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الحصار المفروض على قطاع
غزة :عدوان وقتل مستمران!

«اليسار» واليمين في
إسرائيل يعتبران أن
االنسحاب من الضفة
والقدس لن يجلب السالم!

صفحـــ ( )5ــة

ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2017/7/25م الموافق  2ذو القعدة 1438هـ العدد  404السنة الخامسة عشرة

صفحـــ ( )6ــة

تحليالت صحافية إسرائيلية حول األزمة الجديدة في القدس:

ُ
تغليب المصالح الحزبية ،تدويل قضية القدس وبطالن
َ
شعاري «المدينة الموحدة» و«جبل الهيكل بأيدينا» !

تقرير جديد لمنظمة “بتسيلم”:

عزل األحياء الفلسطينية
في الخليل ّ
يتعمق ّ
جراء فرض
قيود جديدة على حركة سكانها!

كتب سليم سالمة:
لدى محاولة اس���تعراض وتلخيص ما أثارته األزمة الجديدة في الحرم القدس���ي
الش���ريف بأحداثها ،تفاعالتها وارتداداتها ،من معالجات وتحليالت في الصحافة
اإلس���رائيلية ،يمكن اإلش���ارة إلى ثالث خالصات مركزية ش���كلت ما يمكن وصفه
باإلجماع ش���به التام بين مختلف المعلقين والمراقبي���ن والمحللين ،هي :األولى ـ
إن قرار الحكومة اإلس���رائيلية ومجلس���ها الوزاري المقلص (للش���ؤون السياسية
واألمنية) بنصب البوابات اإللكترونية في مداخل وبوابات الحرم القدسي الشريف
اتخ���ذ خالفًا لمواقف وتوصيات وتحذيرات الجه���ات واألجهزة األمنية المختصة،
وخصوصا الجيش وجهاز األمن العام (الش���اباك) ،ألنه انطلق من حسابات سياسية
ـ حزبي���ة ضيقة ،على خلفية صراعات حزبية يمينية ـ يمينية ،غلب عليها تفضيل
المصلحة السياس���ية ـ الحزبية على «المصلحة الوطنية» العليا اإلس���رائيلية ومن
ّ
خالل تجاوز األنظمة واألصول المرعية في مناقش���ة مثل هذه القضايا والبت فيها؛
الثانية ـ إن القرار ،بتبعاته الميدانية والسياسية ،يعيد الوضع في مدينة القدس
وقضيتها ومصيرها إلى موقع الصدارة ومركز االهتمام ،ليس محليا وإقليميا (عربيا
وإس�ل�اميا) فقط ،بل ودوليا أيضا ،بما يعني إعادة تدويلها من جديد؛ والثالثة ـ أن
االدعاء اإلس���رائيلي بشأن «وحدة القدس» (بشطريها الغربي /اليهودي والشرقي/
الفلس���طيني) ّ
وبأن «جبل الهيكل (الحرم القدسي الش���ريف) بأيدينا» هو محض
وه���م ليس أنه ال يجد له أي س���ند ف���ي أرض الواقع فقط ،بل تتوفر كل األس���باب
والوقائع التي تثبت بطالنه وزيفه!

حسابات حزبية وانتخابية ضيقة

قرار نصب البوابات اإللكترونية ،الذي ّ
ً
«إجراء
س���وقته الحكومة اإلسرائيلية بوصفه
تكتيكيًا فقط» ،جاء بتوصية من وزير األمن الداخلي (المس���ؤول عن جهاز الش���رطة)،
غلعاد إردان ،والمفتش العام للش���رطة ،روني ألش���يخ ،من دون إجراء أي نقاش أو بحث
جدي حول الموضوع في الهيئات القيادية العليا في جهاز الشرطة ،وسرعان ما حظي
بتأيي���د عدد من ال���وزراء ،من بينهم وزراء م���ن حزب «الليكود» (زئي���ف إلكين وميري
ريغ���ف ،مثال)ّ .
ّ
األه���م كان تأييد وزير التربية والتعلي���م ،نفتالي بينيت ،رئيس
لكن
ّ
واألشد لحزب «الليكود» ورئيسه،
حزب «البيت اليهودي» ،الذي يش���كل الخصم األقوى
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،في المنافس���ة على أصوات الناخبين من األوس���اط
اليمينية في المجتمع اإلس���رائيلي ،في داخل إسرائيل وبين المستوطنين في الضفة
الغربية .وحيال هذا التأييد من جانب بينيت ،رأى نتنياهو (الذي قال بعض المحللين
إنه بدا ،حتى تلك اللحظة ،وكأنه تعلم الدرس من األحداث التي أعقبت قرار حكومته،
في واليته األولى عام  ،1996بفتح نفق أرضي أس���فل أساسات المسجد األقصى ،والتي
أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ومقتل عدد من الجنود اإلسرائيليين) أنه
س���يظهر بمظهر «الضعيف» و»غير الحازم» في «المعركة على القدس» وفي «مواجهة
الفلسطينيين وسعيهم إلى فرض وقائع ميدانية تثبت سيطرتهم على القدس».
وذه���ب بعض المحللين إل���ى التأكيد على أن تزامن احت���دام الصراع اليميني ـ
اليميني على خلفي���ة هذه «الحادثة العينية ،المحلي���ة الموضعية» (كما وصفها
معلق «هآرتس» للشؤون األمنية ـ العسكرية ،عاموس هرئيل) مع استمرار واتساع
التحقيقات الجنائية المتعددة والمتشعبة التي تعصف بنتنياهو وعدد كبير من
كرسيهّ ،
ّ
قصر الطريق جدا على
مقربيه لتش���كل خطرا جديا على سلطته ومستقبل
نتنياه���و لـ «الوقوع في خطأ فادح ،بل خطيئة محاولة تصدير أزماته ،الش���خصية
والحزبي���ة ،ولو بثمن غير محس���وب قوامه تفجير صراع دين���ي ،ذي أبعاد إقليمية
ودولية» (كما كتب المعلق السياس���ي في صحيفة «معاريف» ،بن كسبيت) .وهكذا
«أصبح من الواضح ،بنظرة إلى الوراء ،أن القيادة السياسية الرسمية في إسرائيل لم
ّ
تقدر ،بصورة كافية وصحيحة ،اإلسقاطات والتداعيات المحتملة لقرارها المتسرع
بنصب البوابات اإللكترونية» ،كما أشار هرئيل .أما أمير أورن ،المعلق في «هآرتس»،
فكتب« :بين الخوف من بيني���ت والتحقيقات الجنائية ولجان التحقيق (المحتملة
الحقا) ،اختفت آثار القيادة القومية»!

القدس في المركز إقليميا ودوليا من جديد
عالوة على كل ما أثارته األحداث األخيرة في «الحرم القدس���ي الشريف» خاصة،
وفي القدس عامة ،من تحركات سياس���ية ودبلوماسية مكثفة على مستوى الدول
العربية واإلس�ل�امية ،وما اس���تنهضته من حراك ش���عبي جماهي���ري في العديد
م���ن العواصم والمدن العربية واإلس�ل�امية والعالمية ،أش���ار المحللون والمراقبون
اإلسرائيليون بشكل خاص إلى ما أعقبها من تصريحات وبيانات ،بل خطوات فعلية،

القدس :صراع وقائع على األرض.

ً
ف���ي عدد من العواصم األوروبي���ة والعالمية عامة ،منبهين إل���ى أن هذه مجتمعة
تعيد األوضاع في مدينة القدس ،مكانتها ومستقبلها ،إلى مركز االهتمام الدولي،
انطالق���ًا من فهم خطورة م���ا تنطوي عليه من فتائل النفج���ارات متكررة محتملة،
ً
مستقبال.
ولفت هؤالء ،في هذا الس���ياق ،إلى اس���تعجال اإلدارة األميركية بإيفاد مندوب
خ���اص عنها ،هو جيس���ون غرينبالت ،كان من المقرر أن يصل إلى إس���رائيل أمس
االثنين لمناقش���ة حيثيات األزمة الحالية وتطوراتها وس���بل الخ���روج من مأزقها
ف���ي محاولة للتوصل إل���ى حل يعيد الوضع إل���ى ما كان عليه قبل ق���رار الحكومة
اإلسرائيلية نصب البوابات اإللكترونية.
أفادت األنباء بأن غرينبالت س���يكون على اتصال دائم مع جاريد كوشنير ،صهر
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،ومساعده األقرب ،الذي قالت شبكة «سي .إن .إن»
األميركية إنه «يجري منذ أيام اتصاالت ومش���اورات م���ع أطراف مختلفة بغية نزع
فتيل األزمة والتوصل إلى حل لها» .لكن بعض المراقبين والمعلقين اإلسرائيليون
اعتب���روا ،في نغم���ة نقدية واضح���ة ،أن «تدخل اإلدارة األميركية ج���اء متأخرًا ،إذ
ّ
تذكرت اآلن فقط بذل جهد ما لتهدئة األوضاع» ،مشيرين إلى أن ترامب «غارق في
ُ
مشكالته الداخلية العويصة ويبدي اطالعا سطحيا وضئيال جدا في كل ما يجري في
منطقة الشرق األوسط» ،بينما نقل آخرون (مراسل «هآرتس» السياسي ،باراك رفيد،
مث�ل�ا) عن «مصدر رفيع ف���ي اإلدارة األميركية» قوله إن ترامب «يتابع عن كثب آخر
التطورات في القدس والمنطقة» وإن «اإلدارة األميركية تجري اتصاالت مكثفة مع
األطراف ذات العالقة لمنع التصعيد وحل األزمة ،وذلك من منطلق التزامها بإيجاد
حلول للقضايا األمنية العالقة»!
وأضاف مراس���ل «هآرتس» أن «البيت األبيض شديد القلق حيال التصعيد الحاصل
في األيام األخيرة ،لكنه فضل تركيز اتصاالته خالل األسبوع األخير في قنوات سرية
وهادئة وعدم نش���ر أية بيانات رسمية» .ونقل عن «مصدر مطلع» أن محادثة هاتفية
جرت بين مس���ؤولين في البيت األبيض ورئيس الحكومة اإلسرائيلية ،نتنياهو ،خالل
زيارة األخي���ر إلى هنغاريا نهاية األس���بوع الماضي« ،لم يطلب خاللها المس���ؤولون
األميركيون إزالة البوابات اإللكترونية من مداخل الحرم القدسي («جبل الهيكل») ،بل
ناقشوا الحاجة إلى ترتيبات أمنية هناك وكيفية تطبيقها بصورة ناجحة وناجعة»!

«جبل الهيكل بأيدينا» ـ هل حقًا؟
أع���ادت الهب���ة الفلس���طينية األخيرة في الق���دس ،على خلفية وض���ع البوابات
اإللكترونية في مداخل الحرم القدس���ي الش���ريف ،إلى واجه���ة النقاش العام في
إسرائيل مسألة قديمة ومتواصلة تتعلق باالدعاء اإلسرائيلي الرسمي (والشعبي)

(أ.ف.ب)

المتمثل في شعارين مركزيين هما :شعار «القدس عاصمة إسرائيل الموحدة إلى
األبد» ،بكال ش���طريها الغربي (اإلسرائيلي) والش���رقي (الفلسطيني)؛ وشعار «جبل
الهيكل (الحرم القدسي الشريف) بأيدينا» ،وهو الشعار الذي أطلقه مردخاي غور،
الذي تولى قيادة لواء الجيش اإلس���رائيلي الذي احتل مدينة القدس العربية إبان
ع���دوان حزيران  .1967وقد أصبح هذا الش���عار ،الذي أطلق���ه غور بعيد االنتهاء من
احتالل القدس العربية مباش���رة ،ورفع العلم اإلس���رائيلي عل���ى قبة الصخرة ،أحد
العالمات المميزة لتلك الحرب في الخطاب اإلسرائيلي العام.
وقد أكد غير قليل من المعلقين والمحللين اإلسرائيليين أن األحداث األخيرة في
الحرم القدس���ي وفي القدس عموما تأتي لتثبت من جديد وهم هذين الشعارين،
زيفهم���ا وبطالنهما .والالفت أن هذه الخالصة ش���كلت محط إجم���اع بين محللين
ّ
طرفي الخارطة السياس���ية اإلس���رائيلية ،بيمينها
ومعلقين محس���وبين على كال
و»يسارها»ْ ،
وإن من منطلقات متباينة وبحجج مختلفة.
وبرز من بين هؤالء اثنان ،بشكل خاص ،هما المعلق يسرائيل هرئيل ،أحد قياديي
المس���توطنين في الضفة الغربية ،مؤس���س «معهد االس���تراتيجيا الصهيونية»
ورئيس���ه األول ،من جهة ،والصحافي رفيف دروكر ،المحلل السياس���ي في القناة
العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي.
فقد كتب هرئيل (في «هآرتس») مقالة تحت عنوان «جبل الهيكل بأيدينا» سخر
فيه من هذا الشعار واستعرض «التضييقات» المفروضة على اليهود في «ممارسة
حقهم في تأدية ش���عائرهم الدينية في أقدس مقدس���ات الش���عب اليهودي»،
متباكيا على أن «الجس���م ال���ذي يحرص كثيرا على حق العرب في المس���اواة وفي
العبادة هو الذي ّ
يكرس التمييز الفظ والمس���تفز ض���د اليهود في جبل الهيكل،
بينم���ا تلوذ عش���رات التنظيمات المدافعة عن حقوق اإلنس���ان بالصمت المطبق»!
وختم بالقول« :نعم مردخاي غور ،جبل الهيكل بأيدينا حقًا»!
أما رفي����ف دروكر فكتب (في «هآرتس» أيضا) مقالة بعن����وان «ليس بأيدينا» قال
فيه إنه «إذا كان ثمة خير في األزمة الحالية فهو أنها تقدم تعبيرا قاطعا عن معنى
شعار «جبل الهيكل بأيدينا» .وأضاف« :يدعي اليمين في إسرائيل بأنه إذا ما أزيلت
البوابات اإللكترونية فسيش����كل ذلك برهانا على أننا لس����نا أس����ياد المكان .اليمين
محق في هذا ،فنحن لس����نا أصحاب الس����يادة هناك حقًا .وق����د آن األوان ألن يعرف
الجمهور اإلسرائيلي كله هذه الحقيقة .آن األوان ألن نسأل أنفسنا ،بعد  50سنة من
تواجدنا هناك ،واآلن في ظل إحدى الحكومات األكثر يمينية :إذا لم نكن قد امتلكنا
الس����يادة هناك حتى اآلن ،فمتى س����نفعل إذن؟؟ كم من الوقت يجب أن نواصل بعد
التمس����ك بشعار «جبل الهيكل بأيدينا» ،طالما أن معناه الحقيقي هو :حتى البوابات
اإللكترونية التي نضعها هناك يمكنها أن ّ
تفجر انتفاضة جديدة؟»!

ّ
استئناف المساعي لسن قانون «إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي»!
*«المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» يطالب بـ«حفظ التوازن بين طابع إسرائيل كدولة قومية يهودية
وطابعها الديمقراطي وفي جوهره االلتزام بالمساواة واالعتراف بمكانة األقليات» ! *
مع تجدد البحث في مش���روع قان���ون “الدولة القومية اليهودية” (االس���م الكامل
للقانون“ :قانون أس���اس :إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي”) الذي أعيد طرحه،
بصيغة معدلة ،على الكنيس���ت اإلس���رائيلي الس���تنئاف عملية تشريعه وتكريسه
قانونًا رس���ميًا في إسرائيل ،دعا “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” (القدس) إلى
ّ
«تبني تش���ريع واس���ع وتوافقي يكرس طابع الدولة القومي ومبادئ المس���اواة ،بروح
وثيقة استقالل إس���رائيل» ،وذلك ضمن «ورقة موقف» خاصة ّ
أعدها رئيس المعهد،
ّ
يوحنان بالسنر ،ونائباه البروفسوران يديديا شطيرن ومردخاي كريمنيتسر ،ووجهوها
كـ»رسالة خاصة» إلى جميع وزراء الحكومة اإلسرائيلية وأعضاء الكنيست اإلسرائيلي،
في األسبوع الماضي ،تحت عنوان «نعم لدولة القومية ـ ال للدولة القومجية»!
ّ
المش���رعين البرلمانيين إلى «إقرار مش���روع
تدع���و «ورقة الموقف» هذه جميع
بديل يضع القومية اليهودية كمبدأ أساس على قدم المساوة مع واجب إسرائيل
الديمقراطي في ضمان المس���اواة لجميع مواطنيها ،ب���روح ما نصت عليه وثيقة
اس���تقالل دولة إسرائيل» ،مشيرة إلى أنه «ال حاجة إلى نص دستوري يكرس مبدأ
كون إس���رائيل دولة قومي���ة يهودية ،ألنه (المبدأ) مثبت في وثيقة االس���تقالل
وفي قوانين األس���اس» .ومع ذلك« ،إذا كان القصد هو ،حقا ،الدفع بإجراء دستوري
يؤكد طابع دولة إس���رائيل ،فمن الضروري أن يشمل اإلجراء تطرقا إلى طابع الدولة
العام ،وليس إلى أحد جوانبه ومركباته فقط .ولهذا ينبغي أيضا ،ومقابل تكريس

موضوعة القومية اليهودية ،االعتراف باألقليات وبحقوق المجموعات الس���كانية
المختلفة في المجتمع اإلس���رائيلي ،وخصوصا حقها في رعاية وتنمية ثقافتها،
ديانتها ،لغتها وتراثها».
ف���ي مس���تهل ورقتهم /رس���التهم هذه ي���رى ّ
معدوها ض���رورة «توضيح أننا
ملتزم���ون ،بكامل روحن���ا وقوتنا ،بمبدأ كون إس���رائيل دولة قومي���ة ديمقراطية
ملتزمة بالمس���اواة ،يجس���د الش���عب اليهودي فيها حقه في تقري���ر المصير»،
لكنهم يش���ددون على إن إجراء أحادي الجانب كهذا من شأنه خلخلة التوازن بين
ّ
مركب���ي الدولة ،اليهودي والديمقراطي ،بما «س���يعمق الش���روخات القائمة أصال
في المجتمع اإلس���رائيلي وسينعكس ليس فقط على األحكام القضائية الصادرة
عن المحاكم في إس���رائيل وس���يقلص القدرة على حماية حق���وق المواطنين في
ّ
وسيمس بالقدرة على ضمان
إسرائيل ،وإنما أيضا س���يعود بضرر معنوي وتربوي
حياة مشتركة بين المجموعات المختلفة في الدولة».
عل���ى هذا ،يدع���و معدو «ورقة الموق���ف» الوزراء وأعضاء الكنيس���ت «ليس إلى
التراجع عن مسعى تعريف الهوية القومية اليهودية على عتبة الذكرى السبعين
لتأس���يس الدولة ،بل إل���ى صياغة القان���ون بصورة جذرية ،منفتح���ة ،احتوائية
وضامنة لالحترام ،من خالل بذل جهود جدية وصادقة من أجل التوصل إلى توافق
ُ
اجتماعي وسياسي أوس���ع ما أمكن ،على أساس اقتراح القانون الذي أ ِع ّد استنادا

إلى الفصل التمهيدي في مشروع «الدستور التوافقي» الذي صاغه ،ضمن معهد
الديمقراطية ،طاقم برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق ،مئير شمغار».
فف���ي الفصل المذكور ـ كما يوضح معدو «الورقة» ـ «حفظ للتوازن المطلوب بين
طابع إس���رائيل كدولة قومية يهودية من جه���ة ،وبين طابعها الديمقراطي وفي
جوهره االلتزام بالمساواة واالعتراف بمكانة األقليات من جهة أخرى» .وباإلضافة
إليه ،يجدر س���ن قانون أساس خاص ّ
يثبت ،كمقدمة للدستور وقاعدة له ،المبادئ
الت���ي نصت عليها «وثيقة االس���تقالل» التي تش���كل ،في نظر مع���دي «الورقة»،
«التعبير األوضح عن يهودية الدولة ،س���وية مع كونها دولة جامعة تشمل جميع
مواطنيها وتلتزم ،على نحو صريح ،بالمساواة التامة لجميع مواطنيها»!
ويشدد رؤساء «المعهد اإلس����رائيلي للديمقراطية» في ورقتهم هذه على «واجب
معارضة أي اقتراح ال يضمن تعبيرا واضحا عن حق جميع مواطني الدولة في المساواة
التامة في الحقوق ،السياسية واالجتماعية» ،كما ورد في «وثيقة االستقالل».
هذا التعبي���ر عن «حقوق المجموعات المختلفة م���ن األقليات» توجبه التزامات
إسرائيل وتعهداتها الدولية ،وخصوصا من خالل انضمامها إلى الميثاق الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياس���ية من العام  1966وهو األمر الكفيل بـ»تأكيد
وتوضيح حقيقة كون دولة إس���رائيل تجسيدًا لحق ش���عب واحد فقط في تقرير
المصير القومي ـ الدولتي ،هو الشعب اليهودي»!

ّ
«من���ذ منتصف تس���عينيات القرن العش���رين الفائ���ت ينفذ الجيش
اإلس���رائيلي سياس���ة الفصل والتمييز في قلب مدينة الخليل .وضمن
ذلك أغلق الجيش ش���وارع رئيس���ية ف���ي المنطقة أمام حرك���ة المرور
الفلس���طينية بعضها بشكل ّ
تام وفي بعضها اآلخر ُيسمح عبور المشاة
فقط .وبالرغم من هذا الواقع القاس���يّ ،
قرر الجيش في ش���هر أيار 2017
ً
مزيدًا من التش���ديد في القيود ،الصارمة أص�ل�ا ،المفروضة على حركة
الفلس���طينيين» -هذا ما جاء في تقرير جديد نشرته منظمة «بتسيلم»
اإلس���رائيلية لحقوق اإلنس���ان األس���بوع الماضي وأكدت في���ه أن هذه
السياس���ة ّأدت إل���ى انهيار وس���ط المدين���ة ،ال���ذي كان بمثابة مركز
ّ
تجاري ّ
يؤمه س���كان المنطقة ،وإلى رحيل اآلالف من س���كانه .وأش���ارت
ّ
إلى أن وسط المدينة اآلن بات ش���به مهجور والسكان الذين بقوا هناك
اليومية من جانب أفراد ّ
ّ
قوات األمن
يعانون من االعتداءات والمضايقات
والمس���توطنين الذي���ن انتقلوا للعيش هناك تح���ت حمايتهم .كما أن
ّ
ّ
المس الخطير بعش���رات اآلالف من الفلس���طينيين ،والذي يشكل عقابًا
ّ
نحو معقول ،بل ويحول حياتهم
جماعيًا ،ال يتيح لهم إدارة حياتهم على ٍ
إل���ى جحيم ال ُيط���اق .وبهذه الطريقة تدفع إس���رائيل الفلس���طينيين
للخروج من مركز المدينة ْ
عبر سياسة «الترانسفير الهادئ» والمتواصل.
وأش���ار التقرير إلى إطالة جدار الفصل والتمييز في ش���ارع الساليمة،
فكتب :شارع الساليمة هو أحد الش���وارع الرئيسية التي يحظر الجيش
ّ
الرئيسي ّ
ّ
فلسطيني
لحي
فيها حركة المركبات الفلسطينية ،وهو الشارع
ّ
يحمل االسم نفس���ه .لهذا الش���ارع والذي يؤدي إلى الحرم اإلبراهيمي
ُ
مدخالن نصب فيهما حاجزان :م���ن الغرب حاجز المخبز “المأفياه” ومن
الشمال حاجز “سفساليم» .ومع مرور السنين ّ
غير الجيش من حين لحين
ُبني���ة حاجز «المأفياه» والقيود التي يفرضها على عبور الفلس���طينيين
منه .ففي عام  ،2012نصب الجيش على امتداد الش���ارع جدارًا يقس���مه
معبد ُخ ّصص لليهود فقطُ ،
رئيسي ّ
ّ
وسمح فيه بمرور
إلى قسمين :شارع
ّ
ّ
المركبات ُ
ّ
والمش���اة ،ومس���ار ضيق وغير ممهد ينته���ي بدرج خصصه
الجيش لعبور المشاة الفلسطينيين .وفي شهر آذار  2013ألغى الجيش
ّ
ّ
مصور نشرته منظمة «بتسيلم» وثقت
الفصل ،وذلك في أعقاب ش���ريط
ّ
ّ
ُ
فيه رجال ش���رطة حرس الحدود وهم يوضحون أنه يسمح لليهود فقط
والمعبد من الش���ارعّ ،
ّ
ّ
لكن الجيش أبقى
الرئيس���ي
بالمرور في القس���م
الجدار على حال���ه .وفي كانون الثاني  2015أع���اد الجيش العمل بنظام
الفصل في الشارع ،ومنذ ذلك الوقت وهو يمنع الفلسطينيين من العبور
المعبد من الش���ارع فهو ّ
ّ
مخصص للمستوطنين اليهودّ .أما
من القس���م
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحي الفلسطينيون فيوجههم الجيش إلى طريق جانبية ضيقة
سكان
ّ
ّ
ّ
وغير ممهدة ،ويظهر هذا مصورًا في ش���ريط آخر أعدته المنظمة .وفي
عمق الجيش الفصل عندما ّ
شهر أيار ّ 2017
أتم بناء جدار يغلق في وجه
ّ
ّ
ّ
الفلس���طينيين مقطعًا إضافيًا من الشارع يؤدي إلى حي “غيث” ،ونصب
عن���د نهاية الجدار الجدي���د بوابة مقفلة .في البداي���ة ُع ّين في المكان
ّ
ش���رطي من أفراد ح���رس الحدود كان يفتح البوابة لس���كان الحي الذين
أرادوا الدخ���ول أو الخروج منها .لكن بعد يومين أقف���ل الجيش البوابة،
وأبقاه���ا مقفلة ّ
لمدة ثالثة أيام متواصلة .وأبلغ ضابط من حرس الحدود
ّ
ّ
بعض س���كان الحي الذين تجمعوا عند البوابة أنها ستكون مغلقة طوال
ّ
اللي���ل ،من منتصف الليل حتى الس���اعة  6:00صباحًا ،وأنه من الس���اعة
 6:00صباحًا وحتى منتصف الليل س���يأتي لفتحها أفراد حرس الحدود
ّ
كلما ّ
كاف من الناس،
الواقفون عند حاجز “المأفياه” القريب،
تجمع عدد ٍ
وفق تقديرهم.
ّ ّ
ّ
من اإلفادات التي ّ
تبين أنه ال
قدمها س���كان الحي لمنظمة “بتسيلم”
ً
ّ
يتم تطبيق اإلج���راء الموصوف أعاله أيضًا :فمثال ،من  15إلى  21حزيران
كانت البوابة مقفلة طيلة الوقت ،ولم يس���مح أفراد الشرطة ألحد بالعبور
منها .ومنذ ذلك الوقت تبقي الش���رطة البوابة مفتوحة في بعض األيام
ّ
يمر منها الناس ّ
لمدة ساعات طويلة بحيث ّ
بحرية ،ولكن في أيام أخرى ال
تسمح الشرطة بالعبور سوى لساعات قليلة .أي ّ
أن إغالق البوابة وفتحها
ّ
ّ
َ
يتم على نحو ّ
تعس���في ،ما ُيبقي الس���كان في حالة من الاليقين الدائم
ٍ
ف�ل�ا يعلمون هل س���وف يتمكنون م���ن العبور من هناك أم ال .المس���ار
البديل الذي ُي َ
جبر الناس على س���لوكه عندما تكون البوابة مغلقة يطيل
ّ
ّ
طريقه���م بدقائق كثي���رة ،كما أنه يمر في أزقة معتم���ة وأدراج كثيرة
بحيث أنه صعب للمشي ومحفوف بالمخاطر في ساعات الليل.
ّ
وتطرق التقرير إلى وادي النصارى والحريقة وجبل جوهر ،وهي أحياء
ّ
ّ
ّ
فلسطينية في الجهة الجنوبية من مدينة الخليل ،ويبلغ تعداد سكانها
نحو  45ألف ش���خص ،فقال إن���ه بجانب هذه األحي���اء أقيمت عام 1972
مس���توطنة كريات أربع ،والطريق من المستوطنة إلى الحرم اإلبراهيمي
ّ
ّ
ّ
ويسميه
الرئيسي الذي يربط األحياء الثالثة المذكورة،
يمر من الش���ارع
ّ
الجي���ش “مس���ار المصلين” .في عام  2002أنش���أ الجيش ج���دارًا طوله
 300مت���ر فصل ّ
حي وادي النصارى عن الش���ارع ،وذلك بعد أن قتل فيه
ّ
ّ
فلس���طينيون  12من أف���راد قوات األمن .منذ ذل���ك الوقت يمنع الجيش
ّ
الفلس���طينيين من العبور من ذلك الجزء من الش���ارع ،ويوجههم عوضًا
ّ
صخرية محاذية له .في عام  ،2002نصب الجيش بوابة
عن ذلك إلى أرض
ً
ّ
ّ
فصلت حي وادي النصارى عن حي جبل جوهر وحي الحريقة .بداية حظر
الجيش تمامًا عبور الفلس���طينيين من البوابة .بعد مرور حوالي عام ،بدأ
بالس���ماح بعبور الفلسطينيين س���يرًا على األقدام ،وفي عام  2014أصدر
ّ
تصاريح عبور للمركبات فقط لمئة من س���كان ه���ذه األحياء .في أعقاب
الهبة الش���عبية الت���ي اندلعت في نهاية ع���ام  2015ألغيت أيضًا هذه
التصاريح ،ومنذ ذلك الوقت ُيسمح للفلسطينيين بالمرور من هذه البوابة
فقط س���يرًا على األق���دام .وأحيانًا يقف هناك جنود ف���ي عطلة نهاية
ّ
اليهودية ويفرضون قيودًا على حركة المشاة .في 22
األس���بوع واألعياد
أيار  2017نصب الجيش جنودا على البوابة وبدأ بمنع الفلس���طينيين من
ّ
عبور هذه الطريق حتى سيرًا على األقدام أيضًا .وابتداء من نهاية شهر
حزيران ،يمنع ويس���مح الجيش عبور المشاة الفلسطينيين من حين الى
ّ
عش���وائي .ال يعلم سكان المنطقة متى يسمح لهم بالعبور
آخر وبشكل
ُ
ومتى ال يس���مح .عندما يحظر العبور يجبر الس���كان على س���لوك طريق
ّ
التفافية يبلغ طولها حوالي ثالثة كيلومترات رغم أن بعضهم يس���كن
على ُبعد نحو مئتي متر فقط من البوابة.
وأرفقت “بتسيلم” بالتقرير عدة شهادات من أهالي األحياء المذكورة
حول الممارسات السالفة للجيش اإلسرائيلي.
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ّ
غباي أنقذ حزب «العمل» في استطالعات الرأي العام لكنه بقي بعيدا عن سدة الحكم!
*نجح غباي في إطاحة الجهازين التنظيمي والنقابي القويين اللذين دعما منافسه عمير بيرتس *غباي يفوز بالرئاسة بعد  8أشهر من انتسابه إلى الحزب والكوادر
بحثت عن “وجه جديد” *الصحافة وخاصة االقتصادية تسعى لرسم غباي بأنه “النجم السياسي الجديد” وقد ينافس لبيد وكحلون *احتماالت عودة “العمل”
إلى رئاسة الحكم تبدو ضعيفة نظرا لمجمل تركيبة الخارطة السياسية *احتمال العودة يبقى مفتوحا ومشروطا بطرح أجندة بديلة لليمين األشد تطرفا*
كتب برهوم جرايسي:
نجح آفي غباي في إحداث مفاجأة عامة بفوزه مؤخرا برئاسة
حزب “العمل” اإلس���رائيلي ،فهو لي���س الوجه الجديد األول
الذي ينضم إلى الحزب ويفوز برئاس���ته خالل بضعة أشهر،
فقد سبقه إلى ذلك في النصف الثاني من سنوات التسعين
قائد األركان االس���بق إيهود باراك ،ولك���ن تلك كانت نتيجة
معروفة مس���بقا .أما غباي فقد تغلب عل���ى جهازي التنظيم
الحزبي والنقابي ،اللذين س���اندت زعامتهما منافسه النائب
عمير بيرتس.
وهناك من يرى أن غباي هو “النجم السياسي الجديد”
ف����ي االنتخاب����ات المقبلة ،ال����ذي قد يطي����ح بيائير لبيد
وموشيه كحلون .إال أن غباي الذي بعث بأجواء تفاؤلية في
حزبه ،وأعاد له استطالعيا بعضا من قوته ،سيبقى بعيدا
ع����ن الحك����م ،ألن القضية تظل محكوم����ة بباقي األحزاب
التي ت����دور في فلك الحكم ،وتحس����م ما بي����ن “العمل”
و”الليكود”.
وقد انتقل غباي للجولة الثانية من انتخابات رئاس���ة حزب
“العم���ل” التي جرت يوم العاش���ر من تم���وز الجاري ،وكانت
نتيجة متوقعة له ،من ضمن أقوى أربعة مرشحين في الجولة
األولى من االنتخابات التي جرت في الرابع من الشهر الجاري،
وأطاحت برئيس الحزب إس���حق هيرتس���وغ ،الذي حصل على
7ر %16م���ن االصوات ،مقاب���ل  %27لغب���اي ،و3ر %32لعمير
بيرتس ،الذي كان يحظى بدع���م جهاز اتحاد النقابات العام
“الهس���تدروت” من���ذ الجولة األول���ى ،وانضم إل���ى داعميه
هيرتسوغ والمرشح أريئيل مرغليت ،الذي حصل هو أيضا في
الجولة األولى على 1ر.%16
وتكم���ن المفاج���أة الكبرى بأن غباي ه���زم عمير بيرتس،
الذي حصل على 3ر ،%32وعلى دعم من مرشحين في الجولة
األولى حظيا معا بنس���بة  ،%35ويضاف إلى هذا أن بيرتس
حظي بدعم الجهاز التنظيمي الحزبي ،ولذا كان االعتقاد أن
فوز بيرتس سيكون سلس���ا ،ألن أحد عوامل الحسم الهامة
في كل انتخابات هو الجهاز التنظيمي للحزب أو الش���خص
المرشح ،وهذا كان عامال لصالح بيرتس .إال أنه في المحصلة
حصل غباي في الجولة الثانية على  %52مقابل  %47لعمير
بيرتس.
ومن فوق كل هذا علينا التذكير أن غباي انتس���ب إلى حزب
العم���ل في نهاية العام الماض���ي  ،2016بمعنى قبل ثمانية
اشهر تقريبا من يوم فوزه برئاسة الحزب.
وقد ظهر اليهودي الشرقي من أصل مغربي آفي غباي (50
عاما) في السياسة ألول مرة في االنتخابات البرلمانية األخيرة
( ،)2015حينما خ���اض االنتخابات ضمن حزب “كوالنو (كلنا)”
ّ
الجديد ،الذي يرأسه وزير المالية موشيه كحلون .وقد حل في
المرتبة الـ  11في قائمة الحزب لالنتخابات ،إال أن الحزب حصل
على  10مقاع���د ،فقرر كحلون تعيين غب���اي وزيرا للبيئة عن
الح���زب في حكومة بنيامين نتنياهو؛ إال أن غباي قرر مغادرة
الحكومة بعد عام عل���ى توليه منصبه ،وهناك من قال إن من
ضمن األسباب التي دفعته لالستقالة سياسة الحكومة ،وقد
تع���زز هذا بعد أن قرر قبل بضعة أش���هر االنضمام إلى حزب
“العمل”.
وم���ا يعزز أكثر أن اس���تقالته سياس���ية هو ما نش���رته
الش���خصية “العتيقة” في حزب “العمل” الوزير األس���بق
ع���وزي برع���ام ،الذي كش���ف في مق���ال له ف���ي صحيفة
“هآرتس” ،عن أنه كان أحد الذين تشاور معهم غباي قبل
اس���تقالته من الحكومة ،إذ يقول “قبل اس���تقالة غباي من
حكومة نتنياهو قمنا بإجراء استش���ارة ،تحدثنا فيها عن
الخيارات التي تقف أمامه .ولم يش���مل أي خيار الترش���ح
لرئاس���ة حزب العم���ل ،لكنه اختار طريقه وبج���رأة كبيرة،
ونجح في احتالل رئاسة الحزب”.
قبل ذلك برز اسم غباي في الس���نوات األخيرة ،حينما تولى
من العام  2007إلى العام  2013منصب المدير العام لش���ركة
االتصاالت األرضية شبه الرسمية “بيزك” ،وقبل ذلك على مدى
أربع سنوات كان مديرا عاما لشركة االتصاالت الدولية التابعة
لش���ركة “بيزك” .وتق���ول تقارير إن راتبه الس���نوي في هذه

الشركة كان حوالي مليوني دوالر ،وهو بات من رجال األعمال.

عامالن ساهما في فوز غباي
العامل األقوى الذي س���اهم في ف���وز غباي هو كونه وجها
ّ
جديدا ،هل على كوادر الحزب وسط أجواء احباط متزايدة منذ
عام ونصف العام ،حينما بدأت اس���تطالعات الرأي تشير إلى
شبه انهيار كامل لتحالف “المعسكر الصهيوني” البرلماني
المعارض ،الذي في صلبه حزب “العمل” ،وبش���راكة مع حزب
“الحركة” .فقد حص���ل هذا التحالف في انتخابات  2015على
 24مقع���دا ،منها  19مقعدا لحزب “العم���ل” و 5مقاعد لحزب
“الحرك���ة” ،وكانت هذه أعلى نتيجة يحصل عليها “العمل”،
منذ  14عاما .وبعثت النتيجة أجواء تفاؤل ،رغم جلوس الحزب
ف���ي صفوف المعارضة كح���زب المعارضة األكب���ر .إال انه لم
تمر س���وى بضعة أش���هر حتى بدأ الحزب يفقد من قوته في
اس���تطالعات ال���رأي ووصل إلى درك تراوح م���ا بين  11إلى 14
مقعدا للحزبين معا ،وهذا يعني انهيار شبه تام للحزب.
ل���ذا فإن االعتقاد الس���ائد هو أن كوادر الح���زب بحثت عن
الوجه الجديد ،ليكون “خشبة اإلنقاذ” من غرق شبه تام.
ويقول المحلل االقتصادي البارز نحاميا شترسلر ،في مقال
له في “هآرتس”“ :لقد نجح غباي في أن يبني لنفس���ه صورة
االنس���ان النزيه .ووس���ائل االعالم أحبته .وبالنسبة لوسائل
اعالم كثيرة يكفي أنه ضد صيغ���ة احتكار حقول الغاز ،كي
يتم اعتب���اره من األخيار ،وبالتالي كي تقوم وس���ائل االعالم
بغض الطرف عن المظاهر المقلقة”.
ويضيف شترسلر “إن انتصار آفي غباي على عمير بيرتس
كان واضحا مسبقا .العالم كله ضاق ذرعا بالسياسة القديمة
والمؤسس���ة القديمة .مواطن���و العالم متعطش���ون لقيادة
جدي���دة ومفاجئة ،وهم يعتبرون أن الساس���ة الحاليين هم
اشخاص فاسدون يهتمون بأمورهم الشخصية فقط .من هنا
توجد افضلية للش���خص الجديد .فهذا ما ح���دث مع دونالد
ترامب وم���ع إيمانويل ماكرون الذي احتل فرنس���ا بعاصفة.
لذل���ك فإن عدم وج���ود التجربة لدى غباي لع���ب في صالحه.
وعدم تأييد اتحاد النقابات العام “الهس���تدروت” ساعده .ال
توجد لديه تجربة في األمن والسياس���ة ،لكن ال مش���كلة ،هو
سيتعلم .المهم أنه جديد”.
العام���ل الثان���ي ،ال���ذي لعب دورا ب���ارزا ف���ي التأثير على
العام���ل األول ،بمعن���ى كوادر الح���زب الباحثة ع���ن “الوجه
الجديد” ،كان الماكنة اإلعالمية التي اش���تغلت لصالح غباي
في األش���هر األخيرة التي سبقت انتس���ابه لحزب “العمل”،
بمعن���ى في النصف الثاني من الع���ام الماضي؛ وبالذات في
الصحافة االقتصادية الب���ارزة ،وفي مقدمتها صحيفتا “ذي
ماركر” التابعة لصحيفة “هآرتس” ،و”كالكاليست” التابعة
لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.
واستنادا لتجارب الس����نوات األخيرة ،فإن حملة “التسويق”
المكثفة كتلك التي شهدناها آلفي غباي لم تكن محض صدفة،
فهذه حملة بدأت بعد بضعة أش����هر من استقالته من حكومة
نتنياهو ،الذي أمضى فيها عاما في الظل؛ كما أن استقالته لم
ُ
تحدث تلك الضج����ة ،ما يعني أن هناك من قرر اخراج غباي من
“العتمة” إلى “النور” اإلعالمي لغرض التسويق.
ومن الممكن جدا أن يكون غباي قد اش����ترى لنفس����ه خدمات
اعالمية تس����ويقية ،ولكن ما كان يمك����ن أن تكون تلك الحملة
الواس����عة ،من دون رغبة جهات في تسويقه ،وفي هذه الحالة
حيتان مال يس����يطرون على وسائل اإلعالم ،بهدف بلورة الرأي
العام .وهذا ما جعل كثيرين تراودهم فكرة أن غباي هو “النجم
السياس����ي الجديد” في االنتخابات المقبلة ،لينافس س����لفيه
في هذا االطار ،موش����يه كحلون الذي أنشأ حزب “كوالنو” قبيل
االنتخابات األخيرة ،وبات اآلن وزيرا للمالية ،وسبقه يائير لبيد
الذي انش����أ حزب “يوجد مس����تقبل” ،تمهيدا النتخابات مطلع
العام  ،2013وهو يجلس اآلن في صفوف المعارضة.

“النجومية المناوبة”
شهدت الحلبة السياسية اإلس���رائيلية ،بشكل خاص منذ
س���نوات التسعين والحقا ،سلس���لة من أحزاب الفقاعة ،التي
تظهر في كل واحدة من الجوالت االنتخابية البرلمانية .فمثل

هذه األحزاب كانت تظهر في ما مضى ،بوتيرة أضعف بكثير،
بينما الحديث اآلن عن أحزاب تظهر بتأثيرات من خارج الحلبة
السياسية ولغرض التأثير عليها ،والقصد هنا حيتان المال.
المثاالن األبرزان في الس���نوات الخم���س األخيرة كانا حزب
يائير لبيد“ ،يوجد مس���تقبل” ،الذي تم تشكيله في نهاية
الع���ام  ،2012وخاض االنتخابات ف���ي مطلع  ،2013وحصل من
أول مرة على  19مقعدا ،نتيجة سلس���لة من العوامل ،نختصر
بعدم ذكرها ،وتفوق على حزب “العمل” بفارق  4مقاعد .وفي
انتخابات  2015خسر  %40من قوته وحصل على  11مقاعد .في
حين تتوقع استطالعات الرأي أن يعيد مقاعده التي خسرها،
في ما لو جرت االنتخابات في هذه المرحلة ،وذلك على حساب
تحالف “المعسكر الصهيوني” ،لكن هذا كان قبل فوز غباي،
الذي أعاد للح���زب غالبية المقاعد التي فقدها اس���تطالعيا.
والثاني هو حزب “كوالنو” ،الذي اقامه موش���يه كحلون قبيل
انتخاب���ات  ،2015وحصل دفعة واحدة على  10مقاعد ،الحصة
األكبر جاءت على حس���اب لبيد و”يوجد مس���تقبل” ،والباقي
من حزب “ش���اس” الديني المتزمت لليهود الش���رقيين ،إذ
أن كحلون الش���رقي اقتنص أصواتا تقليدية لـ”ش���اس” ،من
األحياء والبلدات ذات األغلبية اليهودية الشرقية.
والظ���روف التي ظهر بها لبيد وكحلون ،إعالميا باألس���اس،
شبيهة أيضا بحملة “تس���ويق” غباي ،وهذا ما ترك االنطباع
بأن���ه قد يكون “النجم السياس���ي الجديد” ف���ي االنتخابات
المقبلة.
ويقول عوزي برعام في مقاله الس���ابق ذكره “أنا لم أكن من
ضمن الكثيري���ن الذين صوتوا له ،لكنن���ي تحدثت في يوم
االنتخابات مع مصوتين آخرين في أعمار مختلفة ،معظمهم
من قدام���ى الح���زب .وقد الحظت ف���ي اقواله���م وصوتهم
االش���ارات التي تبش���ر بتغيير وجهة الح���زب .عندها فقط
الحظ���ت وجود الموضة باتج���اه غباي .فالموضة السياس���ية
تبدأ في العادة بش���كل صغير ،ثم تكبر يوما بعد يوم إلى أن
تتحول إلى تسونامي يهدد بابتالع كل من يقف في وجهه”.
ويضيف برعام “المرأة والرجل اللذان وقفا أمامي في طابور
صن���دوق االقتراع لم يلتقيا مع غباي ف���ي منتدى بيتي ،ولم
يعرف���ا مواقفه .لق���د أرادا التغيير ،وخرج اس���م ماكرون من
فمهما بش���كل طبيعي غير مصطنع .هذه هي روح المرحلة،
موضات س���ريعة ومؤثرات خارجية تتالشى بسرعة ،محمولة
على الش���بكات االجتماعية ووسائل االعالم .هذه الموضة لم
تتجاهل السياس���ة .طموح االنضمام إلى الحزب والتأثير من
خالله استبدل بتأييد القادة االفراد”.
ويقول برعام “صحيح أن غباي يحضر معه روحا جديدة ،لكن
هذه الروح ستتالش���ى أو تتعزز بناء على افعاله .وحتى وقت
قريب انتشرت هنا موضة يائير لبيد كبديل لحكم نتنياهو،
نظرا لكونه في الوسط وال يتعهد بأي شيء تقريبا ويحذر من
اغضاب االجماع ويفكر بكل كلمة يقولها”.
وأم���ام هذا الوضع باإلمكان القب���ول بفكرة أن لبيد وكحلون
في حالة قلق من فوز غباي ،إذ أن الكثير من المواصفات التي
لدى غباي تس���اهم في اقتناص حصة من أصوات حزبي لبيد
وكحلون .فهو “الجديد” ،وهو المقبول على وس���ائل اإلعالم،
وهو الشرقي في ما يخص كحلون.

فرص “العمل”
يص���ل غباي إلى رئاس���ة حزب “العمل” وه���و يتهاوى في
استطالعات الرأي ،كما ذكر هنا .كذلك فإن الحزب شهد تحوال
سياس���يا في مطلع العام الماضي  ،2016حينما تبنى مشروعا
سياسيا بشأن القضية الفلسطينية ،يبدو مطابقا في جوهره
لما كان يطرحه حزب الليكود في سنوات التسعين الماضية،
ويقض���ي بتحوي���ل الم���دن الفلس���طينية ف���ي الضفة إلى
كانتونات مغلقة ،على أن يتم تأجيل المفاوضات حول اقامة
الدولة الفلسطينية إلى دهور ،إلى حين يثبت الفلسطينيون
“حسن سلوكهم” عند الصهاينة.
إال أن خطاب الفوز الذي ألقاه غباي يحمل مؤش���را إلى عودة
الحزب لبرنامجه الس���ابق ،وهو قريب جدا لما ُعرف بتس���مية
ُ
“مخط���ط بيل كلينتون” ،الذي طرح ف���ي خريف العام ،2000
وف���ي صلبه اس���تمرار االحتالل عل���ى الكتل االس���تيطانية

آفي غباي.

الكبي���رة ،مع تبادل أراض مع الضفة وقطاع غزة ،وتقاس���م ما
في القدس ،يشمل نظاما خاصا للبلدة القديمة ،وعودة رمزية
ّ
للمهجري���ن إلى وطنه���م .وعلى الرغم م���ن أن هذا المخطط
مليء بالنواقص والس���لبيات من ناحيتنا الفلسطينية ،إال أنه
إسرائيليا ُيعد موقفا “متقدما”.
وق���د بعث فوز غباي آماال كبي���رة لدى جمهور الحزب وأيضا
لدى ق���وى إس���رائيلية تت���وق للتخلص من حك���م الليكود،
واليمين االشد تطرفا.
وتق���ول الكاتب���ة أفيراما غوالن في مق���ال لها في صحيفة
“هآرت���س”“ :اآلن يوجد أمل بالتغيي���ر .يمكن أن يكون حزب
العم���ل حزبا كبيرا ،واذا لم تح���دث مفاجآت دراماتيكية واذا
تصرف غب���اي بحذر وحكم���ة وأصبح قائدا ،ف���إن يائير لبيد
سيس���تمر في الهبوط (ه���ذا نبأ جيد بحد ذاته) ،وموش���يه
كحلون س���يضطر إلى تحديد موقفه ،وس���يضطر الجميع إلى
التنصل من اليمين المتطرف واليمين االكثر تطرفا .ويحتمل
أن الش���خص الذي اعتقدت أنه لن يفوز على هيرتس���وغ ،هو
الذي سيقوم بإحداث التغيير”.
وتحذر غوالن من اس���تمرار “العمل” في نهج “الليبرالي
الجديد” ،في إش���ارة إلى حزب “يوجد مستقبل” وزعيمه
يائير لبيد ،إذ تق���ول إن “الليبرالي الجديد يعرف كيفية
ابت�ل�اع كل برنامج مناق���ض له ،بما في ذلك االش���تراكي
الديمقراط���ي ،يلفظ���ه كمنت���وج مزور ويقوم بتحس���ين
طريقت���ه التدميرية التي تضعف وتحطم مكانة المواطن
والمجتمع والديمقراطية .وفقط اليسار المتضامن يمكنه
أن يوقف هذه العملية ،اليس���ار الذي يسعى إلى السالم
والمساواة ،اليسار القوي والواضح .والمهمة الملقاة عليه
هي منع تش���ويش المفاهيم الخطي���رة .هذه مهمة غير
سهلة .حركة يس���ارية شعبية متعددة ،يهودية وعربية،
تضع المحيط في مركز اهتمامها وتس���ير ضد التيار ،لكن
في الفراغ الذي نش���أ اآلن هناك حاجة إل���ى هذه الحركة
والكثير من العمل”.
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه ،هل حقا حزب “العمل” قادر
على العودة إلى رئاسة الحكم؟
في اليوم التالي لفوز غباي ،أش���ارت استطالعات الرأي إلى
أن حزب “العمل” إما س���يحافظ على قوته البرلمانية الحالية،
 24مقع���دا مع حزب حليف له ،أو أن هذا التحالف سيخس���ر 4
مقاع���د “فقط” ،في حين أن اس���تطالعات العام األخير كانت
تتحدث عن فقدان الحزب لنصف مقاعده؛ وقد أبهجت نتائج
االس���تطالعات “المتفائلين” ،حتى راحوا يرس���مون ش���كل
سقوط الليكود عن الحكم ومعه اليمين المتطرف.
وف���ي كل األحوال م���ن الس���ابق ألوانه رس���م مصير حزب
“العمل” ،فهذا مرتبط بأداء الحزب منذ اآلن وحتى االنتخابات،

وبالذات أن يطرح نفس���ه بديال حقيقي���ا للحكم على صعيد
القضايا اليومية ،وقضايا الدين والدولة ،التي باتت من أكثر
األمور الحاحا في هذه المرحلة ،والقضايا االقتصادية ،وأيضا
في القضية السياس���ية األس���اس .كذلك ف���إن األمر مرتبط
بق���درة حزب “العمل” على تطوير االطار الذي س���يخوض من
خالله االنتخابات ،بمعنى التحالف القائم مع حزب تس���يبي
ليفني “الحركة” ،تحالف “المعسكر الصهيوني” ،وامكانية
استيعاب قوى أخرى فيه.
لك����ن واقع السياس����ة اإلس����رائيلية ،بالذات ف����ي العقود
الثالث����ة األخيرة ،يؤكد أنه ال يكف����ي أن يحصل الحزب على
ص����دارة االنتخاب����ات ،ألن المطلوب هو احتس����اب قوة باقي
الكتل البرلمانية المرش����حة للمش����اركة في الحكم .والواقع
القائ����م اليوم هو أن أقصى ما يمكن حزب “العمل” تحقيقه
من تحال����ف لحكومة برئاس����ته س����يبقيه بعي����دا عن نيل
األغلبية بعدد لي����س قليل من المقاعد ،من أصل  120مقعدا
في الكنيس����ت .فكتلتا المتدينين المتزمتين “الحريديم”،
اللتان كانت����ا تتأرجحان بين حكومات الليك����ود و”العمل”،
حس����متا موقفيهما منذ مطلع سنوات األلفين ،بالتصاقهما
بأحزاب اليمين األشد تطرفا ،ما يعني أنه على الرغم من كل
الضج����ة الحاصلة ،والعناوين الكبيرة التي تتصدر وس����ائل
اإلعالم ،فإن اليمين األش����د تطرفا بزعام����ة الليكود باق في
الحكم ،على األق����ل بعد االنتخابات البرلمانية المقبلة ،التي
قد تج����ري بعد عام ،أو في منتصف الع����ام الذي يليه ،وفق
التقديرات المرتكزة على الوضع القائم ،وإذا لم تقع أحداث
ليست متوقعة حتى اآلن.
ورغ���م ذلك ف���إن األبواب ليس���ت مغلق���ة ،وإذا وضع حزب
“العم���ل” هدفا للعودة إلى رأس الهرم الحاكم ،عليه أن يبدأ
عملية التغيير في الش���ارع ،وأن يقن���ع الجمهور بتوجهات
بديل���ة لليمين األش���د تطرفا ،فس���احة اليمي���ن المتطرف
تعج بمنافس���ة مهووس���ة بين “الليك���ود” وتحالف أحزاب
ّ
المستوطنين “البيت اليهودي” ،و”يطل” عليهم يائير لبيد
وحزبه ،بتوغل واضح في حلبة اليمين المتطرف ،وهذا يتضح
أيضا من خالل مب���ادرات القوانين التي يطرحها لبيد وحزبه،
وش���كل أدائهما أمام القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل
واالستيطان.
وإذا طرح حزب “العمل” فعال أجندة مختلفة ،ونزل بها إلى
الش���ارع مبكرا ،فإنه قد يحقق مكاس���ب تمهد له العودة إلى
س���دة الحكم ،لربما ف���ي االنتخابات التي س���تلي االنتخابات
المقبلة ،رغم ما يبدو من صعوبة لهذا الس���يناريو ،على ضوء
التقلب���ات الديمغرافية الس���ريعة في المجتم���ع اليهودي
بسبب ارتفاع نسبة المتدينين على مختلف توجهاتهم بين
اليهود وباستمرار.

من هو آفي غباي وما هي أبرز مواقفه السياسية؟
ولد آفي غباي الرئيس الجديد لحزب “العمل” اإلسرائيلي لعائلة يهودية
م���ن أصول مغربية يوم  22ش���باط  ،1967في حي البقع���ة في القدس ،وهو
السابع بين ثمانية أشقاء.
وتسرح من الجيش اإلسرائيلي برتبة رائد من وحدة التصنت .8200
في العام  1991حصل على شهادة البكالوريوس في موضوع االقتصاد من
الجامعة العبرية في القدس ،وبعد ذلك حصل على الماجستير في موضوع
إدارة األعمال.
عمل كمرك���ز الطاقم اإلعالمي في ش���عبة الميزانيات ف���ي وزارة المالية
اإلسرائيلية.
ف���ي العام  1998انتقل للعمل في ش���ركة االتص���االت العمالقة “بيزك”،
كمساعد لمدير عام الشركة ،ثم تم تعيينه نائبا لمدير عام “بيزك” لشؤون
الموارد البش���رية ،وبعد ذلك مديرا عاما لـ”بيزك الدولية” ،وفي العام 2007
جرى تعيينه مديرا عاما للشركة ،وبقي في هذا المنصب حتى العام .2013
في الع���ام  2014ترأس لجنة تقصي حقائق حكومية حول انهيار خدمات
مستشفى “هداسا” في القدس.
وفي العام نفس���ه انضم إلى حزب “كوالنو” (كلنا) ،الذي أسس���ه وتزعمه
وزير المالية الحالي ،موش���يه كحلون ،لكن غباي ل���م يحصل على مكان في
قائمة مرشحي الحزب النتخابات الكنيست.
بعد انتخابات العام  2015تم تعيين غباي وزيرا لحماية البيئة.
اس���تقال م���ن حكوم���ة نتنياهو في منتص���ف الع���ام  2016على خلفية

معارضته لخطة الغاز وتعيين أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع مكان موش���يه
يعلون.
بعد ذلك انض���م غباي إلى حزب العمل ،وفي الجول���ة الثانية لالنتخابات
الداخلي���ة في هذا الحزب ،في  10تموز الحالي ،تغلب على عضو الكنيس���ت
عمير بيرتس وفاز برئاسة حزب العمل.
وأشارت تقارير متطابقة إلى وجود عالقة وثيقة بينه وبين رئيس الحزب
السابق إيهود باراك الذي تولى في الماضي منصبي رئيس الحكومة ووزير
الدفاع.
خالل محادث���ة هاتفية بادر إليها الرئيس الفلس���طيني ،محمود عباس،
لتهنئة غباي بالفوز برئاس���ة “العمل” ،قال األخير ،بحس���ب بيان صادر عن
حزبه ،إن على الرئيس الفلس���طيني لقاء نتنياهو وجها لوجه ،والبحث في
الش���ؤون اليومية المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في سبيل
بناء ثقة متبادلة.
وك���رر غباي خالل المحادثة االدعاء اإلس���رائيلي الممج���وج بقوله إن أحد
المواضيع الت���ي باإلمكان بحثها هو “إخراج كت���ب التدريس التي تحتوي
على مضامين تحريضية من جهاز التربية والتعليم الفلسطيني ومواضيع
أخرى ،والتقدم مع م���رور الوقت إلى محادثات ح���ول قضايا الحل الدائم”،
معتبرا أن “السالم ال ُيصنع بلقاءات دولية أو بمؤتمرات إقليمية ،وإنما يبدأ
بخلق ثقة وتقارب شخصي بين الجانبين”.
وبرغ���م ذل���ك ،يؤكد محلل���ون سياس���يون إس���رائيليون أن مواقف غباي

السياسية غير معروفة للجمهور العريض ،ألنه لم يعبر عنها بشكل واضح،
خاصة وأنه لم ينتخب للكنيست وتولى منصب وزير لمدة عام واحد فقط.
لكن غب���اي صرح ،خ�ل�ال مناظرة بينه وبي���ن بيرتس عش���ية االنتخابات
الداخلي���ة في “العم���ل” ،أنه “لن يدخل إلى حكوم���ة نتنياهو بأي حال من
األحوال .وحزب العمل برئاس���تي س���يكون البديل” .وتاب���ع “تذكروا أنني
غادرت حكومة نتنياهو .وأنا أعرف من هو نتنياهو .وأعرف ما الذي يوجهه
وإلى أين يقود األمور”.
وخالل المناظرة ،قال غباي حول حل الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني،
إن “الحل اإلقليمي األساسي واضح لمعظم اإلسرائيليين :دولتان لشعبين،
من خالل االحتفاظ بالقدس والكتل االس���تيطانية الكبرى تحت الس���يادة
اإلس���رائيلية ،وتبادل أراض ،وإنشاء دولة فلس���طينية منزوعة السالح في
مناطقهم في الضفة الغربية وغزة”.
وأضاف فيما يتعلق بالمس���توطنات ،أنه يجب “سد كافة قنوات التمويل
غير الش���فافة من أج���ل تمرير ميزاني���ات إلى يهودا والس���امرة” (الضفة
الغربية).
وحول إمكانية التعاون مع القائمة المش���تركة ،قال غباي “سيسرني جدا
أن نصل إلى وضع يكون فيه المجتمع العربي جزءا من الحكم في إسرائيل.
لكن مع القائمة المشتركة كما هي ومع مركباتها اإلسالمية وحزب التجمع
الوطني الديمقراطي ،ال يمكن تشكيل حكومة”.
ورفض غباي إمكانية التفاوض مع حماس ،وقال إنها “حركة تريد القضاء

علينا .وباإلمكان إجراء مفاوضات معها على أمر واحد ،هو تبادل أسرى”.

الهوية الشرقية لغباي

ّ
ش���دد عالم االجتماع اإلسرائيلي ،ليف غرينبرغ ،في مقال نشره في موقع
“اللس���عة” اإللكتروني ،على أن المنافس���ة بين غباي وبيرتس لم تكن بين
“الجدد” والمؤسس���ة الحزبية القديمة ،وإنما “بين مجموعتين ش���رقيتين
مختلفتين” داخل “العمل” ،مشيرا إلى أن االثنين هما من أصول مغربية.
وأضاف غرينبرغ أن هاتين المجموعتين الش���رقيتين “مختلفتان طبقيا
ومن حيث مس���ار تقدمهم���ا .والخلفية المختلفة تنت���ج مفاهيم ومواقف
والتزامات مختلفة ،يت���م التعبير عنها بمواقف ’اش���تراكية ديمقراطية’
أكثر ليونة من جانب غباي قياسا ببيرتس”.
وتابع غرينبرغ أنه ال ُيتوقع حدوث انش����قاق في حزب “العمل” بس����بب فوز
مرش����ح من أصول مغربية برئاس����ة الحزب“ ،مثلما حدث بعد فوز بيرتس على
(شمعون) بيريس في العام  .2005لكن االستعداد للسير خلف رئيس مغربي
لي����س كافيا ...وإذا بدأ ه����ذان القياديان (غباي وبيرت����س) بالتعاون من أجل
إحداث انقالب في حزب العمل والدولة ،فإن هذا س����يكون التجديد الحاصل،
ألن التميي����ز ،حتى اآلن ،ضد الش����رقيين من خالل التهدي����د بنهوض ’المارد
الطائف����ي’ جرى التعبي����ر عنه من خالل نفي أية إمكانية ألن يعمل ش����رقيان
معا .وإذا تعاونا معا ضد نتنياهو ،فإن مهاجمة هويتهما الش����رقية قد تكون
ُ
مضاعفة ،لكنها ستحدث ،بحد ذاتها ،ديناميكية لمناقشة الموضوع”.
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«قضية الغواصات» تكشف أساليب فساد متجذرة في الصفقات العسكرية اإلسرائيلية!
طرأت ف���ي نهاية األس���بوع الماضي تط���ورات هامة على
قضية شراء إسرائيل غواصات ألمانية الصنع ،وهي القضية
الت���ي تطلق عليها الش���رطة اإلس���رائيلية اس���م “القضية
 ”3000أو “قضية الغواصات” ،وتش���تبه ف���ي إطار التحقيق
فيها بوجود مخالفات فس���اد ودفع رش���اوى ،وبأن مسؤولين
إس���رائيليين تولوا مناصب رفيعة في الماضي متورطون في
هذه المخالفات.
وأه���م تطور ح���دث في ه���ذه القضية مؤخرًا ه���و توقيع
المش���تبه الرئيس���ي فيها ،رجل األعمال اإلس���رائيلي ميكي
غانور ،على اتفاقية “ش���اهد ملك” مع النيابة العامة .وغانور
هو الوسيط في صفقة الغواصات بين إسرائيل وشركة حوض
بناء السفن “تيسنكروب” األلمانية .وبحسب االتفاقية ،فإن
غانور س���يدخل إلى السجن لمدة س���نة واحدة ويدفع غرامة
بمبلغ عشرة ماليين شيكل.
ويدور الحديث في هذه القضية حول قرار رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو ،ش���راء ث�ل�اث غواصات من
صنع “تيسنكروب” وأربعة زوارق حربية لحماية حقول الغاز
اإلسرائيلية في البحر المتوسط وزورقين حربيين آخرين ضد
الغواص���ات .ويأتي القرار بش���راء الغواص���ات الثالث بعد أن
تلقت إسرائيل ست غواصات في السنوات الماضية وشاركت
في تمويلها الحكومة األلمانية .واتخذ نتنياهو القرار بشأن
الغواص���ات الثالث األخ���رى من دون موافق���ة قيادة الجيش
اإلس���رائيلي .وصرح وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق ،موشيه
يعلون ،أنه لم يش���ارك في المداوالت حول ش���راء الغواصات
الثالث ،فيم���ا وصف رئيس حزب “يش عتي���د” ،يائير لبيد،
الذي تولى منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو السابقة،
هذه القضية بأنها “أخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل”.
وتعهد غانور في اتفاقية “ش���اهد الملك” بأن يكشف عن
عملية اختياره مندوبا للشركة األلمانية .وأفادت وسائل إعالم
إس���رائيلية ،أول من أمس األحد ،بأن غانور قال للمحققين إنه
حصل على امتياز تمثيل “تيس���نكروب” في إس���رائيل في
أعقاب تدخل مس���ؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي لصالحه
مقابل رش���وة .وقالت مص���ادر في جهاز تطبي���ق القانون إن
غانور خلق وضعا تحولت فيه الرشاوى إلى جزء من الصفقات
األكثر حساس���ية التي أبرمه���ا الجيش اإلس���رائيلي .ووفقا
التفاق “ش���اهد الملك” فإن غانور س���يدلي بمعلومات حول
صفق���ات مدنية أيضا كان ضالع���ا فيها وليس حول صفقات
عسكرية فقط.
وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي ،يوم الجمعة
الماضي ،اس���تنادا إل���ى وثيقة لدى الش���رطة ،أن غانور دفع
رشاوى لمس���ؤولين حكوميين طوال س���نوات .وجاء في هذه
الوثيق���ة حول غان���ور أن “المش���تبه به هو من���دوب حوض
بناء س���فن ألماني منذ الع���ام  .2009وتم تعيين المش���تبه
به كمندوب بواس���طة تدخل غير قانون���ي من جانب موظف
دولة رفيع المس���توى .وحول المشتبه به أموال رشاوى مقابل
تعيينه كمندوب لحوض بناء الس���فن .وقدم رش���ى لموظفي
دولة رفيعي المس���توى طوال س���نين .وارتبط المش���تبه به

بشخص آخر ،بواسطة استئجار خدماته ،من أجل دفع أعماله
التجارية بصورة غير قانونية”.
والش���خص الذي استأجر غانور خدماته هو المحامي دافيد
ش���يمرون .وهذا األخير هو أكثر األشخاص قربا من نتنياهو.
فهو قريب رئي���س الحكومة ومستش���اره ومحاميه الخاص.
إضافة إلى ذلك ،فإن ش���يمرون هو ش���ريك المحامي إسحق
مولخو ،مبعوث نتنياهو الخاص لمهمات سياس���ية حساسة.
وكانت الشرطة قد أوقفت شيمرون ،كمشتبه به في القضية،
وحولته إلى االعتقال المنزلي .وبعد انتهاء مدة هذا االعتقال
س���محت الشرطة لش���يمرون بالس���فر إلى خارج البالد ،وبعد
عودته سيس���تدعى للتحقيق مجددا ،وفقا للشرطة .وأفادت
وسائل إعالم إس���رائيلية ،أول من أمس ،بأن الشرطة ستجري
مواجهة بين غانور ومحاميه شيمرون.
ويتوقع أن يكون غانور قد بدأ أمس ،االثنين ،باإلدالء بإفادات
أمام محققي الش���رطة يكش���ف من خاللها ع���ن المعلومات
التي بحوزته .وفي أعقاب ذلك ،يتوقع أن تس���تدعي الشرطة
مس���ؤولين من الجيش وجهاز األمن وموظفي دولة ،وس���يتم
التحقي���ق م���ع بعضهم تح���ت التحذير م���ن أن أقوالهم قد
تس���تخدم ضدهم أمام المحكمة .وال تس���تبعد الش���رطة أن
تطالب باعتقال قس���م من هؤالء من أجل منع تشويش مجرى
التحقيق.

“ثقافة رشاوى متجذرة”
نقل���ت صحيف���ة “هآرت���س” عن مص���در رفي���ع ضالع في
التحقيق في قضي���ة الغواصات قوله إنه “على الرغم من أنه
صعب علين���ا في هذه المرحلة القول إلى أين س���تقود هذه
القضية ،لكن منذ اآلن نملك أساس���ا معق���وال لالعتقاد أنها
ستكشف عن ثقافة رشاوى في األماكن األكثر حساسية في
أمن الدولة .وتظهر صورة لوجود ثقافة رشاوى متجذرة جرت
طوال سنين ،وثمة من جعلها ،على ما يبدو ،أسلوبا مقبوال على
ش���خصيات عامة رأت مصلحتها الش���خصية وليس مصلحة
الجمهور”.
يشار إلى أن أحد المش���تبهين في القضية هو قائد سالح
البحرية الس���ابق ،إليعازر ماروم .وهو مشتبه بأنه سعى إلى
تعيين غانور مندوبا لش���ركة “تيس���نكروب” ووس���يطا في
صفقات القطع البحري���ة ،الغواصات والزوارق الحربية ،مقابل
تحويل أموال إلى حسابات مصرفية باسمه في قبرص .وينفي
ماروم هذه الش���بهة ويدع���ي أن المال في هذه الحس���ابات
مصدرها صفقات أخرى.
وثمة مشتبه به مركزي آخر في القضية هو النائب السابق
لرئي���س مجل���س األمن القوم���ي ،أفريئيل بار يوس���ف .وبار
يوس���ف مقرب من نتنياهو ،الذي س���عى إلى تعيينه رئيسا
لمجلس األمن القومي .وهو مش���تبه بأنه ّ
أعد تقرير الذي تم
اعتماده في اتخاذ قرار ش���راء الغواصات الثالث ،من دون أخذ
رأي الجيش أو سالح البحرية.
وعل���ى خلفي���ة أن عددا م���ن المش���تبه بهم ف���ي قضية
الغواصات ،مثل ش���يمرون وبار يوسف ،مقربون من نتنياهو،

تساءل محللون إس���رائيليون حول ما يعرفه رئيس الحكومة
ع���ن أدائهم فيها ،خاصة وأنه واف���ق على صفقة الغواصات
وال���زوارق الحربية ،أم أن هذه المخالف���ات جرت من حوله من
دون علمه.
ونفى نتنياه���و تورطه في قضية الغواص���ات .وقال خالل
لقاء م���ع صحافيي���ن إس���رائيليين رافقوه ف���ي زيارته إلى
هنغاريا ،األس���بوع الماضي ،إنه “قلت لكم إنني لست ضالعا
في الغواصات والقطع البحرية .وهذا يتضح اآلن .وس���تتضح
األمور وأنا مقتنع بأن الصفقة ستخرج إلى حيز التنفيذ .وهم
(األلمان) ينتظرون كي يروا كيف س���ينتهي التحقيق .وبعد
أن ينتهي التحقيق س���يتم التوقيع (عل���ى الصفقة) .واآلن
دعوا المحققين يقومون بعملهم”.
وفي إطار هذه القضية ،جرى توجيه اتهامات إلى نتنياهو
بأن���ه في مقابل صفق���ة الغواصات الجدي���دة وافق على بيع
“تيسنكروب” غواصات مشابهة إلى مصر .لكن نتنياهو قال
للصحافيين إن بيع الغواصات لمصر “لم يكن قرارا إسرائيليا
وإنم���ا ألمان���ي .ولم نق���رر أن نصادق أو ال نص���ادق على بيع
غواصات لمصر .لقد ّ
عبرنا عن موقفنا وأي شيء آخر يتحدثون
عنه علنا عديم المس���ؤولية .وأنا مس���ؤول عن أمن إسرائيل.
والرغبة بالمس بي تج���اوزت كافة الحدود وباتت تتعلق اآلن
بأمن إسرائيل وهذا عديم المسؤولية”.
وحول الشبهات ضد ش���يمرون ،قال نتنياهو إنه “لم تكن
ل���دي أي فكرة عن ضلوع ش���يمرون ،وعندما ينتهي التحقيق
س���أقول رأيي ،بع���د أن يتضح مدى تمثيل���ه وكم تقاضى”.
وأضاف “أنا ال أعرف ما هو الفس���اد وما هو ليس فس���ادا في
قضية الغواصات .والقرارات داخل جهاز األمن كانت شفافة
وموضوعية .وأن���ا ال أحكم على الناس ،وهم ما زالوا أبرياء .وال
أعرف ما إذا كان س���ينتج عن هذه القضية شيء .من قال لكم
إنه يوجد فساد؟ هل يوجد أحد تمت إدانته؟ عم تتحدثون؟
س���يتضح أن الشبهات ضد شيمرون ال أس���اس لها .لقد بنت
وسائل اإلعالم فرية وهي تغوص إلى األعماق”.
وفي هذه األثن���اء ،ذكرت صحيفة “يديع���وت أحرونوت”،
أمس ،أن محاميا يدعى ش���احر بن مئير ،توجه إلى المستشار
القانوني للحكومة اإلس���رائيلية ،أفيح���اي مندلبليت ،مطالبا
إي���اه بإل���زام نتنياهو بوقف تش���غيل مولخو بس���بب وجود
تناق���ض مصالح .وهدد ب���ن مئير بااللتماس إل���ى المحكمة
العليا في حال عدم استجابة مندلبليت لمطلبه.

يعلون يتهم نتنياهو
لك���ن يعلون ،الذي أقاله نتنياهو من منصبه كوزير للدفاع،
العام الماضي ،يتهم نتنياهو بالتورط في هذه القضية .كما
أنه أدلى بإفادة في الشرطة حول قضية الغواصات.
وقال يعلون للقناة العاش���رة إن “على نتنياهو االستقالة”
وإن���ه “ال يعقل أنه ليس ضالعا في القضي���ة .ال أعرف ما إذا
كانت الشرطة س���تنجح في تجريمه بمخالفات جنائية ،لكن
هذا ال يهمني .ما رأيته ف���ي هذا الموضوع يجعلني أتحدث
بصورة واضحة ج���دا .رئيس الحكومة فاس���د ،وأنا أقول هذا

نتنياهو في غواصة المانية.

ليس عن القضية  3000فقط .وأس���تغرب عدم دعوته لإلدالء
بإفادة” في الشرطة.
وأض���اف يعل���ون أن “االنفجار الكبير ب���دأ عندما اتضح لي
أن رئي���س الحكومة س���افر إلى ألمانيا من أج���ل التوقيع مع
المستش���ارة (األلمانية أنجيال ميركل) عل���ى ثالث غواصات
أخ���رى وزورقين حربيين مضادين للغواص���ات .وانتهى هذا
األمر بأنه خالل الزيارة أللماني���ا لم يوقع على مذكرة تفاهم
لش���راء الغواصات وإنما على شيء س���تعطينا إياه الحكومة
األلمانية وفق الحاجة في المستقبل”.
وأردف يعل���ون أنه “من هنا جرت األمور بهدوء وفي نهاية
المطاف أدركت أنه تعين على نتنياهو أن يحصل على رأيي.
لم أعرف أن دافيد ش���يمرون ضالع في الموضوع حتى النشر
في القناة العاش���رة .لم أعرف أنه يمثل حوض بناء الس���فن
األلماني ويمثل ميكي غانور .ومنذ شباط ( )2016شعرت أنهم
يريدون التخلص مني .وبعد ذلك بثالثة أشهر أدركت أنهم
يريدون استبدالي في وزارة الدفاع”.
وتابع يعلون أنه “منذ سنة ونصف السنة ال أنام جيدا .وأنا
أرى ب���كل تأكيد أنه تقع مس���ؤولية على رئيس الحكومة في
هذه القضية .وهو منته بالنسبة للجمهور .وأعتقد أنه يوجد
هنا توجه خطير”.
من جهة ثانية ،كش���فت ه���ذه القضية ع���ن طبيعة إبرام
صفقات أس���لحة في إس���رائيل ،وضلوع ضباط كبار سابقين
في الجيش اإلس���رائيلي في هذه الصفقات .ونقلت صحيفة
“ذي ماركر” ،يوم الجمعة الماضي ،عن مصدر مطلع على هذه
الصفق���ات قوله إن “أش���خاصا يعملون في الحي���اة المدنية

كمندوبين لش���ركة تناف���س على مناقصة لمش���روع معين،
يصيغ���ون المناقصة المتعلقة بالمش���روع نفس���ه من قبل
الجي���ش أثناء خدمتهم في ق���وات االحتياط .وتحت ضغوط
مكثفة يمارسها الجيش وبمساعدة ضباط احتياط برتبة لواء
يحصدون المال .هكذا تجري المقتنيات العسكرية في دولة
إسرائيل”.
وقال مسؤول سابق في جهاز األمن اإلسرائيلي إن “الشركات
الكبرى التي تس���تأجر خدمات مستش���ارين تتوقع منهم أن
يكونوا مرتبطين بضباط ،مهندسين وضباط العمليات الذين
يخدم���ون في الجيش اإلس���رائيلي ،والذين كان���وا قبل عدة
س���نوات يخدمون تحت قيادة هؤالء المستش���ارين في إطار
الخدمة العس���كرية .وهذا ال يحدث في إس���رائيل فقط وإنما
في العالم كله”.
وأضاف المس���ؤول نفس���ه أن “المش���كلة هي أن “هؤالء
الضباط الس���ابقين يس���عون إلى إقناع الضب���اط الحاليين
بمواصفات المنتج الذي يريدون بيعه .والصناعات الجوية
العس���كرية على س���بيل المثال ،تس���تأجر خدمات ضباط
سابقين في س�ل�اح الجو األميركي ،من أجل معرفة ما الذي
سيحاولون استعراضه أمام الجيش هناك في كل ما يتعلق
بصيانة الطائرات المقاتلة .كيف س���تعرف ’تيسنكروب’
ما الذي يحتاجه س�ل�اح البحرية اإلس���رائيلي فيما يتعلق
بالغواص���ات؟ تعرف ذل���ك ألنها موجودة ف���ي اتصال مع
سالح البحرية .وبما أن هذه منظومة معقدة وشائكة ،فإنه
في ح���االت كثيرة يفض���ل صاحب الش���ركة أن العمل مع
مندوب له يكون أسهل”.

تحليالت صحافية:

تصريحات نتنياهو في باريس وبودابست هي التعبير األوضح
لوجهة النظر الحالية لرئيس الحكومة اإلسرائيلية!
*رئيس الحكومة هاجم في باريس اتفاق وقف إطالق النار في سورية واستخف بمبادرة ترامب للسالم ،وفي بودابست
دعا األوروبيين إلى التوقف عن تأييد الفلسطينيين وإلى قبول إسرائيل مع االحتالل واالستيطان!*
ركزت عدة وسائل إعالم إسرائيلية على أن الزيارتين اللتين
قام بهما رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا
الشهر إلى فرنسا وهنغاريا اشتملت من ضمن أمور أخرى على
إعالن وجهة نظر حيال أوروبا والواليات المتحدة فحواها -كما
كت���ب رئيس تحرير صحيفة «هآرتس» ألوف بن -أن من يريد
تأييد إس���رائيل ،يجب عليه أن يقبلها كما هي ،مع االحتالل
والمس���توطنات .ومن يقبل بإسرائيل فقط ضمن حدود الخط
األخضر مثل االتحاد األوروبي فهو مجنون.
وجاء هذا التركيز بعد أن قال نتنياهو في تصريحات أدلى
بها إلى مراس���لي وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية الذين رافقوه
خالل زيارته إلى فرنس���ا ،إن إس���رائيل تعارض بشدة اتفاق
وقف إط�ل�اق النار في جنوب س���ورية لكونه يرس���خ الوجود
اإليراني في س���ورية .وأش���ار إلى أنه أبلغ الرئيس الفرنسي
إيمانوي���ل ماكرون خ�ل�ال االجتم���اع الذي عق���د بينهما أن
إس���رائيل تعارض بش���كل جارف االتفاق الذي توصلت إليه
الواليات المتحدة وروسيا بشأن الحرب األهلية في سورية.
وكانت إس���رائيل أجرت خالل الش���هر األخير محادثات مع
مسؤولين كبار في اإلدارة األميركية حول هذا االتفاق طرحت
خالله���ا تحفظاتها منه ،وطالبت بإقام���ة منطقتين عازلتين
من أجل إبعاد قوات إيران وحزب الله عن الحدود بين س���ورية
واألردن وع���ن منطقة هضب���ة الجوالن .كما أبدت إس���رائيل
تحفظه���ا من تكليف قوات الجيش الروس���ي بتطبيق اتفاق
وق���ف إطالق النار في مناطق قريبة م���ن الجوالن والحدود مع
األردن .وق���ام نتنياه���و باالتص���ال هاتفيًا م���ع كل من وزير
الخارجي���ة األميركي ريكس تيلرس���ون ،والرئيس الروس���ي
فالديمير بوتين ،وأبلغهما موقف إسرائيل من االتفاق.
وق���ال نتنياهو ف���ي تصريح���ات أدلى بها في مس���تهل
االجتم���اع الذي عقدته الحكومة اإلس���رائيلية ي���وم  2تموز
الحالي ،إن بوتين وتيلرس���ون أوضحا أنهما يتفهمان مواقف
إسرائيل بهذا الشأن وأكدا أنه سيتم أخذ مطالبها بالحسبان.
غير أن مس���ؤولين كبار في القدس أكدوا أنه بعد االطالع على
االتف���اق النهائي تبين أن���ه خالفًا للتوقعات اإلس���رائيلية ،لم
يأخذ األميركيون وال الروس المواقف اإلسرائيلية في الحسبان.
ووصف أحد هؤالء المسؤولين االتفاق بأنه سيء إلسرائيل وأشار
إلى أنه لم تكتب في االتف���اق كلمة واحدة واضحة عن إيران أو
حزب الله أو الميليشيات الشيعية في سورية.
وتح���دث نتنياه���و خ�ل�ال اجتماعه م���ع ماك���رون عن قلق

إس���رائيل حيال هذا االتفاق وحي���ال الوضع في لبنان ،وطلب
أن يمارس الرئيس الفرنس���ي تأثيره على الحكومة اللبنانية
في كل ما يتعلق بنش���اط حزب الله ف���ي لبنان وخصوصًا في
الجنوب.
وقال ماكرون بعد اجتماعه مع نتنياهو إنه يشارك إسرائيل
قلقها حيال نش���اط حزب الله في جنوب لبنان وحيال السالح
الموج���ود بحيازة الحزب .وتعهد بمحاولة الدفع قدمًا بعملية
دبلوماسية من أجل كبح خطورة هذا التهديد.
ّ
وردًا على ذلك قال وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف
إن روس���يا والواليات المتحدة س���تبذالن كل ما في وسعهما
لتلبية حاجات إس���رائيل األمنية في إطار اتفاق وقف إطالق
النار في جنوب س���ورية ،وال س���يما إقامة منطقتين عازلتين
في الحدود بين س���ورية وإس���رائيل وفي الحدود بين سورية
واألردن.
وأش���ار الفروف إلى أن روسيا والواليات المتحدة استشارتا
إس���رائيل في ما يتعلق باالتفاق وأخذتا في االعتبار المصالح
اإلسرائيلية.
ّ
ّ
ح���ادًا على االتحاد
ش���ن نتنياهو هجومًا
من ناحية أخرى،
األوروبي اس���تخدم خالله عبارات قاس���ية غير مألوفة بسبب
معامل���ة االتحاد إلس���رائيل ،وحث ق���ادة دول وس���ط أوروبا
(مجموعة دول منطقة فيس���يغراد) على استخدام تأثيرهم
في هذا االتحاد للتخفيف من الش���روط التي يضعها لتعزيز
عالقات دوله الثنائية مع إسرائيل.
وأتى هج���وم نتنياهو ه���ذا في اجتماع مغلق مع رؤس���اء
حكوم���ات دول منطقة فيس���يغراد وهي هنغاري���ا وبولندا
وتشيكيا وس���لوفاكيا ُعقد في بودابست وشارك فيه رئيس
الحكوم���ة الهنغاري���ة فيكتور أورب���ان ،ورئي���س الحكومة
التشيكية بوهوسالف سوبوتكا ،ورئيسة الحكومة البولندية
بياتا س���يدلو ،ورئيس الحكومة الس���لوفاكية روبرت فيتسو،
وتم بث محتواه من طريق الخطأ للصحافيين خارج الغرفة.
وق���ال نتنياه���و إن الحفاظ عل���ى أمن أوروبا ومس���تقبلها
االقتص���ادي يتطلب سياس���ة مغايرة تجاه إس���رائيل ،وحث
قادة هنغاريا وس���لوفاكيا وتشيكيا وبولندا على إغالق حدود
بالدهم أمام الالجئي���ن من أفريقيا والعالم العربي ،وأش���اد
بموقف إدارة الرئي���س األمريكي دونالد ترام���ب القوي إزاء
إيران وسورية.
وأض���اف نتنياه���و قب���ل أن ينتب���ه المس���ؤولون إل���ى أن

الصحافيي���ن يس���معون محادثته���م المغلق���ة ،أن االتحاد
األوروب���ي ه���و المنظمة الدولي���ة الوحيدة ف���ي العالم التي
تش���ترط في عالقاتها مع إس���رائيل التي تنتج التكنولوجيا
ف���ي كل المج���االت ،إحراز تقدم ف���ي العملية الس���لمية مع
الفلسطينيين ،ووصف ذلك بأنه جنون .وأشار إلى أن الصين
وروسيا والهند تربطها عالقات خاصة مع إسرائيل ال تتوقف
على ّ
تقدم العملية الس���لمية ،وأوضح أنه أجرى محادثات مع
قادة هذه الدول قالوا فيها إنهم معنيون بما لدى إس���رائيل
لتقدمه لهم متجاهلين القضية العالقة مع الفلسطينيين.
وأكد نتنياهو أن إس���رائيل تعتبر الدولة الغربية الوحيدة
التي تدافع ع���ن القي���م والمصالح األوروبي���ة وتمنع هجرة
جماعية أخرى إلى أوروبا .وقال“ :نحن نشكل جزءًا من الثقافة
األوروبية .وتنته���ي أوروبا في إس���رائيل ،فهي ال تصل إلى
المناطق الواقعة شرقي الدولة”.
ّ
وتط���رق رئيس الحكوم���ة إلى الوضع الجيو -سياس���ي في
الشرق األوس���ط ،فقال إنه كانت إلسرائيل مشكلة كبيرة مع
إدارة الرئي���س األميركي الس���ابق باراك أوباما وسياس���اتها
المترددة تجاه إيران وس���ورية ،وهي تشعر اآلن بارتياح أكبر
مع خليفته ترامب .وقال «أعتقد أن األمر مختلف اآلن .وهناك
موق���ف أكثر قوة إزاء إيران .كم���ا أن الواليات المتحدة تقوم
ّ
بشن هجمات بالقنابل في س���ورية ،وهذا أمر ايجابي .أعتقد
أن الوضع ّ
جيد في ما يتعل���ق بداعش لكن ليس على ما يرام
حيال إيران».
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل لديها عالقات جيدة مع الدول
ّ
العربية ،وقال إن الكثير م���ن زعماء الدول العربية يتحدثون
مع إس���رائيل عن التكنولوجيا وعن أمور يجري الحديث عنها
هنا.
وتح���دث نتنياهو عن آخ���ر األوضاع في س���ورية فقال إن
إسرائيل بنت س���ياجًا حدوديًا في منطقة الحدود مع سورية
في هضبة الجوالن بسبب تنظيم “داعش” وإيران ،مشيرًا إلى
أن هذه األخيرة حاولت وما ت���زال تحاول إقامة جبهة إرهاب
ضد إسرائيل هناك من خالل وكالئها في المنطقة.
واعت���رف رئيس الحكومة بأن إس���رائيل ش���نت عش���رات
الهجمات ضد ش���حنات أس���لحة وهي في طريقها إلى حزب
الل���ه في لبنان .وأضاف “أقمنا س���ياجًا ألننا أدركنا أن هناك
مش���كلة مع داعش وإيران اللتين تس���عيان إل���ى بناء جبهة
إرهابي���ة في المنطق���ة .وقلت بصراحة لـ(الرئيس الروس���ي

فالديمي���ر) بوتين :عندما نراهما يقومان بذلك نقوم بعملية
عس���كرية ضدهما .لقد قمنا بذلك عشرات المرات ولم تحدث
أي مواجهة لنا مع روسيا”.
ورأى رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” ألوف بن ،أن “خطاب
بودابس���ت” ،الذي دع���ا األوروبيين إلى التوق���ف عن تأييد
الفلس���طينيين ،هو التعبير األوضح حتى اليوم لوجهة نظر
نتنياهو .وأش���ار إلى أنه في المنتدى نص���ف المغلق تحرر
نتنياه���و من العوائق والكالم المنم���ق الذي يغلف خطاباته
الرس���مية ،كما تخلى عن الحكمة السياس���ية وأطلق العنان
للسانه .وعلى األقل في الجزء الذي سمعه الصحافيون على ما
يبدو عن طريق الخطأ ،لم يتحدث نتنياهو عن “السالم” أو عن
“رؤيا الدولتين” ،بل تحدث عن تعاظم قوة إسرائيل كرافعة
للتحالف���ات مع دول أخرى ،وهذه رس���الة تك���ررت في جميع
مناسبات ظهوره في العام األخير .وفي طريقه إلى بودابست،
كان���ت مفاجئة االنتق���ادات العلنية الت���ي وجهها نتنياهو
في باريس إل���ى إدارة ترامب .فقد اته���م نتنياهو صديقه
ف���ي البيت األبيض بأنه ّ
عرض المصالح األمنية اإلس���رائيلية
للخطر في االتفاق األميركي -الروس���ي لوقف إطالق النار في
جنوب سورية .لقد اعتاد نتنياهو التحدث بهذا األسلوب عن
الرئيس السابق باراك أوباما وعن اتفاقه النووي مع إيران ،لكن
هل بهذا األس���لوب يتحدث عن الصديق ترامب؟ بعد ثماني
س���نوات من الخالفات والصدامات مع أوباما كان من المتوقع
أن يح���ل نتنياهو وترامب الخالف بينهما عبر قنوات هادئة،
وأال يكشفا التصدعات في عالقتهما .لكن رئيس الحكومة لم
يرت���دع ،وباإلضافة إلى كالمه المعارض للصفقة التي توصل
إليها ترامب ،أعرب عن اس���تخفافه الواضح بمبادرة الرئيس
األميركي للسالم.
وتس���اءل بن :ماذا جرى هنا؟ هل شعر نتنياهو بأن ترامب
ضعي���ف ومعزول ويجد صعوبة في القيام بعمله ،واألهم من
ذلك أنه ال يس���يطر عل���ى الكونغرس ،معق���ل الدعم لرئيس
حكومة إس���رائيل .هذا األسبوع أفش���لت حفنة “متمردين”
من الجمهوريين في مجلس الش���يوخ قانون ترامب للضمان
الصح���ي ،وأبقت إصالحات قانون الضمان الصحي الذي أنجزه
أوباما كما هي .ونتنياهو يفهم في السياسة ويعلم أنه في
وضع كهذا ليس لديه ما يخش���اه من اإلدارة الجديدة ،مثلما
لم يخف الدخول في مواجهات مع اإلدارة التي سبقتها .وهو
يفترض أن أغلبية الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب

ستحبط أي محاولة من ترامب ليفرض على إسرائيل “صفقة
نهائية” مع الفلسطينيين .وبعد بضعة محادثات عقيمة مع
الموفدين كوش���نير وجيمس غرينب�ل�ات ،وبعد عرض بضعة
أفالم عن التحريض الفلس���طيني ،س���تنضم مب���ادرة ترامب
للسالم إلى كومة خردة من المبادرات التي سبقتها.
وبرأي بن في أس���اس التحرك الدبلوماسي لنتنياهو يوجد
تقدي���ر منه بأن أمي���ركا ضعيفة وتط���وي بالتدريج أعالمها
في الش���رق األوس���ط .وزيارة حاملة الطائ���رات “جورج دبليو
ب���وش” إلى مين���اء حيفا بعد توقف طويل ع���ن القيام بمثل
هذه الزي���ارات منذ بداية االنتفاض���ة الثانية ،ال تخفي هذا
االتجاه العام .أسعار النفط رخيصة ،واألميركيون لم يعودوا
مرتبطين بالتزود بالنفط من الش���رق األوس���ط .والرأي العام
األميرك���ي االنعزالي يتحفظ تجاه خوض ح���روب بعيدة عن
الوطن .والش���رخ الداخلي في أميركا عميق وآخذ في التوسع،
ونتنياهو يقف مع الجان���ب المحافظ ،وال يبذل جهده إلبداء
موق���ف غير منحاز ألي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ربما لم يع���د ممكنًا الحصول على تأييد عابر للمعس���كرين،
في وقت يبدو أن الش���عب األميركي منقسم في جميع األمور
والموضوعات ،ومن األفضل الحصول على تأييد الجمهوريين
الذين يبدو أن سيطرتهم على الكونغرس ال تتزعزع.
وأض���اف بن :يعتب���ر نتنياهو الطائفة المس���يحية قاعدة
التأييد األكثر أهمية إلس���رائيل في الواليات المتحدة ،وإلى
جانبها اليه���ود األرثوذك���س .وقرارته األخي���رة المحافظة
والمعارض���ة لإلصالح���ات  -إلغاء مش���روع إقام���ة قاعة صالة
لليه���ود غير األرثوذكس في س���احة حائ���ط المبكى وقانون
التهوي���د  -تعبير ع���ن انفصال اس���تراتيجي ع���ن اليهود
الليبراليين في أميركا.
وأكد رئيس تحرير “هآرتس” أن رس���الة نتنياهو هي :من
يريد تأييد إس���رائيل ،يج���ب عليه أن يقبله���ا كما هي ،مع
االحتالل والمس���توطنات .ومن يقبل بإس���رائيل فقط ضمن
حدود الخ���ط األخضر مثل االتحاد األوروب���ي ،فهو “مجنون”
وغي���ر مرغوب فيه .وأوروب���ا الليبرالي���ة المدافعة عن حقوق
اإلنس���ان والواعظ���ة االخالقي���ة ،غارقة تح���ت ضغط موجات
الالجئين من الش���رق األوس���ط .ونتنياهو ليس بحاجة إليها،
ففي نظ���ره وجد بدائل عنها في روس���يا والصي���ن والهند،
وبصورة أقل وضوحًا في الس���عودية ومصر واتحاد اإلمارات.
في هذه البلدان يحترمون القوة فقط وليس العدالة.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي

التضخم المالي يتراجع بشكل مفاجئ وبنك إسرائيل يرفع تقديراته للنمو

ارتفاع بنسبة  %18في عدد
المسافرين عبر المطار الدولي

*ألول ّمرة في االقتصاد اإلسرائيلي سجل التضخم في شهر حزيران تراجعا بنسبة 7ر %0مما يبعد احتمال ارتفاع النمو في العام الجاري *بنك إسرائيل يرفع تقديراته للنمو االقتصادي
للعام الجاري إلى 4ر* %3البنك يعلن مواصلة سياسة شراء الدوالرات لرفع قيمة الصرف أمام الشيكل *العجز في الميزان التجاري في  2016يسجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات*

قال تقرير لسلطة المطارات والمعابر اإلسرائيلية إنه في النصف
األول من العام الجاري ،ارتفع عدد المس���افرين ،عبر مطار بن غريون
الدول���ي ،قرب تل أبيب ،بنس���بة  %18مقارنة بذات الفترة من العام
الماضي  ،2016وإن ش���هر حزيران شهد ارتفاعا بنسبة تقارب %21
عن ذات الشهر من العام الماضي.
وق���ال تقرير الس���لطة المذكورة إنه في ش���هر حزي���ران وحده،
سافر عبر المطار 8ر 1مليون مس���افر ،وفي األشهر الستة من العام
الجاري ،بلغ عدد المس���افرين 7ر 8مليون مس���افر .وحسب السلطة،
فإن االرتفاع الحاصل في الش���هر الماضي ،غير مألوف ،وهو مؤش���ر
لحركة المس���افرين في شهري الصيف ،تموز الجاري والشهر الذي
يليه ،إذ قالت تقارير سابقة إنها ستشهد ارتفاعا حادا ،مقارنة مع
السنوات األخيرة.
وكان���ت إدارة المطار ق���د أعلنت عن اعادة تش���غيل كامل لمبنى
المط���ار القديم“ ،ترمينال  ،”1إلى جانب المبن���ى الجديد الذي بدأ
العمل فيه قبل  17عاما“ ،ترمينال  ،”3وس���يخصص المبنى القديم
بالذات للسفرات الخاصة ،التي تتزايد أعدادها في موسم الصيف،
وتحمل س���ياحا إلى سلس���لة مطارات في الجزر اليونانية وإلى عدة
مواقع في تركيا.
وقال التقرير إنه على رأس قائمة وجهات سفر حملة جواز السفر
اإلسرائيلي تقف تركيا ،التي سافر اليها في الشهر الماضي وحده
قرابة  168ألف مس���افر ،وهذه زيادة بنس���بة  %50عما كان في ذات
الش���هر من العام الماضي .وباإلمكان تفس���ير ه���ذا االرتفاع بأحد
االسباب المركزية ،وهو حلول عيد الفطر في األيام األخيرة من شهر
حزيران ،وهو ما دفع آالفا كثيرة من الفلس���طينيين في إس���رائيل
الس���تغالل عطلة العيد م���ع بدء العطلة المدرس���ية في رحالت إلى
تركيا.
إال أن الس���فر إل���ى تركيا يش���هد ارتفاع���ا دائم���ا ،إذ ارتفع عدد
المس���افرين إلى تركيا في النصف األول من العام الجاري بنس���بة
 ،%22مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي  .2016ويقول التقرير
ذاته إنه فقط  47ألفا من أصل  168ألفا سافروا إلى تركيا في الشهر
الماضي ،توجهوا لغرض السياحة ،والباقي كمحطة لمواصلة السفر
الجوي إلى دول أخرى.
وحس���ب التقري���ر ذاته ،ف���إن عدد المس���افرين إل���ى الخارج في
النصف األول من العام الجاري ،عبر جميع المطارات والمعابر البرية
والمائية ،بلغ 9ر 2مليون مس���افر ،وم���ن المفترض أن يتضاعف هذا
العدد وأكثر حتى نهاية العام الجاري .وكانت وجهة الس���فر األكبر
إلى الواليات المتح���دة ،تليها تايالند وإيطالي���ا وألمانيا وإنجلترا
وإسبانيا واليونان مع قبرص.

تأجيل إضافي لرفع
سن التقاعد للنساء
أق���رت لجنة المالية البرلمانية في الكنيس���ت االس���بوع الماضي
تأجيال اضافيا لرفع س���ن التقاعد للنس���اء ،بعد أن أقرت في الشهر
الماض���ي حزيران رفعا تدريجيا ابتداء من مطلع العام المقبل ،2018
من  62عام���ا اليوم إلى  64عام���ا .فقد أقرت اللجن���ة مجددا تجميد
قرارها ،والبحث مجددا في الموضوع ،في منتصف ش���هر شباط من
الع���ام المقبل .وقد طالب النواب عرض فرص العمل التي س���تكون
متاحة أمام النساء في هذا الجيل.
وكان س���ن التقاعد حتى العام  ،2003هو  65عاما للرجال و 60عاما
للنس���اء ،إال أن حكومة أريئيل ش���ارون الثانية ( ،)2006 -2003وفي
فترة وزير المالية بنيامين نتنياهو ،اقرت رفع س���ن التقاعد للرجال
إلى  67عاما ،وللنس���اء  64عاما ،إال أن ضجة كبرى ثارت في حينه ،ما
اضطر الحكومة لرفع س���ن التقاعد للنس���اء إلى  62عاما على أن يتم
رفع���ه إلى  64عاما الحقا .ووضعت الحكوم���ات الالحقة عدة أهداف
زمني���ة للوصول إل���ى  64عاما ،إال أن كل التوازن���ات االئتالفية التي
كانت أفشلت كل المخططات ،وتم االبقاء على عمر  62عاما.
وكان من المفترض أن يتم رفع جيل التقاعد للنس���اء إلى  64عاما
ابتداء من نهاية العام  ،2016كآخر موعد تم وضعه في العام ،2012
إال أن���ه تم تمديده حتى منتصف  ،2017واآلن جاء التمديد الجديد
إلى مطلع العام المقبل .2018

هبوط حاد في
بيع البيوت الجديدة
ق���ال تقرير جديد إن بيع البيوت الجديدة ش���هد في ش���هر أيار
الماضي تراجعا حادا بنس���بة  %32مقارنة مع ذات الشهر من العام
الماضي ّ .2016
ويبين التقرير أن التراجع حاصل ش���هريا منذ مطلع
العام الجاري ،وهو مؤش���ر لتراجع عام في بيع البيوت الجديدة ،في
حين أن أسعار البيوت سجلت في العام األخير ارتفاعا بنسبة 5ر.%4
ويقول التقرير إن الشهر األول من العام الجاري شهد بيع 3637
بيت���ا جديدا ،مقاب���ل  3310بيوت في الش���هر الذي ت�ل�اه .وارتفع
الع���دد إلى  3386بيتا في آذار الماض���ي ،لينخفض إلى  3198بيتا
في نيس���ان ،وإلى  2913بيتا في أيار ،مقابل بيع  4284بيتا في ذات
الشهر من العام الماضي.
ويق���ول تقرير آخر إن بعض المناطق تش���هد حالة جمود في بيع
البيوت الجديدة ،وهو ما قاد إلى خفض أس���عار البيوت في األشهر
الثالث���ة الماضي���ة ،فمثال تراجعت األس���عار في تل أبيب بنس���بة
 ،%5وهي المدينة التي تقريبا تضاعفت فيها أس���عار البيوت في
السنوات العش���ر األخيرة .كما تراجعت األسعار في مدينة القدس
بنس���بة  ،%6وهي التي تشهد هجرة يهود منها إلى المستوطنات
المحاذية ،حيث أس���عار البيوت اقل ،إل���ى جانب امتيازات ضريبية
ومالية يحصل عليها المستوطنون .كما تراجعت األسعار في حيفا
بنسبة  .%5وهذا في حين شهدت بعض المدن ارتفاعا في األسعار،
مثل أشكلون (عسقالن) بنسبة  %4ومثلها رحوفوت ،بينما ارتفعت
األسعار في بئر السبع بنس���بة  ،%2وفي مدينة هرتسليا المجاورة
لتل أبيب بنسبة .%1

س���جل التضخم المالي في ش���هر حزيران الماضي تراجعا بنس���بة 7ر،%0
محدثا مفاجأة لم تتوقعها األوس���اط االقتصادية ،فه���ذه ّ
المرة األولى التي
يس���جل فيها مثل هذا الشهر تراجعا ،رغم أنه شهر موسمي ،وثانيا ،النسبة
العالي���ة التي تراجع بها نس���بيا ،إذ أن التضخم ش���هد في الس���نوات األربع
األخيرة تراجعات بنس���ب مش���ابهة ،ولكن في الشهر األول من كل عام وليس
في منتصفه.
وكما يبدو ،فإن التضخم تأثر في الش���هر الماضي من استمرار تراجع سعر
صرف الدوالر ،الذي ش���هد في األس���بوعين األخيرين ارتفاع���ا طفيفا ،وأيضا
بس���بب بدء حمالت تخفيض أس���عار مبكرة في السوق االس���تهالكية .وبهذا
التراجع ،يكون التضخم المالي قد س���جل في األش���هر ال���ـ  12األخيرة تراجعا
بنسبة 2ر ،%0وفي النصف األول من العام الجاري بنسبة صفر بالمئة.
وحس���ب وتيرة التضخم في الس���نوات األخيرة ،فإنه في النصف الثاني من
كل عام يس���جل التضخم تراجع���ات ،ما يعني أن التضخ���م المالي في العام
الجاري إما أن يبقى عند صفر بالمئة ،أو أن يس���جل تراجعا طفيفا ،إال في حال
عاد س���عر صرف الدوالر ليس���جل ارتفاعا حتى نهاية العام ،يعيد فيه سعر
الصرف إلى ما كان عليه في مطلع العام الجاري ،عند محيط 7ر 3شيكل للدوالر،
مقابل حوالي 55ر 3شيكل حاليا.
ومن ش���أن تراج���ع التضخم في الش���هر الماضي أن يلغ���ي تقديرات بنك
إس���رائيل المركزي التي طرحها في نهاية الع���ام الماضي ،بأن التضخم في
 2017سيرتفع بأقل من  ،%1بمعنى أقل من الحد األدنى الذي تطرحه السياسة
االقتصادية بأن يكون التضخم ما بين  %1إلى  .%3في حين أن التضخم سجل
في السنوات الثالث الماضية تراجعات كالتالي :في  2014تراجع بنسبة 2ر،%0
وفي  2015تراجع بنسبة  ،%1وفي  2016تراجع التضخم بنسبة 2ر.%0

رفع تقديرات النمو
وكان بنك إسرائيل قد رفع في تقريره الدوري في األيام األخيرة ،تقديراته
للنم���و االقتص���ادي للعام الجاري  2017إلى نس���بة 4ر ،%3بدال من تقديرات بـ
8ر ،%2كما ورد في ش���هر نيس���ان الماضي .كما يتوقع البنك ارتفاع النمو في
العام التالي بنسبة 3ر.%3
وكان النمو االقتصادي قد ارتفع في العام الماضي  ،2016بنس���بة  ،%4وهي
النسبة األعلى منذ أربع سنوات .وقال البنك المركزي إن ركائز النمو في العام
الماضي ليس���ت من تلك التي تضمن نموا ألمد أبعد ،وعلى الحكومة أن تعرف
مواطن الضعف ،وبال���ذات زيادة الميزانيات لمش���اريع البنى التحتية ،وفتح
ابواب عمل أكثر ام���ام جمهوري “الحريديم” والعرب ،لالنخراط بنس���بة أكبر
في سوق العمل.
وألول مرة ،باإلمكان الق���ول إن منظمة التعاون بين الدول المتطورة ،OECD
قد سبقت بنك إسرائيل المركزي في رفع توقعاته لنمو االقتصاد اإلسرائيلي،

إذ قالت إن النمو س���يرتفع هذا العام بنس���بة 2ر ،%3وفي العام التالي بنسبة
8ر ،%3في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي قبل ثالثة أشهر إلى نسبة
9ر ،%2مقابل  %4في العام الماضي كما ذكر.
وكان البنك المركزي قد خفض في نيسان توقعاته ،بسبب التراجع الملحوظ
في اس���تيراد الس���يارات في العام الجاري بنس���بة  ،%12بعد أن كان استيراد
الس���يارات في الع���ام الماضي قد س���جل ذروة غير مس���بوقة ،ببيع  287ألف
س���يارة .وحس���ب البنك في حينه ،فإنه لو بقي اس���تيراد السيارات على ذات
مستواه في العام الماضي ،لسجل النمو ارتفاعا بنسبة 3ر.%3
ويقول البنك المركزي في تقريره األخير إنه قرر رفع تقديراته بسبب النمو
الس���ريع في الصادرات وفي االس���تثمارات .وقال إن االرتف���اع في الصادرات،
الحاصل في االش���هر األخيرة ،يعود إلى حالة انتعاش في األسواق العالمية.
في الوقت ذاته أش���ار البنك إلى أن���ه يرفع تقديرات النمو على الرغم من لجم
وتيرة ارتفاع االستهالك الفردي ،الذي هو مؤشر الرتفاع مستوى المعيشة.
إلى ذل���ك ،قرر البنك المركزي االبقاء على نس���بة الفائدة األساس���ية التي
تالم���س الصفر بالمئ���ة1 ،ر .%0وقال البن���ك إن قراره التالي بش���أن الفائدة
البنكية س���يصدر يوم  29آب المقبل ،وحتى ذلك الحين تكون نس���بة الفائدة
قد ّ
مر عليها عامان ونصف العام .وكانت للبنك المركزي توقعات س���ابقة بأن
تعود الفائدة إلى مس���ار االرتفاع في الربع األخي���ر من العام الجاري  ،2017إال
أن التقديرات الجديدة تتحدث عن النصف الثاني من العام المقبل.2018 ،

سعر صرف الدوالر
أعلن���ت محافظة بنك إس���رائيل المركزي كارنيت فلوع أن البنك س���يواصل
سياس���ة ش���راء العمالت األجنبية وخاصة الدوالرات ،في محاولة لرفع س���عر
صرفه امام الش���يكل ،الذي بلغ في نهاية حزيران الماضي أدنى مس���توى له،
منذ العام  .2014غير أن الدوالر س���جل في االسبوعين الماضيين ارتفاعا بأكثر
من  ،%2ولكنه ما يزال أقل بنسبة  %9عن سعره في مطلع العام .2016
وحسب ما ورد ،فإن البنك المركزي اشترى في النصف األول من العام الجاري
 6مليارات دوالر ،ولكن هذا لم يمنع تراجعه بنسبة  ،%5ما بين آذار إلى نهاية
حزيران الماضيين .وتق���ول تقارير اقتصادية إنه إلى جانب العوامل القائمة
في االقتصاد اإلس���رائيلي ،فإن ما يبدو من عالمات سؤال على مستقبل دونالد
ترام���ب في البي���ت االبيض ،وما يظهر من قالقل ف���ي إدارته ،يلعب هو أيضا
في وضعية س���عر الدوالر في األس���واق العالمية ،لتنعكس مباشرة على سعر
الصرف أمام الشيكل.
وكان س���عر صرف الدوالر قد بدأ يش���هد تراجعات حادة ابتداء من النصف
األول من العام  .2007فعلى س���بيل المثال المس س���عر ص���رف الدوالر أمام
الش���يكل في صيف العام  ،2004وبعده بقليل ،سعر  5شيكالت للدوالر ،ولكن
س���رعان ما تراجع إلى 3ر 4ش���يكل للدوالر ،وهو الس���عر الثابت الذي اس���تمر

لعامين ونصف العام .وفي العام  ،2008هبط س���عر الدوالر إلى 2ر 3ش���يكل
للدوالر ،وبعدها بدأ يرتفع وفي غضون عامين بدأ يتراوح س���عره ما بين 75ر3
إلى 95ر 3شيكل للدوالر.
وف���ي العام  ،2014عاد الدوالر وانهار إلى مس���توى 5ر 3ش���يكل للدوالر ،كما
هو اآلن ،ولكن في غضون س���تة أش���هر ،أي حتى نهاية ذلك العام ذاته ،عاد
الدوالر إلى معدل 9ر 3شيكل للدوالر .ثم بدأ يتراجع تدريجيا في العام ،2016
وازدادت وتي���رة تراجعه في العام الجاري  ،2017إذ تراجع س���عر الصرف منذ
مطلع ش���هر آذار الماضي وحتى اليوم ،أي أكثر بقليل من ثالثة أشهر ،بنسبة
.%5
ويش���كل تراجع س���عر صرف ال���دوالر ،وأيضا الي���ورو ،ضربة ح���ادة لقطاع
الصادرات ،الذي يتراجع مردوده المالي بالعملة المحلية ،التي تغطي القسم
األكبر من كلفة االنت���اج ،إذا لم يكن كل الكلفة .ولذا فإن المصدرين يطالبون
باستمرار بتس���هيالت وتعويضات من الحكومة ،وقد كان مثل هذا الدعم في
العام  .2008وفي المقابل ،الجمهور ال يلمس انعكاس���ا لتراجع س���عر الدوالر
على أسعار المواد والبضائع المستوردة ،أو تلك التي فيها مواد خام مستوردة
باستثناء تراجع طفيف في أسعار الوقود.

ارتفاع عجز الميزان التجاري
على صعيد متصل ،قال تقرير لمكتب االحصاء المركزي إن العجز في الميزان
التجاري س���جل في العام الماضي  ،2016أعلى مستوى له منذ العام  ،2012على
ضوء انخفاض وتيرة ارتفاع الصادرات اإلسرائيلية مقابل ارتفاع االستيراد.
وبموج���ب التقرير ،بلغ حجم العجز في الميزان التج���اري في العام الماضي
7ر 8ملي���ار دوالر ،مقابل 3ر 2مليار دوالر في العام  ،2015و2ر 4مليار في العام
 ،2014و8ر 3مليار في  ،2013ثم 2ر 7مليار دوالر في العام .2012
وحسب التقرير ،فإن الس���بب األبرز الرتفاع العجز في الميزان التجاري ،كان
التراجع بنس���بة  %14في صادرات الم���واد الكيميائية والمعدنية ،اضافة إلى
تراجع بنسبة  %9في صادرات المعدات االلكترونية.
وبلغ حجم الصادرات الصناعية اإلس���رائيلية من دون المجوهرات في العام
الماض���ي5 ،ر 43مليار دوالر ،مقابل  45مليار دوالر في العام قبل الماضي .2015
وبل���غ حجم الصادرات من األدوية وقطاع التقني���ة العالية 1ر 21مليار دوالر ،ما
يعني نصف الصادرات الصناعية تقريبا.
وعل���ى الرغم من هذا ،فإن تقرير مكتب االحص���اء يقول إن الجانب االيجابي
ف���ي قطاع الصادرات ه���و أن التراجعات حصلت في النص���ف األول من العام
الماضي ،بينما في النصف الثاني ،وخاصة في الربع األخير من العام الماضي،
سجلت الصادرات ارتفاعا ملحوظا وعوضت عن التراجعات ،وهذا ُيعد مؤشرات
لوضعية الصادرات في العام الجاري .2017

متى ستنكسر مؤامرة الصمت حول عالقة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بحيتان المال؟
بقلم :غاي رولنيك
ِّ
“فس���ر لي أمرا واحدا :الطريقة التي اس���تخدمها روبرت ماردوك في صحفه
ومع الصحافيين التابعين له :صفقات فاس���دة مع سياس���يين ،ومس���ؤولين
كبار في س���كوتالند يارد ،وأيضا رؤساء حكومات .فقد كانت طريقته معروفة
للكثير من الناس وعلى مدى سنين؛ فكيف فقط ،بعد كشف القضية الجنائية
للتنص���ت الخفي الذي مارس���ه الصحافيون التابعون له ،ف���ي صحيفة “نيوز
أوف ذا وورل���د” ،بدأت الصحافة البريطانية الكتابة عن طرق ماردوك؟” -بهذا
الس���ؤال توجهت إلى رئيس تحرير واحدة من أكب���ر خمس صحف بريطانية،
وإح���دى الصحف الهامة ف���ي العالم .كان هذا ،بعد يومي���ن أمضيناهما معا،
ش���ملت أكثر من عشر ساعات في مكتبي ،في محادثة حول وضعية الصحافة
في العال���م ،وقدرتها على مواجهة مراكز ّ
القوة ،وتأثيرها على السياس���يين
والش���ركات الضخمة .لكن الس���يد البريطاني الذي كانت له بشكل عام اجابة
س���ريعة على كل سؤال ،ولو األكثر تعقيدا ،صمت لبضع ثوان ،وحينها رد على
سؤالي بوجه عابس” :أوميرتا”.
“أوميرتا”؟ عفوا؟ أنا ملزم باالعتراف بأنني لم أس���مع هذه الكلمة منذ زمن
طويل .فنغمة هذه الكلمة تذكرني بش���يء ما من األفالم الس���ينمائية .ولكن
كنت ملزما بالتأكد من أنه يقصد ما أفكر به .نعم “أوميرتا” ،أحد ألقاب الهيبة
المتداولة باألس���اس ف���ي المافيا ،والمقص���ود المصطلح ال���ذي يلزم الجميع
بالصمت في مواضيع معينة وعدم كشفه أبدا لسلطات القانون.
كان���ت هذه هي المرة األولى التي يقوم فيه���ا صحافي كبير إلى هذا الحد
ف���ي صحيفة كبي���رة ،باالعتراف على مس���معي بأنه في الثقاف���ة الصحافية
من الممكن أن يكون ش���يء ما مش���تركا مع المافيا .فقوة ماردوك في س���وق
الصحافة البريطاني���ة ،كانت كبيرة إلى هذا الحد ،ورادع���ة ،ومخيفة ،وقادرة
على أن ُتخرس لس���نوات ،ولم يكن أي شخص يريد محاولة أن ّ
يفسر للجمهور
كيف تعمل طريقة ماردوك .وأيضا العشرات أو المئات من السياسيين ورجال

األعمال ،الذين عانوا على مدى سنين من قبضة ماردوك.
ّ
تصدعت ،كم���ا نذكر ،في العام  ،2011حينما كش���ف
مؤام���رة الصمت هذه
الصحافي نيك ديفيس ،من صحيفة “غارديان” ،التصرفات الجنائية في “نيوز
أوف ذا وورلد” ،األمر الذي قاد سلس���لة من الصحافيين والمدراء إلى الس���جن،
وإلى إقام���ة لجنة تحقيق برلمانية ،فحصت ثقافة المهنة والس���لوكيات في
الصحافة البريطانية ،وعرفت باس���م “لجنة وولفسون” .وكانت استنتاجاتها
مقلقة جدا :فقد كش���فت عن كل الزبالة والعنف في العالقات بين الناش���رين
والصحافيين والسياسيين ،وعناصر شرطة ورجال أعمال.
إن نش���ر المحادثات الس���رية بين رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو وبين
الناش���ر والمحرر المسؤول لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزس ،والتي
يعد فيها موزس نتنياهو بأنه س���يهتم بأن يس���تمر بالبقاء رئيسا للحكومة
بقدر ما يريد .وكذلك افالس صاحب السيطرة على صحيفة “غلوبس” ،وصاحب
أس���هم في “يديعوت أحرونوت” ،اليعازر فيشمان ،بإمكانهما أن يكونا لحظة
فارقة في تاريخ الصحافة اإلس���رائيلية ،اللحظ���ة التي فيها يقوم صحافيون
إسرائيليون ،بكسر مؤامرة الصمت“ :األوميرتا” خاصتنا.
مرحليا هذا ال يتم ،وس���وق الصحافة اإلسرائيلية صغيرة ومكتظة ،وغالبية
الجمهور ما تزال أس���يرة فكرة أن التمايز األساس���ي بين وس���ائل اإلعالم ،هو
سياس���ي :يمين ويسار ،ألنه من الصعب تمييز األوجه األخرى ،األكثر تعقيدا:
الم���ال والقوة ،ومصالح أصحاب وس���ائل اإلع�ل�ام وبنوكهم ،ورج���ال األعمال
المرتبطين بهم.
من الممكن أن طريقة الكشف عن مؤامرة الصمت في الصحافة اإلسرائيلية،
لم تبدأ بلجنة رس���مية ،لتحقق في الفساد ،والتأثير على توجهات الصحافة،
وإنم���ا باللجنة البرلمانية ،التي اقيمت في نهاية ش���هر حزيران الماضي ،من
أج���ل التحقيق ف���ي الطريقة التي تم فيها تس���ليم ق���روض ضخمة لحيتان
مال ،من أمثال فيش���مان ونوحي دانكنر .والمشترك بينهما ،ومعهما شاؤول
ألوفيتش ،الذي يقف في مركز تحقيقات جنائية كبرى ،في سلطة أوراق المال،

من إصدارات «

»

يائير أرون

المحرقة« ،االنبعاث»،
النكبـــة
ترجمة :أسعد زغبي

هو القوة السياسية الضخمة التي راكموها ،من خالل ملكيتهم لوسائل إعالم،
وميزانيات إعالنية ضخمة يسيطرون عليها.
في العامين األخيرين تقول غالبية وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية إن رئيس
ال���وزراء بنيامين نتنياهو هو رجب طيب أردوغان اإلس���رائيلي ،الذي يس���عى
للس���يطرة على الصحاف���ة ،وأن يخصيها ويجعلها تح���ت مراقبته .لكن هذه
رواية مختلف عليها ،وأحيانا س���خيفة .فأوال السياس���يون ورؤساء الحكومات،
في غالبية دول العالم ،منش���غلون دون توقف بالصحافة وبالمحاوالت للتأثير
عليها .وفق���ط حينما تكون الصح���ف مؤيدة لهم تتوقف ه���ذه المحاوالت.
ونتنياهو لم يخترع شيئا في هذه الجبهة.
وثانيا ،من الصعب التفكير بأن رؤية لرئيس وزراء واجهت صحافة انتقادية
على مر سنين كثيرة ،مثلما حصل مع بنيامين نتنياهو .والسر األكثر مكشوفا
في الجهاز الصحافي في العقود األخيرة ،هو أن الحكومة بشكل عام ،ورئيس
الحكومة بشكل خاص ،هما هدف هجومي سهل .في المقابل ،فإن كل نشر عن
تحقيقات ،وحتى عن مجرد تقارير س���لبية عن حيتان المال ،واصحاب البنوك
والمعلنين الكبار ،تكون تقارير أكثر تعقيدا ،وخطرة ،وترافقها أحداث كثيرة.
فللش���ركات الضخمة أدوات ضغط وقوة على الصحافة ،أكثر من أي سياس���ي.
وفي القط���اع االقتصادي ،فإن القوة مركزة ومن الس���هل تفعيلها ،بينما في
القطاع العام ،فإن القوة مش���تتة ،وفيها سلس���لة م���ن التوازنات ،والضوابط،
وفيها خصوم ومستش���ارون قضائيون ،يقفون في طريق كل سياسي ،مهما
كانت لديه قوة.
آن األوان لكس���ر األوميرت���ا خاصتنا ،وأن نروي للقراء ل���دى من تتركز القوة،
وممن يخ���اف حقا المحررون والصحافيون في إس���رائيل؛ م���ن المال الضخم.
وإذا ل���م نفعل هذا اليوم فإننا نخاطر ،حينما س���نصل إلى ذلك اليوم الذي ال
نستطيع أن نفعل فيه أكثر.

(عن المجلة الشهرية لصحيفة “ذي ماركر”)

الثالثاء 2017/7/25م الموافق  2ذو القعدة 1438هـ العدد  404السنة الخامسة عشرة

5

بعيدًا عن أعين ورقابة الرأي العام في إسرائيل

الحصار المفروض على قطاع غزة :عدوان وقتل مستمران!
ُ
*مثلما ال تعد قطرات المطر في الخريف ال ُيعد في إسرائيل قتلى الجدار في قطاع غزة ومن الواضح أن إسرائيل تتعايش بصورة جيدة مع حصة الدم الثابتة هذه وال ترى فيها أي غضاضة!*
بقلم :عيدان النداو (*)
مجرد حادث روتيني وخبر هامشي!
عل���ى الجان���ب األول للجدار الح���دودي (األمني) تجمهر مئات الش���بان في
مظاه���رة غضب ألقوا خاللها الحجارة وأضرم���وا النار في اإلطارات المطاطية...
إنهم س���جناء داخل الج���دار .على الجانب اآلخر ،برج حراس���ة محصن ومرتفع،
يتواجد داخله جنود إسرائيليون ،مهمتهم مراقبة الجدار.
المتظاهرون غير مسلحين ،وال يمكن لحجارتهم أن تشكل خطرًا على الجنود
المتحصني���ن داخل البرج .لكن المظاهرة محظ���ورة -هذا ما قرره قادة الجنود
المراقب ،غير المس���جون للج���دار ...أي في الجانب
المتواجدين ف���ي الجانب
ِ
اإلسرائيلي.
كان ثم���ة قناص داخل البرج ،وضع على عدس���ة المهداف أحد المتظاهرين
وأطلق النار ،س���دد رصاصة حية مباش���رة نحو رأس عائ���د خميس جمعة (35
ُ
عامًا) .فارق جمعة الحياة على الفور .أطلق المزيد من الرصاص من داخل البرج
ليصيب س���تة متظاهرين آخرين بجروح .هذا ما حصل قبل عدة أس���ابيع فقط
قرب الجدار األمني على حدود قطاع غزة إلى الشرق من مخيم جباليا.
إنه مجرد حادث روتيني وخبر هامش���ي في وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية.
ُ
وكالمعتاد أس���تخدم أيضا أس���لوب /إج���راء «إقتبس الناطق بلس���ان الجيش
ُ
ُ
اإلس���رائيلي وأنش���ر تصريحه كخبر صحافي» .في النص زج���ت كيفما أتفق
العبارة المألوفة «قوات الجيش اإلسرائيلي عملت وفق إجراء اعتقال مشبوه».
أين ومن هو المش���بوه هنا؟! هل كان المشبوه متظاهرا واحدا بالصدفة من
بين مئات المتظاهرين؟! هل شكل جمعة ،المتظاهر غير المسلح  ،خطرًا على
حياة أي جندي؟!
أف�ل�ام الفيديو التي جرى تصويرها حول الحادث (المظاهرة) تظهر بوضوح
ُ
أن نقطة الحراس���ة التابعة للجيش اإلسرائيلي – تطل من علو خلف سور – لم
تكن عرضة ألي خطر أو تهديد.
لقد تحدى المتظاهرون السيطرة المطلقة للجيش اإلسرائيلي في المنطقة
العازلة وهي منطقة فلسطينية نظريا ،ولكن فعليا ُيحظر على الفلسطينيين
الدخول إليها .لقد خ���رق المتظاهرون القاعدة األحادية الجانب التي وضعها
الجيش اإلس���رائيلي :مس���موح لنا اقتحام مناطقكم ،أما أنتم فممنوع عليكم
حتى مجرد االقتراب منا!
ذلك هو السبب الوحيد لتلقي عائد خميس جمعة رصاصة في الرأس.
وللتذكير ،فإن الجيش اإلس���رائيلي يجتاح بشكل روتيني أراضي قطاع غزة،
ويقوم بذل���ك مرارا وتكرارا من أجل “تس���وية وتس���طيح” أراض في الجانب
الفلس���طيني – الغ���زي للجدار .وقد ج���رت العادة على تس���مية ذلك بلهجة
الغموض التي تس���تخدمها وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية“ :نش���اط روتيني
قرب الجدار” مما يش���كل تمويهًا متعمدًا لحقيق���ة أن األمر يتعلق بالجانب
الغزي للجدار ،وهو اجتياح غير مش���روع دون أي استفزاز أو تحرش من الجانب
الفلسطيني.
لنق���ل ذلك ببس���اطة :إن القناص الذي قتل جمعة نفذ أمرًا (عس���كريًا) غير
قانون���ي بتاتًا ،وإن روتينية مثل هذه األوام���ر ال تقلل وال تلغي مطلقا كونها
جرائ���م ،وه���ذه الجرائم آخذة ف���ي االزدياد خ���ارج نطاق رقابة ال���رأي العام
اإلسرائيلي.
قبل ثالثة أيام فقط من وقوع الحادث المذكور أعاله ،وقع حادث مش���ابه إلى
الشرق من خانيونس ،فقد لقي فادي إبراهيم النجار ( 25عامًا) مصرعه في إثر
إصابت���ه برصاصة في بطنه ،وأصيب س���بعة متظاهرين آخرين بجراح ،بنيران
قناص من الجيش اإلسرائيلي.
قبل أس���بوع من هذا الحادث (في  20أيار) أطلق قناص الرصاص على الفتى
خالد غامري ( 16عاما) أثناء مش���اركته في مظاهرة قرب الجدار ش���رقي مخيم
البريج ،مما أدى إلى إصابة الفتى بجروح بليغة .وكان الجيش اإلس���رائيلي قد
أعدم (قتل) خالل عامي  2015و 2016ما مجموعه  28فلسطينيا من المتظاهرين
غير المسلحين قرب الجدار األمني ،وأصاب مئات آخرين بجروح (وفقًا لمعطيات
منظمة “بتسليم”) .هذه المعطيات لم تنشر في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية؛
ُ
ومثلم���ا ال تعد قط���رات المطر في الخريف ،ال ُيعد في إس���رائيل قتلى الجدار
في قطاع غزة .ومن الواضح أن إس���رائيل تتعايش بصورة جيدة مع حصة الدم
الثابتة هذه وال ترى فيها أي غضاضة.

منطقة الموت
تعتبر المنطقة العازلة التي أعلنت عنها إسرائيل في العام  2005في الجانب
الفلس���طيني من الجدار األمني ،منطقة موت للفلس���طينيين ،وال يوجد سبيل
أفضل منها لتنفيس وإفراغ بالون «االنفصال» وإزالة المس���ؤولية اإلسرائيلية
عن قطاع غزة .من جهته يحرص الجيش اإلس���رائيلي بشكل متعمد على إبقاء
حالة من الغم���وض فيما يتعلق بعرض المنطقة العازل���ة ،والذي يتراوح بين
 100متر و 3000متر ،فيما ال يمتلك الفلس���طينيون أية وس���يلة لمعرفة أين
بالضب���ط تنتهي هذه المنطقة غير المحددة ،وفي أي جانب س���يظهر اليوم
قائد المنطقة (اإلس���رائيلي) ليراقبهم من أبراج المراقبة .وفقا لتقدير األمم
المتحدة ،فإن مساحة هذه المنطقة تصل إلى  %17من مساحة قطاع غزة ،وإلى
 %35من مس���احة األراضي الزراعية في القطاع .وهكذا فإن المنطقة العازلة ال
تقتل الفلسطينيين فحسب ،بل وتحكم عليهم أيضًا بكارثة إقتصادية؛ هذا
فضال عن أن طرد وإخالء الس���كان الفلس���طينيين من هذه المناطق الواسعة،
ُيفاقم أكثر مستوى االكتظاظ السكاني في قطاع غزة ،والذي يعتبر من األعلى
في العالم.
إلى ذلك فإن إس���رائيل ال تدخر في انتهاج وسائل خنق وتقويض مصادر
معيش���ة المزارعين في قطاع غزة .ففي كان���ون األول من العام  2015قامت
السلطات العس���كرية اإلس���رائيلية برش  1500دونم من األراضي الزراعية
تبعد مس���افة  200متر ع���ن الجدار األمني ،وذلك على الرغ���م من أن البيان
األخير للجيش اإلس���رائيلي كان قد حدد المنطقة العازلة بـ  1000متر فقط.
وم���ن ناحية عملية فإن الم���واد المبيدة التي يجري رش���ها من الجو تؤدي
إل���ى إبادة وإتالف مزروعات في مس���احة تصل إلى  7000مت���ر من الجدار،
وبذلك فإن حدود مس���احة المنطقة (العازلة) -المتغيرة بصورة تعس���فية
 التي يفرضها الجيش اإلس���رائيلي ،تغدو عديمة األهمية .ففي شباط منالعام الجاري قامت طائرات رش مبيدات إس���رائيلية بإتالف  4000دونم من
َ
الحقول الزراعية في عمق أراضي قطاع غزة ،وبما يتعدى أيضا مس���افة 250
مترا من الجدار .وقد تكررت هذه العملية بعد ش���هرين فقط ،مما يشير هنا
إلى إتجاه تصعيدي من جانب إس���رائيل في هذا المج���ال .ووفقا للذريعة
اإلس���رائيلية الرس���مية فإن المزروعات في تلك المناطق تساعد في إخفاء
َ َ
النش���اطات «التخريبية» ،غير أن هذا المبرر َ -مثله ك َمثل المبرر الرسمي لـ «
إطالق النار على مشبوهين» والذي يؤدي مرارا إلى قتل أبرياء  -يبدو سخيفا
في ض���وء حقيقة أنه جرى أيض���ا رش وإتالف نبات الس���بانخ الذي ال يزيد
إرتفاعه عن  20س���م! وهكذا فإن إسرائيل تتحمل إذن المسؤولية أيضا عن
االنخفاض الحاد في اإلنتاج الزراعي في قطاع غزة.
لقد اعتاد معظم اإلس���رائيليين على وضع نعال أحذيتهم على رقاب سكان
قطاع غزة ،دون أن يروا أية مش���كلة أو غضاضة في ذلك .ولكن المشكلة ،كما
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من يوميات غزة المحاصرة.

ه���ي دائما ،تكمن ف���ي أن األمن الحقيقي مرتبط بالعدال���ة .فحركة «حماس»
لن تأخذ على عاتقها المس���ؤولية األمنية الكاملة عن إطالق الصواريخ بإتجاه
إسرائيل  ،طالما أنها ال تتمتع بمسؤولية أمنية كاملة في قطاع غزة.
ليس إلسرائيل أي حق في إجتياح أراض أو منطقة تعلن وتصرح هي نفسها
صباح مس���اء أنها انسحبت منها إلى األبد .وطالما كانت تعطي لنفسها الحق،
وتقوم بتجسيده وسط إزهاق أرواح فلس���طينيين أبرياء ،فإنها تعطي بذلك
حق���ا موازيًا لحرك���ة «حماس» باقتح���ام مناطقها وتنفيذ هجم���ات فيها .إن
اجتياحات الجيش اإلسرائيلي المتكررة ألراضي قطاع غزة هي أعمال عدوانية
وليست دفاعية ،كما أن قتل متظاهرين برصاص قناصين يعتبر عمال إرهابيا
بكل ما تعنيه الكلمة.

الصيادون كأعداء
إن الحص����ار البح����ري المفروض على قطاع غزة يحصد ب����دوره أيضا حصته
الموس����مية من الدماء الفلسطينية .قبل أكثر من شهر فتحت سفينة تابعة
لسالح البحرية اإلسرائيلي نيرانها على قارب صيادين تجاوز منطقة الصيد
التي خصصتها إس����رائيل لقطاع غزة ،األمر الذي أدى إلى مقتل محمد ماجد
بك����ر ( 23عاما) من س����كان مخيم الش����اطئ وذلك بعدما تلق����ى رصاصة في
صدره .ومحمد هو الصياد الثاني الذي قتل برصاص الجيش اإلسرائيلي هذا
العام .ففي إحدى ليالي ش����هر كانون الثاني الماضي إنقضت سفينة تابعة
لس��ل�اح البحرية على قارب محمد الهس����ي ( 33عاما) مم����ا أدى إلى تحطيم
القارب وس����قوط محمد في مياه البحر ،والذي لم يعثر على جثته حتى اآلن.
ووفقا لمعطيات لم تنش����ر في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فقد أعدم الجيش
اإلس����رائيلي منذ العام  2007ستة صيادين في مياه غزة وجرح المئات ،ففي
الع����ام  2016وحده فتحت زوارق س��ل�اح البحرية اإلس����رائيلي النيران -نيران
رشاش����ات أو قذائ����ف مدفعية  -في م����ا ال يقل عن  133م����رة باتجاه مراكب
صيادين خرجوا للصيد من ش����اطئ مدينة غزة .وعلى األرجح فإن عدد حاالت
تجاوز الصيادين الغزيين لمجال الصيد المعتاد ( 66ميال) أكثر بكثير .وهو
ما يدع����و لتخمين حد الجوع والي����أس الذي يجب أن يبلغه إنس����ان من أجل
اإلبح����ار في قارب دون أي س��ل�اح ،إلى منطقة تخضع لرقاب����ة دائمة من قبل
س����فن وزوارق سالح البحرية اإلس����رائيلي ،في وقت يدرك فيه بأن لقاءه بها
سينتهي بإطالق نيران قاتلة باتجاهه.
بطبيع���ة الح���ال فإن إس���رائيل تنظر إلى األم���ر برمته كمعروف تس���ديه
للفلسطينيين ،كما لو أن من البديهي أن مجال غزة البحري يعود إلى إسرائيل
وليس لغزة .ووفقا إلتفاقيات أوس���لو فإن مجال الصيد المس���موح به من قبل
إس���رائيل ُح ِد َد بـ  20ميال بحريا من شاطئ غزة ،غير أن إسرائيل لم تسمح قط
للصيادين الغزيين ببلوغ مثل هذه المسافة.
لق���د كان الصراع دوما ضد الفلس���طينيين اقتصاديا أيض���ا ،على الرغم من
محاولة إس���رائيل تغليفه بغالف أمني وزخرفته بش���عارات من قبيل «تعاون
إقليمي» .ولعل ما يش���هد عل���ى ذلك حقيقة أن الجيش اإلس���رائيلي يصادر
قوارب الصيادين التي يتم ضبطها ويرفض إعادتها إلى أصحابها .وقد قدرت
األضرار المادية التي لحقت بالفلس���طينيين من جراء مصادرة قوارب الصيد
وإطالق النيران من جانب سفن سالح البحرية اإلسرائيلي خالل العام  2016بما
قيمته نصف مليون دوالر .لقد رأت إسرائيل أن عليها تحطيم فرع الصيد في
غزة ،تماما كما رأت فيما يتعلق بفرع المحاجر في الضفة الغربية.
وبالفعل فقد جرى س���حق فرع الصيد البحري في قطاع غزة ،إذ انخفض عدد
الصيادي���ن المس���جلين من  10اآلف صياد في الع���ام  2002إلى حوالي 2000
صي���اد فعلي في العام  .2017ويعيش  %95من الصيادين في قطاع غزة تحت
خط الفقر ،األمر الذي يقتدي تقديم مس���اعدات إنس���انية لهم (وذلك مقابل
النس���بة العامة للفلسطينيين المحتاجين لمس���اعدات كهذه في قطاع غزة
والبالغة .)%80
والسؤال :هل كان القضاء على فرع الصيد في غزة مصلحة إسرائيلية؟!
تبي���ن الوقائ���ع أن اإلجابة نع���م ،حتى في الوق���ت الذي كان في���ه القادة

اإلس���رائيليون يدعون “إن عدونا هو حماس وليس سكان غزة “ ،ويقولون في
ذات الوقت إن “سكان غزة مذنبون بانتخابهم لحماس”.
عموما ليس هناك أي مبرر أمني إلتباع سياس���ة تقوض مصدر رزق عش���رات
آالف المواطني���ن الغزيين ،وطالم���ا أن ذلك كان يعكس حقيق���ة األمور ،فإن
ثمة حاجة لدعاية مس���تمرة من أجل تكريس الوعي الكاذب ،كما لو أن هناك
تهديدا وجوديا إلسرائيل يتأتى من شواطئ غزة.
هنا يدخل إل���ى الصورة المراس���لون المقربون من صحافي���ي بالط الجيش
اإلس���رائيلي والمؤسس���ة األمنية .فقد جاء في تقرير دعائي نموذجي نش���ر
العام الماضي ،أعده مراس���ل قيل إنه رافق “المقاتلين الش���جعان” على ظهر
س���فينة “دبور” تابعة لس�ل�اح البحرية اإلس���رائيلي في حربه���م المتواصلة
للقضاء على اإلرهاب البحري ،على حد قول هذا المراس���ل ،أن “بحر غزة يشهد
حربا يومية”! ولكن بين من ومن تدور هذه الحرب؟! بين أس���طول من الس���فن
والزوارق الحربية المس���لحة المس���نودة بمنظومة مراقبة جوية ،في مواجهة
من؟! مجموعة صيادين جوعى مس���لحين بشباك مهترئة ،أو مجموعة مهربي
بضائع من سيناء؟!
ويتحدث تقرير هذا المراس���ل عن “عمليات مط���اردة بحرية” لقوارب صيد
تج���اوزت المجال المس���موح به ،وأن س�ل�اح البحري���ة مكلف بواج���ب “إرغام
المخالفي���ن على العودة من حيث أتوا”! هكذا يوصف بعض الصيادين الذين
ركبوا أهوال البحر بحثا عن فسحة صيد وراء مياه شاطئ غزة الضحلة!
هكذا تعمل وتنطلي الدعاية الس���لطوية على مواطني إسرائيل ،وكل ذلك
يجري عبر قناة أو محطة تجارية “متحررة” في الظاهر من قيود السلطة .ولعله
يجدر بنا في هذا الس���ياق إجراء مقارنة بين السياس���ة الرسمية اإلسرائيلية
المتبعة في س���نوات األلفين والسياس���ة التي اتبعت قبل  40عاما في قطاع
غزة ،الذي احتل في العام  1967حيث وضع القطاع تحت سلطة اإلدارة المدنية
اإلس���رائيلية في محاولة “للتخفيف والتسهيل” على السكان جنبا إلى جنب
مع مواصلة التصدي للمقاومة المسلحة.
ففي مقابلة أدلى بها مؤخرا المقدم (احتياط) إس���حق إيني عبادي ،الحاكم
العس���كري لغزة في ذلك الوقت ،قال عبادي“ :أقمت بالتنسيق لجنة صيادين
كانت من وجهة نظري العامل الذي تولى تطبيق القيود التي قررناها من قبل
الصيادين أنفس���هم .هم أنفسهم ولس���نا نحن ،أخذوا على عاتقهم القيام
بمهمة الش���رطي الذي يحدد متى وأين وإلى أي عمق ،ومتى يس���مح بالخروج
للصيد ومتى يجب العودة ..كان ال بد من اتباع إجراء أو نظام يتيح اس���تئناف
الصيد ،ليس بواس���طة إصدار ونش���ر أمر عس���كري ...وقد أخذ الصيادون على
عاتقهم تطبيق نظ���ام القيود المقررة من جانبنا ..لم���اذا فعلوا ذلك؟ ألنهم
أرادوا أن يأكلوا! هذه المس���ألة كانت صحيحة طيل���ة الوقت ..بدأنا من األمور
الصغيرة :لجنة صيادين ..وجلب السمك».
ما الذي تغير منذ ذلك الوقت ؟ لم يتغير الكثير.
وقتئذ بأن ندع الغزيي���ن ينظمون ويضبطون
كان���ت وجهة النظر تقض���ي
ٍ
أنفس���هم أم���ام أعيننا المفتوح���ة ،أم���ا اآلن فوجهة النظر ه���ي “ضبطهم
بأنفسنا”.

واقع غير محتمل :الـ«حل»
تسوية مع حماس !

إن الحصار المفروض على قطاع غزة يقتل ُويميت.
هذا الحصار لم يفرض ألغراض دفاعية وإنما هو منظومة س���لبية ،عدوانية،
وعمل حربي مس���تمر ،ودم���ج لتكنولوجي���ا متقدمة ولجنود وضب���اط ال يرون
أمامهم بشرا وإنما فقط ما يعتبرونه «تهديدا وجوديا».
هذا الحصار العدوان���ي يتغلغل إلى المنطقة المحاصرة ويفتح نيرانه على
المحاصرين غير المسلحين ،وهو ما يشكل عمال روتينيا يجري في كل أسبوع.
إن ما تحاول وسائل اإلعالم والسياسة اإلسرائيلية كنسه تحت البساط  -وهو
«ضرر جانبي» و»ثمن مؤسف لكنه حتمي» -هو الجوهر واألساس ،ويمثل ذلك
التغيير المنظوري الذي يحتاجه اإلسرائيليون كثيرا كي يبدأوا بفهم غزة .ال

يمكن بأي حال من األحوال فهم هذا الحصار العدواني كقدر حتمي لمتطلبات
األمن اإلس���رائيلية .وفي الواقع فإنه ال يفهم على هذا النحو ،ال في قطاع غزة
وال ف���ي معظم دول العالم .إن اإلس���رائيليين الذين يعتقدون بأنه ال مفر ،من
أجل أن يناموا بأمان وطمأنينة ،من قتل ضحية فلسطيني برصاصة في الرأس
أو البطن ،إنما يعيش���ون خدعة ذاتية عميقة .كذلك فإن من يعتقد أن إتالف
وتدمير الزراعة وفرع صيد األس���ماك ودفع عشرات اآلف العائالت الغزية إلى
الفقر ،هو ثمن محتمل ،يعيش أيضا كذبة ليست أقل عمقا.
إن الم���كان المالئم للصرخة القائلة« :ما الذي تقترحه أنت» هو في النهاية
ف���ي الهامش ،ذل���ك ألن هذه الصرخة تم�ل�أ مركز المنصة من���ذ ما يزيد عن
عش���ر س���نوات ،وتس���كت كل بداية لنقاش انتقادي حول النظ���رة إلى قطاع
غ���زة .وبصورة عامة ومبدئية ،ومن ضمن ذلك في ه���ذه الحالة ،يجوز بل ومن
الضروري توجيه النقد ألي عم���ل دنيء أو ظالم حتى وإن لم يكن لدينا تصور
بشأن الكيفية التي س���يبدو فيها التصحيح للظلم .كذلك يجوز ويجب علينا
كشف وتعرية الحقيقة مهما كانت قاسية ،وكشف المسؤولية التي نتحملها
عن الجرائم التي ترتكب باس���م «األمن» وعدم االكتفاء بالسؤال البائس :لكن
ما الذي تقترحه؟!
إن الذي���ن ال يوج���د لديه���م ما يقترحونه غي���ر معفيين أيض���ا من معرفة
الحقيقة واإلقرار بالمسؤولية األخالقية.
إن إنكار اإلس���رائيليين لمس���ؤوليتهم عن الجرائم التي تقترفها إسرائيل
في قطاع غزة ما زال إنكارا عميقا جدا ،وإن أي حرف لألنظار نحو منابر النقاش
المريح���ة في االس���توديوهات ،يعتبر بمثابة إخالل وخيان���ة لدورنا المدني،
وتواط���ؤ مع ذلك اإلنكار ذاته .إن ما أقترحه وم���ا يقترحه آخرون معروف منذ
وق���ت طويل ،لكنه ل���م ُي َجرب قط :التوصل إلى تس���وية حقيقي���ة مع حركة
«حم���اس» .فثمة من يمك���ن التحدث معه ،وما يمكن التح���دث حوله ،وهناك
براهين كثيرة جدا .أريد فقط أن ألفت انتباه المهتمين إلى كل المنش���ورات
التي وثقت المس���اعي والجهود المنهجية التي قامت بها إس���رائيل من أجل
إحب���اط أية فرصة للتوصل إل���ى ترتيب أو حل معين مقاب���ل حركة «حماس»،
وإلثبات أنه ال يوجد شريك فلسطيني.
هذا المقال كت���ب على خلفية أزمة الكهرباء الخطي���رة في قطاع غزة .هذه
األزمة يبدو أن اإلس���رائيليين مس���رورون جدا لها ،وقد جلبت إلى شاش���اتهم
مش���اهد مألوفة للب���ؤس والمعاناة في قطاع غزة .إنهم مس���رورون لها ألنها
تنع���ش قناعتهم الثابتة بأن «الفلس���طينيين وحدهم فق���ط يتحملون وزر
أوضاعهم» .هنا وفي هذه النقطة يتوقف تفكيرنا السياس���ي ،فهو لن يجرؤ
على إلقاء نظرة إلى ما وراء حاجز الوعي الذي يقوم عليه اإلجماع اإلس���رائيلي.
فلو نظر هذا التفكير إلى ما وراء ذلك الحاجز فلربما تمكن من رؤية المسؤولية
المباش���رة إلس���رائيل عن حقيقة أنه ال توج���د في قطاع غ���زة منظومة طاقة
كهربائية مس���تقلة بعد عش���ر س���نوات على االنفصال وبعد خمس���ين سنة
َ
َ
منذ احت�ل�ال القطاع .إن م���ن ن َّما وع���زز التبعية وق َمع كل بادرة لالس���تقالل
االقتص���ادي في قطاع غزة هو المحتل (اإلس���رائيلي) الذي أنكر وما زال ينكر
دوره ومسؤوليته تجاه كارثة الفلسطينين في قطاع غزة.
م���ن هنا لن نتح���دث عن أزمة الكهرب���اء وإنما س���نواصل الحديث فقط عن
رصاص القناصين وقذائف س���فن س�ل�اح البحرية وتس���ميم وإتالف الحقول
الزراعية برش���ها بالمبيدات من الجو وإجتياحات البلدوزرات .س���نتحدث فقط
عن روتين الحصار الذي يقتل الناس بوحش���ية ودق���ة وبرود أعصاب ،ويحيل
أراضيه���م إلى خراب وقفر ،ومصادر رزقهم إلى جذر عقيم وجاف .سنس���تمر
في رؤي���ة والتحدث عن أولئك الن���اس الجوعى الذي���ن يواصلون االنقضاض
عل���ى الجدار دون أن يكون لديهم ما يخس���رونه ،ما عدا حي���اة البؤس والفقر
واالستعباد ،دون أن نتحدث عن أنفسنا.

ترجمة خاصة :سعيد عياش
(*) أستاذ جامعي إسرائيلي .المصدر :شبكة االنترنت.
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متابعــات
باراك :كتاب «فخ »67
يتبنى فرضيات اليمين!
عق���ب إيهود ب���اراك ،الذي تول���ى أرفع المناصب في إس���رائيل،
وبينها رئي���س الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش،
عل���ى كتاب “فخ  ”67لمؤلفه ميخا غودمان ،بمقال نش���ره في ملحق
الكت���ب في صحيفة “هآرتس” ،في  12أي���ار الماضي ،ناقدا الكتاب
واستنتاجات عديدة توصل إليها المؤلف ،وأكد أنه أعطى وزنا أكبر
الدعاءات اليمين اإلسرائيلي.
ورفض باراك مس���اواة غودمان بين مخاوف “اليسار” اإلسرائيلي
من عدم حل الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني ومخاوف اليمين من
حل الصراع واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة في العام
 .1967ووفقا لباراك ،فإن “إسرائيل هي الدولة األقوى في المنطقة،
وهذه المساواة التي يصفها غودمان ليست موجودة .فهو يساوي
بي���ن تهديد وج���ودي أكيد على مس���تقبل المش���روع الصهيوني
(التوازن الديمغرافي) ومخاطر تقنية عس���كرية ،تتمثل باستقرار
قوة معادي���ة غربي نهر األردن في المس���تقبل أو صواريخ وإرهاب
من الخارج أو الداخل ،والتي يحظر االستخفاف بها ،إال أنها ال تهدد
وجود إسرائيل ،ويوجد أكثر من رد واحد عليها”.
وأض���اف باراك أن���ه يوافق على مخاط���ر الدولة الواح���دة ووجود
أغلبي���ة عربية فيه���ا“ ،لكن الكارث���ة التي يتحدث عنه���ا اليمين
ليس���ت بنفس الحجم .واالنفصال عن الفلسطينيين ليس تهديدا
وجودي���ا ،واالدعاء أنه في أعقاب هذا االنفص���ال لن يكون باإلمكان
الدفاع عن إس���رائيل لي���س صحيحا” .ولفت ب���اراك إلى أن “معظم
رجال األمن اإلس���رائيليين ،الذين يؤمنون باألمن قبل وبعد أي شيء
آخر ،يرون باالنفصال عن الفلس���طينيين في يهودا والس���امرة (أي
الضف���ة الغربية) من خالل ضمان س���يطرة أمنية على كل المنطقة
طوال المستقبل المنظور هو جزء من أي تسوية مرحلية .وهم يرون
بـ’التس���وية اإلقليمية’ و’الدولتين للش���عبين’ جزءا من أي تسوية
دائمة .وإذا لم نتمكن من دراس���ة التسوية اإلقليمية سنقف أمام
خط���ر ،ليس فقط على صبغة الدولة ومكانتها في العالم ،وإنما قبل
كل شيء سنقف أمام خطر أمني ،بما في ذلك محاربة اإلرهاب”.
وتاب���ع أنه “بما أنن���ا أقوياء وندرك جيدا المصلح���ة األمنية ،فإن
تس���وية مرحلية أو دائمة ،نوافق عليها ،ال يمكنها أن تشكل خطرا
وجوديا على إس���رائيل .وأنا أقرأ بين صفحات الكتاب عن ’فخ’ ،لكن
عندما أنظر إلى الواقع فإني أرى فرصا ...لكن تبني االدعاءات الواردة
في الكتاب من شأنها أن تشوش على قراءة الواقع ،وتعزيز المخاطر
والتسبب بعمى لنا ومنعنا من رؤية الفرص”.
وأش���ار باراك إلى أن “غودمان يبدو كمن يضع نفس���ه في وس���ط
الخريطة السياس���ية ،ويحلل وينتقد اليمين واليس���ار .لكن ،عمليا،
ع���ن وعي أو بدون وعي ،هو يتبنى فرضيات اليمين ،رغم أن بعضها
مفند” .ووفقا لباراك ،فإنه خالفا لكتبه الس���ابقة ،بحث غودمان في
كتابه الحالي في مواضيع “ليست في مجال اختصاصه .وهذا األمر
جعل المؤلف يسقط في فخاخ يحذرنا من السقوط فيها”.
ورأى ب���اراك أن الكتاب يعاني م���ن عيبين كبيرين“ :األول ،هو أنه
يظه���ر في أماكن كثيرة ف���ي الكتاب االدعاء المفن���د أنه من دون
سيطرة إس���رائيلية كاملة على قمم جبال يهودا والسامرة ال يمكن
الدفاع عن إس���رائيل .وكل الوصف لوضع إس���رائيل األمني مشوب
بهلع عمي���ق ،باإلم���كان فهمه عاطفي���ا ،لكن حقائقه األساس���ية
ضعيفة”.
وأردف أن “ه���ذا وص���ف مبالغ فيه ومبس���ط .صحيح أن مس���احة
إس���رائيل صغيرة ،ولو كان باإلمكان توس���يعها بجرة قلم ،أو صالة
أو أمنية ،م���ن دون مخاطر وأثمان أخرى ،الخترن���ا ذلك جميعا .لكن
من الواضح أن الحال ليس���ت بهذا الشكل .أفليس من هذه الحدود
المقلص���ة ،حققنا أعظم انتصاراتنا مقابل ثالثة أعداء؟ ويوجد اآلن
اتفاقيات س�ل�ام مع اثنين منهم ،والثالث ،س���ورية ،غارق في حرب
أهلية منذ س���ت س���نوات .وثمة الكثير الذي ينبغ���ي فعله ،لكن ال
مكان للمخاوف من أجل العمل”.
والعي���ب الثاني في الكتاب ،بحس���ب باراك ،ه���و أن جبال الضفة
المطلة على الس���هل الس���احلي اإلسرائيلي “ليس���ت كل الصورة.
واألم���ن ليس مناطر مطلة ومواقع للس�ل�اح فقط .األمن هو مجموعة
أمور .إنه مجمل القدرات العس���كرية ،المدنية ،السياس���ية وكذلك
المعنوي���ات القومي���ة .وال يوج���د ذكر لهذه الحقائ���ق في الكتاب
أيضا”.
ورأى باراك أن “التهديد الديمغرافي” ،أي زيادة عدد العرب بين
النهر والبح���ر على عدد اليهود ،هو “تهدي���د أكيد” وأن “المجال
الزمني لتحققه يقاس بس���نوات ليست كثيرة ،وليس بأجيال .هذه
حقائق وليس���ت معتقدات” .وانتقد باراك إعط���اء وزن في الكتاب
لجه���ات ف���ي اليمين اإلس���رائيلي م���ن الذين “ينف���ون التهديد
الديمغرافي”.
وأضاف باراك أن “النقطة العمياء” في إدراك اليمين لمهمة األمن
في الضف���ة الغربية تتعلق بمحاربة المقاومة الفلس���طينية ،التي
يصفها بـ”اإلرهاب” .وشدد على أن “الحقيقة معاكسة .وتقديرات
الجهات األمنية بالنسبة لإلرهاب من داخل سكان مدنيين ،هي أنه
من األسهل محاربته من وراء ’خط فاصل’ ّ
معرف ،ومن خالل الحفاظ
عل���ى حرية العمل خلفه ،من العمل داخل مزيج كامل من الس���كان،
ّ
يصعب الحصول على معلومات اس���تخبارية وقدرة الرد على
ال���ذي
سقوط ضحايا”.
وتابع باراك أن “اليس���ار المس���ؤول ال يدعي أنه ينبغي االعتماد
على أحد ما ،فلس���طيني أو آخر .ويدعي اليس���ار المسؤول أيضا أن
خطرا أمنيا كبيرا يكمن في مجرد اس���تمرار السيطرة على المناطق.
واليسار المس���ؤول هو التيار السياسي في إس���رائيل الذي يحمل
معه العب���رة الصهيونية الحقيقي���ة أنه ’باإلم���كان االعتماد على
أنفسنا فقط’ ،مع إضافة نظرة شاملة وواسعة وعميقة لجوهر األمن،
نظرة تتعامل مع األفق وليس مع الحاضر وحسب .وهي نظرة تدرك
أن األمن في القرن الواحد والعشرين هو ليس فقط تالل مطلة وإنما
مجموعة واسعة من األمور”.
واس���تطرد باراك أن “اليس���ار المس���ؤول هو الذي يواصل العمل
بموجب مفهوم بن غوري���ون ودايان وبيريس ورابين ومفهومي أنا،
س���وية مع كثيرين آخرين .وهذا المفهوم يحقق في رؤيته وأفعاله
بناء ’الجدار الحديدي’ ،الذين جلبنا إلى انتصارات في حروبنا ،وجلب
مصر واألردن إلى س�ل�ام ويس���اعدنا اليوم في الحرب ضد اإلرهاب.
ه���ذا هو المفهوم الواس���ع ،الذي دفع العال���م العربي لالنتقال من
’الءاته الث�ل�اث’ التي اعتمدها في (قمة) الخرطوم ،في العام ،1967
إلى ’المبادرة الس���عودية’ من الع���ام  2002و’مقترح جامعة الدول
العربية’”.
وخلص باراك إل���ى أن “اليمين ،في المقابل ،الذي دافعه العميق،
والحقيق���ي ،هو ’األرض الكاملة’ قبل وحتى على حس���اب ’س�ل�امة
الشعب’ ،يس���عى إلى التهرب من حسم سياس���ي إلى حين يخلق
المبنى الواقع خارج ’الكتل االس���تيطانية’ وضع���ا يكون غير قابل
للتغير”.

إعداد :بـالل ضاهـر

قراءة في كتاب جديد «فخ »67

«اليسار» واليمين في إسرائيل يعتبران أن االنسحاب
من الضفة والقدس لن يجلب السالم!
ب���دأت بالهجرات اليهودية األولى ،وتس���ارعت بعد قيام
الدول���ة ،وأصبح���ت أكثر زخما ف���ي حرب األيام الس���تة،
وتواصل���ت من خالل المش���روع االس���تيطاني في الضفة
وقط���اع غزة والقدس ،وأن ه���ذه العملية لن تتوقف .لكن
بعد تنفيذ خطة االنفصال عن قطاع غزة ،في العام ،2005
بدأ حاخامون كبار في الصهيونية الدينية يش���ككون في
أقوال ،أو “نبوءات” ،الحاخام كوك.
واعتب���ر غودمان أن���ه “تصدع���ت النظري���ة القائلة إن
العلمانيين ه���م الرواد غير الواعين لدورهم في الخالص،
عندم���ا اتضح أن العلمانيين هم الرواد الذين يعون جيدا
دورهم في االنسحاب ،ولذلك فإن التبرير الديني للتعاون
م���ع الصهيونية العلمانية ضعف ج���دا ...وكتب الحاخام
ك���وك األب أن قومي���ة العلمانيين س���وف تعيدهم إلى
الدين .لكن في الوقع حدثت عملية معاكس���ة .والقومية
تغير العلمانية؛ بل العلمانية ّ
لم ّ
غيرت القومية .وأنشأت
قومي���ة منفصلة ليس فقط عن الت���وراة وإنما عن األرض
والخالص”.
ويرى غودمان أن خطة االنفصال عن غزة “أكملت عملية
اندم���اج الصهيونية الدينية في المجتمع اإلس���رائيلي.
وبفض���ل خطة االنفص���ال واجهت الصهيوني���ة الدينية
األزم���ة الفكري���ة السياس���ية الت���ي واجهه���ا المجتمع
اإلس���رائيلي كله .الخصخصة وجهت ضربة لالش���تراكية
اإلس���رائيلية؛ االنتفاضة األولى فككت اليمين الليبرالي؛
االنتفاضة الثانية كس���رت اليس���ار السياسي؛ ثم جاءت
خطة االنفصال ووجهت ضربة لليمين المسياني”.
لكن ضع���ف الصهيونية الدينية ل���م يضعف اليمين،
بل على العكس .فخطة االنفص���ال زادت من قوة اليمين.
ووفقا لغودمان ،فإن ثمة أساسين لموقف اليمين الديني
وهما “األمن والخ�ل�اص” .لكن في أعقاب خطة االنفصال
تراجعت “األسس الخالصية” وتعززت “األسس األمنية”،
ب���أن عززت خطة االنفص���ال “المخ���اوف األمنية” لليمين
المس���ياني“ ،وهكذا نش���أت صيغة جديدة لليمين ،جل
اهتمامه منصب على األمن وليس الخالص”.

بع���د مرور خمس���ين عام���ا على ح���رب حزي���ران العام
 ،1967واس���تكمال إس���رائيل احتالل كل مناطق فلسطين
التاريخي���ة ،يبدو وكأن النقاش بين اإلس���رائيليين اليوم
هو بين معس���كرين :معس���كر يدعو إلى االنس���حاب من
معظم مناطق الضفة الغربية بما في ذلك من بلدات وقرى
فلسطينية حول القدس وإقامة دولة فلسطينية ،ويدعي
أنه بذلك ُيطبق حل الدولتين ،ولذلك ُيس���مى بـ”اليسار”.
وف���ي المقابل ،يرفض المعس���كر اآلخر انس���حابا كهذا،
ويدعو إلى تكثيف االس���تيطان وإحكام الس���يطرة عليه،
وتتعالى من داخله أصوات تدعو إلى ضم الضفة الغربية،
أو أجزاء واسعة منها ،إلى إس���رائيل ،وتطبيق حل الدولة
الواحدة.
وبمناس���بة الذكرى الس���نوية الخمس���ين لهذه الحرب،
ص���در عدد من الكتب في إس���رائيل ،الت���ي تناولت حرب
حزيران من عدة جوانب .وأبرز هذه الكتب ،واألكثر مبيعا،
ه���و كتاب بعنوان “فخ  – 67األف���كار الماثلة وراء الخالف
الذي يمزق إس���رائيل” ،من تأليف الدكتور ميخا غودمان،
الباحث في التاريخ والفلس���فة اليهودي���ة .وولد غودمان
في الواليات المتحدة ،والده يهودي ،ووالدته مس���يحية
كاثوليكي���ة تحولت إلى اليهودية بعد زواجها .ويس���كن
غودمان في مس���توطنة “كفار أدوميم” ،الواقعة ش���مال
شرقي القدس المحتلة.
ويستعرض غودمان تاريخ وأفكار التيارات الصهيونية
المختلف���ة والتحوالت الت���ي طرأت عليها خ�ل�ال العقود
الماضي���ة ،وهو يدعي الموضوعية في هذا الس���ياق .لكن
غودم���ان يصف “اليس���ار” بأنه براغمات���ي ،بينما يصف
اليمي���ن ،وخاص���ة الصهيونية – الديني���ة ،بأنه عقائدي
(أيديولوجي) ،بالمعنى اإليجابي والمثالي لهذا التعبير.

“اليسار” رفض السالم
يش���ير غودمان إل���ى أن “التي���ار المركزي في اليس���ار
اإلسرائيلي لم يؤمن بالسالم” ،ألن “الشكوك حيال العالم
العربي هزمت األمل بالس�ل�ام معه” .فقد اعترف موشيه
دايان ،أحد أبرز قادة حركة العمل الصهيونية ،بأنه “نحن
قلب مزروع في هذه المنطقة ،التي ترفض األعضاء األخرى
فيها تقبله وترفضه” .واعتبر شمعون بيريس ،في مطلع
س���بعينيات القرن الماضي ،أن “إسرائيل محاطة بجيوش
تس���تعد لتنفيذ مهمة أساسية واحدة ،هي القضاء على
دولة إسرائيل ،وتشريد س���كانها أو إبادتهم أو طردهم.
وليس بإمكان أي تسوية أن ترضي الجانب العربي”.
ويرى المؤلف أنه في س���بعينيات القرن الماضي حدث
تحول فكري كبير .ويذكر أنه في عقد السبعينيات نشبت
حرب أكتوبر العام  ،1973وخسر حزب العمل الحكم لصالح
اليمين ،الممثل بحزب الليكود ،في انتخابات العام ،1977
ووقعت إسرائيل على اتفاقية سالم مع مصر.
وهو يقول “لقد بدأ اليس���ار بعملي���ة انفصال عن حلم
مجتم���ع القدوة االش���تراكي ،واس���تبدله بحلم الس�ل�ام.
وب���دال من التضام���ن بين العمال ،س���يكون التضامن بين
الش���عوب ...وتاريخ الدولة ينقس���م ،بموج���ب المفهوم
اليس���اري الجديد ،إلى قس���مين :حتى حرب األيام الستة
( )1967كانت الدول���ة ديمقراطية أخالقي���ة تطلعت إلى
إقامة المجتمع القدوة ،ومنذ حرب األيام الستة هي دولة
ُ
احتالل ولذلك هي فاس���دة ...وبدال من الماضي الذي قمع
فيه العمال ،يتحدثون عن ماضي احتالل الفلسطينيين...
بينما في الحاضر ،بدال من العمل من أجل ثورة اجتماعية،
يجب العمل من أجل تسوية سياسية”.
لك���ن وص���ف غودم���ان للتحوالت ف���ي فكر “اليس���ار”
اإلس���رائيلي يجافي الحقيقة والواق���ع ،إذ أن حزب العمل
انض���م إلى حكوم���ات الليك���ود اليمينية ،واس���تمر في
رفض فك���رة التوصل إلى اتفاق س�ل�ام حتى العام ،1993
عندما جرى توقيع اتفاقيات أوس���لو .وبرغم التوقيع على
هذه االتفاقي���ات ،إال أن األبحاث والتقاري���ر والمعطيات،
المنش���ورة في إس���رائيل ،تؤكد على تكثيف االستيطان
في الضفة والقدس بش���كل كبير بعد أوسلو ،وبمصادقة
حكومة العمل برئاس���ة إس���حق رابين .واس���تمرت هذه
السياسة الحقا خالل واليات حكومات اليمين ،التي شارك
حزب العمل ف���ي معظمها .كم���ا أن االنتفاض���ة الثانية
اندلعت أثناء والية حكومة حزب العمل ،برئاس���ة إيهود
باراك.
ويعتبر المؤل���ف أن االنتفاضة األول���ى صدمت اليمين
اإلسرائيلي ،إذ أن استطالعات الرأي دلت على أن أكثر من
نصف اإلس���رائيليين باتوا يؤيدون قيام دولة فلسطينية
بع���د ه���ذه االنتفاضة .وف���ي المقاب���ل ،يزع���م غودمان
أن “االنتفاض���ة الثاني���ة لم تندل���ع بس���بب ’االحتالل’.
فلق���د اندلعت مباش���رة بعد أن اقترحت إس���رائيل إنهاء
’االحتالل’” ،بادعاء أن باراك قدم عرضا سخيا في محادثات
كامب ديفيد ،في الع���ام  .”2000ولذلك ،فإن “االنتفاضة
الثانية كسرت اليسار اإلس���رائيلي .واالعتقاد أن السالم
ينتظر خلف الزاوية ،وأن الطريق من أجل الوصول إليه هو
بتنازل إسرائيلي ،بدا أبعد مما كان في الماضي”.

اليمين العلماني واليمين المسياني
خصص غودم���ان فصلين الس���تعراض أف���كار اليمين
اإلس���رائيلي ،بينم���ا خصص لـ”اليس���ار” فص�ل�ا واحدا.
ّ
واس���تعرض بإس���هاب األفكار التي طرحها منظر اليمين
ومؤس���س “الحركة التنقيحية” في الحركة الصهيونية،
زئيف جابوتينسكي .وأشار إلى أن جابوتينسكي دعا إلى
“إسرائيل الكبرى” التي تمتد في ضفتي نهر األردن .فقد

الديمغرافيا مقابل األمن

موشيه دايان وإسحق رابين يدخالن إلى القدس بعد احتاللها من طريق باب األسباط.

كان ش���عار هذه الحركة أنه “توجد ضفتان لنهر األردن،
هذه لنا ،وتلك أيضا”.
وأضاف غودمان أن جابوتينسكي اعتبر أن “حدود البالد
الت���ي ينبغي اإلص���رار عليها لم تحددها توراة موس���ى،
وإنما من خالل اتفاقيات دولية .وقد حصلنا على البالد في
مؤتمر سان ريمو ،والقوة التي رسمت حدود أرض إسرائيل
الكاملة لم تكن الوحي اإللهي وإنما المجتمع الدولي”.
ول���م يتطرق غودمان إل���ى العناص���ر القمعية في فكر
جابوتينس���كي ،مثل “الج���دار الحدي���دي” ،الذي يعني
قم���ع الفلس���طينيين بالحدي���د والنار ،وإنما س���عى إلى
تجمي���ل صورته ،والقول إنه “كان يميني���ا ليبراليا” وإنه
“أيد الدبلوماس���ية الصهيونية” .وبحس���ب غودمان ،فإن
مناحيم بيغن ،الذي خلف جابوتينسكي في زعامة الحركة
التنقيحية وأصبح رئيسا لحزب حيروت ،الذي أصبح معروفا
الحقا بحزب الليكود ،طالب برفع الحكم العس���كري ،الذي
فرضته إس���رائيل على مواطنيها العرب ،منذ تأسيس���ها
وحتى منصف الس���تينيات ،وطالب بوضع دستور يدافع
عن حقوق اإلنسان.
ولفت غودمان إلى أن “اليمين نفس���ه الذي طالب بأرض
إسرائيل الكاملة ،طالب أيضا بحقوق مواطني البالد .وهذا
الربط الناعم بي���ن األرض الكامل���ة والليبرالية انتقل من
جابوتينس���كي إلى بيغ���ن ،لكنه لم يبق ف���ي إثر انتقال
الزعام���ة من بيغن إل���ى خلفائه .وتفكك ه���ذا الربط في
الجيل الثالث من التنقيحيين” وبينهم بنيامين نتنياهو.
وبحس���ب غودمان ،ف���إن أبناء الجيل المؤس���س للحركة
التصحيحية وحركة حيروت ،الذي���ن أصبحوا قيادات في
حزب الليكود ،مثل ايهود أولمرت وتس���يبي ليفني ودان
مريدور ،وحتى نتنياهو بحس���ب تصريحه في خطاب بار
إيالن ،لم يسيروا على خطى آبائهم من الناحية السياسية.
واعتب���ر أن “حلم األرض الكاملة تلقى ضربة ش���ديدة في
أعقاب االنتفاض���ة األولى ...وكلما ّ
م���ر الزمن تعزز الوعي
تجاه إشكالية السيطرة العسكرية على مجموعة سكانية
مدنية .وانتشر هذا اإلدراك في المجتمع اإلسرائيلي ،وتم
امتصاصه في اليمين العلماني .وبدا الربط بين الليبرالية
واألرض الكاملة مستحيال”.
ويش���ير غودمان في الفصل حول الصهيونية الدينية
إلى أن هذا التيار لم يك���ن يمينيا في بدايته .وقد حدث
تحول هذا التيار إلى اليمين ،المسياني ،في السبعينيات،
رغم أن جذوره في حرب العام “ .1967في ستة أيام الحرب
ُ
خل���ق عالم الصهاين���ة المتدينين من جدي���د .واعتبرت
الحرب دراما توراتية ،ألن االنتصار تم على ش���كل معجزة

بحجم توراتي ،وألنها أع���ادت األمة إلى األرض التوراتية
(الضف���ة الغربية والقدس)” ،وس���اهمت ف���ي ذلك أقوال
الحاخام أبراهام إس���حق هكوهين ك���وك ،ونجله الحاخام
تسفي يهودا كوك.
فق���د اعتبر ك���وك االب���ن ،وفق���ا لغودم���ان ،أن احتالل
الضف���ة والق���دس “تحقي���ق لمراحل مختلف���ة في خطة
إلهي���ة مس���يانية .وانتش���ار الس���يادة اليهودي���ة في
األرض التوراتية هو المؤش���ر األقوى عل���ى أننا نحيا في
مراحل متقدمة م���ن الخالص .ومن هنا ينبع االس���تنتاج
أن االنس���حاب من مناطق أرض إسرائيل هو عمل يشوش
التق���دم نحو الخالص .والنضال ضد االنس���حاب هو ليس
صراعا على عقارات ،وإنما هو صراع من أجل استمرار حركة
التاريخ باتجاه الخالص”.
وأض���اف غودمان أن التح���ول المس���ياني للصهيونية
الديني���ة ج���رى ف���ي م���وازاة أزم���ة اليمي���ن العلماني
األيديولوجي���ة .وله���ذا الس���بب أصبح���ت الصهيونية
الدينية مجموعة بارزة في ّ
الحيز اليميني ،كما أن الرواية
المسيانية باتت الرواية األبرز في صفوف اليمين.
ولف���ت المؤلف إل���ى أن المجموعة األب���رز في صفوف
اليمي���ن الصهيوني ،أي الحرك���ة التنقيحية ،في بداية
طريقه���ا“ ،وضعت حقوق اإلنس���ان في المرك���ز ،بينما
في نهاية القرن العش���رين كانت المجموعة األبرز فيه
تلك التي وضعت الخالص ف���ي المركز .وهذه التحوالت
لم ّ
تغير اليمين وحس���ب ،وإنما أيضا زادت قوته بشكل
كبير ،ألن���ه عندما ُيس���توعب النضال م���ن أجل األرض
الكامل���ة على أنه نض���ال من أجل الخ�ل�اص ،يصبح من
الصعب جدا إيقافه”.
ويعتب���ر الحاخ���ام كوك أن���ه يوجد ل���دى الصهيونية
العلمانية “معنى ظاهر” ،ولكن في عمقه يوجد سر .وهذا
السر هو أن “الصهيونية العلمانية هي حركة مسيانية،
والعلمانيون الذين يقودونها ه���م متدينون غير واعين
لتدينهم” .ويضيف نجله ،تس���في يهودا ،أن “فريضة”
االس���تيطان ف���ي البالد تختل���ف عن باق���ي “الفرائض”،
وتميزها ليس نابعا من الش���ريعة اليهودية ،وإنما بسبب
موقعها في “الدراما المسيانية .فاالستيطان ليس مؤشرا
على الخالص فقط ،وإنما هو سبب الخالص أيضا” .واعتبر
أن “اإلسرائيليين العلمانيين الذين يقيمون مستوطنات
ويخدمون في جيش يدافع عنها ،يش���اركون في تحقيق
النب���وءات القديمة وف���ي دفع التاريخ إل���ى أيام الخالص
الكامل”.
وبحس���ب تفس���ير كوك االبن ،فإن العملية المسيانية

ي���رى غودمان أن الص���راع الدائر في إس���رائيل اآلن هو
بين “اليس���ار” الذي يتخوف من التوازن الديمغرافي في
حال عدم االنفصال عن الفلسطينيين ،وبين اليمين الذي
يعتبر أن “كارثة” أمنية س���تحدث في حال االنسحاب من
الضفة الغربية أو مناطق منها.
ويش���ير إلى أن���ه في نهاي���ة الثمانيني���ات “تغلغلت
المشكلة الديمغرافية إلى الوعي اإلسرائيلي .واالنتفاضة
(األول���ى) زادت الوعي بوجود الس���كان الفلس���طينيين،
وبالخط���ر الكامن ج���راء ذلك على وج���ود أغلبية يهودية
ف���ي أرض إس���رائيل ...ومع م���رور الزمن ،يقت���رب اليوم
الذي س���تكون فيه أغلبية الس���كان في أرض إس���رائيل
غي���ر يهودية .هل س���تبقى هذه بالده���م عندما يصبح
اليهود أقلية فيها؟ لقد صفع الكابوس الديمغرافي وعي
الكثيرين وتسبب لليمين الليبرالي بجروح قاسية .وبحسب
تصريحه ،فإن االدع���اء الديمغرافي هو الذي أقنع أريئيل
شارون باالنس���حاب من قطاع غزة .وبحسب تصريحاتهم،
ف���إن الخوف من فقدان األغلبي���ة اليهودية هو الذي دفع
ايه���ود أولمرت وتس���يبي ليفني إل���ى مفاوضات مكثفة
وعنيدة هدفها تقس���يم البالد .وبحسب أقواله الواضحة،
كان التخ���وف الديمغرافي من تحول دولة إس���رائيل إلى
دولة ثنائية القومية ،هو الذي دفع بنيامين نتنياهو إلى
التح���دث في خطاب بار إيالن ع���ن الحاجة إلى إقامة دولة
فلسطينية منزوعة السالح إلى جانب دولة إسرائيل”.
ويرى غودمان أن المعضلة األساس���ية في هذا السياق
هي أن “تس���تمر األقلي���ة اليهودية في دولة إس���رائيل
في حكم الدولة بالقوة ،رغ���م أنها لن تكون أغلبية فيها.
وفي هذه الحالة ستس���تمر دولة إس���رائيل في أن تكون
دولة يهودية ،لكنها لن تكون دولة ديمقراطية” .و”أخذ
يقترب اليوم الذي س���تقف فيه إس���رائيل أمام معضلة
مس���تحيلة؛ أن تحكمه���ا األغلبية غي���ر اليهودية ،أو أن
تحكم أقلية أغلبية غير يهودية”.
من الجهة األخرى ،االدعاء اإلسرائيلي ،خاصة من اليمين،
ه���و أن موقع إس���رائيل في الش���رق األوس���ط ،كـ”محاطة
بأع���داء” ،وصعوب���ة “دفاعه���ا عن نفس���ها” يزيدان من
“األهمي���ة األمنية” للضفة الغربية .ويش���ير غودمان في
هذا الس���ياق إلى أن  %70من سكان إس���رائيل يعيشون
في منطقة السهل الساحلي ،و %80من اإلنتاج الصناعي
ّ
مركز في هذه المنطقة ،التي تشكل أيضا المركز الثقافي
واالقتصادي إلسرائيل.
ويتابع غودمان أنه من الناحية الطبوغرافية“ ،تقع هذه
المنطقة عند خاصرة سلس���لة جبال الضفة الغربية ،التي
يصل ارتفاعها إلى ألف متر ،وفي ش���رقها جرف نحو غور
األردن .وهي تش���كل المنطقة العازل���ة الطبوغرافية بين
العالم العربي الواس���ع والتجمع اليهودي المكتظ .وثمة
معنى بس���يط ل���كل هذا ،وهو أن من يس���يطر على الجبل
يسيطر على مركز حياة الشعب اليهودي”.
ويتوصل المؤل���ف إلى االس���تنتاج أن “اليمين الجديد
واليس���ار الجديد هما بمثابة صورة طبق األصل .فاليسار
الجديد لم يعد يدعي أن االنسحاب سيجلب السالم ،وإنما
اس���تمرار الوجود في المناطق (المحتلة) سيجلب كارثة؛
واليمي���ن الجديد لم يعد يدعي أن اس���تمرار التواجد في
المناطق سيجلب الخالص ،وإنما االنسحاب منها سيجلب
كارثة”.
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«هجرة العقول» اإلسرائيلية في تزايد
مستمر مع فشل كل المخططات الحكومية!
*أكثر من  %11من حملة اللقب الثالث و3ر %9من حملة اللقب الثاني وفي المجمل
6ر %5من حملة األلقاب الجامعية في عداد المهاجرين *الحكومات اإلسرائيلية
األخيرة وضعت سلسلة برامج فشلت في تحقيق أهدافها *الخبراء ي��رون أن
حملة األلقاب يفضلون شروط عملهم وظروف حياتهم في الخارج على «العودة»
* %60هاجروا وغالبا عادوا إلى أوطانهم في دول االتحاد السوفييتي السابق *
يس���تدل من التقرير الس���نوي لمكتب االحصاء
المركزي اإلس���رائيلي ،الصادر في األيام األخيرة،
أن نس���بة “هجرة العقول من إسرائيل” في تزايد
مس���تمر ،وأن الس���نوات الثالث الماضية شهدت
تراجعا بنس���بة  %23في عدد األكاديميين الذين
عادوا بعد أن أمضوا سنوات عديدة في الخارج.
ويصدر مكتب االحصاء المركزي الرس����مي منذ
سنوات ،تقريرا سنويا حول أعداد حملة الجنسية
اإلس����رائيلية ،ذوي االلقاب الجامعية ،الذين هم
في ع����داد المهاجري����ن الدائمي����ن ،ويتضح من
التقرير األخير أن نس����بة أصح����اب اللقب الثالث
(الدكت����وراة) ،الذين هم في ع����داد المهاجرين،
بلغت في العام الماضي أكثر بقليل من  ،%11بعد
أن كانت النسبة 3ر ،%10قبل خمس سنوات .وفي
المجمل فإن 6ر %5من أصحاب األلقاب الجامعية
هم في ع����داد المهاجرين ،بينما هذه النس����بة
كانت تقل عن  %5حتى قبل ثالث س����نوات ،وفي
حينه اعتبرت الحكومات اإلس����رائيلية أنها أمام
ورطة.
وقد بدأ مكتب االحصاء قبل سنوات في اصدار
هذا التقرير السنوي ،بطلب من وزارة العلوم ،في
واحدة م����ن الحكومات األخيرة ،بع����د أن تزايدت
أع����داد المهاجري����ن إلى الخارج ،وبش����كل خاص
من ذوي الق����درات العلمية والمهنية .وحس����ب
التقدي����رات ،ف����إن حوالي  850ألف����ا من أصحاب
الجنس����ية اإلس����رائيلية ،وبغالبيتهم الساحقة
جدا من اليه����ود ،هم في عداد المهاجرين ،وهم
يش����كلون قرابة  %10من اجمالي الس����كان ،ولكن
القانون اإلس����رائيلي ال يلزم ه����ؤالء بالتخلي عن
الجنسية اإلس����رائيلية ،خوفا من اختالل الميزان
الديمغرافي بين اليهود والعرب في إسرائيل ،إذ
حس����ب التقديرات فإن أكثر من  %12من اليهود
اإلس����رائيليين باتوا في عداد المهاجرين ،مقابل
أقل م����ن  4بالمئة م����ن بين الفلس����طينيين في
الداخل.
ويتعام����ل تقرير مكتب االحص����اء فقط مع من
هم حاصلون على لق����ب جامعي منذ العام 1980
والحقا .وتبين من التقرير أن نس����بة حملة اللقب
الثال����ث الذين كان����وا في ع����داد المهاجرين في
الع����ام  2012كان����ت 3ر ،%10وارتفعت النس����بة
في العام  2015إل����ى 9ر ،%10وفي العام الماضي
تجاوزت بقليل  ،%11كم����ا ذكر .كما ّ
تبين أن %24
م����ن حملة اللقب الثالث ف����ي الرياضيات هم في
عداد المهاجرين.
ويقول التقرير إن نس����بة أصحاب اللقب الثاني
الذي����ن هم في ع����داد المهاجري����ن ارتفعت من
8ر %3ف����ي الع����ام  ،2012إل����ى 5ر %4ف����ي العام
الماض����ي .أما أصحاب اللق����ب األول فقد ارتفعت
النس����بة بينهم م����ن 9ر %4في الع����ام  ،2012إلى
7ر %5ف����ي العام الماضي ،وكل المؤش����رات تدل
على أن هذه النسب ترتفع باستمرار.
ويس����تدل أيضا أن نس����بة الهجرة ترتفع لدى
المتخصصي����ن ف����ي مواضي����ع مثل الهندس����ة
والعلوم العصرية ،وبش����كل خاص علم الحاسوب
والتقني����ة العالي����ة ،على الرغم م����ن ازدهار هذا
القطاع بش����كل خاص في االقتصاد اإلسرائيلي.
وكم����ا ذكر فإنه في ع����داد المهاجري����ن1 ،ر%24
من حملة لقب الدكت����وراة في الرياضيات ،و%19
من حملة ش����هادة الدكتوراة في علم الحاسوب،
و5ر %18من حملة الدكتوراة في هندسة المواد،
و %17في هندس����ة الفضاء .كما تبين أن 6ر%13
م����ن حملة ش����هادة الدكت����وراة ف����ي الطب ،هم
في ع����داد المهاجرين ،في حي����ن أن جهاز الطب
اإلسرائيلي ،وعلى الرغم من أنه ُيعد من األجهزة
المتط����ورة في العالم ،يواج����ه نقصا في األطباء،
خاصة في المناطق البعيدة عن مركز البالد.
كذلك فإن 5ر %15من حمل����ة اللقب الثاني في
الرياضيات هم أيضا في عداد المهاجرين ،وهذا
أكث����ر بثالثة أضع����اف من نس����بة اجمالي حملة
اللق����ب الثان����ي المهاجرين .ويليه����م  %15من
أصحاب اللقب الثاني في هندسة الفضاء.
أما بين الحاصلي����ن على اللقب األول ،فتبين أن
قراب����ة  %21من الحاصلين عل����ى اللقب األول في
الموس����يقى هم في ع����داد المهاجرين ،يليهم
 %15م����ن حمل����ة اللقب األول في موض����وع اللغة
اإلنجليزي����ة وآدابه����ا ،و5ر %15م����ن الذين أنهوا
اللقب االول في العالقات الدولية.

خطط التحفيز واالستقدام
وكان موض���وع “هجرة العق���ول” قد طرح على
جدول أعم���ال الحكومات األخيرة في الس���نوات
األخيرة مرارا ،واكثر من ذي قبل ،وهذا كما يبدو
على ضوء انحس���ار الهجرة إلى إس���رائيل ،التي
كان���ت تحمل معها اع���دادا كبيرة م���ن الخبراء
المهاجرين ،خاصة من دول االتحاد السوفييتي
السابق.
وأم���ام التراجع الحاد ف���ي الهج���رة ،فقد بدأ
الحديث في إس���رائيل عما يس���مى بـ “الهجرة

النوعي���ة” ،أو “هجرة النخ���ب” ،كما جاء في عدة
أبحاث ومؤتمرات ،وهذا بقص���د فريقين :األول،
كب���ار أصح���اب رأس المال وأصحاب المش���اريع
االقتصادي���ة في الخارج ،والثان���ي آالف الخبراء
اإلسرائيليين.
وقد وضعت حكومة نتنياهو الس���ابقة برنامجا
لتحفيز “األدمغة” التي هاجرت من إسرائيل على
العودة اليها ،وهذا بعد سلس���لة من البرامج من
أج���ل تحفيز كال الفريقين للهجرة أو العودة إلى
إسرائيل ،إال أن كل واحدة من تلك الخطط سجلت
فش�ل�ا ذريع���ا ،ألن واقع الحال في إس���رائيل من
ناحية اقتصادية واس���تقرار اقتصادي ال يمكن
مقارنته مع الدول الت���ي يتواجدون فيها ،ليس
فقط بس���بب العروض المالية وفرص التقدم ،بل
أيضا بسبب فرص التنقل بين الخيارات المتاحة.
والبرامج التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو،
هي باألساس موروثة عن الحكومة السابقة التي
أقرته���ا ولم تحقق منها ش���يئا ،رغم أن منها ما
كان مليئ���ا باإلغ���راءات المالي���ة لتحفيز الذين
هاجروا من إس���رائيل على العودة إليها وبشكل
خاص من ذوي الخبرات.
فقد وضع���ت حكوم���ة إيهود أولم���رت هدفا
لتحقيق���ه في الع���ام  ،2008هو إع���ادة  15ألف
ش���خص من الذين غادروا إسرائيل من أصل 750
ألف ش���خص إلى  850ألف ش���خص متواجدين
بشكل دائم في الخارج مع اتجاهات هجرة ،لكن
البرنامج س���جل فش�ل�ا ذريعا ،بع���د أن كان عدد
العائدين اقل بكثير من الهدف.
ووضع���ت حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة
خطة ف���ي مركزها أن توظ���ف الحكومة والقطاع
االقتص���ادي م���ا ال يقل ع���ن  420ملي���ون دوالر
لتش���جيع ما ال يقل ع���ن  500خبير الس���تقدام
خب���راء يهود م���ن أوطانهم ،أو اس���تعادة خبراء
إسرائيليين هاجروا في السنوات الماضية ،على
أن ينتش���ر المخطط على مدى خمس س���نوات،
م���ن منطلق أن عودتهم واندماجهم في س���وق
العمل من شأنه أن يحقق أرباحا تفوق الميزانية
المخصص���ة لعودتهم ،على أن تعوض الحكومة
ه���ذه األموال مس���تقبال من خ�ل�ال األرباح التي
س���تجنى من عم���ل ه���ؤالء ،ومن زي���ادة الناتج
القومي .إال أن خب���راء يؤكدون عدم قدرة الخطط
الحكومي���ة على أن تحقق هدفه���ا ،كون ظروف
العمل الجي���دة والعالية تبقي اآلالف من الخبراء
خارج إس���رائيل ،فهم يعملون في مجال عملهم
بش���روط عمل جيدة جدا ،وحتى منهم من ال يجد
ما يالئم تخصصه في مجاالت الصناعات العالية
والتقنية المتقدمة.
ويقول التقرير األخير لمكتب االحصاء ،إن كل
هذه المخططات ،التي أهمها دخل حيز التنفيذ
من���ذ العام  ،2010ل���م تحقق هدفه���ا ،ال بل إنه
في الس���نوات الثالث الماضي���ة ،تراجعت أعداد
العائدين بنس���بة  ،%23مقارنة مع الفترة التي
سبقتها.
وقال���ت صحيفة “ذي مارك���ر” االقتصادية إن
تقليص الميزانيات الستقدام الخبراء واستعادة
الذي���ن هاج���روا في الس���نوات األخي���رة ،ضرب
تطبيق مخططات الحكومات السابقة ،مما ساهم
هو أيضا في تراجع أعداد العائدين.
واستنادا إلى تقرير مكتب االحصاء الصادر في
الع���ام الماضي ،فإن  %60من حملة الش���هادات
الجامعية يعملون في دول االتحاد الس���وفييتي
الس���ابق ،ما يمكن التقدير أن الغالبية الساحقة
ج���دا من هؤالء هم من الذين هاجروا في العقود
الثالث���ة األخي���رة إل���ى إس���رائيل ،وع���ادوا إلى
أوطانهم لغرض العمل بشهاداتهم.
ول���م يتضمن تقرير مكت���ب االحصاء المركزي
الصادر قبل أيام عن العام  ،2016جدوال بانتشار
المهاجرين في دول العال���م ،وهو الجدول الذي
ص���در ف���ي الع���ام الماض���ي ،وكان يرتكز على
انتشار أكثر من  55ألفا من حملة األلقاب .وتبين
أن قراب���ة  33ألف���ا متواجدون بش���كل دائم في
دول االتحاد الس���وفييتي السابق ،علما أنه وفق
تقارير سابقة ،فإن ما بين  130ألفا إلى  140ألفا،
من الذين هاجروا من دول االتحاد الس���وفييتي
إلى إس���رائيل ،من���ذ العام  1989والحق���ا ،عادوا
إل���ى أوطانهم األم ،فيما أن أع���دادا كبيرة وغير
مح���ددة ما ت���زال تقس���م حياتها بي���ن وطنها
األصلي وإس���رائيل ،إذ حسب التعريف الرسمي
ف���إن المهاجر هو من غادر البالد لمدة عام كامل
دون أن يع���ود ولو لبضعة أي���ام ،ولذا فإن الذين
يتنقلون باستمرار ال يتم اعتبارهم مهاجرين.
كذل���ك يتبي���ن أن قراب���ة  8400ش���خص في
الوالي���ات المتحدة األميركي���ة ،وأكثر من 4300
ش���خص في األرجنتين ،التي تع���د أبرز مصدر
للهجرة إلى إسرائيل في أميركا الالتينية .وفي
فرنسا هناك قرابة  3200شخص ،وفي بريطانيا
قرابة  2200ش���خص ،وفي جن���وب أفريقيا قرابة
 1500شخص.

(إ.ب.أ)

ميليشيا شيعية في العراق خالل التدريب.

مقال في موقع يميني إسرائيلي

على
التركيز
في
خطأ
ترتكب
إسرائيل
ّ
«الخطر الشيعي» وتجاهل «الخطر السني»!
*الشيعة يشكلون “عدوًا واضحا ،محددا ومنظمًا” ،يتركزون في تجمعين مركزيين أساسيين هما إيران ولبنان بإمكان إسرائيل “توجيه ضربة قاصمة لهم،
ّ
سواء بالوسائل التقليدية أو غير التقليدية” ،بينما السنة هم “عدو بال عنوان” ـ عدد كبير من التنظيمات “التي ال يمكن ضربها والقضاء عليها بصورة ناجعة”!*
ترتك���ب القي���ادات اإلس���رائيلية الرس���مية،
السياس���ية واألمنية ،خطأ استراتيجيًا فادحًا في
تركيز معركتها وجهودها ،خالل العقود األخيرة
وعلى مدار السنوات المقبلة كما يبدو ،ضد “العدو
ّ
الش���يعي ،الواضح ،المح���دد والمنظم” ،عوضًا عن
ّ
“العدو الس���ني ،غير الواضح ،غير المحدد وعديم
العن���وان” – هذه ه���ي الفك���رة المركزية التي
تطرحها مقالة نش���رها موقع “مي���داه” اليميني
اإلس���رائيلي (يوم  17تموز الجاري) ،تحت عنوان:
“الفهم اإلس���رائيلي الخطير :اس���تخفاف بالخطر
ّ
السني”!
ُيدع���ى كاتب هذه المقالة أل���ون ليفي ـ ناحوم.
لم نعثر له على أية مقالة أخرى كتبها أو نش���رها
في الموقع المذكور أو س���واه على الشبكة ،كما لم
نعثر عل���ى أي تعريف له في الموقع نفس���ه ،بل
ف���ي مواقع أخرى كثيرة تقول إنه “جندي س���ابق
في كتيبة رقم  51من ل���واء غوالني ،متطوع حاليا
(ف���ي االحتياط) في ل���واء حرمون ،يش���غل حاليا
منصب نائب مدير التسويق في شركة “مونداي”
للمواد الغذائية وكان أش���غل في السابق منصب
مدير التس���ويق في ش���ركة “تنوفا” اإلسرائيلية
لمنتجات الحليب».

مؤسس���ات يهودي���ة في األرجنتي���ن في العام
 ،1994ثم اختطاف الجنود اإلس���رائيليين الثالثة
في جن���وب لبنان في الع���ام  .»2006وعلى هذا،
رأت االس���تخبارات اإلس���رائيلية ،عل���ى اختالف
أجهزتها وتنظيماتها ،أن «الش���يعة هم الخطر
المركزي المحدق بنا» فرص���دت الجزء األكبر من
إمكانياتها وقدرتها ،المادية والبش���رية ،سواء
في مجال جمع المعلوم���ات ،األبحاث أو اإلحباط،
«للمحور الش���يعي ـ إيران ،س���وريا وحزب الله».
لكن النماذج االس���تخبارية «ق���د تنهار بصورة
فجائية وصادمة» ،كما حصل في إس���رائيل في
حرب «يوم الغفران» (تشرين  )1973وفي الغرب
مع انهيار جدار برلين والكتلة الش���رقية .وذلك
ّ
«ألن االس���تخبارات تميل إل���ى النظر إلى الجهة
المريح���ة لها ،ع���ادة ،وإل���ى غض الط���رف عن
معطيات مناقضة لرؤيتها .فرجال االستخبارات
قد يحصلون على معلوم���ات كثيرة وهامة ،لكن
قد تفوتهم تماما سيرورات اجتماعية وثقافية
مختلفة».
ويؤك���د كاتب المق���ال أن «الش���يعة يقصدون،
تماما ودون أدنى ش���ك ،كل م���ا يقولون ويعملون
بإصرار لتحقي���ق أهدافهم .ولكن ،مع ذلك ،يبقى
الحديث هنا عن فهم خاطئ ألنه يتجاهل تهديدًا
آخر ،ال يقل خطورة»!

يبدأ الكاتب مقالته بالتذكير بما يعتبره درس���ًا
كان ينبغي أن ُيس���تفاد مما حصل في ثمانينات
القرن الماض���ي حين وضعت أجه���زة المخابرات
األميركية والبريطانية تقارير اس���تخبارية كثيرة
ج���دا ع���ن االتح���اد الس���وفييتي الس���ابق ودول
«المنظومة االشتراكية» في أوروبا الشرقية ،فيما
ُرصدت ميزانيات ومنح بمبالغ ألبحاث ودراس���ات
أعدها «خبراء الشؤون الس���وفييتية» .ولكن« ،في
الع���ام ّ 1989
تبين أن ه���ذا المجهود اإلنس���اني
الهائ���ل كان عدي���م القيمة والجدوى ،إذ س���قط
جدار برلي���ن تحت أنوف عمالء وكال���ة المخابرات
المركزية األميركية (سي .آي .إي) وأساتذة العلوم
السياسية المصدومين ...مرة أخرى ،كانت أجهزة
االستخبارات آخر من يعلم»!
وينتقل ،بعد هذا التذكير مباشرة ،إلى تذكير
آخر بـخلفية «الحس���اب الدموي التاريخي بيننا
وبين المحور الش���يعي» ،فيق���ول إن بداية هذا
الحس���اب كانت ،باألس���اس ،قب���ل  38عامًا ،مع
صع���ود آية الله الخميني إلى رأس الس���لطة في
إي���ران .فمنذ ذل���ك العام ،أصبح «الش���يعة على
اختالفه���م»« ،العدو الرئيس���ي» :م���ن الطموح
اإليران���ي المعل���ن للقضاء على دولة إس���رائيل
وحت���ى صعود ح���زب الله ف���ي لبن���ان وتحوله
إل���ى «تنظي���م إرهاب���ي مركزي» يعزز ترس���انة
أس���لحته باس���تمرار وينفذ عمليات جدية ضد
إس���رائيل .ويضيف« :صحيح أن أيدي ش���يعية
تلطخ���ت بدماء يه���ود وإس���رائيليين كثيرين،
بما في ذل���ك في العملية الدموي���ة التي طالت

ّ
ّ
«التحول السني»!

“حساب دموي مع الشيعة”!

ّ
المحركة ف���ي العالم
ي���رى الكات���ب أن «الق���وة
ّ
الس���ني الي���وم» تتمثل في فكر حرك���ة «اإلخوان
المس���لمين» التي أسس���ها حس���ن البنا في مصر
ف���ي العام  ،1928والتي تولدت منها الحقا حركات
وتنظيمات إس�ل�امية عديدة ،مث���ل «حماس» في
قطاع غزة و»الحركة اإلس�ل�امية ـ الجناح الشمالي»
في داخل إس���رائيل« ،جبهة النصرة»« ،القاعدة»،
«الدولة اإلس�ل�امية» (داعش) و»أي تنظيم إرهابي
آخر في الفضاء السني»!
ويقول إن «فكر اإلخوان المسلمين يجرف العالم
الس���ني بأكمله ،وليس ال���دول العربية فقط .وهو
فكر يقوم على كراهية عميقة وحقد ش���ديد ضد
الغ���رب ،لكن نقده األس���اس موجه ض���د األنظمة
العربية التي تعاونت مع التوجهات والسياس���ات
الغربية ،وفي مقدمته���ا نموذج الدولة القومية».
ويدل���ل على ه���ذا بقول���ه إن مؤس���س «اإلخوان
المسلمين» ،حسن البنا ،لم يوجه نقده للتأثيرات
الغربية على الشرق األوسط فقط ،وإنما ـ وبصورة
أساس���ية ـ لحقيقة تبني المسلمين أفكارا وقيما
غربي���ة «تقوم على الكفر وتش���د به���م إلى نمط
حياتي مختلف».
ّ
ّ
حي���ال ه���ذا وبتأثير من���ه« ،مر العالم الس���ني
بعملية تح���ول بعي���دة األثر» :من تي���ار مركزي،
وس���طي ومعتدل ،تحول إلى تيار عنيف ورجعي.
ورغ���م «صعوبة تحدي���د نقطة البداية لسلس���لة
التطورات التي أدت إلى الوضع الراهن» ،كما يقول

الكاتب ،إال أنه يش���ير إلى عملية اغتيال الرئيس
المصري األسبق ،أنور السادات ،باعتبارها «النقطة
األول���ى التي ش���عرنا فيها ،عن كث���ب ،باإلرهاب
الس���ني» الذي أنتجه حركة «اإلخوان المسلمون»،
وهو ما تنامى واتسع منذ ذلك اليوم «حتى أصبح
عقيدة سنية متشددة» .ويشير ،في هذا السياق،
إل���ى عملي���ات حركة «طالب���ان» في أفغانس���تان
(بدعم أميركي كبير آنذاك) والتي «شكلت محفزا
لتكريس وتعزيز قوى دينية عس���كرية» ،ثم إلى
عملية  11سبتمبر في أميركا «والتي شكلت مرحلة
ِّ
مؤسس���ة في هذه الس���يرورة» ،مما فتح «صندوق
ّ
باندورا س���نيًا» قاد العال���م الغربي إلى حقيقة أن
ثمة دوال سنية «معتدلة» تمول تنظيمات سنية
متطرفة وتمنحها دعما كبيرا ،ماديا وإيديولوجيا.

«الربيع العربي» ـ
فشل استخباري آخر
يصف الكاتب أح���داث «الربي���ع العربي» ،التي
انطلقت في الع���ام  ،2011بأنها كانت «دلو المياه
الب���اردة الثان���ي الذي ُس���كب عل���ى رأس أجهزة
االس���تخبارات المختلفة ،إذ شكلت مفاجأة مدوية
ُ
تصح من صدمتها
لجميع هذه األجهزة التي «لم
تلك إال بنتائ���ج االنتخابات الت���ي جرت في مصر
وأس���فرت عن صع���ود «اإلخوان المس���لمين» إلى
الس���لطة ،لتوقن (هذه األجهزة) بأن توقعاتها لم
تكن صائبة في اعتبار هذه االنتفاضات الشعبية
فج���ر عصر جديد م���ن الديمقراطية في الش���رق
األوسط».
خالفا للش���يعة «المتمركزين ف���ي دول محددة
ودون العبي���ن آخري���ن على الخارط���ة» ،كما يقول
الكاتب« ،ينتش���ر فكر اإلخوان المسلمين ويتسع
باس���تمرار .فمن أصل 5ر 1مليار مسلم في العالم،
يش���كل الش���يعة  %15فقط ،بينما يشكل السنة
ال���ـ  .%85وعليه ،فنحن نتح���دث إذن عن أكثر من
مليار إنسان يمرون في مرحلة من التغيير الفكري
ّ
والفتي من الناحية التاريخية».
الحاد،
ثم���ة ف���ي أنح���اء العال���م المختلف���ة الي���وم ـ
يس���جل الكات���ب ـ عش���رات المنظمات الس���نية
ومئ���ات التنظيمات الصغيرة التي «تس���عى إلى
تحقيق الرؤية اإلسالمية بش���أن اجتثاث األديان
األخرى بوس���ائل العنف المختلفة ،نشر «الدعوة
اإلس�ل�امية» ،الهج���رة والتم���دد .وتجتم���ع هذه
المنظم���ات والتنظيم���ات على هدف تأس���يس
«الخالفة اإلس�ل�امية العالمية» كنم���وذج للدولة
غي���ر القومية ،من خالل االس���تعداد الكامل لقتل
مجموعات س���كانية أخ���رى ،بما يف���وق كثيرا ما
يفعله الشيعة».

«عدو بال عنوان»!
يقول الكات���ب إن «التنظيمات الس���نية ،كلها،
ال ت���رى أي احتم���ال لبق���اء األقليات المس���يحية
واليهودية في الحيز العام ،ال كمجموعات دينية

وال كدول���ة قومي���ة بالتأكيد»! ويس���وق ،مثاال ،ما
حصل ضد المس���يحيين في الع���راق «حيث هرب
أكث���ر من ملي���ون ونصف المليون مس���يحي منذ
بداية الربيع العربي»!
يشكل الش���يعة في نظره «عدوًا واضحا ،محددا
ومنظم���ًا» ،يترك���زون ف���ي تجمعي���ن مركزيي���ن
أساسيين هما إيران ولبنان .وإذا ما نشأت الحاجة،
بإمكان إس���رائيل «توجيه ضربة قاصمة للشيعة،
س���واء بالوس���ائل التقليدية أو غير التقليدية»!!
أما الس���نة ،في المقابل« ،فهم عدو بال عنوان» ،إذ
يدور الحديث عن عدد كبير من التنظيمات «التي
ال يمكن ضربها والقضاء عليه���ا بصورة ناجعة»،
خاصة وأنها «تحارب بعضها البعض في كثير من
األحيان والمواقع»!
«كي نفهم حج���م هذا الخطر» ،يق���ول الكاتب،
«لنتخي���ل أن ح���زب الل���ه ينهزم ويختف���ي أمام
التنظيمات السنية ،لتستيقظ إسرائيل على واقع
سيطرة التنظيمات اإلرهابية السنية على جنوب
لبنان»! ثم يتساءل« :في مثل هذا الوضع ،من هي
الجهة التي سيقصفها طيارونا األشاوس في حال
اختراق خلية إرهابية الحدود الشمالية إلسرائيل؟
ماذا س���يحدث عل���ى الحدود مع س���ورية في حال
س���يطرة التنظيمات السنية عليها؟ ماذا سيكون
مصير الس�ل�ام مع مصر إذا ل���م تنجح في القضاء
على «والية سيناء» («أنصار بيت المقدس» سابقا،
ذراع «داع���ش» في س���يناء)؟ كيف س���تتصرف
إسرائيل حيال عمليات إرهابية كبيرة تنطلق من
س���يناء؟ وكيف ستتصرف إس���رائيل إذا ما أقدم
تنظيم إرهابي سني على اس���تخدام أحد أسلحة
الدمار الشامل؟»!
ويخلص الكاتب ف���ي نهاية مقالته إلى القول
إن أجهزة االس���تخبارات اإلس���رائيلية ،وخاصة
«الموس���اد» و»شعبة االس���تخبارات العسكرية»
ّ
«تحب الش���يعة ألنهم يش���كلون هدفا
(أمان)،
سهال ومريحا للمراقبة والرصد ،نظرا لتواجدهم
ف���ي مناطق جغرافي���ة محددة ،لك���ون قادتهم
ش���خصيات معروفة وباإلم���كان معالجتها عند
الحاج���ة (أنظ���روا مثال عم���اد مغني���ة) ونظرا
إلمكاني���ة رص���د ومراقب���ة وس���ائلهم القتالية
وترسانة أس���لحتهم ...إيران ،كجار على الحدود
مع سورية ،ليست مش���هدا مريحا ومفرحًا ،لكن
ض���رب إيران وإيذاءها أس���هل بكثي���ر جدا مما
يمك���ن أن يعترف به ،أو أن يتخيله« ،الموس���اد»
و»أمان» ...ذل���ك أن الحقيقة االس���تخبارية ،كما
كان في الع���ام  ،1989موجودة في الميدان ،لدى
المؤذن في المسجد ولدى الكهربائي في مصنع
بناء السفن في غدانس���ك (في إشارة إلى نقابة
العم���ال هن���اك ،التي قادت تغيي���ر الحكم في
بولندا) وليس لدى صناع السياس���ات المختلفة
في المكاتب المكيفة»!
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وفقًا لبحث رسمي اعتمد معطيات رسمية ّ
متنوعة:

السلطات اإلسرائيلية ال تخصص برامج عالجية مباشرة للمدمنين الفقراء على المخدرات والكحول!
كتب هشام نفاع:
ع���ادة م���ا تمي���ل أجه���زة الس���لطة ونخبه���ا
اإلسرائيلية إلى التقليل من أثر الفقر على ظواهر
اجتماعية س���لبية ومضرة وخطي���رة ،بنظرها هي
أيض���ًا .فآخر ما تريده هو طرح مس���ائل تقود إلى
ش���كل توزيع الخير العام ،ومراكز السيطرة عليه،
ول���ون المس���يطرين وأصلهم وفصله���م .المركز
الحاكم كأنه يقول :تعاطوا وتناولوا كل ش���يء ما
ع���دا ما تفوح منه روائح الصدامات الطبقية .ليس
صدف���ة بالتالي أن يكون التهوي���ش والتحريض
لهذه الفئة على تلك في المجتمع اإلسرائيلي أبرز
مالمح السياس���ة السلطوية .وليس هذا بعيدًا عن
النهج الكولونياليّ :
فرق ُ
تسد.
قضية اإلدمان عل���ى المخدرات والكحول تندرج
في ه���ذا اإلطار .فعلى الرغم من كثرة الدراس���ات
واألبح���اث التي تش���ير إلى العالق���ة القوية بين
الفقر والبطالة وبين اإلدمان ،ال تخصص السلطات
اإلسرائيلية سبل معالجة تضع في المركز المكانة
االقتصادية المنخفضة – نتيجة القمع الطبقي –
للنسبة الكبرى من المدمنين.
في أواخر العام الماضي تم تسجيل خطوة نادرة
ّ
على طريق كشف تكتيكات التملص الحكومي من
االعتراف بالجانب الطبقي ألزمة اإلدمان .أهميتها
تكم���ن في أنها خط���وة جرت في أروقة الس���لطة
نفس���ها ،ربم���ا ألن هناك أجال مح���دودا إلمكانية
ّ
مواصلة التستر والتشويه .وقد تم تقديم تقرير
أعده مركز أبحاث الكنيست إلى اللجنة البرلمانية
الخاص���ة لمكافح���ة آف���ة المخ���درات والكحول،
ّ
وضعية أطر وأدوات مساعدة المدمنين
وموضوعه
عل���ى المخ���درات والكحول ممن ينتم���ون لطبقة
اجتماعي���ة اقتصادي���ة منخفضة .ح���اول البحث
قي���اس حجم مجموعة المدمني���ن على المخدرات
والكحول من الفق���راء ،وتقييم الخط���ط والبرامج
التي تضعها السلطات من أجلهم.
يتض���ح م���ن مقاب�ل�ات أجري���ت مع جه���ات في
جمعيات مختلفة ترعى وتعالج المدمنين ،وكذلك
من معلومات وزارة العم���ل والخدمات االجتماعية،
أن معظ���م المدمني���ن عل���ى المخ���درات والكحول
ينتمون للطبقة الفقيرة .مع ذلك فهذه التقديرات
تس���تند أكثر إل���ى انطباعات الخب���راء والمهنيين
ّ
تصعب
الذي���ن يعالج���ون المدمني���ن ،في حي���ن
المعطيات الرس���مية القليلة المتوفرة من معرفة
الوض���ع االجتماع���ي االقتصادي الدقي���ق لجميع
المدمني���ن .المعلومات الت���ي وفرتها وزارة العمل
والرفاه مصدرها أقس���ام الخدمات االجتماعية في
السلطات المحلية وكذلك الخدمة المقدمة لإلقالع
عن اإلدمان في الوزارة نفس���ها .وهنا توجد ش���به
ازدواجية في الحاالت المسجلة في فروع السلطات
المختلفة ،وبالتالي يبقى غير واضح عدد المسجلين

وع���دد المعالجي���ن فعليا .وفقا ألقس���ام الخدمات
االجتماعي���ة ،في ع���ام  2015كان عدد المس���جلين
من المدمنين على المخ���درات أو الكحول او القمار
 20476مواطن���ا بينه���م  %61م���ن المدمنين على
المخدرات و  %35على الكحول؛  %80من المسجلين
كمدمني���ن هم رجال وعدد المس���جلين األكبر هم
من فئة العمر  55 -46عاما وتقدر نس���بتهم بـ %26
من مدمني المخدرات والكحول .واتضح من تحليل
معطيات مكت���ب اإلحصاء المركزي (الرس���مي) أن
الغالبي���ة الكبيرة م���ن المدمنين عل���ى المخدرات
يسكنون في س���لطات محلية جرى تدريجها ضمن
مجموع���ات اقتصادي���ة مختلف���ة ،ولكن النس���بة
في البلدات المس���جلة على أنها أق���وى اقتصاديا
ه���ي األدنى ،بينما كانت النس���بة في المجموعات
األضعف اقتصاديا هي األعلى.
تفيد معطيات خدمة معالجة اإلدمان أن  %40من
المعالجين وطالبي المس���اعدة من بين المدمنين،
ه���م ذوو تحصيل علم���ي تحت ثان���وي حتى 10
سنوات تعليمية ،و  %37منهم ذوو تحصيل حتى
 12سنة تعليمية.

ليس هناك أي برنامج عالجي
خاص لمن ينتمون للطبقة األفقر
في إطار محاولة قياس حجم مجموعة المدمنين
من الطبقة األضعف اقتصاديا َ
فحص البحث أيضًا
معطيات مؤسسة التأمين الوطني ،وطلب الحصول
على معلومات حول عدد المدمنين الذين يتلقون
مخصصات وذلك افتراض���ًا بأن هذه المخصصات
تدفع لهم بسبب وضعهم االقتصادي .وقد أكدت
وزارة العم���ل أيضا أن هذا النوع م���ن المعلومات
يمكنه أن يس���اعد ف���ي إعادة تأهي���ل المدمنين
ووعدت بأنها ستبدأ بجمعها خالل هذا العام.
ُ
المعلوم���ات التي طلبت من التأمين الوطني كانت
مخصصات ضمان الدخل ومخصصات اإلعاقةّ .
تبين
أنه ابت���داء من العام  2007ال يت���م دفع مخصصات
اإلعاقة على اإلدمان بل على عواقب اإلدمان ،وبالتالي
ال يمك���ن معرف���ة ع���دد المدمنين الذي���ن يتلقون
مخصصات .أما بالنس���بة لضمان الدخل فهو يدفع
لمن تم تشخيصه كمدمن وفقا لمعيارين :األول هو
اإلدم���ان ،والثاني إعادة التأهيل .وعلى الرغم من أن
المعطيات الرس���مية تحدثت عن انخفاض في عدد
ح���االت اإلدمان بين الع���ام  2013وحتى مطلع العام
 2016ف���ان ع���دد متلقي مخصصات الدخل بس���بب
اإلدمان على المخدرات والكحول ارتفع وكانت نسبة
هؤالء م���ن بين متلق���ي المخصصات بي���ن األعوام
 2015 -2013ه���ي  %2ث���م ارتفع���ت في الش���هور
الخمس���ة األولى عام  2015إل���ى  .%3وباألرقام :عدد
متلقي مخصصات ضمان الدخل بسبب اإلدمان عام
 2015وصل إلى  3123ش���خصا بينهم  %91مدمنون
على المخدرات والباقون مدمنون على الكحول .وعدد

المس���جلين حاليا في أقس���ام الخدمات االجتماعية
هو  20476وعدد المسجلين كمن يتلقون العالج هو
.13335
ح���اول البحث فحص األط���ر والبرامج المخصصة
إلعادة تأهي���ل المدمني���ن ،فتوجه إل���ى الوزارة
المذكورة ومؤسسة التأمين القطرية .قالت الوزارة
إن���ه على الرغم من وجود أط���ر وبرامج تتوجه إلى
مجموعات مختلفة من السكان مثل نساء ،شبيبة،
عرب ،ومهاجرين جدد ،فليس���ت هن���اك أية أطر
أو برامج خاصة ّ
معرف���ة لمجموعة المدمنين وفق
المعيار الطبقي للشرائح الفقيرة .وقالت مؤسسة
التأمي���ن إنها ّ
تفعل مع جه���ات أخرى أو لوحدها
ع���ددا محدودا من البرامج ولكن ال يوجد أي برنامج
خاص لمن ينتمون للطبق���ة األفقر .علمًا بأنه كما
سبقت االشارة :غالبية المدمنين من الفقراء .طرح
البحث التس���اؤل بصيغة مخفف���ة جدًا حين كتب
معدوه :ف���ي ضوء حقيقة أن األجس���ام المذكورة
ّ
تفعل برام���ج وأطرا مختلف���ة إال للفق���راءُ ،يطرح
الس���ؤال عما إذا كانت هناك حاجة لتفعيل خطط
وأطر له���ذه المجموعة بالذات؟ لق���د ترك البحث
هذا الس���ؤال لقرار السياسيين  ،ممثلين باللجنة
البرلمانية المتخصصة بهذا الشأن ومنها لألعلى،
إلى السلطة التنفيذية – الحكومة.
البح����ث يعت����رف بالمصاعب المتعلق����ة بتحديد
وتش����خيص مجموع����ة المدمنين عل����ى الخلفيات
المختلف����ة المذك����ورة أع��ل�اه ،وذلك بس����بب عدم
الوضوح في التس����جيالت الرس����مية وع����دم إجراء
تش����ريح داخلي للمعطي����ات المتعلقة بهم .كذلك
فإن األبح����اث المتخصصة ال تس����اعد على القياس
الدقي����ق لمجموعة المدمنين اقتصاديًا ،والس����بب
الذي يتم إيراده عادة هو أن اس����تعمال المخدرات
والكح����ول واإلدم����ان عليهم����ا هو ظاه����رة كونية
تتخطى القطاعات والش����رائح ،مما ال يسمح بتحديد
ش����ريحة الفقراء من بين المدمنين .فعلى س����بيل
المثال  -تقول رواية السلطة  -تبين من استطالعات
أجريت لفحص اس����تخدام الكح����ول والمخدرات أن
الرجال يستخدمونها أكثر (فحص السلطة لمحاربة
المخ����درات والكحول عام  .)2009ومن ناحية األعمار
تصل ذروة اس����تخدام المخدرات والكحول في جيل
 25 -18عام����ًا ولكن هذه النس����بة تأخذ باالنخفاض
الحق����ا .وهذا يعك����س جيل المدمنين المس����جلين
الحق����ًا كطالب����ي ع��ل�اج ،ويتمركزون في الش����ريحة
العمري����ة  55 -46عاما .وهناك طبعا من ال يتوجهون
لتلقي الع��ل�اج وهذا يصعب عل����ى تحديد األعداد
والمكانة االجتماعية االقتصادية.

استخدام المخدرات لدى المجموعات
المستضعفة أعلى من غيرها
يش���ار في العادة إلى وجود عوام���ل بيولوجية
ونفسية وبيئية واجتماعية اقتصادية تؤدي إلى

اس���تخدام المخدرات والكحول إلى درجة اإلدمان.
ويقال عادة إن تعدد أسباب المشكلة تصعب على
اإلشارة إلى عالقة سببية محددة بين كل واحد من
تل���ك العوامل وبين اإلدم���ان .وهناك أيضا الطرح
المعاكس المتجس���د بالس���ؤال ما ال���ذي أدى إلى
ماذا؟ هل أدت الظ���روف االجتماعية االقتصادية
إل���ى اإلدم���ان أم أن اإلدمان هو م���ا أدى إلى تلك
الظروف؟ .لكن وجد في أبحاث واس���تطالعات أنه
لدى المجموعات الس���كانية المس���تضعفة يكون
اس���تخدام المخ���درات أعلى من غيره���ا وبالتالي
احتماالت اإلدمان أيضا.
المقصود بالمستضعفين الفئات التالية :الفقراء،
المحرومون من العمل (الذين تس���ميهم السلطات
«عاطلي���ن ع���ن العم���ل» لتتهمه���م بتقصيره���ا
وفش���لها) ،من ال يملكون س���كنًا بملكي���ة أو إيجار
منتظ���م ،المهاجرون ،والس���جناء وغيره���م .بالطبع
لي���س كل مهاجر مه���دد باإلدمان ،ولك���ن اجتماع
الظروف مث���ل وضعية ومكانة المهاج���ر والمكانة
االجتماعي���ة االقتصادية المتدنية ق���د يدفع إلى
ذل���ك .يقول البحث إن���ه من خالل مجم���ل اللقاءات
التي أجراها مع ش���خصيات رس���مية ومع مختصين
وناش���طين في جمعي���ات عالجية مختلف���ةّ ،
تبين
أن مجموع���ة المدمنين في إس���رائيل هي مجموعة
مس���تضعفة تنتم���ي إل���ى الطبق���ة االجتماعي���ة
االقتصادية المنخفضة .وهي تشمل نساء بعضهن
أحاديات األس���رة أو نساء سبق أن تم تشغيلهن في
الدعارة ،مهاجرين جدد ،وهناك قسم من المدمنين
ماض جنائي وتحصيل علمي منخفض.
لديه
ٍ

لق���د تناول البحث بناء عل���ى مصادر المعلومات
الت���ي توجه اليه���ا عددًا م���ن المقاييس لفحص
مجموع���ة المدمنين ضحايا المخ���درات والكحول،
وهي كالتالي:
الجندر :يتضح من استعراض الخدمات االجتماعية
عام  ،2015أن الغالبية الساحقة من المسجلين لتلقي
خدمات اجتماعية على جميع أنواع اإلدمان كانوا من
الرجال %82 .من المدمنين على المخدرات من الرجال
( 10436رجال مقابل  2332امرأة) والنس���بة مشابهة
في حالة اإلدمان على الكحول.
الجيل :النسبة األعلى للمدمنين المسجلين كما
ذكرنا هي بين جيل  55 -46عامًا لكنها عالية أيضا
ّ
العمريتين
بدرج���ة أقل بقليل في المجموعتي���ن
 45 -36عامًا و  35 -26عامًا .وهي المعطيات نفسها
التي تقدمها الجهات الرسمية وتلك الشعبية.
القومية :لق���د جمعت المعطيات األكثر تحديثا
بخصوص قومية المدمنين من خالل اس���تعراض
معطي���ات الخدم���ات االجتماعي���ة للع���ام .2013
في تل���ك الس���نة كان ( 938900أي نحو  )%71من
مجمل المسجلين في أقسام الخدمات االجتماعية
هم «م���ن اليهود وآخرين» ،بينم���ا ( 380500نحو
 )%29هم م���ن العرب .أي أن نس���بة المس���جلين
اليهود في هذه األقس���ام كانت أكب���ر بـ 5ر 2من
عدد المس���جلين الع���رب .مع ذلك فف���ي حين أن
ربع الس���كان العرب مسجلون في أقسام الخدمات
االجتماعي���ة لتلق���ي الدعم بس���بب س���وء أحوال
وظروف عيش���هم اقتصاديًا ،كانت النس���بة لدى
اليه���ود 6ر %14فقط .وبالنس���بة للمدمنين على

المخدرات من الذين كانوا مس���جلين في أقس���ام
الخدم���ات االجتماعية ع���ام  ،2013يتضح أن عدد
المس���جلين اليهود واآلخرين بلغ  10106مواطنين
وهو أكبر بثالث مرات من عدد المس���جلين العرب
وهو  3019مواطنًا .مع ذلك ،فنسبة المسجلين من
العرب (1ر 2لكل  1000نس���مة من السكان العرب)
أعلى من النس���بة في الوس���ط اليهودي (6ر 1لكل
 1000نس���مة م���ن الس���كان اليهود) .وبالنس���بة
للمتضررين م���ن اإلدمان على الكح���ول كان عدد
المس���جلين «اليهود واآلخرين» ( )5066أكبر بنحو
مرتين من عدد المس���جلين الع���رب ( .)2305ومع
ذلك فان نسبة المسجلين من العرب أعلى بمرتين
من نس���بة المسجلين من اليهود – 6ر 1لكل 1000
عربي مقابل 8ر 0لكل  1000يهودي.
بخصوص المهاجرين الجدد كانت النسب األعلى
بين األثيوبيين وتصل إلى 9ر 2لكل  1000نس���مة،
وال���روس2 -ر 2لكل  1000نس���مة .أم���ا بخصوص
المهاجري���ن القدام���ى فإن أعلى النس���ب وجدت
لدى من هاجر أهلهم من أفريقيا (7ر 2لكل 1000
نسمة) .وهذا يشمل بالطبع كل الدول العربية في
شمال أفريقيا ،أي نحن نتحدث عن اليهود العرب!
مناطق الس���كن :تبين من استعراض المعطيات
لع���ام  2015أن النس���بة األعل���ى للمدمني���ن على
المخ���درات موجودة في مركز البالد ويبلغ عددهم
 4898وبع���ده الش���مال ويبلغ عدده���م  4359ثم
منطقة القدس 1919 -والجنوب .1592 -وبالنس���بة
للكحول كانت النس���بة األكبر في الش���مال ثم تل
أبيب ثم القدس وبعدها الجنوب.

النسبة األكبر لضحايا اإلدمان على المخدرات عرب ويهود عرب!
بالنس���بة للقي���اس االجتماع���ي االقتصادي كما
تحدده س���لطات اإلحصاء الرس���مية التي تصنف
الس���لطات المحلية إلى عشرة عناقيد وفقا لقوتها
االقتصادي���ة ،تم ف���ي البحث الخ���اص الصادر عن
الكنيس���ت إي���راد المعطي���ات التالي���ة ع���ن عدد
المدمنين على المخدرات في إس���رائيل المسجلين
في الخدمات االجتماعية للعام :2015
في العناقيد  /المجموع���ات األفقر هناك العدد
األكبر من المتقدمين لتلقي مساعدة على اإلدمان.
وت���دل المعطي���ات عل���ى أن الع���دد األكب���ر من
المدمنين على المخدرات المس���جلين في أقس���ام
الخدم���ات االجتماعي���ة ه���م من س���لطات محلية
مدرجة من عنقود رقم  5والمعرف كعنقود الطبقة
الوسطى ،وفيه  4337مدمنا .وفي العناقيد األكثر
انخفاضا يصل عدد المس���جلين لتلقي مس���اعدة
للخ���روج من اإلدم���ان إلى نس���بة 5ر 1ل���كل 1000
نس���مة ،وتدل هذه المعطيات على أن المحتاجين
لمساعدة سلطات الخدمات االجتماعية إلخراجهم
من آفة الكحول والمخدرات يتمركزون في العناقيد
والمجموعات األكثر فقرا ،واألمر نفس���ه بالنس���بة
للمدمنين على الكحول.
األرقام ال تش���ير فق���ط إلى الطبق���ة االجتماعية
التي ينتم���ي إليها معظم المدمني���ن ،على الرغم
من وجوب التأكيد عل���ى وجود مدمنين من طبقات
عليا وغني���ة ،ولكن األرقام تق���ول إن العدد األكبر
ممن يس���قطون في دائرة اإلدمان هم من الطبقات
األضعف.
كذلك يبرز العدد األكبر لضحايا اإلدمان من العرب
وم���ن المهاجري���ن المعروفين بالش���رقيين الذين
هاج���روا هم في حالة األثيوبيي���ن أو هاجر أهلهم
في حالة المهاجرين من الدول العربية .ويؤكد هذا
أيضا جان���ب التحصيل العلمي ،فغالبية المدمنين

الكب���رى هي ممن ل���م يتلقوا أكثر م���ن التحصيل
العلمي الثان���وي كالتالي %40 :ذوو تحصيل علمي
حت���ى  10س���نوات %37 ،حتى  12س���نة تعليمية،
 %12يحملون شهادة بجروت %6 ،يحملون شهادة
أكاديمية و %5يحملون ش���هادات تأهيل مهني،
أي أن احتم���ال الت���ورط في اإلدمان حس���ب هذه
األرقام سيصبح أكبر لدى من لم تسعفهم الظروف
واألحوال االقتصادية والسياس���ية لتلقي شهادة
إنهاء التعليم وشهادة البجروت.
وهكذا فق����د ارتفع عدد متلقي مخصصات ضمان
الدخل بس����بب اإلدم����ان بين األع����وام  2013وحتى
أواسط  ،2016وفي الفترة األخيرة وصل عدد متلقي
تلك المخصص����ات من بين جميع متلقيها إلى .%3
ومن بي����ن متلقي مخصصات ضمان الدخل بس����بب
اإلدمان على المخدرات تلقاها  %85تحت تس����ويغ
إعادة التأهيل والباقون تحت تسويغ اإلدمان ،واألمر
مش����ابه فيما يتعلق باإلدمان على الكحول .ويتضح
من مختل����ف المعطي����ات التي تم االط��ل�اع عليها
وبحثه����ا وتلخيصها أنه من الصع����ب تلقي صورة
ش����املة للوضع االجتماعي االقتص����ادي لمجموعة
المس����جلين لتلقي خدم����ات وعالج في الس����لطات
الرس����مية ممثلة ب����وزارة العمل .وحت����ى لو توفرت
بعض المعلومات فهي ال تشير بوضوح إلى الوضع
االجتماع����ي االقتصادي للمدمنين .وكانت الطريقة
األمث����ل لتحدي����د االنتماء الطبق����ي للمدمنين هي
التمحور في من يتلقون مخصصات التأمين الوطني
وذلك ألن الوزارة كما يش����ير البحث تعترف بأنه لم
يتم جمع معلوم����ات حول متلقي مخصصات ضمان
الدخ����ل أو مخصصات اإلعاقة من مؤسس����ة التأمين
الوطني ،ولكن الوزارة أش����ارت ف����ي أيلول  2016إلى
أنها تنوي جم����ع مثل هذه المعلوم����ات ابتداء من
الس����نة الحالية  2017ألنها فهمت (أخيرا!) أن مثل

هذه المعطى من شأنه المساعدة في إعادة تأهيل
المدمنين ودمجهم في قطاع العمل.

هناك احتياجات خاصة للمدمنين
الفقراء وليست مادية فقط
يش���ير البحث في ختامه إلى أن���ه في اللقاءات
َ
المح���اورون أن مجموعة
الت���ي أجراها معدوه أفاد
المدمني���ن بغالبيتها هي م���ن الطبقة األضعف
واألفقر .هذا ما تقوله جهات مختلفة في جمعيات
عالجي���ة واجتماعية مؤك���دة أن هناك احتياجات
خاصة لهذه المجموعة ،ومنها الحاجة إلى وسائل
جديدة للتعاط���ي اليومي مع حياة بدون مخدرات
وكحول والدعم من قبل خبراء ومختصين وتقديم
ُ
عالج زوجي وأسري ،والمس���اعدة في إعادة الدمج
في المجتمع بواس���طة مجموعات مساعدة ذاتية
لمدمنين س���ابقين ،وكذلك مواجهة مشاكل على
المستوى النفسي والمساعدة في استنفاد تلقي
الحقوق مقابل الجهات السلطوية المختلفة مثل
صناديق المرضى ومؤسسة التأمين الوطني.
وهن���اك طبعا الحاج���ة إلى الدع���م االقتصادي
المتمث���ل بإعطاء أدوات ووس���ائل وأط���ر وبرامج
للتأهيل المهني والتش���غيل ليتمتع المتعافون
من اإلدم���ان باالس���تقالل االقتص���ادي ،وبالتالي
االجتماعي والنفسي .ولكن ال يوجد اليوم ما يكفي
من الدعم للمدمنين على المس���توى التشغيلي.
وتوص���ل البحث إل���ى اس���تنتاج بأنه م���ن خالل
اس���تعراض مختلف األطر والبرامج التي تفعلها
المؤسسات الرس���مية ،فإنها غير كافية بالنسبة
للمدمنين م���ن الطبقة االقتصادي���ة االجتماعية
المنخفضة تحديدًا .بل ال توجد أطر محددة لهؤالء
الضحايا مثلما يتم لش���رائح س���كانية أخرى مثل
نس���اء وشبيبة والخ .الوزارة تقول إن هناك شرائح

س���كانية خاصة تتلقى تلك المس���اعدات لكن ال
يتم في أي منها ،كما ُيس���تنتج ،اعتماد المعيار
االقتص���ادي الواض���ح والطبق���ي الص���رف ،وإنما
يتم تمويه ذلك بواس���طة تعري���ف المجموعات
على خلفي���ات الجيل والجندر واألصول بالنس���بة
للمهاجري���ن .وه���ذا عل���ى الرغم م���ن أن المتابع
المتوس���ط لألوض���اع االجتماعي���ة واالقتصادية
ومن دون تخصص وخبرة مهنيين ،بإمكانه إجراء
المعادل���ة البس���يطة لمعرفة أن الفق���راء عموما
ينتم���ون بأكثريتهم إل���ى قومي���ة معينة وإلى
خلفية اجتماعية مح���ددة .ولكن في هذه الوزارة
كما في س���ائر أذرع الحكومة يت���م االلتفاف على
العنوان الطبقي الرئيسي والمباشر والمركزي ،عبر
إضافة تعريفات متنوعة كان باإلمكان جمعها معا
لمواجهة مش���كلة ال ينكر أح���د أنها تصيب أكثر
ما تصيب المتضررين من السياسات االقتصادية
واالجتماعي���ة التي تضعهم ف���ي خانة وتعريف
فق���راء ،مس���تضعفين وذوي مكان���ة اجتماعي���ة
اقتصادية متدنية.

دراسات مختلفة :جذور اإلدمان
ّ
متشعبة وعميقة
االقتصادية
للمقارنة تقول أس���تاذة علم االجتماع في كلية
اآلداب ف���ي جامعة الزقازيق المصرية هدى زكريا
إن جميع الدرس���ات تثبت أن الفق���راء المصريين
ه���م األكثر تعاطي���ًا للمخدرات ،باس���تثناء فترة
الثمانيني���ات م���ن الق���رن الماضي حين انتش���ر
اإلدم���ان بين أبناء الطبقة الثرية ،وذلك النتش���ار
نوع معين من المخدرات هو الهيرويين الذي كان
غالي الثمن .وتتابع :الفقراء عادة هم أكثر الناس
إقباال على تعاطي المخدرات في كل الدول ألسباب
كثيرة منها أنهم يلجأون إليها لحل مش���اكلهم

واله���رب من الواقع .كما أن الجهل هو س���بب آخر
يدفع لذلك (رصيف  – 22كانون الثاني .)2006
ميغان س����اندل وريني����ه بوينت����ون -جاريت هما
طبيب����ان لألطف����ال وأس����تاذان مس����اعدان في طب
األطفال في كلية الطب في جامعة بوسطن ،يوردان
مثاال آخ����ر على اإلدم����ان وهو التدخي����ن .ويقوالن
إن دراس����ة حديثة تتضم����ن البيان����ات االتحادية
للقياس����ات الصحية للس����كان وجدت أن التدخين
ينخفض بمعدل سريع في المجتمعات األكثر ثراء.
أم����ا معدل التدخي����ن فيبقى كما هو بي����ن الفقراء
والطبقة العاملة ،ما ي����ؤدي إلى زيادة إدمان الناس
في المجتمعات الفقيرة (سي .إن .إن ،آذار .)2014
وكتب موقع وزارة التنمية االجتماعية االردنية:
لقد أظهرت نتائج دراسة أجريت على عينة قوامها
 97متعاطيًا للمخدرات في األردن ،أن هناك عالقة
طردي���ة قوية بي���ن البطالة وتعاط���ي المخدرات.
وتتقاطع ه���ذه النتيجة مع نتائج أخرى ،ومفادها
ّ
تصدر فئة المعطلين ع���ن العمل للمرتبة الثالثة
من المدمنين إذ شكلت ما نسبته 6ر .%15بموجب
ه���ذه الدراس���ات ،يتض���ح أن المخ���درات ترتبط
بالبطالة .ويمكن أن يفس���ر تأثي���ر بطالة األفراد
ف���ي تعاطيهم للمخ���درات في ض���وء االعتبارات
البديهي���ة ،ومنها الف���راغ وما يرافق���ه من كبت
واكتئاب ويأس أحيان���ا ،ومحاولة المتعطلين عن
العمل في ظل ظروفهم االجتماعية واالقتصادية
القاه���رة ،اله���روب م���ن الواقع واالنس���حاب من
المجتمع تجاه تجربة تعاطي المخدرات.

مشكلة اإلدمان تقع بمعظمها في
السياق االجتماعي واالقتصادي
أخيرا ال يمكن حتى للس���لطات الرس���مية في
إس���رائيل إنكار الهوي���ة الطبقي���ة للمدمنين

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

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

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
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المتقدمين لتلقي التأهيل والعالجات بس���بب
اإلدم���ان .بالح���رف الواحد يقول مدير س���لطة
معالجة اإلدم���ان في وزارة العمل في تش���رين
األول  2016إن «معظ���م المجموع���ة الس���كانية
المتوجهة لتلقي المس���اعدة موجودة في وضع
اجتماع���ي اقتصادي منخف���ض» .أي أن هذا هو
أح���د المميزات الب���ارزة بي���ن المعالجين عموما
والمعالجين ف���ي المجموع���ات المختلفة التي
تتلق���ى العالجات أيضا .ويش���ير البحث إلى أن
إجراء مسح واضح لمجموعة المدمنين من طبقة
اجتماعي���ة اقتصادية منخفضة سيس���اعد في
دراس���ة ومعرف���ة االحتياجات الخاص���ة لهؤالء
الضحايا بل سيس���اعد في إعادة تأهيلهم .وهو
يوصي بزيادة التعاون بين السلطات المختلفة
ّ
لوض���ع مقايي���س تمكن م���ن تحدي���د المكانة
االقتصادي���ة والطبقية للمدمني���ن ،وخصوصا
المعطي���ات المتوفرة ف���ي المراك���ز العالجية
والمعطي���ات بش���أن تلق���ي مخصص���ات إعاقة
وضمان دخل.
إن مش���كلة اإلدمان ليس���ت مش���كلة قائمة
بحد ذاتها بأي شكل وحتى لو تم الحديث عن
حاالت فردية لمن ال يعانون من مشاكل الفقر
أو الظلم الناتج عن انتماء معين ،فهذه الحاالت
تبقى فردي���ة قياس���ا باألرق���ام والمعطيات
الواضحة التي تضع مشكلة اإلدمان في سياق
المش���اكل االجتماعية واالقتصادية ،بمعنى
ّ
الطبقية .ال يمكن ألية جهة مهما التفت على
الواقع أن تنكر الجذر الطبقي الذي ينتج ضمن
ما ينتج���ه أيضًا إحباطا ويأس���ًا فيدفع بألوف
المواطني���ن إلى الهرب من واقعهم القاس���ي
إلى سالم االنحدار نحو المواد القاتلة المخدرة
والسامة.

