا» عن وجود
(هآرت���س) عن مصادر
طلب إسرائيلي رسمي للقاء الملك عبد الله الثاني ،بشأن
ٍ
ّ
الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر.
األزمة
ّ
اإلقليمي لمس���توطنات غور األردن
ورئيس المجلس
ّ
قال للصحافية إنه قبل بضعة أش���هر ،ظهرت إمكانية
التفاق حول الغمر ،لذلك ب���دا أمل في ْ
أن يتم التوصل
إلى اتفاقات مش���ابهة مع األردن عل���ى جيب الباقورة،
ولكن األمل خاب ولم يحدث ذلك ُمضيفًا« :نحن نقترب
من الي���وم المحدد ،وأن���ا خائب األمل في ْ
أن أكش���ف

ّ
خلفي���ة الموقف األردن���ي الذي لم يزدد س���وى ثباتًا
حتى اآلن ،كش���فت الصحيفة طيفًا واسعًا منها بالقول
ّ
إن الحكومة اإلسرائيلية لم تنفذ وعودها لألردن بإقامة
قناة البحرين ،جس���ر على نهر األردن ومنطقة صناعية،
ُ
ِّ
س���ير األمور بحس���ب ما وعدت الملك األردني ،ومع
ولم ت
ذلك فقد س���كب نتنياهو الزيت على النار ،مع قصة ّ
ضم
غور األردن.
وليس األردنيون فقط من يتهمون نتنياهو وحكومته
بتفاق���م األزمة .ب���ل ها هو رئيس الموس���اد األس���بق،
إفرايم هليفي ،يقول ُ
بمناسبة مرور  25عامًا على توقيع
االتفاقية بين إس���رائيل واألردن ،إن���ه يرى «خطرًا كبيرًا
على اتفاق الس�ل�ام مع األردن ،وال ِّ
أتهم المملكة بذلك،
بل ُأ ِّ
وجه أصابع االتهام إلس���رائيل» .وأضاف المس���ؤول
ّ
السرية التي
االسرائيلي الس���ابق الذي قاد المفاوضات
ّ
أفضت لتوقيع االتفاق عام  ،1994أنه في السنوات األخيرة
ّ
اإلس���رائيلية عن المملكة ،باإلضافة
ابتعدت الحكومات
إلى احتقار األردن والتقليل من وزنه واالس���تخفاف به،
وذلك في نفس الوقت الذي ّ
تحول وضع المملكة الجيو-
ّ
س���يء للغاية ،وذلك بسبب األحداث التي
سياس���ي إلى
ٍ
ٍّ
وبشكل خاص
عاشتها المنطقة في الس���نوات األخيرة،
ٍ
ّ
سورية منذ العام ،2011
الحرب األهلية التي ش���هدتها
ّ
س���وري إلى المملكة،
والت���ي ّأدت لنزوح أكثر من مليون
كما ق���ال .هذا التفس���ير هو صدى واضح لب�ل�اغ الملك
األردني المذكور أعاله عن «الظروف اإلقليمية الصعبة».

عندما تلتقي «هآرتس» و«يسرائيل هيوم» في الموقف

ّ
قلم���ا تجد قضايا في إس���رائيل تتف���ق عليها أقطاب
المشهد السياسي واإلعالمي .لذلك كان الفتًا أن تكتب
«هآرتس» المحس���وبة على الليبراليين وحتى «اليس���ار
الصهيون���ي» موقف���ًا من قضي���ة العالق���ات األردنية-

اإلس���رائيلية ،ش���اركتها إياه بش���كل متماث���ل تقريبًا
صحيفة اليمين وحكومته «يسرائيل هيوم».
تكتب «هآرتس»« :من أجل الحفاظ على حدود إسرائيل
األطول وفي سبيل إبقائها ليست آمنة فقط بل ومزدهرة
ونامي���ة على مدى الزمن ،وللحفاظ على اإلنجاز التاريخي
ّ
الهائل لموقعي االتفاق (األردني-اإلسرائيلي) ،ال يكفي
إقام���ة عالقات س���رية ،مهما كانت جي���دة ،بين محافل
األمن .فحكومة إسرائيل ملزمة بتحسين مشاعر جيرانها
من الشرق ،وال س���يما مكانة األردن الخاصة في األماكن
اإلس�ل�امية المقدس���ة ،واالمتناع عن تصريحات عديمة
األساس والمسؤولية تلمح بأن مكان الشعب الفلسطيني
في األردن».
أما «يس���رائيل هيوم» فنش���رت مقاال ج���اء فيه ،رغم
االنتق���ادات الت���ي وجهها لألردن أيض���ًا ،أنه« :تعترف
الدولتان أن اتفاق الس�ل�ام يخ���دم المصلحة المتبادلة
وهو ذو أهمية استراتيجية في ضوء الهزات في الشرق
األوسط ،ولكن كلتاهما ال تفعالن ما يكفي لتعزيزه ومنع
التدهور في العالقات .على إسرائيل أن تبدي حساسية
تجاه ضع���ف المملكة ،مش���اكل الملك والحساس���يات
المختلف���ة :المس���ألة الفلس���طينية ،الح���رم ،الالجئون
الس���وريون ومكافحة اإلرهاب .واألمر يستوجب تلطيف
حدة المواقف واالمتناع عن االس���تفزازات والتصريحات
الزائدة».
ّ
تح���ت الس���طح ،وحقيقة م���ا يفكر فيه إس���رائيليون
اعت���ادوا على لغة اإلمالءات ُ
ويصدمون اآلن بس���ماع (ال)
ّ
عربيةّ ،
عبر عنها عضو حزب الليكود جلعاد ش���ارون (ابن
ّ
ّ
ش���ارون إياه) الذي هدد وتوعد في مقال منفلت« :يجب
أن نقول لملك األردن بوداعة تامة :إذا أخرجت المزارعين
اإلسرائيليين من الباقورة والغمر ،ستبقون عطشى .ليس
عبد الله بشكل شخصي ،ففي القصر سيواصلون بالطبع
تقدي���م المياه المعدني���ة الباردة ف���ي قناني زجاجية
يعلوه���ا الن���دى ...ولكن س���كان المملكة سيش���عرون
بالعطش جيدا» .ويختتم بجالفة« :هذا موضوع سياسي.
ال تتشاطروا علينا في موضوع مهم بالنسبة لنا وهامشي
بالنسبة لكم ،وما كان ألحد أن ينشغل به لو لم تتسلقوا
هذه الش���جرة .وإذا ما تش���اطرتم فهذا سيؤلمكم جدا.
ّ
ونقطة أخيرة – كان يمكن أن نتوقع نكرانًا أقل للجميل،
مم���ن نحمي حيات���ه وحمينا حي���اة أبيه منذ عش���رات
ّ
اس���تعمارية أكثر
الس���نين» .ويصعب العثور على لغة
صلفًا وكالسيكية من هذه.

تحليالت :قرارات ترامب األخيرة تلزم إسرائيل بأن تعتمد على ذاتها أكثر فأكثر!
*«في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية يشعرون بالقلق الشديد إزاء سلوك اإلدارة األميركية في منطقة الشرق األوسط وانعكاساته على إسرائيل
وينتقدون عدم منطقية هذه اإلدارة وعدم استعدادها الستخدام القوة حتى في أعقاب أحداث كبيرة ومهمة لها تأثير بعيد األمد»!*
أجمع���ت معظ���م التحليالت اإلس���رائيلية ف���ي األيام
ّ
القليلة الماضية على أن تخلي الرئيس األميركي دونالد
ترامب عن األكراد في س���ورية هو الخطوة األكثر درامية
في التوجه العام نحو ترك منطقة الش���رق األوسط كلها
أو عل���ى األقل تقليص الوج���ود األميركي فيها إلى الحد
األدنى.
ووفقًا له���ذه التحليالت ،وقعت خالل الش���هر األخير
حادثت���ان دراماتيكيت���ان في الش���رق األوس���ط ،هما:
الهج���وم اإليراني على منش���آت النفط الس���عودية في
 14أيل���ول ،والمحادث���ة الهاتفية بي���ن الرئيس ترامب
والرئي���س التركي رج���ب طيب أردوغان في  6تش���رين
األول .فالواليات المتحدة امتنعت من الرد على القصف
ّ
المتعمد الذي تس���بب بضرر كبير لحليفتها السعودية.
وحت���ى اآلن ،ج���رى الحدي���ث فق���ط عن هج���وم عقابي
س���يبراني ضد اإليرانيين ،حجمه غير واضح .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن موافقة الرئيس األميركي على إخراج القوة
العس���كرية األميركية الصغيرة من شمال شرق سورية
مهدت الطريق أمام هجوم تركي كثيف على األكراد.
ورأى المحل���ل العس���كري لجريدة «هآرت���س» عاموس
هرئي���ل أن الخيط الذي يربط بين الحدثين هو انخفاض
حاد في االستعداد األميركي لتوظيف جنود وموارد في
المنطق���ة .وكل هذا مغلف ب���كالم ال ينتهي يأتي مرات
عديدة في اليوم من أعم���اق تيار وعي ترامب .ومع هذا،
فإن الخالصة واضح���ة جدًا -يعتق���د الرئيس األميركي
أنه ح���ان الوقت لوضع حد لما يس���ميه «الحروب التي ال
تنتهي» للواليات المتحدة في الشرق األوسط.
وبرأي هرئيل فإن الس���عودية ودول���ة اتحاد اإلمارات،
الجارتي���ن القريبتي���ن من إي���ران ،منزعجت���ان من هذا
السلوك األميركي .لكن إسرائيل أيضًا لديها سبب للقلق.
فاالنس���حاب األميركي يطرح أسئلة بش���أن مدى التزام
ترامب بإس���رائيل في وقت الش���دة ،بينما أثبت الهجوم
في الس���عودية ج���رأة إيرانية كبيرة ،ومه���ارة عمالنية
كبي���رة ،وق���درة على التنفيذ مدهش���ة .وه���ذه القدرة
تفرض القيام بتغييرات ف���ي أنظمة الدفاع واالعتراض
اإلس���رائيلية التي ركزت طوال سنوات على الرد على نار
صاروخية منحنية المس���ار (صواري���خ وقذائف) ،وليس
على تهديد خاطف قريب من األرض ،تش���كله الصواريخ
ّ
المس���يرة .في مرحلة أولى
البحري���ة وهجمات الطائرات
س���تكون هناك حاجة إلى أكثر من  300مليون ش���يكل
للقيام بتحسين سريع النتش���ار البطاريات االعتراضية.
وفي المستقبل من المنتظر أن تزداد المبالغ أكثر.
وأشار المحلل العسكري لصحيفة «معاريف» طال ليف
رام إلى أنه في المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية يشعرون
بالقلق الش���ديد إزاء سلوك اإلدارة األميركية في منطقة
الشرق األوسط ،وانعكاس���اته على إسرائيل ،وينتقدون
عدم منطقية هذه اإلدارة وعدم اس���تعدادها الستخدام
الق���وة حتى في أعقاب أحداث كبي���رة ومهمة لها تأثير
بعي���د األمد ،وذلك ب���دءًا من انته���اك اإليرانيين حرية
المالحة في الخلي���ج ،مرورًا بإس���قاط الطائرة األميركية

من دون طيار ،والهجوم على منش���آت النفط السعودية،
ً
وص���وال إلى الخروج األميركي من س���ورية ،باإلضافة إلى
تعاظم الهيمنة الروسية في المنطقة.
وأضاف أن الكالم الذي كان ُيقال بحذر كبير في األعوام
األخيرة ،منذ صعود الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى
الحكم ،يقال حاليًا بحدة ومباش���رة في غرف النقاشات،
وخصوصًا في ضوء تطورات األشهر األخيرة .وعلى الرغم
من العالقات الجيدة بين الجيشين ،فإن تبدل المناصب
في طاقم اإلدارة األميركية والسياسة غير الواضحة التي
ّ
يصعبان الحوار اإلسرائيلي مع الواليات
يقودها ترامب،
المتحدة.
وتابع :إن تخوف إسرائيل المركزي الذي يجري التعبير
عنه أيض���ًا في محادثات بين المس���تويين السياس���ي
والعس���كري ،ال يتعلق بتهديد ملموس ب���ل يدور حول
االستعداد لمواجهة التطورات األخيرة ،وتآكل قوة الردع
لألميركيين كق���وة عظمى ،وأيضًا أعداء إس���رائيل ،في
األس���اس حزب الله ،يمكن أن يسمحوا ألنفسهم بمزيد
من المخاطرة في عملياتهم في المنطقة .وذلك بش���كل
خاص على خلفية اس���تمرار العمليات اإلس���رائيلية ضد
التمركز اإليراني بالقرب من الحدود ومش���روع الصواريخ
الدقيقة المشترك بين حزب الله وإيران .وفي هذا الوضع
يفضل الجيش اإلس���رائيلي أيضًا اس���تقرارًا سياس���يًا
يسمح بتحقيق خطط وميزانيات متعددة السنوات.
واتفقت م���ع جوهر هذه التحلي�ل�ات تعليقات صادرة
عن ش���خصيات مقربة من الحكومة اإلسرائيلية الحالية
ورئيسها بنيامين نتنياهو.
فقد أش���ار زلمان شوفال ،الس���فير اإلسرائيلي السابق
ف���ي الواليات المتح���دة ،في تعليق نش���ره في صحيفة
«معاريف» ،إلى أن من بدأ بتقويض السياسة األميركية
التقليدية في الش���رق األوس���ط هو الرئي���س األميركي
الس���ابق باراك أوباما .وكانت اإلش���ارة األولى هي خطابه
أمام الكلية العسكرية «ويست بوينت» ،والذي أعلن فيه
أن أميركا س���تنقل «محور سياستها» من الشرق األوسط
إلى الش���رق األقصى .وكان���ت الخطوة التالي���ة االتفاق
الن���ووي اإليران���ي الذي من أجل���ه كان أوباما مس���تعدًا
ألن يتجاهل بصورة ش���به تامة مصال���ح حلفاء الواليات
المتح���دة التقليديين ف���ي المنطقة .وتمث���ل اإلثبات
القاط���ع على تغيير السياس���ة األميركية في قرار أوباما
نقض تعهده بالرد بقوة في حال إقدام الرئيس السوري
بش���ار األسد على اس���تخدام األس���لحة الكيميائية ضد
المتمردي���ن في س���ورية ،وبذا فهو يتحم���ل ولو بصورة
جزئية المس���ؤولية عن اس���تمرار حمام الدم هناك وعن
تعاظم الوجود الروسي واإليراني.
ّ
وأضاف شوفال :مع انتخاب دونالد ترامب توقع كثيرون
حدوث تغيير أساسي في سياسة الواليات المتحدة إزاء
إيران ،لكن س���رعان ما ّ
تبين أنه باستثناء خروج الواليات
المتحدة من االتفاق النووي وفرض سلسلة من العقوبات،
بعضها صارم وبعضها اآلخر رمزي ،اس���تمرت سياس���ة
أوبام���ا .وال بد من القول إن اإليرانيين يحس���نون القراءة

ُ
تقلبات ترامب تغرق إسرائيل في الشكوك.

بين السطور .وبناء على ذلك ،فإن غياب رد من جانب إدارة
ترامب على الهجوم ضد منشآت النفط السعودية ،وقبل
ذلك غي���اب رد على النش���اطات اإليرانية الهجومية في
مضائ���ق هرمز وخليج ُعمان وإس���قاط الطائرة األميركية
ّ
المس���يرة ،يثبت س���واء ألعداء أميركا أو ألصدقائها ،أن
ترامب يتكلم بص���وت عال لكنه ال يمس���ك بيديه عصا
كبيرة.
أما إفرايم عنبار ،رئيس معهد القدس لالس���تراتيجيا
واألم���ن ( ،)JISSف���رأى في تعليق نش���ره ف���ي صحيفة
«يسرائيل هيوم» ،أن قرار س���حب القوات األميركية من
شمال سورية يلزم إسرائيل بأن تعتمد على ذاتها أكثر
فأكثر.
وكت���ب عنبار :قوب���ل ق���رار الرئيس ترام���ب القاضي
بانس���حاب القوات األميركية من ش���مال سورية بغضب
ش���ديد ونقد حاد من اليمين واليسار في إسرائيل .وفي
الوقت الذي يمكن فهم النقد الذي تركز على اعتبار هذا
ّ
القرار بمثابة «خيانة» لألكراد ،فإن النقد الذي تركز على
ً
الهجوم على ترامب يعكس جهال كبيرًا بماهية العالقات
الدولية وبالسياس���ة الخارجية األميركي���ة واالتجاهات
العامة داخل المجتمع األميركي .إن العالقات بين الدول

تقوم على أس���اس وجود قدرة ل���دى كل دولة ،ولو بالحد
األدن���ى ،عل���ى تقديم المس���اعدة لنفس���ها .وكل دولة
ينبغي لها أن تهتم بالحفاظ على استقاللها وسيادتها.
وال شك في أنه كان يتعين على األكراد إدراك ذلك ،وقد
س���بق لهم أن تعرض���وا في الماضي إلهم���ال من جانب
الواليات المتحدة في أوق���ات تغيرت فيها مصالح هذه
األخيرة .وال بد من اإلش���ارة إل���ى أن ترامب أعلن قبل نحو
عام أنه ينوي سحب القوات األميركية من شمال سورية.
وعمليًا فإن سياس���ته تعكس سياس���ة بدأ بانتهاجها
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،وفحواها انسحاب
الواليات المتحدة من منطقة الشرق األوسط.
وأضاف :مع���روف أنه في ال���دول الديمقراطية تتقرر
المصالح من طرف زعماء ال���دول وهي تعكس إلى درجة
كبيرة أفضليات الش���عب والرأي العام .وسياسة ترامب
التي ال يمك���ن فصلها عن نزعات���ه االنفصالية ،تعكس
اتجاهات مركزية في أوس���اط الجمهور األميركي .ويبدو
أن الواليات المتحدة تعبت من الحروب بعد عقود عديدة
من القتال في الشرق األوسط لم يتم فيها إحراز إنجازات
مهم���ة .صحيح أن الوالي���ات المتحدة ال ت���زال ترى في
نفس���ها منارة القيم الديمقراطية وشرطي العالم ،لكن

مواطنيها تعبوا كثيرًا من اللهاث وراء هذه الغاية .وليس
مبالغة القول إن إقدام ترامب على إعادة جنود أميركيين
إلى بيوتهم استجابة لرغبة الجمهور األميركي سيخدمه
في االنتخابات الرئاسية التي ستجري السنة المقبلة.
وختم عنبار :ال ش���ك في أن انسحاب القوات األميركية
من شمال س���ورية يؤثر في المصالح اإلسرائيلية .فهذا
ً
االنس���حاب من شأنه أن يمنح كال من إيران وتركيا مزيدًا
من حرية العمل والنش���اط في المنطقة ،كما أن من شأنه
ً ُ
أن يجع���ل دوال أخرى في الخليج تقترب من طهران .لكن
في المقابل ،فإن القرار ّ
يحول إس���رائيل إلى حليف أكثر
أهمية لواش���نطن من أي وقت مضى ،كم���ا أنه يمنحها
حرية عمل ونش���اط أكبر لتحقيق أهدافها والس���تخدام
ً
القوة .وب���دال من االنضمام إلى قائم���ة المنددين ،يجب
على إسرائيل أن تتأقلم مع الوضع الجديد الذي لم يكن
مفاجئ���ًا وأن تج���د األجوبة المالئمة .وعليه���ا أن تمتنع
عن الدعوة إلى وجود عس���كري أميركي في المنطقة ،ألن
التفكير االس���تراتيجي اإلسرائيلي ّ
شدد دائمًا على مبدأ
االعتماد على الذات .والمطلوب اآلن كما كان دائمًا هو أن
تكون إس���رائيل جاهزة للعمل بشكل مستقل حتى من
دون أي حليف.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي
ارتفاع النمو االقتصادي في الربع الثاني بنسبة 6ر%0
س���جل النمو االقتصادي اإلس���رائيلي في الربع الثاني
من العام الجاري ارتفاعا هامش���يا بنسبة 6ر %0بمعدل
سنوي ،وهو يعد انكماش���ا ،أكثر من اعتباره ركودا ،بعد
األخذ بعين االعتبار التكاثر السكاني بنسبة  %2سنويا،
وهذا عمليا يحقق تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي
أطلقه���ا في تقرير س���ابق هذا العام ،مح���ذرا الحكومة
من مغبة اس���تمرار ش���لل الحكم ،ما ينعكس سلبا على
االقتصاد.
فقد قال مكتب اإلحصاء المرك���زي إن الناتج اإلجمالي
المحلي ارتفع فعليا بنس���بة 6ر %0ف���ي الربع الثاني من
العام الج���اري  ،2019وهذا أقل من التقديرات الس���ابقة
لمكت���ب االحصاء الت���ي تحدثت عن ارتفاع بنس���بة ،%1
وهي أيضا نسبة هامشية ضعيفة .ويعود التصحيح اآلن
بشكل أساسي إلى تحديث بيانات التصدير ،بعد زيادة
بنس���بة 4ر %4في الربع األول من عام  2019وزيادة قدرها
1ر %4في الربع الرابع من عام  .2018وتش���ير البيانات إلى
أن تباطؤ النمو يرجع إلى انخفاض اإلنفاق االس���تهالكي
الخاص وانخفاض االستثمارات في األصول الثابتة.
وانخفض اإلنفاق االستهالكي الخاص في الربع الثاني
من العام الجاري بنس���بة 9ر %0على أس���اس سنوي ،مما
يعني انخفاضا بنس���بة 7ر %2في اإلنفاق للفرد الواحد.
وجاء االنخف���اض في نفقات االس���تهالك الخاص للفرد
الواحد في الربع الثاني بعد زيادة قدرها 8ر %3في الربع
السابق وزيادة قدرها 3ر %5في الربع الرابع من عام 2018
في حساب سنوي.
ووفق���ا للتقري���ر ،تأثر النم���و باالنخف���اض الكبير في
واردات الس���يارات ،إذ انخف���ض اإلنف���اق عل���ى ش���راء
السيارات لالستخدام الخاص بنسبة 2ر %96على أساس
س���نوي ،وانخفض االس���تثمار في مركبات النقل البري
بنسبة 1ر %98على أس���اس سنوي ،والسبب في البيانات
االس���تثنائية هو إدخال واردات السيارات إلى إسرائيل.
وفي الرب���ع األول ،تم القيام به به���دف توقع التحديث
على معادلة الضرائب الخضراء ،التي دخلت حيز التنفيذ
في  1نيس���ان ،مما أدى إلى زيادة العديد من المركبات.
في المقاب���ل ،كانت هن���اك زيادة في صادرات الس���لع
والخدمات واإلنفاق على االستهالك العام .وكذلك زيادة
واردات السلع والخدمات.
وكان النمو االقتصادي قد بلغ في العام الماضي 2018
نس���بة 3ر ،%3وهي أقل من نس���بة النمو ف���ي العامين
األس���بقين5 ،ر %3ف���ي  ،2017و %4ف���ي  .2016وقد حذر
البنك المركزي قبل فترة من اس���تمرار انخفاض نس���ب
ُ
قدم
النمو في المس���تقبل إلى أق���رب للرك���ود ،إذا لم ت ِ
الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو.
ويق���ول البن���ك المرك���زي إن االقتصاد اإلس���رائيلي
يتدحرج نحو م���ا هو أقرب إلى الرك���ود االقتصادي ،في
حال ل���م تتخذ الحكوم���ة إجراءات جوهري���ة ذات قدرة
على رفع اإلنتاجية ،وزيادة المش���اركة في العمل ،خاصا
بالذك���ر جمهور المتديني���ن المتزمتي���ن «الحريديم»،
الذين نسبة مش���اركة رجالهم في سوق العمل تقل عن
 ،%50لدوافعهم الدينية ،في حين أن النس���اء العربيات
محرومات من فرص العمل ،ونس���بة مش���اركتهن بالكاد
تصل إلى .%50

إجراءات اقتصادية قد ترفع أسعار العطور
قالت مصادر حكومية إس���رائيلية إنه من المحتمل أن
يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة ،ستؤدي تلقائيا
إل���ى ارتفاع أس���عار العطور المس���توردة ،في الس���وق
اإلس���رائيلية ،بع���د أن ش���هدت في الس���نوات األخيرة
انخفاضا جعلها قادرة على منافسة أسعار العطور التي
تباع في السوق الحرة في المعابر الدولية.
ووفق التقاري���ر االقتصادية ،فإن وزارة الصحة وضعت
منذ ش���هر آب الماضي أنظمة ،ولم تقر نهائيا بعد ،من
أجل اخضاع أس���عار العطور للرقابة ،أسوة بمستحضرات
التجميل الت���ي فرضت عليها الرقابة من���ذ العام .2016
والقصد بالرقابة هو فرض شروط عديد لالستيراد ،ورفع
كلفة اس���تصدار تراخيص االستيراد ،بما في ذلك فرض
شروط أخرى من شأنها أن ترفع كلفة االستيراد ،وهذا ما
سيقود تلقائيا إلى ارتفاع أسعار العطور للمستهلكين.
إال أن وزارة االقتص���اد تع���ارض بش���دة اقت���راح وزارة
الصح���ة ،وقالت مصادر ف���ي وزارة االقتص���اد إنه حتى
اآلن ال يوج���د قرار نهائي .في حي���ن قال وزير االقتصاد
إيل���ي كوهين من ح���زب الليكود لصحيف���ة «ذي ماركر»
االقتصادية« :سنس���تخدم حق النقض ضد أي تش���ريع
يضر بالمنافسة واالستيراد .وزارة االقتصاد تدعم إزالة
الحواجز وفتح األس���واق ،وس���تعارض أي اقتراح له وزن
إداري سيرفع األسعار».
وقالت مصادر في وزارة االقتص���اد إن وزارتها عرضت
على وزارة الصحة مقترحات ألنظمة بديلة من شأنها أن
ال ترفع األس���عار ،وأكدت أن المداوالت بين الوزارتين ما
زالت جارية.
وكانت وزارة الصحة قد فرضت في العام  2016سلسلة
م���ن األنظمة لغرض الرقابة الصحية على مس���تحضرات
التجمي���ل ،ومعها أيض���ا مس���تحضرات «التواليت» بما
فيها الصابون والشامبو على أنواعه ،وبالذات المخصص
لألطفال .وحس���ب مستوردين فإن تلك األنظمة ساهمت
في رفع أسعار هذه المنتوجات ،ولهذا فإن فرضها على
العطور من ش���أنه أن يرفع األسعار دون أي مبرر ،ألن حيز
المنافسة بين المستوردين سيتقلص.
وفي كل األحوال ،فإن مقترحات وزارة الصحة س���تكون
الحق���ا ضمن إجراءات س���تكون كل حكومة إس���رائيلية
مقبل���ة مضطرة للقيام بها ،وهي إع���ادة فرض الجمارك
على بعض البضائع ،بهدف رفع مستوى جباية الضرائب،
بهدف تقليص العجز الحاصل في الموازنة العامة ،الذي
بات يالمس  %4من إجمال���ي الناتج العام ،بدال من 9ر%2
كما هو محدد لميزانية  .2019ما يعني أن النسبة الزائدة
في العجز تعادل ما بين  14مليار إلى  15مليار شيكل.

قلق إسرائيلي متعاظم على الصادرات من جراء تراجع النمو العالمي وارتفاع قيمة الشيكل
ً
*اتحاد الصناعيين يكشف عن فصل  3230عامال منذ مطلع العام الماضي بسبب تراجع قيمة الدوالر *محافظ بنك إسرائيل يتمسك بسياسة عدم التدخل
بسعر الصرف رغم االنتقادات * OECDتخفض تقديراتها للنمو االقتصادي العالمي للعامين الجاري والمقبل ،ما سينعكس حتمًا على الصادرات اإلسرائيلية*
يتعاظ���م القلق ف���ي األوس���اط االقتصادية اإلس���رائيلية،
على المس���تويين الرسمي والخاص ،من مس���تقبل الصادرات
اإلس���رائيلية في الفت���رة القريبة ،وذلك على ض���وء التقارير
العالمي���ة الت���ي تتح���دث ع���ن تراجع ف���ي تقدي���رات النمو
االقتصادي العالم���ي ،ما يعني تراجع حركة التجارة العالمية،
التي تتأثر أيضا في «حرب فرض الجمارك» بين الدول الكبرى.
وما يزيد الطين بلة ،هو انخفاض قيمة الدوالر أمام الش���يكل،
بقراب���ة  %10منذ مطلع الع���ام  ،2018م���ا أدى إلى فصل آالف
العاملين في قطاعات الصناعة ،وبضمنها قطاع «الهايتك».
ومنذ عقدين من الزمن ،حينما بدأت الصادرات اإلس���رائيلية
تسجل قفزات ضخمة ،وارتفاع حجمها بنحو  %350خالل الفترة
الس���ابقة ،بات وزن الصادرات في احتس���اب النمو االقتصادي
اإلسرائيلي أكبر من ذي قبل ،ولذا فإن كل تراجع في الصادرات
ينعك���س بقدر أكبر عل���ى النمو .وهذا يأتي ف���ي الوقت الذي
ُ
تظهر فيه التقارير اإلسرائيلية أن صادرات البضائع في حالة
جمود منذ ست س���نوات تقريبا ،وأن ما يرفع الصادرات سنويا
صادرات الخدمات ،التي تحتاج إلى أيد عاملة أقل بما ال يقاس
عن صادرات البضائع.

قيمة الشيكل وفصل العاملين
قال تقرير جديد التحاد الصناعيين ،صدر في األيام األخيرة،
إن���ه منذ مطلع العام  ،2018جرى فص���ل  3230عامال في قطاع
ّ
تصدر للخارج .وقد ألق���ى التقرير باللوم على
الصناع���ة ،التي
انخفاض قيمة الدوالر أمام الش���يكل ،بنسبة تقارب  %10منذ
مطلع العام  ،2018ما جعل المردود المالي بالشيكل للصادرات
أقل ،وهذا يقل���ل بالربحية ،وجدوى اإلنت���اج ،ألن كلفة العمل
ُ
تدفع بالشيكل.
وحس���ب التقرير ،فإنه فقط في قط���اع المنتجات المعدنية
تم فصل  605عاملين ،وفي صناعة الغزل والنس���يج تم فصل
 270عام�ل�ا ،وهو ما يمث���ل 1ر %3من الصناع���ة .ويقول اتحاد
الصناعيي���ن في تقريره إن «االقتص���اد يدفع ثمن عدم مباالة
بنك إس���رائيل المركزي .فق���د أصبح الركود قاب قوس���ين أو
أدن���ى ،ولكن نظام الحكم مش���لول ،في حي���ن يتخلى محافظ
بنك إس���رائيل أمير يارون عن المس���ؤولية ،فبدال من التصرف
كشخص مسؤول ،فإنه ينثر البيانات الصحافية التي ليس لها
أفعال وال نتائج».
وكان تراجع قيمة الدوالر أمام الشيكل قد وقع في مرحلتين،

األول���ى حينما تراجع في نهاية العام  ،2004من مس���توى 8ر4
شيكل للدوالر ،واس���تقر بين العامين  2005و 2007في محيط
3ر 4ش���يكل للدوالر .وفي اعقاب األزمة المالية العالمية ،انهار
الدوالر من ربيع الع���ام  ،2007وحتى النصف الثاني من العام
 ،2009إلى مستوى تراوح ما بين 4ر 3وحتى 2ر 3شيكل للدوالر،
والحق���ا عاد إلى محي���ط تراوح ما بين 7ر 3وحتى 9ر 3ش���يكل
للدوالر ،حتى نهاية  ،2017ليبدأ مسيرة تراجع من مطلع العام
 ،2018وحت���ى اآلن ،إذ يتم التداول به في محيط 5ر 3ش���يكل
للدوالر.
وعلى مر السنين ،تدخل بنك إسرائيل بقوة في سعر الدوالر،
من خالل شراء الدوالرات من السوق .إال أن محافظ بنك إسرائيل
المرك���زي الحالي أمي���ر يارون ،الذي تول���ى منصبه في خريف
الع���ام الماضي  ،2018ينتهج سياس���ة محافظة جدا ،ويمتنع
ع���ن تدخل البنك المركزي في س���عر ال���دوالر ،وباقي العمالت
العالمية.
وقال���ت صحيف���ة «ذي مارك���ر» االقتصادية إن���ه حتى اآلن
تجن���ب اتحاد الصناعيين التعليق على سياس���ة يارون .إال أن
تراجع أرباح المصدرين ،وحتى تكبد خسائر ،فرض على اتحاد
الصناعيين المطالبة بتغيير سياس���ة البنك المركزي الحالية.
وحس���ب الصحيفة ،فقد انتقد العديد من المس���تثمرين في
القطاع الصناعي هذه السياسة ،التي تتسبب بخسائرهم.
وف���ي المجمل يطالب المس���تثمرون بتدخل بنك إس���رائيل
المركزي ،بموجب السياس���ة التي كانت قائمة منذ سنوات ،إذ
اشترى البنك على مر السنين عشرات المليارات من الدوالرات،
ليرف���ع احتياطي العمل���ة األجنبية من  28ملي���ار دوالر حتى
نهاية آذار  ،2008إلى أكثر من  105مليارات دوالر حاليا .ولكن
الخب���راء يقول���ون إن رفع قيمة االحتياط ل���م يكن هدفه فقط
رفع قيمة الدوالر ،وإنما باألس���اس مالءم���ة االحتياط مع حجم
الصادرات اإلسرائيلية.

تراجع النمو العالمي
بموازاة ذلك ،أصدرت منظمة التع���اون والتنمية بين الدول
المتط���ورة  OECDتقري���را ،خفضت في���ه توقعاته���ا للنمو
االقتص���ادي العالمي ف���ي الع���ام الجاري ،من 2ر %3حس���ب
التقدي���رات الس���ابقة ،إل���ى 9ر .%2وقالت المنظم���ة إن النمو
س���يتدهور أكثر في العام المقبل  ،2020إذ هبطت التوقعات
من 4ر %3س���ابقا ،إلى  %3في التقدي���رات الجديدة .وهذا ما

يزيد القلق لدى األوس���اط االقتصادية اإلسرائيلية ،الرسمية
وفي القطاع الخاص ،ألن هذا مؤشر لحركة التجارة العالمية.
وما يزيد قلق إسرائيل أن تراجع النمو يبرز في الدول الغنية
المتطورة ،ومن بينها أولى الدول المستوردة من إسرائيل ،مثل
الوالي���ات المتحدة األميركية ،الت���ي تحتل المركز الثاني بعد
االتحاد األوروبي في اس���تيراد البضائع اإلسرائيلية ،وتستورد
حوال���ي  %25م���ن إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية .وحس���ب
 ،OECDفقد هبطت تقديرات النمو للعام الجاري في االقتصاد
األميركي من 8ر %2إلى 4ر .%2وكذا بالنس���بة لتقديرات النمو
في دول االتحاد األوروبي ،إذ تراجعت بالمعدل بنحو 5ر.%0
ويقول المحلل االقتصادي أدري���ان بايلوت ،في مقال له في
صحيف���ة «كالكاليس���ت» ،إن من أبرز مس���ببات تراجع الحركة
التجارية العالمية ،وبالتال���ي تراجع النمو العالمي ،هو الحرب
التجارية القائمة بين الدول الكبرى ،في العامين األخيرين ،ما
خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للمستقبل.
وحذرت OECDمن أن التوترات في التجارة الدولية ال تؤذي
الطلب على المدى القصير فحسب ،بل يمكنها أيضا أن تؤذي
اإلنتاجية والحواف���ز طويلة األجل .كما ح���ذرت  OECDمن أن
خ���روج بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون اتفاق ،س���يؤدي
إلى هب���وط في النمو االقتصادي في المملكة ،وتصبح معرضة
بص���ورة أكبر للرك���ود ،ويجري الحديث أيضا ع���ن دول من أبرز
الدول المستوردة من إسرائيل.
وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون في األيام
األخيرة ،من أنه «في حال وصول التباطؤ العالمي إلى قطاعات
التكنولوجي���ا ،فس���يؤثر ذلك أيض���ا على صناع���ة الهايتك
اإلس���رائيلية» .ويقول مسؤولون في بنك إس���رائيل إن الحالة
التجاري���ة العالمية ،التي س���تنعكس ال محالة على الصادرات
اإلسرائيلية ،تأتي في وقت تش���هد فيه إسرائيل عجزا كبيرا
ف���ي الموازنة العامة ،يالمس  ،%4وعلى الحكومة اتخاذ تدابير
اقتصادية للجم العجز واعادته إلى المس���توى المحدد للعام
الجاري9 -ر.%2
ولكن ما يطرحه المسؤولون بات صعبا ،إذ أن إسرائيل تنهي
الع���ام الجاري في ظل حكومة موقتة ،صالحياتها ليس���ت إلى
الحد الذي يس���مح لها باتخ���اذ إجراءات اقتصادية قاس���ية،
خاصة وأن مس���ألة اجراء انتخابات ثالثة ما تزال مطروحة على
جدول األعمال ،ولن تقبل الحكومة الحالية اإلقدام على ضربات
اقتصادية في ظل احتماالت االنتخابات.

وانتقد المحلل االقتصادي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»
سيفر بلوتسكر السياسة االقتصادية التي يعتمدها محافظ
البنك المركزي يارون ،وقال إنها ضعيفة ،وليس���ت قادرة على
السيطرة على أجواء الدورة االقتصادية ،في ظل تعثر تشكيل
حكوم���ة جديدة .وق���ال إن تقدي���رات البنك المرك���زي تبعد
عمليا مخاطر حالة التباط���ؤ االقتصادي العالمي عن االقتصاد
اإلسرائيلي ،وكأن إسرائيل معزولة عن العالم ،حسب وصفه.
وس���يكون على الحكومة ،حس���ب بلوتس���كر ،فرض إجراءات
متش���عبة من أجل توفير مبلغ  14مليار إلى  15مليار ش���يكل،
هو العجز القائم في ميزاني���ة العام الجاري ،وكما يبدو فهذه
س���تكون على حس���اب ميزانية العام المقب���ل  ،2020التي من
المؤكد س���يتأخر إقرارها ،طالما ال توجد حكومة ثابتة .ويقول
بلوتس���كر إن���ه ألول مرة منذ فت���رة طويلة ،س���يتم تخفيض
اإلنف���اق الحكوم���ي الحقيقي بنس���بة  %1تقريبا ف���ي العام
المقبل ،مع توفير أموال أقل مقابل التعليم والصحة والرعاية
االجتماعية والنقل والخدمات االجتماعية.
ويؤكد بلوتسكر أن توفير المبلغ المطلوب ال يمكن تحقيقه
من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين ،ما يعني جمود
اس���تهالك الفرد ،في أفضل األحوال ،بعد أن حقق االستهالك
الف���ردي زيادات متواصلة في الس���نوات األخيرة .ويضيف أن
«هذه حزمة من التقليصات والضرائب الثقيلة والمؤلمة ،حتى
لو لم تكن األثقل في تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي».
واعترض بلوتسكر على تقديرات بنك إسرائيل ،بأنه في حال
شهد االقتصاد اإلسرائيلي ركودا ،فإن ارتفاع البطالة سيكون
ضئيال جدا ،وقال إنها تقديرات متفائلة بش���كل مفرط ،حسب
وصفه.
وح���ذر وزير المالية األس���بق ،وزي���ر الطاقة الحال���ي ،يوفال
ش���تاينيتس ،من أن اس���تمرار عدم تش���كيل حكومة جديدة
في إسرائيل ،س���يجعل شركات ومعاهد تقديرات االعتمادات
المالي���ة العالمي���ة ،تخفض مس���توى االعتماد إلس���رائيل ،ما
س���يكلفها فوائد أكثر على القروض ،ما يعني ارتفاع مستوى
الدين العام.
وقد ش���هد الدين اإلس���رائيلي الع���ام في األع���وام الثالثة
األخي���رة هبوطا ح���ادا ،وألول ّ
مرة هبط عن مس���توى  %60من
الحجم اإلجمالي للناتج العام ،إال أن العجز الحاصل في الموازنة
العامة ،من ش���أنه أن يرفع حجم الدين مجددا ،أيضا من حيث
نسبته من إجمالي الناتج العام.

التضخم المالي في تراجع وأسعار البضائع االستهالكية في ارتفاع!
*التضخم تراجع في أيلول بنسبة 2ر %0وحتى نهاية العام سيشهد تراجعات أخرى *
*أسعار البضائع االستهالكية في ارتفاع ،ما لجم زيادة الشراء في شبكات التسويق الكبرى*
قال تقرير إلحدى شركات األبحاث االقتصادية اإلسرائيلية،
عرضته صحيفة «كالكاليس���ت» االقتصادية ،إن ارتفاع أسعار
البضائع االس���تهالكية ف���ي العامين الج���اري والماضي ،أدى
إلى لجم زيادة ش���راء البضائع من شبكات التسوق الكبرى ،بأن
ارتفعت بنس���بة تقل عن نس���بة التكاثر السكاني ،وهي .%2
إال أنه في المقابل ،ورغم ارتفاع األس���عار في المواد الغذائية
واالس���تهالكية األساسية ،فإن التضخم سجل في شهر أيلول
الماضي تراجعا بنسبة 2ر .%0وارتفع التضخم منذ مطلع العام
بنسبة 6ر.%0
ووفق تقرير شركة ستور مينسك ،بلغ إجمالي مبيعات سوق
المنتجات االس���تهالكية ،بما في ذلك األغذية والمش���روبات
ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف6 ،ر 35مليار
ش���يكل في األشهر التس���عة األولى من العام الجاري ،بزيادة
قدره���ا 7ر %2مقارنة بنف���س الفترة من الع���ام الماضي .في
الوقت نفس���ه ،في األش���هر الثمانية األولى من العام ،ارتفع
مؤش���ر أس���عار ستروكنيكس���ت ،الذي يقيس التغيرات في
أسعار المنتجات ،بنس���بة 5ر .%1ووفقا للشركة ،فإنه بتحييد
ارتفاع األس���عار ،فإن الزيادة الصافية في شراء البضائع بلغت
نسبتها 2ر ،%1وهذا يقل عن نسبة التكاثر السكاني التي هي
.%2
ويق���ول التقرير إنه إذا اس���تمر هذا االتجاه خالل األش���هر

الثالثة األخيرة من العام الج���اري ،فمن المتوقع أن يكون عام
 2019واح���دا من الس���نوات القليلة في العق���ود األخيرة ،التي
تتجه فيها س���وق المواد الغذائية إلى الركود .وكانت آخر مرة
تم فيها تس���جيل مثل ه���ذا االتجاه في ع���ام  ،2014كنتيجة
لمحاوالت منتجي المواد الغذائية رفع أسعار المنتجات ،التي
تم خفضها استجابة الحتجاجات صيف  .2011إذ بدأ المنتجون
في رفع األس���عار في األش���هر األخيرة من عام  ،2012وردا على
ذلك ،خفض المس���تهلكون االس���تهالك ،وأدى إلى انخفاض
كمية المباع عام  2014بمقدار 6ر.%0
ويتوقع التقرير استمرار التأثير السلبي لالرتفاع في األسعار
عل���ى االس���تهالك في األش���هر المقبلة ،أيضا ،وذلك بس���بب
االرتفاع المس���تمر في األس���عار .وقد أقدمت بعض الشركات
على خفض الكميات في عبوات البضائع االستهالكية مع إبقاء
س���عرها ،كما هو ،وهذا هو أحد أنماط رفع األسعار ،من دون أن
يشعر الجمهور بأن األسعار في ارتفاع مستمر.
فق���د أعلنت ش���ركة يونيليف���ر ،خامس أكبر ش���ركة للمواد
الغذائية في إسرائيل ،في األيام األخيرة ،أنها سترفع أسعار
بع���ض منتجاتها بعش���رات ف���ي المئة عن طري���ق تخفيض
التعبئة والتغليف ،ودون خفض أسعار المنتجات وفقا لذلك.
ووفقا لقائمة األس���عار التي تم توزيعها من قبل الشركة على
تج���ار التجزئة ،فإن س���عر عبوات الحب���وب ،وبعض المخلالت،

س���يرتفع بنسبة ما بين  %9إلى  .%15وبالطريقة ذاتها ،سيتم
رفع أسعار حبوب النقارش الصباحية بنسبة .%25
كذلك فإن شبكات التسوق تراجعت في العام الجاري عن حمالت
التخفيض ،لتحفيز الش���راء ،ما س���اهم أكثر في رفع كلفة س���لة
المشتريات .كما شهدت السوق اإلسرائيلية ارتفاعا لألسعار في
المواد االستهالكية األساسية ،خاصة منتوجات األلبان واألجبان،
التي ارتفعت في شهر أيار الماضي بنسبة 2ر ،%3تبعها ارتفاع
بنس���بة 5ر %3في ش���هر آب الماض���ي .ورغم ذل���ك ،فقد أظهر
التقرير المذكور ،انخفاضا في أس���عار شركة المشروبات الغازية
المركزية (كوكاكوال) في إيراداتها في األش���هر التسعة األولى
من عام  ،2019بعد رفع أس���عار بعض منتجاتها بنسبة 1ر %2إلى
2ر %3في تشرين األول من العام الماضي.

تراجع التضخم
وكما ذكر ،فق���د أعلن مكتب اإلحص���اء المركزي أن التضخم
المالي س���جل في ش���هر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 2ر.%0
وبذلك يكون التضخم قد ارتفع في األش���هر التس���عة األولى
من هذا العام بنس���بة 6ر .%0وفي األشهر الـ  12األخيرة ارتفع
التضخم بنسبة 3ر.%0
وحس���ب التقديرات ،فإن التضخم في ش���هر تشرين األول
المنتهي سيسجل ارتفاعا طفيفا ،لكونه شهد األعياد العبرية،

التي ترتفع فيها األس���عار ،ويرتفع أيضا االس���تهالك ،ولكن
في الش���هرين األخيرين من المفترض أن يس���جال تراجعا في
التضخم المالي ،وفق ما تظهره تقارير هذين الش���هرين في
السنوات األخيرة .ما يعني أن التضخم المالي اإلجمالي للعام
الجاري  ،2019س���يكون في حدود 5ر ،%0وهذا للعام السادس
على التوالي الذي يس���جل فيه التضخ���م أقل من الحد األدنى
المطل���وب الذي ح���دده البنك المركزي اإلس���رائيلي للتضخم
المالي ،بأن يكون ما بين  %1إلى  %3سنويا.
وكان التضخم المالي في العام  ،2018قد سجل ارتفاعا بنسبة
8ر ،%0وهي النسبة األعلى منذ العام  ،2014الذي انخفض فيه
التضخم ألول مرة ،بنسبة 2ر ،%0وتبعه عامان انخفض فيهما
التضخم بنسبة  %1ثم 2ر ،%0وفي العام  ،2017سجل التضخم
ارتفاعا بنسبة 4ر.%0
وتؤكد هذه المعطيات أن بنك إس���رائيل المركزي وللس���نة
الرابعة على التوالي ،يخطئ في تقديراته للفائدة البنكية ،إذ
كان يتوقع البنك ارتفاعها إلى مستوى 5ر %0في الربع األخير
م���ن العام الجاري ،إال أنه على ض���وء تراجع التضخم ،من جهة،
وانخف���اض قيمة الدوالر أمام الش���يكل من جه���ة أخرى ،فإن
احتماالت خفض الفائدة البنكية باتت واردة ،وذلك بإعادتها
إلى المس���توى الذي كانت عليه حتى تشرين الثاني من العام
الماضي ،بنسبة 1ر.%0
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نتنياهو يرسم «تحديات عسكرية» ويطالب برفع ميزانية الجيش برغم عجز الموازنة العامة!
*رئيس هيئة األركان العامة يبدأ مداوالت مع وزير المالية لزيادة ميزانية الجيش ابتداء من العام الجاري *الجيش بدعم نتنياهو يطالب بميزانيات لشراء عتاد جديد
وتحديث ما هو قائم *ميزانية الجيش  72مليار شيكل ونتنياهو يريد رفعها إلى * 76وزارة المالية تطالب بتقليص 5ر 1مليار من رواتب وامتيازات العسكريين *
*محللون :أي زيادة ستكون على حساب الميزانيات االجتماعية!*
يصر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو على
رفع ميزانية الجيش بنحو  4مليارات شيكل سنويا (13ر 1مليار
دوالر) كميزاني���ة ثابت���ة ،بادعاء أن جاهزي���ة الجيش تتطلب
ه���ذه الزيادة ،في الوقت الذي تش���هد في���ه الموازنة العامة
عجزا متفاقما ،أعلى من الس���قف المحدد بنحو  15مليار شيكل
(26ر 4مليار دوالر) ،وعلى أي حكومة مقبلة أن تفرض تقليصات
وإجراءات اقتصادية لتوفير المبلغ .ويتوقع المحللون أن تتم
زي���ادة ميزانية الجيش ،ولكن ليس واضح���ا مصدر المال .في
المقابل تطالب وزارة المالي���ة بتقليص ميزانية الجيش بنحو
5ر 1مليار شيكل ،تأتي على حساب امتيازات الرواتب وتقاعد
العسكريين.
وتبل���غ الميزانية المباش���رة للجيش اإلس���رائيلي في العام
الج���اري قرابة  72مليار دوالر (5ر 20مليار دوالر) من بينها 8ر3
مليار دوالر هي الدعم العسكري األميركي السنوي إلسرائيل.
ويطالب نتنياهو برفع الميزانية س���نويا إلى  76مليار شيكل
في السنوات المقبلة ،عدا الزيادات الثابتة سنويا.
وق���د عقدت ف���ي األيام األخيرة جلس���ة بي���ن رئيس هيئة
األركان أفيف كوخافي ،ووزير المالية موش���يه كحلون ،لبحث
مطالب الجيش المالية ،في السنة التي شارفت على االنتهاء.
وبحسب التقديرات ،فإن مسألة الزيادة كانت مطروحة في هذا
االجتماع ،ضمن خطة متعددة الس���نوات ،لزيادة التس���لح في
كافة االتجاهات.
ويط���رح بنيامين نتنياهو ،مس���نودا م���ن الجيش واألجهزة
األمنية ،مش���هدا وكأن إس���رائيل هي في حالة طوارئ أمنية،
على ضوء التطورات المتالحقة في الش���رق األوس���ط ،وخاصة
أمام إي���ران ،وأمام م���ا تصفه إس���رائيل بأنه تراج���ع النفوذ
األميركي في المنطقة ،كما حصل في س���ورية في األس���ابيع
القليلة األخيرة ،ما يعني بالنسبة إلسرائيل أن عليها االعتماد
على حالها .في الوقت الذي كان يجري فيه الحديث عن محاولة
نتنياهو في األش���هر األخيرة إبرام اتفاق «دفاع مشترك» مع
الوالي���ات المتحدة ،في صلبه أن يش���ارك الجي���ش األميركي
الجيش اإلسرائيلي في أي حرب تنشب في المنطقة.
وحسب التقارير التي نشرت في الصحافة االقتصادية ،فإن
وزارة المالية تطالب الجيش بتنجيع إدارة ميزانيته ،وبتقليص
5ر 1مليار شيكل ( 426مليون دوالر) من ميزانيته السنوية ،على
حس���اب االمتيازات العديدة التي يتلقاها العسكريون ،مثل
نس���بة التقاعد المرتفعة للعس���كريين في الجيش النظامي،
وإخضاع كل اإلضافات التي تظهر في قسيمة الراتب لضريبة
الدخل ،وخاصة مسألة الس���يارة التي تمنح لكبار الضباط ،من
رتب���ة عقيد وصاعدا ،وتك���ون مصاريفها معفي���ة من ضريبة
الدخ���ل ،خالفا لما ه���و قائم في باقي القطاع���ات ،إن كان في
القطاع العام أو الخاص.
ولكن حسب المحلل سامي بيرتس في صحيفة «ذي ماركر»،
فإن معضلة المس���ؤولين في وزارة المالية هي أنهم عاجزون
عن مناقش���ة الجي���ش في احتياجات���ه العس���كرية ،وخاصة
التس���لح على كافة أنواعه .فكل الزيادة التي يطلبها الجيش
هي للصرف على ش���راء المعدات العسكرية وزيادة الجاهزية
وتحديث ما هو قائم .وهذه نقطة ضعف في وزارة المالية لدى
المداوالت حول ميزانية الجيش ،ول���ذا فإن المالية تتركز في
جوانب الصرف األخ���رى مثل الرواتب العالية ،ولكن هذا نظام
قائم تقريبا في كل جيوش العالم ،بسبب طبيعة عمل الجيش.

وف���ي هذا اإلطار قالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية ،في مطلع
األسبوع الجاري ،إن الجيش أعرب عن استعداده لالستغناء عن
شراء غواصة حربية ألمانية سادسة ،ضمن صفقة تدور حولها
ش���بهات بالفس���اد ،وصلت إلى حد اتهام بع���ض المتورطين
بتلقي الرشاوى .ورغم أن كل األسماء تقريبا على عالقة وثيقة
وحتى صل���ة قرابة لنتنياه���و ،إال أن األخير ل���م توجه له أية
ش���بهة ،في حين يصر وزير الدفاع األسبق موشيه يعلون على
أن نتنياهو متورط في هذه القضية.
وقالت صحيف���ة «يديعوت أحرونوت» ،ف���ي عددها الصادر
يوم األحد األخير ،إنه في إطار الخطة متعددة الس���نوات التي
بلورها رئي���س األركان كوخافي ،والتي س���تطرح قريبا إلقرار
القيادة السياسية ،س���تكون هناك توصية بأنه بدال من شراء
غواصة سادس���ة ،أن يتم تعزيز الجيش بدفاع جوي ،وبس�ل�اح
دقيق ،وتعزيز الجيش البري.
وكان���ت دارت في العق���د األخير مداوالت ف���ي جهاز األمن
حول حجم أس���طول الغواصات الالزم .واعتقد رؤس���اء األركان
الس���ابقون ،م���ن غابي أش���كنازي حتى بين���ي غانتس وغادي
أيزنك���وت ،أنه يمكن االكتفاء بخم���س غواصات .ولكن رئيس
الحكوم���ة بنيامين نتنياهو اعتقد خ�ل�اف ذلك ،واتخذ وحده
القرار بشراء غواصة إضافية.
وقالت الصحيفة إنه في جه���از األمن يعتقدون بأن غواصة
سادس���ة هي قرار مهني شرعي من القيادة السياسية ،ولكن
المش���كلة كانت في عدم إش���راك القيادة العس���كرية ووزير
الدفاع األس���بق يعلون .وثمة ادعاء آخر طرح ضد نتنياهو كان
أنه سعى ألن يحقق شراء ثالث غواصات إضافية بحيث يصبح
األس���طول اإلسرائيلي تس���ع غواصات .أما نتنياهو فادعى أن
نيته كانت اس���تبدال الغواصات الثالث األولى التي س���تخرج
عن نطاق الخدمة.
وحس���ب الصحيفة ،فإن الجيش «يحتاج» إلى عالوة ميزانية
كبيرة أخ���رى في ضوء التهديدات التي نش���أت في الش���رق
األوس���ط .ويبحث كوخافي عن مصادر مالي���ة داخلية ،أحدها
ه���و التخلي عن الغواصات .فاليوم لدى س�ل�اح البحرية خمس
غواصات ،ويفترض بالسادسة أن تصل بعد سنتين .وبموجب
خطة المش���تريات ،فانه حتى نهاية العق���د المقبل ،بمعنى
حتى عام  ،2030ستصل ثالث غواصات أخرى لتحل محل ثالث
غواصات قديمة س���تخرج عن نطاق االس���تخدام ،واآلن يقترح
الجي���ش التخلي عن واحدة منها .وتكلف الغواصة نحو نصف
مليار يورو ،ثلثها بتمويل المانيا ،وثلثان بتمويل إس���رائيلي.
أما كلفة صيانة الغواصة في السنة فهي أكثر من  200مليون
شيكل.
وكانت الش���رطة اإلس���رائيلية قد أعلنت قبل أقل من عام أن
ف���ي نيتها التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد س���تة من كبار
المس���ؤولين ومستش���اري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،
بعد أن تجمعت أدلة تدينهم بتلقي رشاوى في صفقة لشراء
غواص���ات ألمانية اعتب���ر الجيش أصال أنه ال حاج���ة له فيها.
وتط���رح هذه االتهامات عالمات س���ؤال حول دور نتنياهو في
هذه القضية ،خاص���ة وأن الحديث يجري عمن هم في الحلقة
األضيق من حوله.

تقليصات في ميزانيات الوزارات االجتماعية
ويق���ول المحلل االقتصادي في صحيف���ة «ذي ماركر» حجاي

												
نتنياهو ،اتكاء مستمر على العسكرة وتذرع باألمن.

عميت إن مطلب نتنياهو بزيادة  4مليارات ش���يكل س���يعني
إجراء تقليص���ات في ميزانيات ال���وزارات االجتماعية ،بقيمة
 13مليار ش���يكل في السنوات الثالث المقبلة ،في الوقت الذي
لي���س لدى وزارة المالية القدرة على أي إضافات في الميزانية
القائمة بسبب العجز الحاصل.
ولم يستبعد عميت أن يكون وراء طلب نتنياهو لهذه الزيادة
عامل ش���خصي ،بمعنى أنه يريد أن تس���جل على اس���مه خطة
كبرى متعلقة بميزانية الجيش ،أس���وة بخطط س���ابقة أطلقت
عليها كنية تحمل أسماء وزراء ورؤساء حكومات سابقين .ولكن
رس���ميا ،حس���ب عميت ،فإن نتنياهو بدأ يضغط من أجل إقرار
الزيادة ،التي طالب بها منذ شهر آب  ،2018بعد الهجمات التي
تعرضت لها منشآت نفطية سعودية ،نسبها الغرب وإسرائيل
إليران ،رغم نفي األخيرة ،في منتصف أيلول الماضي.
ويقول عميت إن الهجوم اإليراني «لم يكشف عن أي أسلحة
ابتكارية لم تكن إسرائيل تعرف بوجودها» ،فإسرائيل تعرف
أن إي���ران تمتلك صواريخ كروز وطائ���رات من دون طيار .ورغم
ذلك فقد فوجئوا في أجهزة األمن «بالقدرة على إطالق صواريخ
كروز وطائرات من دون طيار في وقت واحد من قبل اإليرانيين
مع  30هدفا متزامنا في المملكة الس���عودية ،وقبل كل شيء،
الج���رأة والرغب���ة في تنفيذ مث���ل هذا الهج���وم ،وهما اللتان

تسببتا في إعالن رئيس الوزراء عن أن إضافة  4مليارات شيكل
فقط هو الحد األدنى المطلوب».
والتقدي���ر في التحلي�ل�ات أن الزيادة ف���ي ميزانية الجيش
ستكون في أي حكومة تتشكل ،وهذا التقدير يتعزز في حال
كانت الحكومة برئاسة أو بمشاركة تحالف «أزرق أبيض» ،الذي
يقف في مقدمته ثالثة رؤس���اء أركان س���ابقون للجيش ،وهم
أول من سيدافعون عن احتياجات الجيش ،ويطالبون بضمانها
في كل ميزانية مقبلة.
ويط���رح نتنياه���و مطلب زيادة  4مليارات ش���يكل س���نويا
للجيش ،في الوقت الذي يعي فيه أن الحكومة المقبلة ستكون
مطالبة بالعمل على توفير حتى  15مليار ش���يكل (26ر 4مليار
دوالر) ،ف���ي ميزانية العام الجاري ،بهدف س���د العجز القائم
والمتفاقم في الموازنة العامة .فهذا العجز بدأ يتكشف منذ
مطل���ع العام الجاري ،ووصل حت���ى الثلث األول إلى  10مليارات
شيكل ،واس���تمر العجز بوتيرة أبطأ نسبيا ،حتى بلغ في هذه
المرحلة قرابة  15مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل 9ر %3من حجم
الناتج العام ،على الرغم من أن س���قف العجز المحدد للس���نة
الجارية هو 9ر.%2
ومن بي���ن الحلول التي تطرحها ال���وزارة رفع ضريبة القيمة
المضافة على المش���تريات بنس���بة  ،%1أي إعادتها إلى نسبة

(إ.ف.ب)

 ،%18وهذه زيادة من شأنها ضمان  5مليارات شيكل للموازنة
العام���ة ،إضافة إلى ف���رض ضرائب أخ���رى ،وإلغ���اء إعفاءات
ضريبية وجمركية متعددة.
ويحذر الخب���راء والمحللون حاليا من مغبة فش���ل تش���كيل
حكوم���ة ،واالتجاه نحو انتخاب���ات ثالثة ،ما س���ينعكس على
ّ
ويجمد الكثير من االس���تثمارات ،أو أن تكون
االقتصاد س���لبا،
وتيرته���ا بطيئة ،م���ا يعني نس���بة نمو أضع���ف .كما يحذر
المحللون من أنه في حال تشكلت حكومة جديدة ،فإن الشركاء
فيها س���يحملون مطالب تكلف الخزينة العامة ،ما س���يجعل
العجز يتفاقم أكثر .ورغم ه���ذا ،هناك من يتوقع أن الحكومة
الجدي���دة ستس���تغل كونها تتش���كل للت���و ،وأن االنتخابات
التالية س���تكون بعيدة ،لتتجرأ على القيام بتقليصات كبيرة
في الموازنة العامة للجم العجز .وليس من المستبعد أن يكون
الثمن رفع ضرائب وخفض مخصصات اجتماعية.
ويقول مس���ؤولون في وزارة المالية إنه بما أن السنة الحالية
قد ش���ارفت عل���ى االنتهاء ،وال يمك���ن إج���راء تقليصات في
ميزانيتها ،فإن عبء التقليصات س���ينتقل كليا إلى ميزانية
الع���ام المقبل  ،2020التي س���يتم إقرارها في وقت متأخر من
العام المقبل ،لربما حتى الربيع في حال تش���كلت الحكومة ،أو
حتى الصيف في حال جرت انتخابات ثالثة.

ورقة «تقدير موقف» صادرة عن «معهد السياسات واالستراتيجيا» في «مركز هرتسليا»:

الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في العراق تتعارض مع جزء من أهدافها االستراتيجية نفسها!
*«ثمة شك في أن يكون لدى إسرائيل القدرة على أن تحقق في العراق اإلنجازات التي حققتها في سورية في مساعيها لكبح التمركز اإليراني»*
قال���ت ورقة «تقدي���ر موقف» جدي���دة صادرة ع���ن «معهد
السياس���ات واالس���تراتيجيا» ف���ي «مركز هرتس���ليا متعدد
المجاالت» إن على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في
العراق وأن تفكر في مسار جديد.
وجاء في الورقة:
منذ تم���وز  2019هوجم عدد من المواق���ع العراقية العائدة
إلى الميليش���يات العراقية المتماهية م���ع إيران ،والتي هي
فروع من تنظيم «الحش���د الشعبي» .وبحسب تقارير متعددة،
ّ
فإن إيران خزنت في القواع���د التي تعرضت للهجوم صواريخ
ووسائل قتالية لمواجهة سيناريوهات مواجهة مع إسرائيل،
ومنظومات متطورة ّ
معدة لالنتقال إلى سورية ومنها إلى لبنان
ُ
عب���ر الطريق الب���ري .على األقل جزء من هذه الهجمات نس���ب
ُ
إلى إس���رائيل ،باإلضافة إلى عمليات إحباط أخرى مثل القضاء
على ناش���طي ميليشيات ش���يعية موالية إليران على الحدود
العراقية  -السورية.
واته���م الرجل القوي واألكثر تماهيًا م���ع إيران في صفوف
الحش���د الش���عبي ،أبو مهدي المهن���دس ،ال���ذي يقود خطًا
معاديًا ألميركا (وتعتبره الواليات المتحدة إرهابيًا) ،إسرائيل
والوالي���ات المتحدة بالقي���ام بالهجماتّ .
وادع���ى المهندس
أن الع���راق يملك أدل���ة تثبت أن الواليات المتحدة اس���تغلت
الموافقة المعط���اة لها بالتحليق في أج���واء العراق ،من أجل
السماح للطائرات اإلسرائيلية بمهاجمة قيادات الميليشيات.
ّ
وحذر المهندس من أنه ال خيار أمام الحش���د الش���عبي سوى
الدفاع عن نفسه بمساعدة السالح األكثر تقدمًا.
على هذه الخلفية ،تهدد الميليشيات بأنها من اآلن فصاعدًا
س���تعتبر الواليات المتحدة وقواتها في العراق المسؤولتين
ع���ن العمليات ضده���ا ،وقد س���ارعت الوالي���ات المتحدة إلى
النأي بنفس���ها عن الهجمات ونس���ب جزء منه���ا ،على األقل،
ّ
إلى إس���رائيل .وبلغ مس���ؤولون أميركيون كبار لم يكشفوا عن
هويتهم وس���ائل اإلعالم في الواليات المتحدة أن إس���رائيل
«توت���ر الحدود» ،وأن هجماتها تثير عنف���ًا في العراق ويمكن
أن تجر إلى مهاجمة القوات األميركية المنتش���رة في العراق،
ّ
والم���س بالعالقات بين واش���نطن
وتؤدي إل���ى طردها من���ه
وبغ���داد .علنًا ،وبلهجة ح���ادة أعلن الناطق بلس���ان البنتاغون

تأييده للسيادة العراقية وحق الحكومة بالدفاع عنها في وجه
«عناصر خارجية».
التس���ريبات لوس���ائل اإلعالم األميركية ،وكم���ا يبدو أيضًا
من أطراف في إس���رائيل ،وتصريح رئي���س الحكومة بنيامين
نتنياهو أنه «ال توجد حصانة إليران في أي مكان» ،عزز االنطباع
ً
بأن إسرائيل فعال تقف وراء الهجمات.
ُ
وفي أنح���اء المنطق���ة ،اعتب���رت العمليات المنس���وبة إلى
إسرائيل كتغيير اس���تراتيجي في سياستها ومحاولة لفرض
قواعد لعبة جديدة ،بواس���طة فتح جبه���ة إضافية ضد إيران
وح���زب الل���ه في الع���راق .وذلك على أس���اس النم���وذج التي
تستخدمه إسرائيل في س���ورية .برزت وجهة النظر هذه في
ّ
المسيرتين في
خطاب حس���ن نصر الله بعد سقوط الطائرتين
الضاحية الجنوبية ،عندما صرح بأنه «لن يس���مح إلسرائيل بأن
تفعل في لبنان ما تفعله في العراق».
وأضافت الورق���ة أن انعكاس���ات الهجمات المنس���وبة إلى
إسرائيل تجاوزت كثيرًا تدمير وسائل قتالية وإحباط انتقالها
إلى سورية وإلى لبنان ،وكان لها تأثير استراتيجي.
وأكدت أن هذا التأثير يمكن أن تترتب عليه عدة تداعيات.
من هذه التداعيات ّ
المس بش���رعية وجود القوات األميركية
في العراق .فكما هو متوقع ،الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل
في العراق ّ
أججت مجددًا الجدل بشأن الوجود األميركي ،وأدت
إل���ى تجدد الدعوات المعهودة المطالبة بانس���حاب قواته من
الدول���ة ومهاجمتها .ووجدت عناصر سياس���ية معتدلة وعلى
رأس���ها رئيس الحكومة عادل عبد المه���دي والرئيس برهام
صالح نفس���ها في موق���ف دفاعي ،وقد أعلن���ا أن ما يجري هو
«هجوم على السيادة العراقية».
ومن التداعي���ات أيضًا ّ
المس بالجه���ود الرامية إلى إخضاع
الميليشيات وسالحها لسلطة الدولة وإضعاف عالقتها بإيران.
ّ
مصرة على الحفاظ على مكانتها كجيش
وتبدو الميليش���يات
مس���لح (بما في ذلك الس�ل�اح الصاروخي من إيران) غير خاضع
للدولة العراقية ،ويحافظ على مصادر دخل مستقلة (ضرائب،
س���يطرة على ش���ركات ،وتهريب وابتزاز) .ويبدو أن الهجمات
المنسوبة إلى إس���رائيل في العراق تساعد الميليشيات على
تقديم نفسها كضحية ،ولتبرير حقها في االحتفاظ بسالحها

والرد على الضغ���وط واالنتقادات الت���ي تتهمها بالعمل في
خدمة إيران وإضعاف الس���يادة العراقية ،وذلك بصورة تضر
ً
بقدرة عبد المه���دي والواليات المتحدة ،المحدودة أصال ،على
إخضاع الميليش���يات إلرادة الحكومة ،ومن���ع إيران من تعزيز
قبضتها عبرها في داخل العراق.
المس ُ
كما أن من الممكن ّ
بحرية عمل القوات األميركية .فردًا
على الهجم���ات واالتهامات الموجهة ض���د الواليات المتحدة
وإس���رائيل ،فرض رئي���س الحكومة عبد المه���دي قيودًا على
ُ
اس���تخدام المجال الجوي العراقي ،طلب ضمنها من الطائرات
األميركي���ة العاملة في الدولة كج���زء من االئتالف ضد داعش،
الحصول على موافق���ة بالتحليق من الحكوم���ة العراقية .في
موازاة ذلك ،من المتوقع أن تعزز القوات األميركية في العراق
وسائل األمن والدفاع ،ومن المحتمل أيضًا أن ّ
تحد من حركتها،
عل���ى خلفية التقدير ب���أن العاصفة الت���ي أثارتها الهجمات
المنس���وبة إلى إس���رائيل يمكن أن تؤدي إلى زيادة محاوالت
ّ
المس بهم .يجري ذل���ك ،بينما موجة التهديدات ضد القوات
األميركية في الدول���ة تتصاعد على خلفية احتدام المواجهة
بي���ن الواليات المتح���دة وإيران .كما هو مع���روف ،أدى التوتر
بين الدولتين إل���ى ارتفاع الهجمات ضد مؤسس���ات ومصالح
أميركية ،وفي أعقابها قررت الواليات المتحدة تقليص وجود
الطاقم الدبلوماسي األميركي في العراق.
كما أنه من المحتمل ّ
المس بالثقة بين إسرائيل والبنتاغون.

الهجمات في العراق من وجهة نظر المصالح اإلسرائيلية
وتحت العنوان أعاله جاء في الورقة:
يش���كل العراق ذو األكثرية الش���يعية اليوم الساحة األكثر
مركزي���ة وجوهرية في إط���ار جهود الوالي���ات المتحدة للجم
ُّ
تمدد النفوذ اإليراني في الش���رق األوس���ط .وتعتبر الواليات
المتحدة حكومة العراق شريكًا أمنيًا مهمًا ،وهي تزود الجيش
العراقي بمنظومات س�ل�اح وعتاد متقدم ،وبحجم يبلغ مليارات
الدوالرات .ووجود الوالي���ات المتحدة في العراق ( 5200جندي
وآالف المدنيي���ن في مهمات دبلوماس���ية وأمني���ة وغيرها)
يش���كل دعامة مركزية في الجهد األميركي ،حتى لو أن مهمة

هذه القوات مقتصرة نظريًا على قتال داعش.
في مثل هذه الظروف ،فإن مصالح وأهداف إسرائيل هي:
تقليص نفوذ إيران ووكالئها في العراق ،وهذا يعني وجود
مصلحة عميقة في اس���تمرار الوجود األميركي في العراق؛
أقصى التعاون مع الواليات المتحدة؛ المحافظة على العراق
ّ
كمكون في المعس���كر العربي المعت���دل في المنطقة؛ منع
نص���ب منظومات إيراني���ة في العراق ذات م���دى قادر على
إصابة إسرائيل؛ تقليص دور العراق كمحطة عبور في الممر
البري والجوي لش���حنات الس�ل�اح الصاروخ���ي المتقدم إلى
سورية ولبنان؛ والمحافظة على التفوق النوعي في مواجهة
العراق على خلفية بيع الدولة منظومات س�ل�اح متقدمة بما
فيه���ا أميركية ،ومخاط���ر انزالقه إلى عناص���ر متماهية مع
إيران.
ف���ي التحليل الع���ام ،من الواض���ح أن الهجمات المنس���وبة
إل���ى إس���رائيل في الع���راق تتعارض م���ع جزء م���ن أهدافها
االس���تراتيجية نفسها .وبحس���ب تحليل الالعبين اإلقليميين
للتغيير في سياس���ة إسرائيل ،يبدو واضحًا أن إسرائيل ّ
تطبق
عل���ى العراق منط���ق «معركة بين الح���روب»  -الذي ّ
طبقته في
الس���نوات األخيرة بنجاح نسبي في س���ورية  -وذلك من خالل
نظ���رة ضيقة ،في األس���اس من خالل منظ���ور عمالني ،وليس
كجزء من اس���تراتيجيا شاملة حيال العراق كدولة ،ومن تحليل
لالنعكاس���ات الواس���عة لتوس���يع معركتها ضد إي���ران إلى
األراضي العراقية .على ه���ذه الخلفية ،ليس من المفاجىء أن
«تواجه» إس���رائيل ٍّ
َ
برد قاس من جانب الواليات المتحدة على
العمليات المنسوبة إليها.
بخ�ل�اف العراق ،في س���ورية قي���ود العمل على المس���توى
االستراتيجي أقل ،وعلى المس���توى العمالني المديات أقصر،
كما تملك إس���رائيل معرف���ة عميقة ب���األرض ،وبالتأكيد في
جنوب س���ورية ،ومن الواضح أنها تتمتع بقدرات متطورة في
مجال االس���تخبارات .وفي ض���وء الفوارق بي���ن الدولتين ،ثمة
ش���ك في أن يكون لدى إس���رائيل القدرة عل���ى أن تحقق في
العراق اإلنجازات التي حققتها في سورية في مساعيها لكبح
التمركز اإليراني؛ ونس���بة التكلفة  -فائ���دة إحباط تهديدات
في مقابل األهداف االستراتيجية الواسعة ،تبدو غير عالية.

على خلفية التطورات األخيرة ،من األصح أن توقف إسرائيل
عملياتها ،وأن تفكر في مس���ار جديد .ففي إطار بلورة سياسة
شاملة للساحة العراقية ،ال يشكل إحباط التهديدات وعمليات
حركية عل���ى أنواعها (معركة بين الح���روب) هدفًا بحد ذاته،
بل يش���كل فقط إحدى الوسائل باإلضافة إلى جهود سياسية
ودبلوماسية وغيرها.
ويجب ألي اس���تراتيجيا إسرائيلية واس���عة أن تستند إلى
تعاون وثيق مع اإلدارة األميركية ،وفحص كل عملية في العراق
م���ن وجهة نظر تأثيرها في الجهد العام لتقليص الس���يطرة
اإليرانية .ويتعين على الدولتي���ن القيام بتحليل خطواتهما
ف���ي العراق من وجهة نظر بعيدة المدى ،وتقدير كيف يمكن
عرقل���ة توجه العراق نح���و نموذج حزب الل���ه ،والمخاطر التي
ستواجهانها.
إس���رائيل بحاجة إلى نظرة تفاضلية لتصنيف درجة خطورة
التهدي���دات المتعددة من العراق ،وفحص الس���بل إلحباطها،
وتأثيراته���ا ف���ي المصالح اإلس���رائيلية الواس���عة .في رأس
القائمة يجب أن نعدد القدرات التي تقيمها إيران في العراق،
والقادرة على إصابة إس���رائيل .والمواجهة مع هذا النمط من
التهديدات تفرض معركة إس���رائيلية واسعة تتضمن المزج
بين جهود اس���تخباراتية وسياس���ية ودعائي���ة ،قبل التوجه
ُ
نحو حلول أخرى .يش���به ذلك المواجهة الش���املة مع مشروع
الصواري���خ الدقيق���ة لح���زب الل���ه ،والعمل ض���د المنظومات
ّ
المعدة لالنتقال إلى س���ورية ولبنان ،ومن األصح أن
المتقدمة
يجري التعامل معها ،بقدر الممكن ،بعد خروجها من العراق.
في إطار معركة ش���املة إلحباط تهديدات الساحة العراقية
يجب على إس���رائيل بذل جهد اس���تخباراتي خاص ،لكش���ف
تهديدات آخ���ذة في التك���ون ،ومس���اعدة اإلدارة األميركية
والكونغ���رس على وضع ش���خصيات وكيان���ات عراقية تعمل
لمصلحة إيران ،تحت العقوبات األميركية.
في الختام ،وكما جرى في لبنان ،يتعين على إسرائيل فحص
التهديدات الناجمة عن بيع س�ل�اح متق���دم للعراق ،بما فيها
ً
منظومات أميركية (مثال إف 16-والذخيرة المرافقة) ،والدخول
ف���ي حوار مع اإلدارة األميركية من أجل تقليص المخاطر أيضًا
في هذا السياق.
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مـلـف خــاص :المحكمة اإلسرائيلية العليا وواقع االحتالل

معظم التغطية الصحافية لوفاة رئيس المحكمة االسرائيلية
العليا األسبق مئير شمغار وضعته «في دروب اإلجماع»!
بقلم :إيتمار باز (*)
ّ
عشية عيد
كان القاسم المش���ترك للصحف الصادرة
«س���محات توراه» (الذي يختتم عيد العرش العبري) هو
مئير ش���مغار .فقد توفي رئيس المحكمة العليا ونائب
المدعي العام السابق يوم العيد عن عمر يناهز  94عامًا،
وفي الصب���اح التالي احترمت جمي���ع الصحف اليومية
العامة ذكراه واحتلت وفاته العناوين بشكل بارز.
إن���ه «اإلجماع األخي���ر»ّ ،
يعرف���ه ناح���وم بارنياع في
«يديعوت أحرونوت» ،الصحيفة الوحيدة التي تصدرت
وفاته عناوينها الرئيسية .وشمغار ،كما يكتب برنياع،
هو «آخ���ر صانعي الق���رار الذين يقبل جمي���ع مركبات
المجتمع اإلسرائيلي ،بمن في ذلك السياسيون ،أحكامه
القضائية .وحتى عندما اختلفوا معه فعلوا ذلك بأدب،
ليس كما عوم���ل خلفاؤه على عرش جه���از القضاء .إن
ش���خصية ش���مغار قد س���اهمت إلى حد غير قليل في
ّ
عضالتية؛
ذلك :احت���رام وليس تخويفا؛ هيب���ة وليس
موضوعي���ة وليس بالغة .ولكن كان هناك ش���يء آخر ،ال
يقل أهمية :السياسيون اعتبروه شريكًا ،وليس خصمًا».
كان ش���مغار ومن خلفه أهارون باراك «ش���ريكين في
وق���وف المحكم���ة لحماية الحق���وق الفردي���ة وحقوق
اإلنس���ان وحق���وق األقلي���ات .كانا أيضًا ش���ريكين في
توس���يع صالحيات المحكمة العلي���ا ،مما جعلها الحكم
األول في عدد من القضايا السياس���ية المثيرة للجدل»،
كما يضي���ف برنياع« .وج���اءت وفاة ش���مغار في وقت
عصيب للمحكمة العليا .إن المحكمة القوية والموثوقة
والرس���مية هي إرثه .وم���ن الواجب الحف���اظ على هذا
اإلرث».
مكانة اإلجماع التي يحظى بها ش���مغار القت صداها
أيض���ًا ف���ي مق���ال مردخاي كريمنتس���ر م���ن صحيفة
ُ
«هآرت���س» ،والتي طبع���ت فقراته���ا االفتتاحية على
ُ
الصفح���ة األولى« .تقول الروايات إن���ه حين عرض على
رئيس الوزراء الس���ابق ليفي إشكول اسم مئير شمغار
كمرشح لوظيفة المستش���ار القانوني للحكومة ،أبلغوه
أنه خدم في اإلتسل وأنه من أنصار حزب حيروت« .لكنه
يفهم في القانون» ،قال إشكول ساخرًا مستخفًا ،مؤكدًا
التعيين» ،كما يكتب كريمنتسر.
كريمنتس���ر الذي يصف شمغار بأنه «أعظم العظماء»
يضيف أنه في نظر رئيس المحكمة العليا الراحل «النقد
القضائي للس���لطة التنفيذية والس���لطة التشريعية ال
يضعف الفصل بين الس���لطات ،بل إنه تجسيد لتحقيق
هذا المبدأ» .لذلك ،عمل ش���مغار كقاض لتوس���يع حق
الدفاع ،وبالتالي تعزيز الدفاع عن سيادة القانون.
أما توفا تسيموكي وإيتمار أيخنر ،اللذان يوقعان معًا
التقرير اإلخب���اري في «يديعوت أحرون���وت» ،فيصفان
الفاعلي���ة القضائية بأن���ه «إرثه األكث���ر أهمية» .وقد
اقتب���س الصحافيان م���ن تصريحات ش���مغار« :أنا أرفع
لواء أنه ليس من حق المحكمة التدخل فحسب ،بل هذا
واجبه���ا أيض���ًا ،بكونها مركز الثقل ف���ي وضع القواعد
والمعايي���ر للجمهور» .وتم تس���ليط الض���وء على هذا
النهج أيضًا في عمودين كتبهما لـ «يديعوت أحرونوت»
اثنان ممن ترأس���ا المحكمة العليا بع���ده ،مريام ناؤور
وأهارون باراك.

تغطية واسعة جدًا لكنها تفتقر إلى النقد تقريبًا
«يديعوت أحرون���وت» لم تكن فق���ط الصحيفة التي
تعط���ي أكبر اهتم���ام لش���مغار وإرثه ،بل ه���ي أيضًا
الصحيفة التي خصصت أوس���ع مس���احة – نحو نصف
صفح���ات الملحق إل���ى جانب صفحتي���ن كبيرتين من
القط���ع الكبير .وجاءت النتيجة عميقة وس���طحية معًا:
فمن ناحي���ة ،يتم وص���ف حياته وتراث���ه وتحليلهما
باستفاضة .ومن ناحية أخرى ،توصيف «اإلجماع األخير»
ً
لدى برنياع مثال ،والتغطية عمومًا تفتقر للنقد تقريبًا.
النقد؟ نعم ،فليس بالنسبة لكل شخص يعتبر شمغار
ش���خصية إجماع .إن ث���ورة الفاعلي���ة القضائية التي
نس���بت إليه وإلى ّ
مكمل دربه ه���ي موضوع ثابت للنقد
القاس���ي في األوس���اط اليمينية ،كما كانت لس���نوات
موضوعًا مكروهًا في «يديعوت أحرونوت» ،عندما كانت
األجندة القانونية للصحيفة واقعة تحت تأثير خبيري
القضاء بوعز أوك���ون ودنيئيل فريدمان .أما في الدوائر
اليسارية ،هناك من يتذكر سلبًا الطريقة التي قام بها
شمغار بإضفاء الش���رعية على االحتالل .هذان النوعان
م���ن النقد غائبان تمامًا عن «يديع���وت أحرونوت» التي
كانت في الس���ابق رائدة في معسكر مناهضة الفاعلية
القانونية .وحتى في صحيفة «يس���رائيل هيوم» ،وهي
صحيف���ة ذات أجن���دة يمينية (وس���يتم التطرق لهذا
الحقًا) ،ال يوجد ذكر للنقد من النوع اليميني.
أما في صحيفة «هآرتس» ،من ناحية أخرى ،فقد أكدوا
مرارًا وتكرارًا دور ش���مغار في شرعنة نظام االحتالل في
األراضي المحتلة .فعوف���ر أديرت ،في التقرير اإلخباري
لصحيفة «هآرتس» ،ذكر بالفعل في الفقرة االفتتاحية
أن منتقدي شمغار «اتهموه بإضفاء الشرعية القانونية
على احتالل المناطق» (الفلس���طينية) .والخبر بحد ذاته
شامل ويعرضه كشخصية مهمة ال تتكرر – وال ينتقص
منه ذكر النقد .بل على العكس من ذلك.
ويتك���رر النق���د الموجه إلى ش���مغار ف���ي افتتاحية
«هآرتس» ،في نق���د أريانا ميالميد التلفزيوني ،وكذلك
في المقال الذي نش���ره جدعون ليفي في قس���م الرأي.
ويصف ليفي شمغار بأنه «األب الروحي األكبر لألراضي
ُ
الم���دارة» ،ويدع���ي أنه «لوال مس���اهمته ،فربما لم يكن
االحتالل سيدوم لفترة طويلة كهذه» (أنظروا استعراضًا
ً
مفصال في المادة الثانية على هذه الصفحة -المحرر).
تس���اهم المراس���لة المخضرمة توفا تس���يموكي في
«يديع���وت أحرونوت» أيضًا في ملخص ش���امل لملحق
العطلة ،في إش���ارة ،من بين أمور أخرى ،إلى دور شمغار
في حماية الصحافة« .الصحافة االستقصائية ،بالنسبة

له ،شرط ضروري للحكم العادل» ،كما تكتب تسيموكي.
و»منذ توليه منصب المستشار القانوني للحكومة ،منذ
أوائل سبعينيات القرن الماضي ،كان يتجنب باستمرار
إنف���اذ قوانين منع نش���ر ما يتداول ف���ي المحاكم على
الصحافيين الذين تجاوزوها».
كان إس���هامه األكب���ر ف���ي حرية الصحاف���ة في قرار
حكم ُيعرف بـ»قرار حكم تس���ترين» ،ال���ذي منح الدرع
الدستوري للسرية الصحافية – «حق الصحافي في عدم
الكش���ف عن مصادر معلوماته في تحقيقات الشرطة أو
المحكمة».

جدل عن دور شمغار في حماية الحريات الصحافية
تس���يموكي تبالغ في طريقة وصفها لحكم تسترين:
فالمحكمة ،خالل فترة ش���مغار وبعده���ا ،لم تمنح أبدًا
«الدرع الدس���توري» لس���رية الصحافية .ال يزال ُيسمح
للمحكمة اإلس���رائيلية بإضفاء الش���رعية على إجراءات
التحقيق الت���ي تتجاوز الس���رية الصحافية ،ويمكنها
أيض���ًا أن تصدر تعليم���ات للصحافيين بالكش���ف عن
مصادرهم .وإذا رفضوا ،فقد تفرض عليهم عقوبات.
على أية ح���ال يجادل عوفر أديرت ،في «هآرتس» ،بأن
قرار الحكم األكثر أهمية الذي أصدره ش���مغار في شأن
حري���ة التعبير ليس هو الحكم ال���ذي أدى إلى تكريس
مبدأ تس���ترين ،بل ذلك الذي «تم تقديمه في الدعوى
القضائية التي رفعتها ش���ركة إسرائيل للكهرباء ضد
ً
صحيفة هآرتس بسبب نشرها مقاال ضد السيارة الفخمة
التي بحوزة المدير العام للشركة في الستينيات .فلقد
قام ش���مغار بإلغاء قرار المحكم���ة المركزية ،والذي أمر
هآرتس بتعويض الش���ركة والمدير الع���ام ،ولكن في
جلس���ة أخرى ،تم نقض القرار ،وظل ش���مغار في نطاق
موقف األقلية».
وأضاف الكاتب «وفي كلتا الحالتين ،س���اهم الموقف
المعبر عنه ف���ي هذه القضية في تعزي���ز قيمة حرية
التعبي���ر .الحق األس���اس المتمثل في حري���ة التعبير
ل���ه أهمية حاس���مة في تحدي���د طبيعة النظ���ام ...إنه
شرط أساس���ي لضمان وجود وموثوقية معظم الحقوق
األساس���ية األخرى ...ومنح شمغار حرية التعبير مكانة
قانونية عليا .وكتب في قرار الحكم إن إتاحة اإلمكانية
والفرص���ة للتعبير ع���ن النقد السياس���ي واالجتماعي
وغيره من النقد لعمل الحكومة ومؤسساتها وشركاتها
ومبعوثيه���ا وموظفيها هو مبدأ ال يمكن بدونه الحفاظ
على نظام ديمقراطي سليم».
ُ
ف���ي «يس���رائيل هيوم» ،كم���ا ذكر أع�ل�اه ،تم تجنب
انتقاد إرث شمغار  -ولكن حرصوا أيضًا على عدم الثناء
عليه بالطريقة التي فعلوه���ا في «يديعوت أحرونوت»
و»هآرتس» (عدا انتقادات شرعنة االحتالل) .خبر وفاته
(الذي كتب���ه يائير ألتم���ان) هو النس���خة الدائمة من
نموذج التغطية الرس���مية في هذه المنشورة الموزعة
مجان���ًا :تردي���د صدى اج���راءات الحداد (متى س���تقام
مراس���م الجنازة ،ومتى س���يكون الجمهور ق���ادرًا على
الوقوف أم���ام التابوت والتعبير ع���ن االحترام األخير)،
وحش���د من المقتطف���ات المأخوذة من بالغ���ات تأبين
وبيانات صحافية من السياسيين وكبار مسؤولي جهاز
القضاء.

تجاهل االقتباس الحازم من شمغار« :على نتنياهو أن يستقيل»؟
يركز العمود المرافق للتقرير (في «يسرائيل هيوم»)،
بقل���م المعل���ق القانون���ي أفيع���اد هكوهين ،بش���كل
أساسي ،على مساهمة شمغار في إنشاء مبنى المحكمة
العليا .يذكر هكوهين باختصار ح���ق الدفاع المكفول
للفلسطينيين ومبدأ تس���ترين (وإن لم يذكره حرفيًا)،
ويختم العمود الطويل بقصة مسلية« :في إحدى المرات،
طلب أحد المحامين االس���تئناف على حكم مخفف صدر
ض���د مدعى عليه أدين بدفع صديقه إلى أس���فل الدرج
أثناء مش���اجرة بينهم���ا والتي أدت إل���ى الوفاة ،حيث
ُحكم عليه بالس���جن لمدة عامين ..شمغار ،الذي ُيعتبر
متش���ددًا في المس���ائل الجنائية ،قال للمحامي :عامان
في السجن؟ هل هذا كل شيء؟ لمدة عامين في السجن،
ّ
لدي قائمة طويلة من األشخاص الذين كان يسعدني أن
أدحرجهم أسفل الدرج....».
ف���ي «يديعوت أحرونوت» ،إلى جان���ب أعمدة التأبين،
نشرت أيضًا أقسام واسعة من مقابلة أعطاها للصحيفة
قبل عامين .والعنوان الرئيس���ي ف���ي ملحق الصحيفة
المسمى « 7أيام» كان اقتباسًا حازمًا من شمغار« :عندما
يتعل���ق األم���ر بهدايا على نط���اق كبير من الس���يجار
والش���مبانيا ،فإن رأيي ح���ازم :يجب عل���ى نتنياهو أن
يستقيل» .أما «يس���رائيل هيوم» ،من ناحية أخرى ،فال
تنش���ر تذكيرًا اليوم بهذا التصريح القاطع ،الذي صدر
في ذروة التحقيق  -قبل صياغة توصيات الشرطة ،وقبل
الئحة الشبهات بكثير.
ً
بدال من ذلك ،هناك اقتباس���ات م���ن مقابلة («نادرة»)
أعطاها ش���مغار إل���ى غدعون ألون ،مراس���ل الش���ؤون
البرلماني���ة ،قبل ثماني س���نوات .الموض���وع :تعديل
طريقة الحكم .ش���غل ش���مغار حينذاك منصب رئيس
منت���دى حول الموض���وع من قبل المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطي���ة (والذي كان في ذلك الحين أيضًا ناش���ر
«العين الس���ابعة») .لذلك ،فإن معظم االقتباسات التي
أعيد طبعها اآلن تتعامل مع هذه المسألة ،والتي ظهر
بعد حين أنها منزوعة من سياق إرث الحقوقي الراحل.
األمر األقرب إلى اإلشارة إلى االنتقاد الموجه لنتنياهو
تم دفنه في عمود تأبين كتبه أوريئيل رايخمان ،والذي
أوضح فيه أن ش���مغار اتخذ «موقفا واضحا ضد الفساد
السلطوي ،وفساد المقربين والرأسماليين» .أما السياق
فقد تم إعفاء القراء منه.
(*) كاتب إسرائيلي .ترجمة خاصة عن مجلة «العين السابعة» اإللكترونية
المتخصصة في متابعة وتحليل ونقد المواد الصحافية واإلعالمية.

ّ
القاضي شمغار حول المحكمة العليا إلى حليف
لمؤسسة األمن في تكريس االحتالل واالستيطان!
تن���اول عدد قليل جدا م���ن المقاالت الدور الحاس���م
لرئي���س المحكمة العليا اإلس���رائيلية األس���بق ،مئير
شمغار ،في تكريس نظام االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية عام  ،1967بل وقيامه قبل االحتالل بوضع
البنية التحتية لهيكله القضائي!
فيما يلي مقاالن ب���ارزان تناوال بالنق���د الجريء هذه
ّ
س���جل من ّ
تتوجه نخب إسرائيل
الصفحات القاتمة من
ّ
بأنه «أعظم العظماء» و»سيد اإلجماع».
ففي مقال للمحامي ميخائيل س���فارد ،المختص في
قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،والذي
يترافع عن منظمات ونش���طاء حقوق إنس���ان ،كتب أن
هذا القاضي قد «حارب لمنح ش���عبه حقوقًا وحرمانها
من الشعب اآلخر».
فيما يلي ترجمة خاصة لنص المقال:
لقد وضع الراحل مئير ش���مغار بصمت���ه على النظام
القانوني اإلس���رائيلي أكثر من أي رج���ل آخر من قبله.
كان تعيينه قاضيًا في المحكمة العليا  -بعد أن ش���غل
مناصب مهمة أخرى مثل كبير المحامين العس���كريين
والنائ���ب العام – أه���م عمليات تب���ادل لألجيال التي
حدث���ت في المحكم���ة العليا منذ تعيي���ن قضاة فترة
إقامة الدولة.
بصفته قاضيا في المحكمة العليا ورئيسًا لها ،صمم
المحكمة العليا كمحكمة ناش���طة/فاعلة ،ال تخشى من
التدخل في قرارات الحكومة وإلزام السلطة التنفيذية
باعتم���اد حكم القانون بمعن���اه العميق والهادف .إنه
مس���ؤول إلى حد كبير عن شخصية القضاء اإلسرائيلي
ً
ً
باعتباره مس���تقال ومحترفًا ،ومعق�ل�ا لحماية الحريات
الفردية في إس���رائيل داخل نطاق الخط األخضر .وقاد
مع نائب���ه أهارون باراك االعت���راف بصالحية المحكمة
في إبطال القوانين التي تنتهك قانون األساس :كرامة
اإلنسان وحريته وقانون األساس :حرية العمل ،مما عزز
الثورة الدستورية التي يحاول البعض اليوم تذويبها
وسحقها.
هكذا سعى العديد من أصدقائه وأحبائه إلى تذكره
هذا األس���بوع :عمالق وضع ّ
بقوة ذكائه وقيمه األساس
لنظ���ام قضائي تقدمي وديمقراط���ي وليبرالي .حارس
البوابة األكث���ر أهمية وقوة ف���ي المنظومة الحكومية
اإلسرائيلية.
ه���ذا الوصف غي���ر مخطوء ،لكنه غي���ر كامل .كما هو
معروف ،يجب أن يقول الشاهد ليس فقط الحقيقة بل
ً
الحقيقة كاملة .والحقيقة الكاملة هي أن شمغار ترأس
نظامين قانونيين  -وليس نظاما قانونيا واحدًا.

شرعن طرد وترحيل الناشطين الفلسطينيين
في م���وازاة إنجازاته المذكورة والدف���اع الذي وفرته
محكمة ش���مغار لحريات الطبقة الوسطى األشكنازية
(حرية التعبير ،والحرية م���ن اإلكراه الديني ،ومكافحة
الفس���اد الحكومي ،إلخ)ّ ،
حول ش���مغار المحكمة العليا
إل���ى حليف لمؤسس���ة األم���ن ،وكانت على اس���تعداد
للمس���اعدة في تعميق الحالة األخرى لنظام إسرائيل -
تلك التي تس���يطر على ّ
حيزات االحتالل واالستيطان.
هناك ،تبرع ّ
المدعون والقضاة اإلس���رائيليون (وما زالوا
يتبرعون) على حساب مواهبهم ومكانتهم على حساب
انتهاكات حقوق اإلنسان القاسية التي ال تغتفر.
كان ش���مغار ،ال���ذي ت���م ط���رده بنفس���ه م���ن قبل
البريطانيين بس���بب أنش���طته الس���رية (في منظمة
اإلتس���ل) ،هو رئيس المحكمة العلي���ا الذي عمل على
إضفاء الشرعية على استخدام ترحيل وطرد الناشطين
الفلسطينيين (بما في ذلك من وزعوا منشورات وكانوا
ناشطين على مستوى األحياء) كأداة لتفكيك المقاومة
لالحتالل.
بصفته كبير المدعين العس���كريين ،أعد س���لفًا ،في
الصناديق العس���كرية التابعة لمكتب المدعي العام،
المنش���ورات واألوام���ر والتعليم���ات التي ستش���كل
اإلطار القانوني الذي س���يتم تطبيقه في حالة احتالل
إس���رائيل لمناط���ق جغرافي���ة خالل الح���رب .بصفته
المستش���ار القانوني للحكومة ،س���وف يقوم بمناورة
ّ
س���تهرب من إس���رائيل من
النظريات القانونية التي
تطبيق اتفاقية جنيف في األراضي المحتلة.
وكق���اض ،قام ف���ي أحكامه بإضفاء ش���رعية على كل
ٍ
اإلجراءات الوحشية تقريبًا التي اتخذها النظام األمني
لسحق المنظمات السياس���ية والعسكرية للخاضعين

مئير شمغار.

لالحتالل وإلرساء وتكريس الس���يطرة اإلسرائيلية على
ّ
المحتلين واألرض المحتلة على مدى أجيال .هدم منازل
عائالت المش���تبه به���م؛ االعتقاالت اإلداري���ة بالجملة؛
ن���زع ملكية األراض���ي وإقامة المس���توطنات؛ التعيين
غير الديمقراطي لرؤس���اء البلديات؛ فرض حظر التجول
وفرض الضرائب – هؤالء جميعهم كانوا أبناءه!
ال يوجد أحد مثل الراحل مئير شمغار الذي يجسد في
ّ
بأشد ّ
قوتها-
شخصيته وسيرته المفارقة الصهيونية
مفارقة حركة تنهل من البئر المفاهيمية لحق الشعوب
ف���ي الحرية السياس���ية من جهة ،وإن���كار هذه الحرية
عن ش���عب آخر من جهة أخرى .ش���مغار هو الرجل الذي
ناضل وقدم تضحيات شخصية بالغة من شبابه وطوال
حياته من أجل حرية ش���عبه وتقرير مصيره ،بينما عمل
في الوقت نفس���ه بقوة ومنهجية كمستش���ار قانوني
كقاض وكرئيس للمحكمة العليا ،لحرمان تلك
للحكومة،
ٍ
الحريات والحقوق ذاتها من الماليين اآلخرين.

كان طبق الفضة الذي تم عليه
تقديم االحتالل إلسرائيل والعالم

وتحت عنوان «األب الروحي األكب���ر لألراضي ُ
المدارة»
يكتب الصحافي جدعون ليفي في خالصة مقاله عن وفاة
رئيس المحكمة العليا األس���بق وربما األبرز« :إن إسهام
ش���مغار في حماي���ة حرية التعبير والدف���اع عن حقوق
المواطن والنش���اط والقيم المهمة األخرى لن ُينس���ى
ل���ه بالطبع .ولكن في يوم الحس���اب ال يمكننا عدم ذكر
الشخص الذي ش���رعن المظالم وعرف كيفية تغليفها
بكلمات قانونية سامية ،العدل والمساواة ،قيم لم تكن
ولن توجد ف���ي الفناء الخلفي المظلم إلس���رائيل ،التي
دافع عنها شمغار ،بروحه وشخصيته».
وقد ّ
فسر قبل ذلك بأن «االحتالل اإلسرائيلي في العام
 1967مدين جدا لرئيس المحكمة العليا األس���بق ،مئير
ش���مغار .لوال إس���هامه لما كان االحتالل سيعيش فترة
طويلة جدا كهذه .ولوال الشرعية التي منحها إياه ،ربما
كان س���يتم القضاء عل���ى هذه الجريمة من���ذ زمن .في
(مس���توطنتي) أريئيل وإيتمار يجب أن تسمى شوارع
على اسمه .ومن جنين حتى رفح يجب اعتباره وصمة عار
ّ
ويفس���ر قائال إن شمغار كان «طبق الفضة
مدى الحياة»،
ال���ذي تم علي���ه تقديم االحت�ل�ال إلس���رائيل والعالم:
كان طبقًا ب���اردا ،نزيها ،مغلفا بالس���يلوفان الالمع ،مع
مظهر قانوني مزيف ،جميل ومتنور ،مغس���ول ومكوي.
م���ن دون هذا الغالف كان خجل كبير س���يلف كثيرا من
اإلس���رائيليين ويجعلهم يكرهون االحتالل ويحاربونه.
لوال شمغار والمحكمة العليا لكان العالم أيضا سيعترف
ف���ي وقت مبكر أكثر بانعدام األخالق الذي يختبئ خلف
مغسلة شمغار».

في بداية الستينيات أعد البنية
التحتية القانونية الحتالل متوقع
يرى ليفي أنه «ليس مفاجئا أن إسرائيليين كثيرين،
من جميع األطياف ،قد قدروه واحترموه بهذا الش���كل.

صدر عن

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

إسرائيل واألبارتهابد
إعداد وتحرير:
هنيدة غانم
عازر دكور

»

لقد قام من أجلنا بالعمل األهم بعد العمل العس���كري
لالحت�ل�ال .لق���د مك���ن من تخلي���د االحتالل .ش���مغار
والمحكم���ة العلي���ا التي تش���كلت وفقا لروح���ه ،منحا
االحتالل األمر الوحيد الذي كان ينقصه وهو الشرعية.
بفضل ش���مغار يمكن أن تكون مع االحتالل وأن تشعر
بأنه غير موج���ود؛ منذ بداية أيامه قض���ى بأن األمر ال
يتعل���ق باحت�ل�ال ،وأن ميثاق جنيف الرابع ال يس���ري
عليه ،بالضبط مثلما يدعي اآلن المتطرفون من اليمين.
ال يوجد تقريبا أي رجل قانون جدي في العالم اش���ترى
هذا الغباء».
ليفي يكتب أن ش���مغار توقع االحت�ل�ال أيضا« :في
بداي���ة الس���تينيات أعد المدعي العس���كري ش���مغار
البنية التحتية القانونية الحتالل متوقع ،دون أن ينكر
شرعيته .وهو أيضا منح المناطق االسم الخالد :المناطق
ُ
الم���دارة .غير محتلة وغير حرة .ش���يء ما في الوس���ط.
هك���ذا أحببن���ا المناطق ،مؤقت���ة ،وأوراقا للمس���اومة،
فقط إلى أن يتم إيجاد الش���ريك الفلسطيني المأمول،
بع���د لحظة أو لحظتين وربما ث�ل�اث لحظات .حتى ذلك
الحين مس���موح لنا الس���يطرة عليها كما نشاء .شمغار
س���مح بذلك .وخلف التعبير الذي صكه اختبأت إحدى
خ���دع االحتالل الكبرى :خدعة المؤق���ت ،أنه بعد لحظة
سينتهي».
ويش���ير ليف���ي إلى أن ش���مغار «لم يكن مس���توطنا
فظ���ا أو عنصري���ا وحش���يا»؛ لق���د كان «ب���ن غوري���ون
الجه���از القضائ���ي ،مثلما قام بتأبين���ه أفضل ورثته،
أهارون ب���اراك .عرف مثل دافيد ب���ن غوريون بالضبط
كيف يض���ع بصماته دون أن يترك آث���ارا على جوانب
ظالمية .عبقريته الحقيقية كانت في تشكيل الصورة
الليبرالية والمتنورة له وللمحكمة .ها هو شمغار يمكن
الفلس���طينيين من التوجه للمحكم���ة العليا ،وهو أمر
غير مسبوق في العالم .الجميع كانوا مأسورين بسحره
ه���ذا ،يوجد للش���عب الواقع تحت االحت�ل�ال الحق في
المقاضاة في محكمة العدل العليا .اجل «العدل» أيضا
هن���ا اختفى بتحايل كبير .س���اعدت هذه العملية في
طمس الخط األخضر .الجميع متس���اوون أمام المحكمة
وجميعهم له���م حق في المقاضاة ،س���كان الخضيرة
وسكان مخيم جباليا».
يتساءل ليفي« :بماذاأفادحق المقاضاة الفلسطينيين؟
كم مرة وقفت المحكمة العليا إلى جانبهم ودافعت عن
حقوقهم؟ وك���م مرة وقفت إلى جانب المس���توطنين؟
مت���ى لم تكن خاتما مطاطيا تلقائيا أمام جهاز األمن؟».
ويقول إنه «حتى الطرد المشين لـ  414شخصا من أعضاء
حماس إلى لبنان في العام  1992صادقت عليه المحكمة
العليا باإلجماع ،برئاس���ة ش���مغار .هذا هو شمغار الذي
ق���ال ذات مرة ،إن���ه قرر تكريس حيات���ه للقضاء العام،
بعد اعتقال���ه اداريا من قبل البريطانيي���ن وتم إبعاده
إلى أريتريا .منذ ذلك الحين اعتقلت إسرائيل ،بتشريع
من محكمة العدل العليا ،عش���رات آالف الفلسطينيين
اعتقاال إداريا ،بالضبط مثل البريطانيين الذين اعتقلوا
شمغار ،لكن كيف يمكن المقارنة؟».
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هـدوء فـي حـزب الـعـمـل وال تـلـوح أي عـواصـف فـي األفـق!
*الضربة القاصمة الثانية التي تلقاها حزب العمل في غضون  5أشهر جعلته يستوعب اقتراب زواله *
*حزب العمل ليس عنوانًا «لشهية» سياسيين جدد ليتدفقوا عليه ،والخيار الوحيد أمامه تشكيل إطار حزبي جديد يجمعه مع ميرتس*
منذ ص����دور النتائج النهائية النتخابات أيلول الماضي ،لم
يصدر صوت في حزب العمل ،فيم����ا غابت قيادته المتبقية
ع����ن واجهة وس����ائل اإلعالم ،وه����ذا يحدث ألول ّ
م����رة ،فقد
ّ
«عودنا» هذا الحزب الذي بات يبعد خطوة أو أكثر عن نهايته،
على األقل بحلته الحالية ،على أنه بعد كل هزيمة انتخابية،
تستل السيوف على رئيس الحزب« ،الذي قاد للفشل» ،فهذا
م����ا كان بعد انتخابات نيس����ان الماضي ،ولكن هذا لم يحدث
بعد انتخابات أيلول.
وكم����ا يبدو هذا مؤش����ر إل����ى إحباط من تبقوا ف����ي الحزب،
واالستس��ل�ام لواقع الحزب ،الذي ال يتسبب به رئيسه وحده،
بل إن����ه نتائج س����يرورات تراكمية بدأت بش����كل خاص في
النصف الثاني من سنوات التسعين وتراكمت الحقا.
ففي انتخابات نيس����ان الماض����ي ،تلقى حزب العمل ضربة
قاصم����ة ،بأن انهار تمثيله المباش����ر في الكنيس����ت من 19
مقعدا حققها في انتخابات  ،2015ضمن تحالف «المعس����كر
الصهيوني» ،إلى  6مقاعد في انتخابات نيسان ،وكان الحزب
برئاسة آفي غباي ،الذي اعتزل السياسة بعد تلك االنتخابات،
إذ وجهت ل����ه اتهامات بأنه قاد الحزب م����ن دون تحالف ،إذ
رفض غباي التحالف مع حركة ميرتس.
وقادت االنتقادات إلى انتخابات لرئاسة الحزب فاز بها عمير
بيرت���س ،الذي انقلب على موقفه م���ن قبل االنتخابات ،ورفض
ه���و اآلخر التحالف م���ع ميرتس ،واختار التحال���ف مع النائبة
أورلي ليفي -أبكسيس ،التي لم تنجح في اجتياز نسبة الحسم
ف���ي انتخابات نيس���ان ،ولكنها حققت قوة تع���ادل مقعدين
برلمانيي���ن .وواج���ه بيرتس انتق���ادات في الح���زب ،تبعتها
اس���تقاالت ،ومن أبرز االتهام���ات أنه اتجه إل���ى خيار طائفي
يهودي شرقي ،بدال من خيار تقارب سياسي مع ميرتس.
وتلقى حزب العمل ضربة أش����د في انتخاب����ات ايلول ،بأن
حص����ل تحالفه عل����ى  6مقاعد ،منها  5مقاع����د لحزب العمل
مباش����رة .فقد زاد عدد األصوات التي حصل عليها في أيلول
بنح����و  22ألف صوت ،إال أن ه����ذه الزيادة ّ
ثبت����ت له المقعد
السادس مع فائض طفيف.
ورغ����م هذه النتيجة ،لم تقم ضج����ة على عمير بيرتس في
صف����وف الحزب ،وال مطالبات باس����تقالته ،كم����ا جرت العادة
بع����د كل انتخابات برلماني����ة ،وباتت أش����به بطقوس ثابتة
في ح����زب العمل الذي خالل  24عاما تناوب على رئاس����ته 12
رئيس حزب ،من بينهم ثالثة رؤس����اء تم انتخابهم مرتين،
في فترات متباعدة ،وهم ش����معون بيري����س ،وإيهود باراك،
وعمير بيرتس.
وه����ذا الهدوء ليس هدوء ما قب����ل العاصفة ،ألنه كما يبدو
ل����م يبق في الح����زب من يثير عاصفة كهذه ،فالش����خصيات
المركزية التي عرفتها الس����احة السياسية على مر السنين
تالش����ت ،إما رحلت عن الدنيا ،أو اعتزلت الحياة السياسية ،أو
أنها اختارت لها مأوى سياسيا آخر.
وح����زب العمل اليوم س����يكون أمام ورطة مالية س����تكبده
عشرات الماليين ،وس����يضطر للتخلي عن الغالبية الساحقة
م����ن جهازه التنظيم����ي الوظيفي ،وليس من المس����تبعد أن
يستكمل عملية تصفية أمالك له ،وهي عملية كان قد بدأها
إيه����ود باراك في الع����ام  ،2007لتقليص العجز الحاصل في
ميزاني����ة الحزب ،التي حصة األس����د منها كانت من التمويل
الرس����مي من الكنيس����ت ،ومن ث����م مداخيل من اش����تراكات
عضوية ومن تأجير عقارات.

واألم����ر الثاني ،أن حزب العمل وأم����ام تمثيله الهزيل ،في
مقابل ما كان يتمثل به في عقود مضت من  40إلى  48مقعدا،
لم يع����د عنوانا مغريا لش����خصيات جدي����دة ،تعتزم خوض
الحياة السياس����ية ،كون الحديث ابتداء من هذا العام يجري
عن حزب صغير هامش����ي ،ال يمكنه أن يكون مرشحا لقيادة
الس����لطة ،ما يعني أنه لن يتمثل بحقائ����ب وزارية ،ووظائف
برلمانية ذات قيمة.
وكان����ت ه����ذه نتيجة معروفة لح����زب العمل ال����ذي تلقى
الضرب����ات تلو الضرب����ات في كل االنتخاب����ات التي جرت في
سنوات األلفين ،باس����تثناء انتخابات العام  ،2015التي أبرم
فيها تحالفا مع حزب «الحركة» بزعامة تسيبي ليفني ،وحقق
التحال����ف  24مقعدا ،منها ،كما ذك����ر 19 ،مقعدا لحزب العمل
الذي كان يومها برئاسة إسحاق هيرتسوغ ،الذي تم انتخابه
ف����ي صيف العام الماضي  2018رئيس����ا للوكال����ة اليهودية
الصهيونية.
ولكن حزب العمل لم يستثمر هذه القفزة ،التي جاءت بعد
مسلس����ل من التراجعات ،بل واصل اتباع السياسة الضبابية،
ولم يطرح نفس����ه بديال حقيقيا لحزب الليكود في الس����لطة،
ف����ي كافة المج����االت ،وأولها المجال السياس����ي ،إذ س����جل
الحزب تراجعا كبيرا في برنامجه السياس����ي في مطلع العام
 ،2016وش����طب من برنامجه حل الدولتين ،وطرح برنامجًا كان
يطرحه اليمين قبل س����نوات ،بأن يكون هناك حل مرحلي مع
الجانب الفلس����طيني ،يرتكز على االنسحاب من جانب واحد،
م����ن مناطق في الضف����ة ،وتحويل المدن الكب����رى ومناطقها
إلى كانتونات مغلقة ،وفقط بعد مرور س����نين سيتم فحص
إمكانية التفاوض على دولة.

مستقبل حزب العمل
ما من ش����ك ،بعد نتائج جولتي انتخاب����ات ،أن حزب العمل
س����يكون ماثال أمام احتمال عدم اجتياز نس����بة الحسم في
أي انتخابات مقبلة ،إذا ما اس����تمر على حاله هذا .وحتى اآلن
لم ُيعلن في الحزب عن أي مس����اع إلحداث انقالب في الوضع
القائم.
ولكن حتى اآلن ،اجتاز العمل اختبارا سياسيا ليس قليال ،إذ
أن الحزب كان ضمن سيناريوهات إقامة حكومة ضيقة من 61
نائبا برئاس����ة بنيامين نتنياهو بمعنى أن ينضم الحزب إلى
حكومة يمين اس����تيطاني متطرف .ورغم أن هذا تم التداول
به في وس����ائل اإلعالم ،إال أنه لم تظهر له مؤشرات ،مثل عقد
جلسات مفاوضات مع الليكود ونتنياهو.
وحاليا ُيعد حزب العمل الش����ريك الف����وري لتحالف «أزرق
أبي����ض» ،وم����ن مصلحة المكل����ف بتش����كيل الحكومة بيني
غانت����س ،أن يضمن إلى جان����ب كتلته ،كتلة ح����زب العمل،
وحتى كتلة «المعسكر الديمقراطي» ،التي في صلبها حركة
ميرت����س ،وللكتلة  5نواب ،رغم أنه من الصعب رؤية ميرتس
تنضم إلى حكومة واس����عة مع الليكود ،وباقي أحزاب اليمين
االستيطاني.
وفي حال تشكلت حكومة برئاسة غانتس ،فإن حزب العمل
سيحظى بمكانة فيها ،وستكون أمامه فرصة لمحاولة إعادة
ترتيب أوراقه ،كي يت����دارك احتمال الزوال كليا عن الخارطة
السياسية.
ولكن في المقاب����ل ،يكثر الحديث عن احتمال جدي لتوجه
إسرائيل النتخابات ثالثة؛ وفي ظل المنافسة الشديدة بين

عمير بيرتس ..وحزب على وشك األفول.

تحالف «أزرق أبيض» والليكود ،فإن خوض العمل االنتخابات
ب����ذات التحال����ف الذي خاض ب����ه انتخابات أيل����ول الماضي،
يضعه أمام خطر عدم اجتياز نس����بة الحسم ،وهذا ما يفرض
عليه البحث عن خيار آخر.
وعملي����ا ،على ض����وء الوضع القائ����م في الخارط����ة الحزبية
اإلس����رائيلية ،أمام ح����زب العمل خيار واح����د ووحيد ،إذا أراد
الحفاظ على الحزب ،وهو التحالف مع حركة ميرتس ،التي هي
أيضا في وضع ال أقل حرجا ،إذ أن تحالفها مع حزب «إسرائيل
ديمقراطية» برئاس����ة إيهود باراك لم يحقق لها زيادة ،ال بل
إن تمثيل الحركة المباشر انخفض من  4مقاعد في انتخابات
نيسان إلى  3مقاعد في انتخابات أيلول ضمن كتلة ضمت 5
نواب؛ ما يعني احتمال خوض االنتخابات في قائمة تحالفية
بين الحزبين ،وأيضا مع ش����ركائهما ف����ي القائمتين اللتين
خاضتا انتخابات أيلول.
وهذا يبقى على الصعيد االنتخابي ،من أجل بقاء األنف فوق
سطح الماء ،ومنعا للغرق ،أما على المستوى األبعد ،فإن حزب
العمل قد أنهى دوره التاريخي في الساحة اإلسرائيلية ،ولذا
سيكون عليه أن يبحث عن تغيير استراتيجي عام في بنيته،
وبضم����ن ذلك فح����ص احتمال انصهار ح����زب العمل وحركة
ميرتس في إطار سياس����ي واحد ،قد تكون له كتلة ذات وزن

في الساحة السياسية والبرلمانية.
في مقال له في صحيفة «غلوبس» االقتصادية اإلسرائيلية،
يقول القيادي البارز األس����بق في حزب «العمل» عوزي برعام،
إن حكومة إس����حاق رابين في الع����ام  ،1992كانت «جيدة في
التعامل م����ع القضايا المحلية وتطوي����ر البنية التحتية في
جميع القطاعات ،بما ف����ي ذلك القطاع غير اليهودي (يقصد
العرب) .وخلقت عملية أوسلو تصدعات في الرأي العام ،وضد
رابي����ن كان هناك تحريض خطير انته����ى باغتياله .ثم كان
فشل شمعون بيريس في انتخابات  1996ضد نتنياهو خطوة
حاسمة».
ويضيف« :ولكن بعد ذلك جاء فوز إيهود باراك الكبير على
بنيامي����ن نتنياهو في انتخابات ع����ام  .1999وكان فوز باراك
مخالفًا للتنبؤات في تلك األيام ،لكنه اتضح أنه انتصار باهظ
الثمن ،بس����بب فقدان قدر كبير م����ن ثقة كوادر حزب العمل.
فإيه����ود باراك أث����ار الكثير من اآلمال لكنه فش����ل في إدارة
حكومته وظل لفترة طويلة نسبيا من دون أغلبية برلمانية».
ويقول برعام «إن فشل مؤتمر كامب ديفيد في العام 2000
س����ارع بانهيار اليس����ار الصهيوني .أتذكر أن باراك ظن أنه
إذا اس����تطاع التوصل إلى اتفاق مع عرفات ،حتى لو كان ذلك
يشمل تقس����يم القدس ،فإنه سيفوز باألغلبية في استفتاء

مس����تقبلي .ولكن بعد الفشل ،أعلن أن المفاوضات أثبتت أنه
ال يوجد ش����ريك للس��ل�ام .وكان هذا التصري����ح بمثابة ضربة
قاسية لليسار اإلسرائيلي».
وحس����ب برعام ،بذلك انهار المرتك����زان اللذان جعال حزب
ً
العمل بدي��ل�ا حقيقيًا في آن واحد ،األمل في س��ل�ام محتمل
في إطار أوس����لو ،وكذلك انهي����ار اتحاد النقاب����ات العمالية
«الهستدروت».
ويختم برعام مقاله« :لقد ش����هدنا من����ذ ذلك الحين عملية
تقهقر مستمرة .لقد تراجعت الثقة بالسالم ،وانهار تقريبًا،
في حين بدأ يغيب النض����ال في القضايا االجتماعية ،وبهذا
ً
فش����ل ح����زب العمل ف����ي أن يكون بدي��ل�ا قيادي����ًا لليكود».
ويضيف «كانت االنتخابات األخيرة ،التي أجريت في  17أيلول
الماضي ،بمثابة رقم قياسي لفشل حزب العمل في الحصول
عل����ى أصوات كبيرة من المعس����كر اليميني والقطاع العربي.
كان كال الحزبين اليساريين الصهيونيين في خطر االنقراض
(يقص����د ميرتس أيضا) .وتعتمد احتماالت المس����تقبل على
تجديد وتبني سياس����ات تتحدث إلى جماهير متنوعة ،على
الرغم من األوقات الصعبة».

[ب .ج]

هبوط في نسبة الطالب في الجامعات اإلسرائيلية مقارنة مع الدول المتطورة!
*عدد الطالب في كل المعاهد العليا ارتفع في السنوات الست األخيرة بنسبة  %2بينما ازدادت شريحتهم العمرية بنسبة * %18
*ارتفاع حاد في نسبة وأعداد الطالب العرب في الجامعات اإلسرائيلية *فشل مخططات الحكومات في جذب الطالب الحريديم إلى معاهد التعليم العالي*
ق���ال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن
ع���دد الطالب في المعاهد العليا اإلس���رائيلية انخفض ما بين
العامين  2013وحتى  2017بنس���بة  ،%1في الوقت الذي سجل
في���ه عدد الطالب ف���ي دول منظمة التع���اون والتنمية للدول
المتط���ورة  ،OECDارتفاع���ا بنس���بة 5ر .%3وف���ي تقرير آخر،
لمجلس التعليم العالي اإلس���رائيلي ،يتبين أن نسبة الطالب
العرب من إجمالي الطالب في المعاهد اإلس���رائيلية ارتفعت
خالل عشر سنوات بـ  %80من حيث النسبة المئوية ،وأكثر من
 %100من ناحية عددية.
ويقول التقرير إنه بعد عامين من االنخفاض في عدد الطالب
الجامعيين في إسرائيل بشكل عام ،فقد سجل العام الدراسي
ارتفاعا في عدد الطالب الذين كانت تلك س���نتهم الجامعية
األولى في المعاهد العليا اإلس���رائيلية ،وهذا االرتفاع كان في
مختلف المواضيع.
فمن���ذ الع���ام  2013وحتى الع���ام  ،2017بقي ع���دد الطالب
اإلجمالي في الجامعات والكليات اإلسرائيلية ،العامة والخاصة،
يت���راوح ما بين  306آالف إلى  308آالف طالب .بينما في العام
الدراسي الجامعي الذي افتتح هذا األسبوع ،ارتفع عدد الطالب
الجامعيين إلى  314ألف طالب ،بمعنى ارتفاع بنس���بة  %2عن
العام  .2013في حين أن عدد أبناء الشريحة العمرية ارتفع في
ذات الفترة بنحو .%18
ّ
وبي���ن تقري���ر آخر أن ع���دد الط�ل�اب الذكور ش���هد تراجعا
مس���تمرا ،إن كان بالنسبة المئوية ،أو باألعداد الحقيقية ،ففي
حين كان عدد الطالب الذكور في العام الدراس���ي ،2011 -2010
حوالي  100ألف طالب ،ونسبتهم  %58من إجمالي الطالب في
المعاهد العليا ،فإن نسبة الذكور هبطت في السنة الدراسية
الجامعي���ة إلى  ،%42مقابل  %58م���ن الطالبات ،وانخفض عدد
الطالب الذكور إلى 7ر 96ألف طالب.
ويق���ول التقرير إن االنخفاض ال يتوق���ف عند  %4فقط ،ألن
هناك زيادة تكاثر طبيعي في تلك الفترة بين الذكور بنس���بة
 ،%11بينما نس���بة التكاثر بين الشابات كانت في ذات الفترة
بنسبة  ،%12وعددهن في المعاهد العليا ارتفع بذات النسبة.

وأحد التفس���يرات للتراجع في نس���بة الطالب عامة ،ونسبة
الط�ل�اب الذك���ور خاصة ،ه���و االرتفاع المس���تمر في نس���بة
المتدينين المتزمتين الحريديم ،وأيضا ارتفاع نس���بة العرب،
مقابل انحسار نس���بة اليهود العلمانيين .إال أن هذا التفسير
الذي أوردته صحيفة «كالكاليست» ،يصطدم أمام حقيقة واقع
الطالب العرب ،الذين سجلوا في السنوات األخيرة ارتفاعا حادا
في المعاهد العليا اإلس���رائيلية ،وبموازاة ذلك في اس���تمرار
تدفقه���م على التعليم خارج إس���رائيل ،وخاص���ة في الضفة
الغربية المحتل���ة ،واألردن ،ودول أوروبية ع���دة .ما يعني أنه
في المستقبل س���ينعكس هذا االرتفاع على نسبة الحاصلين
على ش���هادات جامعية ،ليتبين أنها أعلى من نس���بتهم في
الجامعات اإلسرائيلية.
فقد قال تقرير أخير ،لمجلس التعليم العالي اإلسرائيلي ،إن
نسبة الطالب العرب في الجامعات والكليات اإلسرائيلية ارتفع
في السنوات العشر الماضية ،من  %10من إجمالي الطالب ،إلى
نس���بة  %18في العام الدراس���ي الماضي .وتبقى هذه نس���بة
أقل من الش���ريحة العمرية التي تتراوح ما بين  %21إلى ،%22
عرب من بين اليهود (من دون القدس والجوالن) ،ولكن نس���بة
المتعلمين العرب ترتفع بعد األخذ بالحسبان أكثر من  16ألف
طالب يتعلمون في الضفة واألردن وأوروبا.
ويق���ول مجلس التعليم العالي في تقري���ره إن عدد الطالب
الع���رب في الجامع���ات والكليات اإلس���رائيلية كان في العام
 2008حوالي  24ألف طالب ،بينما عددهم اليوم  51ألف طالب.
وهذا يدل عل���ى أن الجامعات والكليات فتح���ت أبوابها بقدر
أكبر أمام الطالب الع���رب ،وباإلمكان القول إنه في خلفية هذا
أن عقب���ات كثيرة كانت في وجه الط�ل�اب العرب في المعاهد
العليا اإلس���رائيلية قد خف���ت .إذ تبين لمؤسس���ات التعليم
اإلس���رائيلية أن دراس���ة العرب خارج البالد يأتي على حساب
االقتصاد اإلس���رائيلي ،وأيضا على حساب ميزانيات المعاهد
اإلس���رائيلية .ففي نهاية المطاف ،الغالبية الساحقة جدا من
ه���ؤالء الطالب ينهون دراس���تهم في الخ���ارج ،ويعودون إلى
الوطن ،ويجت���ازون االمتحانات الخاصة بال���وزارات أو النقابات

وينخرطون في العمل.
وقد تنبهت إس���رائيل بعد الع���ام  ،2010إلى أن عدد الطالب
في األردن وحده���ا تجاوز في حينه  14ألف طالب ،وبالنس���بة
لها ،فهذا يعني مئات ماليين ال���دوالرات تخرج من االقتصاد
اإلس���رائيلي إلى الخارج .وبعد ذلك ج���اءت الجامعة األميركية
في جنين التي تس���توعب قرابة  5آالف طالب من فلسطينيي
الداخ���ل ،وفق التقديرات ،إضافة إل���ى  3آالف طالب يتعلمون
في جامع���ة النجاح في نابلس وفي جامعة بير زيت وأيضا في
جامعة بيت لحم ،في حين أن عدد الطالب في األردن هبط حاليا
إل���ى محيط ألفي طال���ب .وبعد هذا يأت���ي آالف الطالب الذين
يتعلمون في أوروبا ،وبشكل خاص في أوروبا الشرقية وروسيا.
ويقول التقرير إن نسبة التس���رب من الجامعات بين العرب
في حدود  ،%10إذ أنها بين الش���بان العرب  %14وبين الشابات
العربيات  ،%7أما نس���بة التس���رب بين الط�ل�اب اليهود عامة
فهي في محيط .%7
وكانت القفزة أيضا في الدراس���ة للق���ب الثاني ،إذ ارتفعت
نسبة الطالب العرب من  %6في العام  ،2008إلى  %14في العام
الدراسي الماضي ،ولكن من ناحية عددية فقد تضاعف العدد
ثالث مرات ،من  2855طالبا في العام  ،2008إلى  9247طالبا في
العام الماضي.
ف���ي المقابل ،كش���ف تقرير لمراق���ب الدولة الع���ام عن أن
كل مخططات الحكومات اإلس���رائيلية لرف���ع أعداد الطالب من
المتدينين المتزمتين الحريديم في الجامعات اإلسرائيلية قد
سجلت فشال ذريعا ،ولم يتحقق أي من األهداف التي وضعتها
الحكومة .ومن أهم أس���باب هذا الفش���ل أن مدارس الحريديم
ما تزال ترفض تطبيق المنهاج التعليمي الرس���مي العصري،
وتحظر دراسة مواضيع أساسية هامة ،مثل الرياضيات ،واللغة
اإلنكليزية ،ومواد علمية.
ويضطر طالب الحريديم ،الذين يريدون استكمال دراستهم
الجامعية ،إل���ى تلقي دروس في معاهد أخرى ،ولكن من يصل
منهم إلى مقاعد معاهد التعليم العالي ،بضع مئات س���نويا،
ف���ي الوقت الذين يس���جلون فيه نس���بة  %25من الش���ريحة

العمري���ة المالئم���ة للجامعات .وقال تقري���ر مراقب الدولة إن
 %78م���ن الحريدي���م الذي���ن يحصلون على اللق���ب األول في
السنوات األخيرة هم من اإلناث.
وهذا الفشل يأتي بموازاة فشل الحكومات ،وخاصة حكومات
بنيامي���ن نتنياهو األخي���رة ،في تطبيق الخدمة العس���كرية
اإللزامية على شبان الحريديم ،واألهم هو الفشل في دفع رجال
الحريديم إلى س���وق العمل .ففي حين ارتفعت نسبة الرجال
المنخرطين في س���وق العمل في العامين  2014و ،2015حينما
تراجعت مخصصاته���م االجتماعية بق���رار حكومة نتنياهو،
التي كان الحريديم خارجها ،فإن نس���بتهم اليوم هبطت عن
 %50في س���وق العمل ،بعد أن أعادت حكومة نتنياهو األخيرة
لهم كل ما كانوا يحصلون عليه حتى العام .2013
وتق���ول صحيفة «كالكاليس���ت» ،في تقرير له���ا ،إن ظاهرة
تراجع الذكور عن الرغبة في ضمان الش���هادة الجامعية تعود
ألس���باب عديدة ،منها أولئك الذين يفضلون دراسة مواضيع
مهنية بمدة زمنية أقصر ،كما أن نس���بة من الش���بان تكتسب
مهنا خالل خدمتها العس���كرية ،وتتجه ف���ور إنهاء خدمتها
العسكرية إلى سوق العمل فورا.
ويقول عمي���د كلية التصمي���م واالبتكار في كلي���ة اإلدارة
الدكت���ور غي���ن س���اس إن هناك ظاه���رة من الش���باب الذين
يفضلون دراس���ات الدبلوم التي ينهونها خالل عامين ،وليس
الحصول على ش���هادة جامعية تس���تغرق أربع سنوات وأكثر.
ويضيف أن الشبان الذين يخدمون في وحدة جمع المعلومات
واالستخبارات « »8200في الجيش يكونون قد اكتسبوا مهارات
مهني���ة مطلوبة في س���وق العمل ،وهم يتجه���ون فور إنهاء
خدمتهم العسكرية إلى أماكن عمل ،تطلبهم وتفضلهم.
وتؤكد البروفس���ور ليالخ ليف آري ،المختصة بعلم االجتماع
ف���ي جامعة بار إي�ل�ان ،أن الرجال أكثر ج���رأة على تغيير نمط
الحياة ،وخوض مغامرات في مج���ال الحياة ،بقصد التنازل عن
الدراس���ة الجامعية ،في حين أن القلق يبقى يس���اور النساء،
الالت���ي يفضلن الدراس���ة الجامعية لضمان مس���تقبل مهني
أفضل لهن .وأضافت أن «الشهادة فقدت سحرها لدى الشباب،

الذين بات���وا يعتقدون أنه يمكنهم كس���ب لقمة العيش من
دون الحصول على درجة علمية».

مواضيع الدراسة
ومن حيث مواضيع الدراس���ة ،يقول تقري���ر مكتب اإلحصاء
إنه في الس���نوات األخيرة ُسجل ارتفاع بنسبة  %75في أعداد
الط�ل�اب في اللق���ب األول في الدراس���ات الجامعية ،في مجال
تكنولوجي���ا المعلومات واالتص���االت ،علوم الحاس���وب ،نظم
المعلوم���ات ،اإلنترنت ونظم المعلومات االجتماعية واإلدارية،
وهندسة الحاسوب.
ويبي���ن التقرير أن���ه من حيث نس���بة متعلم���ي المواضيع
التكنولوجية والمتطورة ،من إجمالي طالب المعاهد العليا ،في
العام الدراسي  ،2018 -2017احتلت إسرائيل المرتبة الخامسة
بين دول  .OECDبينما نس���بة الطالب الذين يدرس���ون العلوم
اإلنس���انية في إس���رائيل كانت 4ر %9وهي أقل من متوس���ط
5 ،OECDر.%12
وقال تقرير مجلس التعليم العالي إن عدد الطالب في موضوع
علم الحاسوب ارتفع في المعاهد اإلسرائيلية ،من  2600طالب
في العام  ،2010إلى  5600طالب في العام الدراس���ي الماضي.
كما زاد عدد طالب الهندس���ة من  8600ف���ي العام  ،2010إلى
 10400طالب في العام الدراس���ي الماض���ي .بينما الزيادة في
أعداد طالب الهندسة والرياضيات شهدت ارتفاعا طفيفا في
السنوات األخيرة ،ولكن لوحظ من اإلحصائيات استمرار ابتعاد
الطالبات عن موضوع الرياضيات.
وفي سياق متصل ،قال مجلس التعليم العالي إن الميزانية
العام���ة للتعليم العالي ارتفعت منذ العام  ،2010وحتى العام
الدراس���ي الجديد ،بنس���بة  ،%71إذ كانت الميزانية في العام
 2010حوالي  7مليارات شيكل (9ر 1مليار دوالر) ،وارتفعت إلى
8ر 11مليار ش���يكل في العام الدراس���ي الحالي الجديد (36ر3
مليار دوالر) .وهذا يعني حس���ب المجلس زيادة في ميزانيات
البح���ث العلم���ي والتطوير ،وه���و مقياس مهم ف���ي التعليم
العالي.
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ّ
قـصـة الـفـاشـسـت الـيـهـود األوائـل فـي فـلـسـطـيـن!

*أوائل المجموعات اليهودية الفاشية تشكلت في «المعسكر التنقيحي» وهو عمليًا األب الروحي التاريخي لليمين االسرائيلي الحالي*
تعريف:
فيما يلي ترجمة ألهم مقاطع دراسة نشرها الباحث اإلسرائيلي
دان تامي���ر ف���ي جري���دة «هآرتس» ح���ول قصة أوائ���ل اليهود
الفاشس���ت في فلس���طين والذي���ن تأثروا إلى ح���د بعيد بأفكار
الفاش���ية في أوروبا إبان أعوام ما بين الحربين العالميتين وكانوا
في معظمهم من «المعس���كر التنقيحي» الذي يعتبر من ناحية
تاريخية بمثابة األب الروحي لليمين اإلسرائيلي الحالي.
وتامي���ر هو محاضر في قس���م السياس���ة ونظري���ة الحكم في
جامعة بن غوريون في النقب ومعهد «عرافا» للدراس���ات البيئية.
خريج قس���م الدراسات اإلسالمية والش���رق أوسطية في الجامعة
العبرية  -القدس .تشمل اهتماماته البحثية الفاشية والحركات
اليمينية المتطرفة ،ودور البيئة في النزاعات العنيفة .وعمل في
السابق كمراسل ومحرر للشؤون الخارجية في «هآرتس».
س���يطر مزيج من الحيرة والرعب على الكثيرين في إس���رائيل
وفي جميع أنح���اء العالم خالل الحمل���ة االنتخابية قبل األخيرة،
أمام شريط فيديو دعائي عرضت فيه وزيرة العدل التابعة لدولة
إس���رائيل (أييلت شاكيد) نفس���ها مع قارورة عطر تحمل عالمة
أيديولوجية مميزة .كانت الفكرة محببة بش���كل عام ،والرس���الة
واضح���ة :ما ي���رى فيه خصومه���ا كرائحة تحيط به���ا ،هو ليس
فاشية ،بل حكم سليم وحكومة ثابتة .الفيديو ،كما هو معروف،
لم ينقذ حملة دعاية وزيرة العدل ،التي لم يتجاوز حزبها نس���بة
الحس���م (المقصود خالل انتخابات نيسان  .)2019ومع ذلك ،أثار
مرة أخرى العديد من األسئلة ذات الشأن التاريخي والمعاصر .ما
هي رائحة الفاش���ية؟ هل من الممكن شم رائحة الفاشية أصال؟
هل سبق أن كانت مرة فاشية في إسرائيل؟ وإذا كان األمر كذلك
هل يمكن أن تعود اليوم؟.
يوجد لدى اليسار الش���يوعي ميل للعثور على الفاشية في أي
مظهر من مظاهر القومية أو ،على األقل ،النظر إلى الفاشية على
أنها ص���ورة متطرفة (وحتمية ،وفقا لهذا المنهج) للرأس���مالية
الحديثة .من ناحية أخرى ،في األوس���اط اليمينية المثابرة ،فإن
«الفاش���ية» هي لعنة يجب تجنبها ،نوع من الش���بهة المستمرة
التي ينبغي التخلص منها؛ وإعالن العطور المشار إليه هو مثال
على ذلك.
ولكن ما هي الفاش���ية؟ ما ال���ذي يميزها وبم���اذا تختلف عن
تيارات سياسية أخرى في اليمين؟
في الع���ام ّ ،2004
عدد روبرت باكس���تون ،في كتابه «تش���ريح
الفاش���ية» ،س���بع خصائص قد تحدد جميعها مالمح ش���خصية
الفاشية كأيديولوجية وكممارسة سياسية (لقد ترجمت الكتاب
إلى العبرية ،ونش���ر في ع���ام  2009عن دار «علي���ات غاغ») .هذه
الخصائص هي :الثقة بسمو المجموعة  -الوطنية واإلثنية – على
كل حق للفرد وإخضاع الفرد لها؛ االعتقاد بأن المجموعة المعنية
هي ضحية لمجموعات أخرى وبالتالي لديها مبرر التخاذ أي إجراء
ض���د أعدائها (داخليي���ن أو خارجيين ،حقيقيي���ن أو متخيلين)؛
الخوف من تع���رض المجموعة لإليذاء بس���بب نزعات ليبرالية أو
ّ
تأثي���رات «أجنبية» من خارجها؛ الحاجة إلى تكتل وثيق لمجتمع
قوم���ي أكثر «نقاء» ،س���واء بالرض���ى أو بالعنف؛ التمس���ك بحق
المجموعة في الس���يطرة على اآلخرين دون أية قيود بشرية ،وهو
ح���ق ُيمنح للمجموعة بس���بب تفردها أو مواهبها؛ ش���عور بأزمة
خطي���رة ال يمكن ألي حل تقليدي توفير إجابة عليها؛ الحاجة إلى
س���لطة القائد الواحد الوحيد  -وأخي���رًا ،إطاعة القائد انطالقا من
اإليمان بأن لديه رؤى أو قدرات خارقة للطبيعة .ميزة أخرى يجب
إضافتها هي المقاومة القوية لالشتراكية بجميع أشكالها ،وهي
ميزة كانت واضحة في ممارس���ة الحركات الفاش���ية التي عملت
في النصف األول من القرن العش���رين ،حتى لو لم يكن ذلك في
أيديولوجيتها المعلنة.
إن أكثر التماثالت مع الفاش���ية شيوعًا هي األنظمة التي كان
يترأسها بنيتو موس���وليني وأدولف هتلر :عصابات «السرب» أو
فرق الصاعقة المنفلتة بقمصان سوداء أو ّ
بنية اللون ،ومسيرات
جماهيرية حاشدة ،وإخضاع مؤسسات إعالمية مستقلة للسلطة،
والقض���اء العملي على الهيئ���ة التش���ريعية ،واإلطاحة بالنظام

القضائ���ي بأكمله ،وتنظيم االقتصاد على نحو منس���جم ،إذا جاز
التعبير ،والس���عي وراء أعداء حقيقيين أو متخيلين من الداخل،
ومعس���كرات اعتقال ،وإعدامات جماعي���ة وتعبئة وتجنيد األمة
بأكمله���ا ،وأخيرًا الح���رب الخارجية التي تؤدي إل���ى دمار كامل.
وبالفع���ل ،فق���د كان حزب موس���وليني الفاش���ي وح���زب هتلر
االش���تراكي -القومي المنظمتين الفاشيتين الوحيدتين اللتين
نجحتا بالتبلور ،وتحشيد جمهور مؤيد جدي لهما وفرض سيطرة
سياس���ية ،والوصول إلى الس���لطة ،وإنش���اء نظ���ام جديد ،وفي
النهاي���ة قيادة بلديهم– اللذين قاما بقضم آلياتهما وأضرا بها
من الداخل – وصوال الى حرب فظيعة (كانت ألمانيا وإيطاليا هما
الدولتان الوحيدتان اللتان وصلت فيهما مثل هذه الحركات إلى
السلطة بشكل مستقل؛ فحكومات ُ
الدمى التي أنشأها المحتلون
في أوروبا ،بقيت على قيد الحياة فقط على حراب القوات المسلحة
اإليطالية واأللمانية ،وانهارت فور طرد تلك القوات).
ومع ذلك ،في الفت���رة ما بين الحربين العالميتين ،تم إنش���اء
وتش���غيل العدي���د من المجموع���ات والحركات األخرى (بش���كل
أساس���ي في أوروبا ولكن أيضًا في الخارج) وفقًا للنموذج الفاشي
 المجموعات التي سعت إلى تلبية االحتياجات المماثلة وتنفيذنماذج مماثلة في بلدانهم المختلفة .و»الركسس���ت» في بلجيكا
بقيادة لي���ون دغرل ،و»الجمعي���ة الوطني���ة» النرويجية التابعة
لكويزلن���غ ،و»صليب الس���هم» المجري ،و»فيل���ق المالك مايكل»
التابع لكورنيليو كودريانو في رومانيا ،و»كتيبة بريم ودي ريورا»
في إسبانيا ،و»اتحاد الفاشيين البريطانيين» الذي أقامه أوسوالد
موسلي  -هذه مجرد أمثلة قليلة من الحركات التي لم تعمل فقط
بأنماط وبأس���اليب موس���وليني وهتلر ،بل سعت أيضًا إلى إنشاء
أنظمة مماثل���ة في بلدانها .لكل واحدة م���ن الحركات المذكورة
خصائص فري���دة واعتمدت كل منها إس���تراتيجية سياس���ية
مختلف���ة بعض الش���يء ،وفقًا للمناخ السياس���ي وهيكل النظام
والرم���وز االجتماعية التي عملت في داخله���ا؛ ولكن لم ينجح أي
منها كنظيرتيها في إيطاليا وألمانيا .ومع ذلك ،فقد تش���اركت
جميعا بما يسميه العلماء «الفاش���ية العامة» .في الواقع ،كانت
الفاش���ية في عش���رينيات وثالثيني���ات الق���رن الماضي ظاهرة
سياسية برزت وعملت في كل مجتمع حديث كان يعاني من أزمة
عميقة ،من أولئك الذين كسبوا بعد الحرب العالمية األولى.

من مفكرة فاشستي
مقارنة بالرعب المس���تمر للجبهة الغربية في الحرب العالمية
األولى أو المعارك الدامية في أوروبا الش���رقية خالل تلك الحرب
وإنش���اء االتحاد الس���وفييتي بعد ذلك مباش���رة ،كانت هوامش
اإلمبراطورية العثمانية هادئة نسبيًا .لكن أهوال الحرب ،وتفكك
النظام السياسي القديم واالضطرابات االقتصادية واالجتماعية
الت���ي أعقبت ذلك ،لم تفوت أرض إس���رائيل في ذلك الوقت :من
التعبئة الجماعية ومصادرة الممتلكات ونفي مجموعات سكانية
كامل���ة ،م���رورًا بالحرمان والج���وع والقتل واالغتياالت الواس���عة
النط���اق واالنهيار الكام���ل للنظام الذي حكم عل���ى مدى أجيال
واس���تبداله بنظام إمبريالي جديد ،وال���ذي احتفظ ببعض مالمح
النظام القديم ،ولكنه ّ
سرع أيضا عمليات التحديث في المجتمع
واالقتصاد والسياسة.
باإلضاف���ة إل���ى التغيي���رات المحلية ف���ي «أرض إس���رائيل»
(فلس���طين) جاءت موجات كبيرة من الهجرة .كانت هناك موجة
هجرة من أوروبا إلى المس���توطنة اليهودية في البالد .وكما هي
الحال مع أي مجتم���ع مهاجر ،جلب المهاجرون األوروبيون معهم
عبوات ثقافية وأفكار سياس���ية مكتسبة في بلدانهم األصلية.
وإن وس���ائل االتصال التي ّ
تطورت وتس���ارعت ف���ي ذلك الوقت
(الهاتف ،التلغراف ،الصحف) ،وكذلك الروابط السياس���ية بين
أوروب���ا والبالد وحرية الحركة النس���بية قد مكنت بل وش���جعت
تدفق األفكار بين الشواطئ الش���رقية والشمالية للبحر األبيض
المتوس���ط .عالوة عل���ى ذلك ،كان ع���دد قليل م���ن المهاجرين
األوروبيين الذين أتوا من وس���ط وش���رق القارة في عش���رينيات
القرن العش���رين من الش���باب «خريجي» الحرب العالمية األولى

والزلزال الذي تالها .وس���واء أكان���وا قد تحرروا حديثًا من جيوش
ألمانيا أو الدولة النمس���اوية -الهنغارية أو روس���يا ،أو كانوا بين
إخوتهم األصغر سنًا ،مثل معاصريهم الذين بقوا في أوروبا ،فقد
كانوا أيضًا الجيل الذي ّ
شوهته الحرب العظمى.
إن مزي���ج االقتصاد المتعث���ر ،ومجتمع الجماهي���ر ذي البنية
الحزبي���ة السياس���ية الحديثة (كم���ا كانت الحال ف���ي المجتمع
العبري) ،ومجتمع قومي يتنافس مع مجتمع قومي مجاور ،وخيبة
األمل مما ب���دا كضعف المؤسس���ة السياس���ية القائمة والثقة
المحدودة في قدرة السلطات على توفير الحماية والدعم للسكان
 هذا المزيج دفع نحو البحث عن إجابات سياسية جديدة .ومثلماف���ي أوروبا ،كان هناك من وجد البديل في الفاش���ية .وبالتدريج،
تش���كلت مجموعة فاشية في المعس���كر التنقيحي (عمليًا ،األب
الروحي التاريخي لليمين االسرائيلي الحالي -المحرر).
كانت البداية متواضعة :مثل العديد من اآلخرين في منتصف
عش���رينيات القرن الماضي ،فإن إيتمار ب���ن أفي ،ابن اليعيزر بن
يه���ودا ورئيس تحرير صحيف���ة «دوأر هيوم»ّ ،
عب���ر عن المودة
واإلعجاب بموسوليني وممارساته («رجل استثنائي» ،كما وصف
بن أفي موس���وليني بعد س���نة من وصوله إلى السلطة« ،روح لن
تنجلي للعالم سوى مرة واحدة في القرن ،إن لم يكن أكثر») .على
عكس اآلخرين ،تمن���ى أن يكون قائدًا قويًا وقويًا للمس���توطنة
اليهودية في إس���رائيل ورأى مثل هذا القائد في شخص زئيف
جابوتنس���كي .بموازات���ه ،كان هن���اك كاتب مبت���دئ بدأ حياته
السياس���ية والصحافية في األوس���اط االش���تراكية وفي جريدة
«هبوعيل هتسعير» ،وكتب عمودا دوريًا في «دوأر هيوم» ،أواخر
عشرينيات القرن العش���رين بعنوان «من مفكرة فاشستي»؛ كان
اسمه آبا أحيمئير.
وجنب����ا إلى جن����ب مثقف آخر ش����عر بخيبة أمل من األوس����اط
االش����تراكية ،ه����و كاتب وش����اعر يدعى أوري تس����في غرينبرغ،
ّ
وطبيب وكاتب اس����مه يهوشع هاشل ييفين ،ش����كل أحيمئير
مجموعة من الش����باب المعروفة باسم «تحالف البلطجية» ،والتي
تهدف إلى رفع ش����أن القومية بين الشباب .وأفكار هذا الثالثي
 ال����ذي قاد الفصيل ُ«المغالي» في الحرك����ة التنقيحية -وجدت
لها تعبيرًا ف����ي صحافة تلك الفترة :بعد فترة من إدارة وتحرير
«دوأر هي����وم» ف����ي أواخر عش����رينيات القرن العش����رين ،أقاموا
في عام  1930جريدة «الش����عب» (الت����ي أصبحت في العام 1931
«جبهة الشعب») .كانت رؤيتهم للعالم تمشي دائمًا على حافة
األزمة والتهديد المس����تمر للمس����توطنة اليهودية والمشروع
الصهيوني .كان اليهود بش����كل عام والصهاينة بش����كل خاص
بنظره����م ضحايا تاريخيين ف����ي أوروبا وفي «أرض إس����رائيل».
ّ
الضاجة بالصمت»
لقد رأوا مهد والدة حركتهم في «الس����احات
في الحرب العالمية األولى ،عل����ى حد تعبير ييفين؛ وفقًا لذلك،
احتقروا الليبراليين والمعتدلين «النباتيين» وطالبي التس����وية
م����ع العرب والبريطانيي����ن .وتمجيد العنف السياس����ي  -خاصة
ضد االش����تراكيين والش����يوعيين ،ولكن أيضًا ض����د الليبراليين
والمعارضي����ن السياس����يين عمومًا  -امتزج جي����دًا مع إعجابهم
بحلق����ات اليمين المتطرف في أوروبا .لم يهتموا بإخفاء توقهم
لزعيم واحد أعجبوا به :ف����ي مؤتمر الحركة التنقيحية في فيينا
في صي����ف  ،1932اقترح عضو آخر في المجموعة ،فولفغانغ فون
فيزل ،إعالن جابوتنس����كي قائدًا مطلقًا غير محدود الصالحيات
(جابوتنسكي من جانبه رفض االقتراح).
تم حل «تحال���ف البلطجية» في أواخر ع���ام  ،1933بعد اتهام
أحيمئي���ر واثنين من النش���طاء التنقيحيين (تس���في روزنبالت
وأبراهام ستافس���كي) بقتل حاييم أرل���وزوروف في حزيران من
الع���ام نفس���ه .وتمت تبرئ���ة أحيمئير من التهم���ة ،لكنه أدين
بالتنظيم غير القانوني ُ
وحكم عليه بالسجن لمدة عامين؛ كذلك
أغلقت جريدتهم وتوقفت عن الصدور.

بين فلورنتين والعلمين
لم ينجح «تحال���ف البلطجية» إال لفترة قصي���رة ،وكان تأييده
ّ
(المعبر
الجزئي للسياس���ة الهتلرية في ألمانيا ف���ي ربيع 1933

آبا أحيمئير.

عنه في صحيفة «جبهة الشعب» والذي أثار غضب جابوتنسكي)
قصي���ر العه���د أكثر؛ حت���ى أن بعض أعض���اء الحرك���ة احتجوا
وس���رقوا علم الصليب المعق���وف من القنصلي���ة األلمانية في
«أرض إس���رائيل» .من ناحية أخرى ،اس���تمرت روابط الصهاينة
التنقيحيين مع نظام موس���وليني حت���ى العام  1938على األقل،
عندما أص���در النظام قواني���ن عرقية مش���ابهة لقوانين العرق
النازية.
إلى جانب طالب المدرس���ة البحرية التابعة للحركة التنقيحية
التي نشطت من  1935إلى  1937في مدينة تشيفيتفيكيا تحت
رعاية النظام الفاش���ي ،كان هناك شبان آخرون من التنقيحيين
الذين اكتسبوا المعرفة والتعليم في جامعات إيطالية .أحدهم
كان تس���في كوليت���ز ،الذي نش���ر ف���ي نهاية دراس���ته كتابه
«موسوليني :ش���خصيته ونظريته» ،والذي تضمن ،باإلضافة إلى
س���يرة ذاتية تمتدح الزعيم ،مجموعة مختارة من رس���ائله (على
الرغم م���ن أن إقامته في إيطاليا لم ُيمن���ع كوليتز من االنضمام
للجي���ش البريطاني الحقًا) .وثمة خريج آخر من جامعة فلورنس���ا
ف���ي ذلك العق���د كان أبراهام ش���تيرن :بعد عودت���ه إلى البالد،
تقدم في صفوف اإلتس���ل ،ولكن عندما اندلعت الحرب العالمية
الثانية ترك المنظمة وش���كل منظمة منفصلة تس���مى «اإلتسل
في إسرائيل» (الحقًا ،ليحي).
ّ
على المس���توى األيديولوجي ،تصور شتيرن في كتاباته وفي
«مبادئ البعث» التي صاغها ،بعثًا قوميًا يتالءم جيدًا مع النماذج
الفاش���ية في ذلك الوقت (ولو أنها بصيغة رومانس���ية للغاية)؛
على المس���توى العملي ،س���عى ش���تيرن إلى التعاون مع قوات
المحور في الح���رب ضد البريطانيين :محاولت���ه االتصال بالوفد

اإليطالي في البالد فش���لت ،لذلك أرس���ل في كانون الثاني 1941
أحد رجاله لالتص���ال بالممثل األلماني في بيروت .هذه المحاولة
أيضًا لم تتيس���ر (إلى حد كبير بس���بب اعتبارات مالية في وزارة
ّ
تس���رع
الخارجية األلمانية) ،لكنها جعلت الش���رطة البريطانية
عملية البحث عن شتيرن وأعضاء منظمته.
ه���ل كانت الصالت الجريئة بين الحرك���ة التنقيحية واألنظمة
الفاشية مبنية على تعاطف حقيقي وعميق ،أم فقط على شراكة
المصالح في الحرب ضد س���يطرة بريطانيا على البحر المتوسط؟
في حالة جابوتنسكي ،الذي كان بعيدًا عن االشتراكية بالمعنى
الماركس���ي ،لكنه أصر عل���ى أهمية وتطبيق قي���م ديمقراطية
ليبرالية ،كان من المفترض أن تكون ش���راكة مؤقتة .لكن بالنظر
إلى الخطب والمقاالت والقصائد والطروحات في الحلقة المغالية
في «أرض اس���رائيل» ،والحقًا «اإلتس���ل في إسرائيل» ،فإن هؤالء
األخيرين رأوا في الفاش���ية دربًا سياسية الئقة بل ودربًا مرغوبًا
بها أيضًا.
في النهاية ،في عام  ،1942تالش���ت الفاش���ية اليهودية ،بين
فلورنتين والعلمين؛ وفي شباط من ذلك العام ،في شقة صغيرة
في حي فلورنتين بجنوب تل أبيب ،تم اعتقال شتيرن على أيدي
الش���رطة البريطانية؛ في تش���رين الثاني من ذلك العام ،لحقت
بجيوش المحور الهزيمة في ش���مال أفريقيا (معركة العلمين).
حتى لو لم تكن هذه بداية النهاية ،كما قال ونس���تون تشرشل،
فقد كانت نهاية البداية :تم صد الفاشية على المسرح العالمي،
تراجعت وخفت وهجها بش���كل كبير .منذ ع���ام  ،1945لعقود من
الزمان ،كانت الفاش���ية ُمدانة ال مكان لها في مجتمع س���ليم؛ لم
تعد عطرًا مرغوبًا فيه ،بل رائحة سيئة يجب التخلص منها.

مـاذا بـقـي مـن الـفـاشـيـة الـيـهـوديـة بـعـد  80عـامـًا؟
في اليمين اإلسرائيلي اليوم ،يمكن تمييز بعض مالمح الفاشية المذكورة
أعاله بوضوح.
ّ
بس���مو األم���ة على كل حق للفرد
هن���اك عدد غير قليل لدينا ممن يؤمنون
ووج���وب خضوع الفرد لها :بدءا بالس���جود لطوطم الخدمة العس���كرية ،مرورا
بالمطالبة بإخضاع جميع قوانين األحوال الش���خصية للمؤسس���ة الحاخامية
ووص���وال إلى ازدراء من يختارون الهجرة .كذل���ك ،فاالعتقاد بأن «اليهود» في
الب�ل�اد هم ضحايا الجماعات األخرى ال يتطلب البحث عنه جهدا :االس���تخدام
النفع���ي لقتل الماليين في الحرب العالمية الثانية في أوروبا ونموذج «القلة
ض���د الكثيرين» هما عذران ش���ائعان هنا الس���تخدام دولة إس���رائيل القوة
العسكرية المفرطة.
المخاوف من تآكل «القيم القومية» الفريدة أمام القيم الليبرالية الكونية أو
التأثيرات «األجنبية» ليس���ت غائبة هي األخرى عن لوائح اليمين اإلسرائيلي،
س���واء من خالل مواقف سلبية من «صندوق اس���رائيل الجديد» أو «الحكومات
األجنبية» أو «المنظمات الدولية» أو بواس���طة مشاريع فاعلة لـ «تعزيز الهوية
اليهودية» بين الس���كان .كذلك ،فإن الحاجة إلى مجتم���ع «أكثر نقاء» ّ
جلية:
بدءا من مخاوف «الذوبان» لدى زعران حركة «لهافا» وأصحاب البذالت الرسمية
على حد السواء ،العداء الصريح لطالبي اللجوء ووصم «اليسار» ليس كمعارض
سياس���ي داخل المجتم���ع ،ولكن كعمي���ل أجنبي .وأخيرًا ،ف���إن اإليمان بحق
الشعب المختار في الس���يطرة على اآلخرين بال حدود نراه كل يوم ،منذ أكثر
من نصف قرن ،في الضفة الغربية وغزة.
مع ذلك ،ال تزال بعض الس���مات المهمة للفاش���ية الكالس���يكية غائبة عن

التجربة السياسية اإلسرائيلية اليوم .األول هو الشعور بأزمة حادة وحاسمة
ال يمك���ن ألي حل تقليدي مواجهته���ا .من الممكن تمام���ًا أن تؤدي األزمات
المس���تمرة التي يرزح فيها الوعي السياس���ي اإلس���رائيلي لعقود ،الى خلق
إحس���اس بوج���ود أزمة حادة وخطي���رة وخاصة .إن حالة الطوارئ المس���تمرة
(الدس���تورية وعلى مس���توى الوع���ي) تخفف من حالة الذعر :عندما تس���قط
الصواريخ بانتظام في مناطق من البالد ،فإنها تصبح أيضًا روتينية ،وإن كانت
قاتلة .في الوقت نفس���ه ،تتآكل المؤسسات السياسية اإلسرائيلية ببطء :من
ناحية ،في غياب دس���تور ،ال يمكن تعليق عملها ،بل تغييرها تدريجيًا فقط؛
من ناحية أخرى ،فإن البدائل التقليدية (المجتمعات ،الجمعيات ،الش���ركات
الخاص���ة ،التيارات ،س���احات الحاخام���ات) تحل محل الدولة ف���ي العديد من
المجاالت .هذه البدائل  -وهي أيضًا جزء من خصخصة المجتمع اإلس���رائيلي
 تق���دم مجموعة متنوعة من الحلول على مختلف المس���تويات لالحتياجاتاالجتماعية والسياسية لمختلف شرائح الجمهور اإلسرائيلي.
ثمة ميزة أخرى مفقودة هي الحاجة إلى سلطة زعيم فردي وعبادة وتقديس
ً
قدراته .أوال ،أحد األشياء التي تميز المجتمع اإلسرائيلي  -ولهذا ،ربما ،يجب
على المرء أن يشعر باالمتنان لجذور عميقة في التقاليد الحاخامية والشرعية
 هو التشكيك بالسلطة وغياب الطاعة العمياء لشخصية فردية .ثانيًا ،القمةمقفرة تمام���ًا« .القائد القوي» المحاط بالش���بهات ،وال���ذي يخاطب مؤيديه
وخصومه بسالس���ة ،صحيح أنه يظهر ميوال استبدادية وشعبوية ،لكنه يبدو
في س���نه المتقدمة كمن يحاول أكثر التهرب من المالحقة القضائية  -حتى
بثمن الفساد واإلفساد – وليس كمن يحاول بناء حركة جماهيرية جارفة.

لقد تم ط���رد وزير التعليم ،الذي يطالب بوزارة الدفاع (نفتالي بينيت) ،من
الكنيس���ت بعد أن حقق نجاحًا جزئيًا بين ناخبيه ،الذي���ن لم يتأثروا بالعطر
الذي كان يحاول تس���ويقه لهم .وبين الجن���راالت الذين يرغبون في الوصول
إلى الس���لطة ،من الصعب العث���ور على زعيم قادر على ّ
ج���ر حركة حازمة من
األش���خاص المستعدين للتضحية بأنفسهم فقط بسبب قوة شخصيته .لقد
حقق���ت بعض المجموع���ات الصغيرة ذات الخصائ���ص النازية بعض النجاح
في االنتخابات األخيرة ،لكن توجد لدى الكهانيين مش���كلة صغيرة :لقد مات
زعيمهم منذ أكثر من ربع قرن.

مرجل يغلي
من الصعب ،كما نعلم ،وضع توقعات للمس���تقبل .في إس���رائيل ،يمكن أن
يكون األمر خطيرًا أيضًا :عندما نش���ر كتاب عوزي فايل «يوم أطلقوا النار على
رئيس حكومة» العام  ،1991اعتبر ذلك مزحة في أحس���ن األحوال ،أو س���خرية
س���وداء في أسوأ األحوال؛ بعد أربع س���نوات ،أصبح القتل حقيقة واقعة .بين
البح���ر والنهر ،ما «ال يمك���ن تصوره» في مرحلة ما  -يظه���ر الحقًا كقابل جدا
للتحقق.
ومع ذلك ،من المهم عدم اعتبار الحركات الفاشية تهديدًا متجانسًا وفوق
تاريخي؛ مثل كل ش���يء آخر في عالمنا ،فهي أيضًا في تقلب مس���تمر .فمن
ناحي���ة ،يتغير الناس ويغيرون رأيهم :مثال ،الدكت���ور فولفغانغ فون فيزل،
الذي دعا جابوتنس���كي إل���ى تولي س���لطات دكتاتورية غير مح���دودة ،بدأ
نش���اطه السياسي في عش���رينيات القرن العش���رين داخل حركة المزراحي،
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«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:
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وبعد اس���تيالء مناحيم بيغن على اليمين في البالد ،قلل نش���اطه السياسي
إلى حد كبير؛ أصبح أحيمئير أحد المحررين الرئيس���يين للموسوعة العبرية،
وانتقل ييفين إلى االنش���غال بالفكر الديني والروح���ي ،بينما أصبح كوليتز
منتجًا سينمائيًا في الواليات المتحدة .وفي الوقت نفسه ،اكتسبت الحركات
الفاش���ية ،مثلها في ذلك مثل جميع الحركات السياسية الحديثة ،مؤيدين
جددًا ولكنها خسرت أيضًا جماهير قديمة.
يواجه العالم حاليًا أزمة بيئية واقتصادية غير مسبوقة ،وقد تؤدي بدرجة
احتمال عالية ،إلى الفقر والعوز والضائقة على نطاق واس���ع .الماليين الذين
كان لديهم في العالم الصناعي أمل بمس���تقبل أفضل ،يرونه يتالش���ى ،مع
انته���اء عصر الرخاء واالزده���ار و»النمو» في نصف الق���رن الماضي ،وصعود
موجات الهج���رة العالمية وتعمي���ق الفجوات االقتصادية وعدم المس���اواة
االجتماعية .الناخبون والمواطنون الساخطون الذين تعبوا ليس فقط من هذا
البرنامج السياسي أو ذاك ،بل من أنظمة سياسية بأكملها ،عددهم غير قليل.
هل سيتم توجيه خيبة األمل من النظام في اتجاه فاشية متجددة؟ هذا أمر
وارد الحدوث ،حتى لو كانت خصائصه مختلفة جزئيًا عن خصائص الفاش���ية
القديمة.
بعض عناصر الفاشية الكالس���يكية موجودة معنا في إسرائيل أيضًا .وقد
يخل���ق مزيج من أزمة دس���تورية حرج���ة ،وتهديد قومي اس���تثنائي ،ووضع
اقتصادي صعب ،وظهور زعيم صاحب كريزما وعديم الكوابح ،فاشية جديدة
ف���ي البلد .لم نص���ل إلى هناك بعد ،لك���ن من الممكن أن نك���ون في الطريق
المؤدية إليه.
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