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آخر استطالعات الرأي العام في إسرائيل:

كلمة في البـدايـة

أغلبية المنتمين إلى الليكود
و«البيت اليهودي» تؤيد احتالل
قطاع غزة!

مرة أخرى عن الوجه الجديد
للمحكمة اإلسرائيلية العليا!
بقلم :أنطـوان شلحـت

*ارتفاع قوة حزب الليكود الحاكم
برئاسة نتنياهو وازدياد الفارق بينه
وبين أقرب المنافسين له ،حزب لبيد*
																		
 ..من مسيرات العودة في غزة.

أظهرت اس����تطالعات الرأي العام األخيرة في إس����رائيل صعود شعبية
رئيس الحكومة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
ّ
وبين االس����تطالع الذي أج����راه موقع «والال» اإلس����رائيلي ،ونفذه «معهد
بانلز بوليتيكس» ،ونش����رت نتائجه مس����اء أمس األول األحد ،ارتفاع قوة
حزب الليكود الحاكم برئاس����ة نتنياهو ،وازدي����اد الفارق بينه وبين أقرب
المنافسين له ،حزب «يوجد مستقبل» برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد.
وأش����ار الموقع اإلخباري إلى أن ذلك يأتي في ظل التصعيد العس����كري
اإلس����رائيلي األخير في غزة ،وفي أعقاب كش����ف نتنياه����و عما زعم أنها
الوثائق األصلية للبرنامج النووي اإليراني ،وفي إثر نقل السفارة األميركية
إلى القدس المحتلة ،والهجمات اإلسرائيلية على مواقع إيرانية وسورية.
وبخ��ل�اف معظم االس����تطالعات التي أجريت في نهاي����ة العام الماضي
وأظهرت تراجع قوة الليكود برئاس����ة نتنياهو عل����ى وقع التحقيقات في
ملفات الفساد التي يش����تبه بتورطها فيها ،جاءت نتائج استطالع «والال»
مش����ابهة لنتائج اس����تطالع آخر نش����رته صحيفة «معاريف» ،األس����بوع
الماضي.
وأظهر استطالع «والال» أنه في حال جرت االنتخابات اليوم ،فإن الليكود
يحصل على  34مقع����دا ،بينما يحصل «يوجد مس����تقبل» على  16مقعدا،
علمًا بأن نتائج آخر استطالع للموقع ذاته أظهرت حصول الليكود على 29
مقعدًا ،فيما تطابقت نتائج «يوجد مستقبل» في االستطالعين.
ويحصل تحالف «المعس����كر الصهيوني» ،برئاس����ة رئيس حزب العمل
آف����ي غباي ،على  10مقاع����د ويحل في المرتبة الرابع����ة ،وتحصل القائمة
المشتركة على  12مقعدًا وتحل في المرتبة الثالثة.
وأظهر االس����تطالع حصول حزب «البيت اليهودي» برئاسة وزير التربية
والتعلي����م نفتالي بينيت على  11مقعدا ،ف����ي حين يحصل كل من «كلنا»
برئاس����ة وزي����ر المالية موش����يه كحلون ،ويه����دوت هت����وراه ،وميرتس،
و«إسرائيل بيتنا» برئاس����ة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ،وقائمة برئاسة

أورلي ليفي – أبكسيس (المنشقة عن «إسرائيل بيتنا») على  8مقاعد لكل
منهم ،بينما يحصل شاس على  5مقاعد.
ّ
وبين االس����تطالع أن الق����وى المكونة لالئتالف الحكومي في إس����رائيل
بقي����ادة الليكود ونتنياهو تس����تمر ف����ي الصعود ،حيث س����تحصل في
انتخابات تجرى اليوم على  70مقعدًا في الكنيست ،مقارنة مع  66مقعدًا
تملكها في الكنيست الحالي .كما أظهر االستطالع خسارة قائمة مشتركة
بين الليكود و»إس����رائيل بيتنا» لمقعدين مقارنة مع مجموع المقاعد التي
قد تحص����ل عليها القائمتان إذا م����ا قررتا خوض االنتخاب����ات البرلمانية
بصورة مستقلة.
ّ
وعب����ر  %55من المس����تطلعة آراؤهم عن قناعتهم بأن إس����رائيل أنهت
جولة التصعيد مع حركة «حماس» في قطاع غزة وكفتها راجحة (على حد
تعبير نتنياهو نفسه) ،في حين اعتبر  %19من المستطلعين أن «حماس»
وفصائ����ل المقاومة ربحت ه����ذه الجولة من التصعي����د األمني ،وقال %26
منهم قالوا إنهم ال يعرفون من الرابح.
ّ
التطرق إلى دعوات أطلقتها بعض األصوات في الحكومة وطالبت
ول����دى
باحت��ل�ال فعلي لقطاع غزة المحاصر ،على غرار وزيرة العدل اإلس����رائيلية،
أييليت ش����اكيد («البيت اليهودي») ،رفض  %58من المستطلعة آراؤهم
هذه الفكرة ،في حين أيد  %29من الجمهور اإلسرائيلي احتالل قطاع غزة،
وقال  %13منهم إنهم ال يعرفون.
من جهة أخرى ،أكد  %55من المس����تطلعة آراؤه����م الذين ينتمون إلى
حزب الليك����ود و %52من المنتمين إلى «البيت اليهودي» ،تأييدهم فكرة
احتالل قطاع غزة.
وكان اس����تطالع سابق نفذ بواسطة «معهد س����ميث» ،ونشرته صحيفة
«معاريف» يوم الجمعة ،أظهر أن تمثيل حزب الليكود برئاس����ة نتنياهو
ارتفع إلى  34مقعدًا.
وقال  %58من المش����تركين في هذا االستطالع إنهم راضون من أداء كل

(إ.ب.أ)

من رئيس الحكومة اإلس����رائيلية ووزي����ر الدفاع ،في حين قال  %47منهم
إنهم غير راضين أو ليس����وا راضين بما يكفي عن أداء نتنياهو وليبرمان.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن مؤش����ر رضى اإلس����رائيليين ع����ن أداء كل من
الشخصين ارتفع بنسبة  %7عن آخر استطالع.
وأت����ت نتائج ه����ذا االس����تطالع لصالح ليبرم����ان ،الذي أظه����رت معظم
استطالعات الرأي التي نشرت مؤخرًا تراجع تمثيل حزبه «إسرائيل بيتنا»،
فيما شكك العديد من المحللين اإلسرائيليين لدى تعيينه بمدى مالءمته
لهذا المنصب األمني في ظل الخبرة العسكرية المحدودة التي يمتلكها.
وقال  %22من المس����تطلعين إنه الش����خص األكثر مالءم����ة لمنصب وزير
الدفاع عن أمن إس����رائيل ،تاله في االستطالع رئيس هيئة أركان الجيش
الس����ابق ،غابي أشكنازي ،بنسبة  ،%21ثم وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق،
موش����يه يعلون ،بنس����بة  ،%17فيما يرى  %11من اإلس����رائيليين أن وزير
التعليم بينيت هو األكثر مالءم����ة لهذا المنصب األمني ،وتذيل القائمة
وزير الدفاع ورئيس الحكومة األسبق إيهود باراك.
وظهر رضى اإلس����رائيليين عن ليبرمان ونتنياهو جليًا كذلك في االستطالع
حول التمثيل في الكنيس����ت ،إذ يقف����ز الليكود إلى  34مقعدًا ،مقابل  30في
الكنيست الحالي .ويليه حزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد بـ 17مقعدًا،
مقارنة بـ 11مقعدًا في الكنيست الحالي .وينخفض تمثيل تحالف «المعسكر
الصهيوني» برئاسة آفي غباي إلى  11مقعدًا مقابل  24مقعدًا حصل عليها في
االنتخابات األخيرة ،فيما تحصل القائمة المشتركة على  12مقعدا.
ويرتفع تمثيل «البيت اليهودي» برئاسة بينيت إلى  9مقاعد ،و«إسرائيل
بيتنا» برئاسة ليبرمان إلى  8مقاعد .وينخفض تمثيل حزب «كلنا» برئاسة
كحل����ون من  10مقاعد إلى  ،7ويقتصر تمثي����ل يهدوت هتوراه وميرتس
على  6مقاعد لكل منهما ،ويحصل ش����اس عل����ى  5مقاعد ،في حين يصل
تمثيل قائمة برئاسة أورلي ليفي -أبكسيس ،المنشقة عن حزب ليبرمان،
إلى  5مقاعد.

رئيس سابق آخر للموساد يؤكد انعدام الثقة
بيـن نتنياهـو والمؤسسة األمنية اإلسرائيلية
قال مسؤول أمني إس���رائيلي رفيع المستوى سابق إن رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية ،بنيامي���ن نتنياهو ،طلب في الع���ام  2011من رئيس جهاز
األمن العام (الشاباك) الس���ابق ،يورام كوهين ،التنصت على المحادثات
الهاتفية لجميع األشخاص الذين اطلعوا على عملية أمنية سرية محتملة،
وأش���ار إلى أن عمليات التنصت التي طالب بها نتنياهو لم تقتصر على
رئيس هيئة األركان الس���ابق ،الجنرال بيني غانتس ،ورئيس الموس���اد
الس���ابق ،تامير باردو ،وإنما ش���ملت العديد من الش���خصيات الرئيسية
الواقف���ة على رأس ه���رم المؤسس���ة األمنية ،باإلضافة إلى ش���خصيات
سياسية بعضها شغل مناصب وزارية في الحكومة آنذاك.
وأض���اف هذا المس���ؤول األمني ،ف���ي تصريحات أدلى به���ا إلى القناة
التلفزيونية العاش���رة ،في مطلع األس���بوع الحالي ،أن طلب نتنياهو هذا
كان غي���ر معقول وغير مقبول وغير صحيح .وأكد أن رفض كوهين القيام
بتنصت كهذا كان صائبًا.
وأش���ار إلى أن هذا األمر يكشف حالة انعدام الثقة القائمة بين رؤساء
المؤسسة األمنية وبين رئيس الحكومة ،ووصف ذلك بأنه شديد الخطورة.
وجاءت تصريحات هذا المس���ؤول األمني السابق بعد أن كشف الرئيس
الس���ابق لجهاز الموس���اد تامير باردو النقاب عن أن إسرائيل كانت عام
 2011قريبة أكثر من أي مرة من ّ
شن هجوم عسكري على إيران ،عندما أوعز
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو في تلك السنة بتحضير
الجيش لهجوم ُمحتمل كهذا.
وأضاف باردو ،في سياق مقابلة أدلى بها إلى الصحافية إيالنا دايان في

إطار برنامج التحقيقات «عوفدا» وتم بثها في قناة التلفزة اإلس���رائيلية
[ 12القناة الثانية س���ابقًا] مس���اء الخميس الماض���ي ،أن نتنياهو أصدر
أوامره إلى كل من رئيس جهاز الموس���اد ورئي���س هيئة األركان العامة
للجيش الجنرال بيني غانتس باالستعداد ّ
لشن هجوم على إيران خالل 15
يومًا من موعد صدور األوامر.
وردًا على السؤال فيما إذا كان صدق بالفعل أن هذا الهجوم سيتم حقًا،
أجاب باردو أنه حين يقول لك رئيس الحكومة إنه بدأ العد التنازلي ،فأنت
تدرك أن هذه ليست لعبة أو ّ
مجرد تمرين.
وقال باردو ،الذي كان تولى مهمات رئيس الموساد قبل وقت قصير من
ً
ص���دور تلك األوامر ،إنه قرر أن يفحص م���ا إذا كان رئيس الحكومة مخوال
بإص���دار مثل هذه التعليمات .وأضاف أنه قام باس���تيضاح األمر مع قدر
أكبر من األش���خاص ،بمن في ذلك رؤساء موساد س���ابقون ،ومستشارون
قانونيون ،وتشاور مع كل واحد أمكنه التشاور معه لفهم من هو الشخص
خول بإصدار تعليمات بشأن موضوع ّ
الم ّ
ُ
شن حرب ،وذلك بهدف أن يكون
متأكدًا من أنه ال ينفذ أوامر غير قانونية.
كما أشار باردو إلى أنه فكر في الخطوات التي يتعين عليه اتخاذها في
إثر تلك التعليمات ،وقال إنه عندما تعطي القيادة السياسية تعليمات،
فلديك خياران :األول ،أن تنفذ؛ الثاني ،ترك المفاتيح واالستقالة .وأضاف
أن من الجيد أنه لم يصل إلى الخيار الثاني ،وأكد أن هذا ال يعني أن فكرة
االستقالة لم تخطر بباله.
وأش���ير في البرنامج إلى أن نتنياهو تخلى عن فكرة الهجوم ضد إيران

بس���بب المعارضة التي واجهها من رؤس���اء المؤسس���ة األمنية في ذلك
الوقت.
كما أشير إلى أنه في إثر التوتر الذي كان سائدًا بشأن هذا الهجوم بين
نتنياهو والموساد وهيئة األركان العامة طلب رئيس الحكومة من رئيس
ّ
يتنصت على هاتفي رئيس الموساد
جهاز األمن العام يورام كوهين بأن
ورئيس هيئة األركان لكنه رفض.
وجاء في تعقيب رئيس الموس���اد األس���بق على ه���ذا الموضوع ،خالل
البرنامج ذاته« ،ال أريد أن أصدق أنه وفي دولة ديمقراطية مثل إس���رائيل
ُ
رئي���س حكومتها التنصت عل���ى رئيس هيئ���ة األركان أو ّ
علي»،
يطل���ب
ّ
ُمضيف���ا« :التنصت هو أعظم عدم ثقة ممكن أن تكون ،وأنا لم أكن ألطلب
ّ
ّ
التنصت على أحد من موظفي الموس���اد ،أنا أعتقد
في حياتي من أي أحد
أن هذا األمر خارج قواعد اللعبة ( )...هذا أكثر ش���يء س���يئ قد يكون ،ولو
ُ
كن���ت أعرف هذا ،فإن الصواب الذي كان ّ
علي فعله حينها هو أن أقول إن
هذه اللعبة ليست لعبتي».
ونفى نتنياهو هذا االدعاء في نهاية األسبوع الماضي.
م���ن ناحية أخرى ،قال نتنياهو في اجتم���اع الحكومة أول أمس (األحد)
إن «الموس���اد ليس منظمة إجرامية» .ويأتي هذا للرد على تصريح باردو
بأن الموساد «منظمة إجرامية برخصة» ،وأضاف نتنياهو خالل االجتماع:
«الموس���اد ليس منظمة إجرامية ،ب���ل منظمة مجيدة تقوم بعمل مقدس
في الكفاح ضد اإلرهاب وضد التهديدات األخرى لدولة إس���رائيل ،ونحن
جميعا نحييها!».

يمك���ن القول منذ اآلن إن أي قرار س���تتخذه المحكمة اإلس���رائيلية
العليا بش���أن ما يعرف باس���م «قانون التس���وية» ،الرامي إلى شرعنة
البؤر االس���تيطانية اإلسرائيلية غير القانونية التي أقيمت على أراض
فلسطينية خاصة في الضفة الغربية ،والذي ّ
أقره الكنيست في شباط
 ،2017ل���ن ُي ّ
غير من الوجه الجديد الذي أصب���ح لهذه المحكمة ،والتي
س���بق أن وصفناها بأنها أكثر يمينية ومحافظة (طالع مادة موس���عة
حول بدء المحكمة ببحث «قانون التسوية» ،ص .)3
وقد ّ
تأدى عن هذا الوجه الجديد ،في اآلونة األخيرة وحس���ب ،إقدام
ه���ذه المحكمة ،خالل جلس���ة عقدتها يوم  28أي���ار الفائت بتركيبة
موس���عة من  9قضاة ،على أن ترف���ض باإلجماع ،طلب التماس ّ
تقدم به
مرك���ز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون يس���مح بتجريد عضو
كنيس���ت من عضويته وفصله .ووفقًا للقانونُ ،
سيس���مح للكنيس���ت
بفصل عضو كنيس���ت ُمتهم بالتحريض على العنصرية ،ودعم الكفاح
المسلح ضد دولة إسرائيل ،شرط أن يتم ذلك بتأييد  90عضو كنيست.
وتبدأ عملية الفصل في حال قيام  70عضو كنيست ،بينهم  10أعضاء
كنيست من خارج االئتالف الحكومي ،بتوقيع مثل هذا الطلب .وكتبت
القرار رئيسة المحكمة العليا ،القاضية إستير حيوتّ ،
وأيدها  8قضاة.
وأش���ارت حيوت إلى أن قانون الفصل يمس الحقوق األساسية المهمة
في نظام الحكم لكنه ينطوي على منظومة ضوابط وتوازنات وال يمكن
الق���ول إنه ينف���ي جوهر الهوي���ة الديمقراطية للدولة ويهز أس���س
بنيتها الدس���تورية .ورفضت المحكمة ادع���اء مقدمي طلب االلتماس
بأن القانون يش���كل تغييرًا في النظام االنتخابي في إسرائيل ،وأكدت
أنه ال يؤثر في المساواة في فرص القوائم المتنافسة في االنتخابات.
وتعقيب���ًا على ذلك قال بيان صادر عن مرك���ز عدالة وجمعية حقوق
المواطن إن المحكمة العليا فشلت في مهماتها ُ
كمدافع عن األقليات،
وأخضعت حقوق اإلنس���ان ألغلبية مفترس���ة تعمل عالنية على إخراج
أعضاء الكنيس���ت العرب من الكنيس���ت .وأكد البي���ان أن الغرض من
القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب ،الذين يمثلون الجمهور
العربي المظلوم ،واستمرار حملة نزع الشرعية عنهم.
في المقابل أعرب رئيس الكنيس���ت يولي إدلش���تاين (الليكود) عن
س���عادته لكون قضاة المحكمة العليا أدرك���وا أيضًا أنه ال يوجد مكان
ألعضاء كنيس���ت يحرضون على العنصرية ويدعمون الكفاح المس���لح
ضد إس���رائيل ،وأكد أن ما يس���عده أكثر أن القضاة قرروا عدم التدخل
في تشريعات الكنيست ،وهذه خطوة مهمة للتوازن بين السلطات.
ورأى المحل���ل القانون���ي اليميني نداف هعتس���ني («معاريف») أن
قرار المحكمة العليا هذا يس���تند إلى قرار س���ابق اتخذته في أواسط
ستينيات القرن الفائت ،وبموجبه ُ«يحظر على الدولة تقديم المساعدة
لمن يرغب بالقضاء عليها من خالل استخدام أدواتها الديمقراطية!»،
بحس���ب تعبيره .وكان يش���ير إلى القرار الذي ّ
ن���ص على إخراج حركة
ّ
«األرض» الفلسطينية خارج القانون على خلفية المسوغات عينها.
وكتب هعتسني« :هذا األسبوع قرر تسعة قضاة المحكمة العليا أن
الدس���تور والديمقراطية ال ينبغي أن يكون���ا وصفة لالنتحار واالندثار
ً
ّ
وبدهي جدًا .وربما أصبحنا فعال في
القومي .وهذا أمر بس���يط للغاية،
بداية عهد جديد ،في محكمة العدل العليا أيضًا».
وبطبيع���ة الح���ال ال يجوز ،في هذا الص���دد ،إال التوقف عند ما قالته
منظم���ة «بتس���يلم» (مركز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان
ّ
في األراضي المحتلة) ،في س���ياق بيان صادر عنها األس���بوع الفائت،
تعقيب���ًا على القرار الذي اتخذه ثالثة قض���اة من المحكمة العليا يوم
ّ
ون���ص على أنه يحق للدولة هدم منازل س���كان بلدة خان
،2018/5/24
األحم���ر الفلس���طينية وترحيلهم منها وإس���كانهم ف���ي بلدة أخرى،
حيث ذكرت أن هؤالء القضاة صادقوا مؤخرًا إلس���رائيل على أن تقترف
جريمة حرب ،وأشارت إلى أن اإلجراءات التي أقروها مرتبطة بتقويض
حياة الس���كان ،وتش���كل جريمة حرب يتحمل جميع الضالعين فيها
المسؤولية الشخصية عنها (طالع تقريرًا موسعًا ،ص .)7
وال ُب ّد من أن نعيد إلى األذه���ان أنه بعد المصادقة على تعيين آخر
قاضيين جديدين في هذه المحكمة في ش���باط الفائت ،كتبت وزيرة
العدل اإلس���رائيلية أييلت ش���اكيد («البيت اليهودي») ،في مدونتها
الخاصة عل���ى موقع التواصل االجتماعي «فيس���بوك» ( )2018/2/23ما
يل���ي« :بالضبط في مثل الي���وم قبل عام بدأت بتنفي���ذ إجراء يهدف
إل���ى تغيير وجه المحكمة العليا بواس���طة تعيي���ن أربعة قضاة جدد
فيها .وهذا اإلجراء ينتهي اآلن مع تعيين قاضيين جديدين .إن هذه
التعيينات ُت ّ
عد الطاب���ق اإلضافي للمحكمة العليا الجديدة» .وأضافت
أن ه���ذه «المحكمة العليا الجديدة هي ُبش���رى س���ارة للديمقراطية
ُ
اإلس���رائيلية .وهي تعيد إلى الس���لطة القضائي���ة وظيفتها المهمة
الم ّ
للغاي���ة :تفس���ير المعايير التي أقره���ا ُ
ش���رع ال تغييرها!» ،وهي
ّ
المطاطي.
وظيفة تحيل إلى دور الختم
وبالعودة إلى قانون شرعنة البؤر االستيطانية ،لوحظ أن ثمة تركيزًا
كبي���رًا على موقف المستش���ار القانوني للحكوم���ة أفيحاي مندلبليت
ُ
المعارض للقان���ون .وهي معارضة ينبغي تحجيمه���ا وعدم التعويل
عليه���ا ،كونها ناجمة عن قناعة المستش���ار أن ثم���ة صندوق أدوات
ً
قانونية أخرى لشرعنة بؤر استيطانية بدال من تدخل الكنيست ،األمر
الذي من شأنه أن ُيحرج مكانة إسرائيل من ناحية القانون الدولي.
ّ
س���ن الكنيس���ت قانون ش���رعنة البؤر االس���تيطانية أشارت
عندما
تحلي�ل�ات ّ
عدة إلى أن ه���ذا ليس أول فعل ال ُيحتم���ل للحكومة يتغياّ
إكس���اب نظ���ام األبارتهايد اإلس���رائيلي صبغة قانوني���ةّ ،
ونوهت أن
المش���كلة ليس���ت كامنة فقط في األداتية القانونية إنما أيضًا ،إن لم
يكن أساس���ًا ،في السياسة الرس���مية للدولة .وأذكر أن أحد المحللين
كتب ما معناه أنه س���يجري بالطبع تقديم طلبات التماس إلى محكمة
الع���دل العليا ،لكن يظل من المش���كوك فيه أن تك���ون هذه المحكمة
قادرة على وقف تلك السياس���ة لوقت طويل ،فإن المس���توطنات هي
التي تس���يطر عل���ى الدولة ،وعل���ى الجيش ،وال يوجد س���بيل حقيقي
لكبحه���ا .وكان هذا قبل أن «ترف���ع» المحكمة العلي���ا ،بموجب تعبير
وزيرة العدل السالف ذكره« ،طابقًا إضافيًا» مهمته تفسير ما تقوم به
الحكومة والكنيست ال تغييره.
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كتاب جديد يستعرض أوضاع التعليم في إسرائيل ويحلل إشكالياته:

ُالس��يطرة العس��كرية والسياسية على الش��عب الفلسطيني
تجهض آمال اإلصالح المعقودة على جهاز التربية والتعليم!
ً
*واقع جهاز التربية ونتاجه ليس منفصال عن الواقع خارج نطاق التعليم ،إذ من الصعب جدًا إن لم يكن من المستحيل تمامًا تحقيق العدل التعليمي في لجة بحر من انعدام العدل االجتماعي
تعصف به مظاهر اإلقصاء ،التمييز ،الفقر وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية* من الصعب التربية في إسرائيل على قيم مساواة اإلنسان ،المواطنة الحقيقية والثقافة الديمقراطية الحقة
ّ
مليوني فلسطيني ال يتمتعون بأية مكانة أو حقوق*
في واقع تتواصل فيه منذ أكثر من خمسين عامًا سيطرة عسكرية وسياسية إسرائيلية على أكثر من
تخض���ع نظم وأجه���زة التعليم في دول عدي���دة ومختلفة من
العالم ،خالل العقدين األخيرين تحديدًا ،إلى جملة من التغييرات
الجوهرية التي تقودها قوتان /سيرورتان أساسيتان تحكمهما
عالقة من التناقض الظاهري بينهما :األولى ،تعاظم الفكر النيوـ
ليبرالي واتساعه ،وسط التش���ديد على مبادئ وقيم مركزية في
مقدمتها النجاعة ،اإلنتاجية ،االختيار الحر والمنافسة؛ الثانية،
االزدهار غير المسبوق في خطاب المساواة في الفرص والمطالبة
بالتنوع وبالتعددية الثقافية.
وقد تجس���دت ه���ذه الوجهة في إس���رائيل ،مثال ،في إنش���اء
م���دارس خاص���ة «نخبوي���ة» تأسس���ت انطالقا من الدع���وة إلى
التعددية التربوية ـ التعليمية والثقافية ،تقوم على استخدام
واسع آلليات الخصخصة والتصنيف.
على هذه الخلفية ،صدر في إس���رائيل مؤخرا (في ش���هر أيار
األخير ،بإصدار مش���ترك لمنش���ورات معهد فان لير ومنشورات
هكيبوت���س همئوح���اد) كت���اب بعن���وان «الع���دل التعليمي،
الخصخصة وأهداف التعليم في إس���رائيل» للبروفس���ور يوسي
ده���ان ،أس���تاذ الحق���وق والمدي���ر األكاديمي لـ»قس���م حقوق
اإلنسان» في «المركز األكاديمي للقانون والتجارة» في رامات غان
وأستاذ الفلس���فة في «الجامعة المفتوحة» ورئيس مركز «أدفا»
للمعلومات حول المساواة والعدالة االجتماعية في إسرائيل.
يش���مل الكتاب ،الذي يمت���د على  190صفح���ة ،ثالثة فصول
مركزية ه���ي ،على التوالي :عن العدل التعليمي؛ عن الخصخصة
في التعليم؛ أهداف التعليم والجهاز التعليمي في إس���رائيل؛
إضافة إلى المقدمة ،الخاتمة وقائمة المراجع ،وهو يقدم تحليال
نقدي���ا لثالث نقاط خالفية تش���غل نظم وأجه���زة التعليم في
مختلف الدول الديمقراطية ،وبضمنها إس���رائيل :الخالف حول
العدل التوزيعي ،المتجسد في الفجوات الكبيرة في التحصيالت
التعليمية على خلفية قومي���ة ،إثنية ،جندرية وطبقية؛ الخالف
حول مس���ؤولية الدولة والتوتر البنيوي بين مفهومي «األخالق»
و»النجاع���ة» ومضامينه���ا المترتبة على س���يروات الخصخصة؛
الخالف حول أهداف التعليم وحول الصورة المرغوبة للمدرس���ة،
بما في ذلك المضامين التعليمية ،طرق وأساليب التعليم وجودة
المعلمين.
بمنهج���ه التحليلي ،الذي يدمج بين التحليل المعياري بأدوات
فلس���فية والتحلي���ل التجريب���ي ب���أدوات اقتصادي���ة ،ثقافية
وسياسية ،يرس���م الكتاب صورة واسعة وتفصيلية ،هي األولى
من نوعه���ا ،لجهاز التعليم اإلس���رائيلي والس���ياق الذي يعمل
ف���ي نطاقه ،مؤك���دا على خالصة مركزية تش���كل خيط���ا ناظما
في الكت���اب وأطروحاته مؤداه���ا :الواقع التعليم���ي ،في داخل
الجه���از التعليمي فيم���ا يتعلق بأدائه ونتاج���ه ،ليس منفصال
ع���ن الواقع خارج نطاق التعليم ،إذ م���ن الصعب جدا ،إن لم يكن
من المس���تحيل تماما ،تحقيق العدل التعليمي في لجة بحر من
انعدام العدل االجتماعي تعصف ب���ه مظاهر اإلقصاء ،التمييز،
الفقر وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية.

ثالثة مواضيع تحكمها عالقات تبادلية
يش���ير المؤل���ف ،ف���ي مس���تهل مقدمت���ه ،إل���ى أن الكتاب
ُ
يعالج ثالثة مواضيع «تش���غل أي جهاز تعليم���ي في أية دولة
ديمقراطية» ،ه���ي :العدل التعليم���ي ،الخصخصة في التعليم
وأهداف التعليم؛ مؤكدا أنه���ا «ثالثة مواضيع تحكمها عالقات
تبادلية ،اصطالحية وعملية».
يدور البحث في الموضوع األول ـ العدل التعليمي ـ حول مسألة
التوزيع األمثل للموارد والفرص في مجال التعليم .أما الموضوع
الثان���ي ـ خصخص���ة التعليم ـ فيدور حول مس���ألة مس���ؤولية
الدولة عن التعليم ،الطريقة الت���ي ينبغي بها تمويل الخدمات
التعليمي���ة وتزويده���ا ومراقبتها ،ثم مس���ألة م���ا إذا كان من
األفضل أن تتكفل الدولة نفسها بتزويد الخدمات التعليمية ،أم
خصخصتها ووضعها في عهدة ومس���ؤولية أجسام خصوصية،
لدواع أخالقية وألس���باب تتعلق بالنجاعة .وأما الموضوع الثالث ـ
أهداف التعليم في دولة ديمقراطية ـ فيتصل بتشكيلة واسعة
من المس���ائل التي يتعين على أي جهاز تعليمي الحسم فيها:
ّ
مضامين التعليم ،طرق وأس���اليب التعلي���م والتعلم ،المهمات
المناطة بالمعلمات والمعلمين ،طابع المدرسة وغيرها.
بنظرة أوس���ع ،يعالج الكتاب منظوم���ة العالقات بين ثالث من
القيم المركزي���ة ذات العالقة :الع���دل ،الديمقراطية والتعليم.
ذل���ك أن ثمة صعوبة فائقة في التجس���ير بينه���ا ،وخاصة في
دولة تتميز باالنفصال والتباعد وعدم المس���اواة ،كما هو الحال
في دولة إسرائيل التي تشمل مجموعات دينية وإثنية مختلفة،
إضاف���ة إلى األقلية القومية العربية الفلس���طينية .ويصبح هذا

فصول الكتاب:
العدل التعليمي
والخصخصة
وأهداف التعليم
في إسرائيل

االنفصال في المجتمع اإلسرائيلي أكثر حدة واتساعا على خلفية
وبس���بب تقس���م الجهاز التعليمي فيها إلى تي���ارات مختلفة ـ
رس���مي ،رس���مي ـ ديني ،حريدي أش���كنازي ،حريدي سفارادي،
إضاف���ة إلى جهاز تعليمي خاص بطالب األقلية القومية العربية
الفلسطينية.
يعالج الكتاب هذه المواضيع من خالل منظورين اثنين :منظور
معياري ومنظور تجريبي .تتمثل مرجعية المنظور المعياري في
حقل األخالق والفلس���فة السياسية ،وفي صلبه الفرضية القائلة
ب���أن تنظيم جه���از التعليم وترتيب س���لم األولويات في توزيع
الموارد في الدول���ة الديمقراطية ينبغي أن يقوما على اعتبارات
أخالقية باإلمكان إقرارها وتبريرها ،بحيث تش���كل قاعدة إلسباغ
الش���رعية على طابع جهاز التعلي���م وجوهره .وقد ارتأى المؤلف
توسيع دائرة البحث المعياري ليس فقط ألن االعتبارات األخالقية
ِّ
والموجهة لدى
يجب أن تكون ،بالضرورة ،االعتبارات المؤسس���ة
النظر في القضايا التعليمية ف���ي دولة ديمقراطية ،وإنما أيضا
ألن البحث في جهاز التعليم اإلسرائيلي من وجهة نظر أخالقية
ال يزال محدودا جدا في األدبيات المتوفرة .وينوه الكاتب هنا بأن
البحث في المصطلحات والمبادئ األساسية والنظريات األخالقية
المركزي���ة ذات الصلة بمجال التعليم ينبغ���ي أن يكون واضحا،
ّ
موضوعيا ومركزا «بما يس���اعد على فهم نقاط ومجاالت االختالف
الدقيقة».
يركز المؤلف عل���ى أهمية البحث والتحلي���ل األخالقيين ،كما
جسدهما في الكتاب ،نظرا لكونهما «القاعدة األساسية لفحص
ونق���د الواق���ع التعليمي في إس���رائيل خالل العق���ود األخيرة:
مفاصل مركزية في السياسات التعليمية ،مثل الدمج والتكامل،
النيو ليبرالية والخصخصة؛ عدم المس���اواة ف���ي توزيع الموارد
وخلق مس���ارات تعليمية مختلفة لمجموعات اجتماعية مختلفة؛
صراع���ات على األه���داف التعليمية تنعكس ف���ي خالفات حول
مناه���ج التعليم في المواضيع التعليمية المركزية وفي موضوع
التربي���ة المدني���ة (المدني���ات)؛ التربية المتع���ددة الثقافات
واس���تنتاجات «لجنة بيط���ون» (ح���ول جهاز التعلي���م للطالب
المش���رقيين) وقضايا مركزية أخرى تحتل حيزا أساس���يا وهاما
على جدول األعمال العام في إسرائيل خالل السنوات األخيرة».
كذل���ك ،ثمة أهمي���ة قصوى للمنظ���ور التجريبي ف���ي البحث
والتحليل ،إذ أن البحث الفلسفي المعياري بشأن أهداف التعليم
وسياس���ات توزيع الموارد ال يجري في ف���راغ .ذلك أن البحث في
الش���روط الالزم توفرها بغي���ة تحقيق ُمثل الع���دل االجتماعي
يستدعي معرفة وفهم الواقع التعليمي ـ االجتماعي ـ السياسي
ـ الثقاف���ي ـ االقتص���ادي الذي يج���ري البحث في س���ياقه ،أوال.
ُ ُ
المثل والمبادئ األخالقية وس���ط تجاهل
فالبح���ث المعياري في
الواقع الحقيقي قد يكون عديم القيمة والفائدة ،أو قليلهما جدا.
المطلوب ليس فقط فهم الواقع كما كان في الماضي وكما هو في
الوقت الراهن ،وإنما أيضا فهم األس���باب والسيرورات التي تنتج
الواق���ع التعليمي واالجتماعي ،ثم وض���ع تعريف محدد وواضح
للنتائج التعليمي���ة واالجتماعية المراد بلوغها و /أو التي يمكن
اعتبارها تحقيقا فعليا للمثل والقيم األخالقية المرغوبة .هكذا،
على س���بيل المثال ،تختلف السياس���ة الجماعية التي اعتمدها
جه���از التعليم في عهد إيديولوجيات من قبيل «بوتقة الصهر»
و»دمج الش���تات» ،والتي ّ
تغيت تشكيل أمة إسرائيلية وتصميم
اإلسرائيلي الجديد ـ تختلف ،جوهريا ،عن سياسة جهاز التعليم
العام���ل في ظروف العولم���ة االقتصادية القائم���ة على قوانين
الس���وق التنافس���ية والتي تتميز بالفصل السياسي ،الثقافي
واالجتماعي وبوضع الفرد في مرك���ز الصورة واالهتمام .فابتداء
من س���تينيات الق���رن الماضي وحتى ثمانينيات���ه ،رفعت دولة
إسرائيل لواء مبدأ المس���اواة باعتباره هدفا مركزيا لسياساتها
التعليمية ،بينما تضاءل التزامها بهذا المبدأ وتراجع باستمرار
ابت���داء من ثمانينيات القرن الماضي وحت���ى اليوم ،ليحل محله
مبدأ «اإلدارة الذاتية» وسياسة الخصخصة.

تقليص الفجوات لتشكيل جماعة يهودية جديدة وموحدة
ابتداء من منتصف الستينيات ،كانت «سياسة الدمج والتكامل»
ُ
هي السياس���ة التعليمية المركزية التي اعتمدت في إسرائيل
بغي���ة تحقيق مبدأ المس���اواة ف���ي الفرص ،إذ ج���رى وضع هذه
السياس���ة وتطبيقها على خلفية الفج���وات التعليمية العميقة
ج���دا التي تكش���فت بين الطالب األش���كنازيين أبن���اء الطبقات
المثقف���ة والمتمكنة اقتصاديا وبين الطالب الس���فاراديين من
الطبق���ات الفقيرة .وتمث���ل هدف هذه السياس���ة المركزي في
ُّ
«تقليص هذه الفجوات خش���ية تش���كل مجتم���ع ضعيف ،غير
متس���او ،منقس���م ومتنازع على خلفية طائفية ،وبس���بب الرغبة
يتوزع كتاب البروفسور يوسي دهان الجديد ،كما ذكرنا أعاله ،على
ثالثة فصول تعالج ثالثة مواضيع مركزية يبحث المؤلف ،بواسطتها،
نم���ط تنظيم التعليم ،دالالته ،مضامينه وأهدافه :العدل التعليمي،
الخصخصة وأهداف التعليم في إسرائيل.
يبحث الفص���ل األول (العدل التعليمي) ف���ي المفاهيم األخالقية
المختلف���ة للعدل التعليمي .والمبدأ المرك���زي الذي يبحث فيه هذا
الفصل هو مبدأ تكافؤ الفرص ،الذي ُيعتبر مبدأ ِّ
مؤسسًا في أي جهاز
تعليمي ف���ي دولة ديمقراطية .ويعرض الفصل تفس���يرات مركزية
مختلفة لهذا المبدأ وينمذج على دالالتها في سيرورة توزيع الموارد
العامة في جه���از التعليم .وإلى جانب مب���دأ تكافؤ الفرص ،يعرض
الفص���ل أيضا رؤية بديلة للعدل التعليم���ي :رؤية الحد األدنى التي
ال يعالج العدل التعليمي بموجبها مس���ألة مساواة الفرص وتقليص
الفجوات بين الفئات المختلف���ة من الطالب ،وإنما يتركز في الحرص
على أن ينال كل طالب مستوى من التعليم يلبي «شروط الحد األدنى»
الضرورية لتحقيق المواطنة الديمقراطية.
أح���د المص���ادر المركزية لواقع غياب المس���اواة وانع���دام العدل
التعليمي في إس���رائيل يتمثل في ق���درة الفئات الغنية والمقتدرة
من المواطنين على إنشاء أطر تعليمية منفصلة خاصة بها ،سواء في
نطاق جهاز التعليم الرس���مي أو خارجه .يبحث الفصل في الوس���ائل
المختلفة التي تس���تخدمها ه���ذه الفئات من أج���ل المحافظة على
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في تش���كيل جماعة يهودي���ة جديدة وموح���دة» .وقد تجندت
لهذه المهمة جميع الجهات والمؤسس���ات الرسمية ـ الكنيست،
وزارة التعلي���م والمحاكم ـ لكن بالرغم من ذلك ،نجحت فئات من
المجتمع اإلس���رائيلي في «التملص من عملية الدمج والتكامل»،
كما يقول المؤلف.
وم���ع تع���زز اإليديولوجيات الني���و ليبرالية وسياس���اتها في
إسرائيل ،كما في دول عديدة أخرى في العالم إبان الثمانينيات،
على ما رافقها من انتقال من الجمعانية إلى الفردانية وتشديد
على النجاعة االقتصادية ،حصل في إسرائيل ّ
ّ
قيمي جدي
تحول
فقدت سياسة الدمج والتكامل ومبدأ مساواة الفرص التعليمية،
في أعقاب���ه ،أهميتهما وتراج���ع االهتمام بهم���ا بصورة حادة.
وتطورت ،في س���ياق ذلك ،مفاهيم تعليمي���ة مختلفة اندحرت
فيها قيمة المس���اواة في الفرص إل���ى الهوامش لتحل مكانها،
في مركز االهتم���ام وصدارته ،قيم���ة «اإلدارة الذاتية» .ذلك أن
اإليديولوجية النيو ليبرالية ترفض وتعادي تدخل الدولة وتعتبر
تدخل الس���لطة المركزية في النش���اط االقتصادي واالجتماعي
«مس���ًا بالحريات الفردية» ،بما في ذلك «المس بحرية األهل في
ُ
تحديد مكان تعليم أوالدهم وطابع���ه» .كما اعتبر هذا التدخل،
أيضا« ،مسًا بقيمة أخرى ،هي قيمة النجاعة االقتصادية» .وعلى
ذلك« ،كان من الطبيعي أن ينظر واضعو السياس���ات إلى سياسة
الدمج والتكامل في تلك الفترة ،بمعزل عن النجاح أو عدم النجاح،
بوصفها سياس���ة غير الئقة م���ن ناحية أخالقي���ة واقتصادية،
يتعين اس���تبدالها بمنطق اقتصاد السوق ،بسياسة الخصخصة
ُ
وبفرض قواعد تنافس���ية تنتج ،في المحصل���ة ،عدالة تعليمية
مغاي���رة» .وكان ه���ذا التحول جزءا من س���يرورة أوس���ع أصبحت
فيها اإليديولوجية والسياس���ة النيو ليبرالية هي الس���ائدة في
إسرائيل ،كما في دول عديدة أخرى في العالم».
من الواضح أن تحديد أهداف التعليم ،أيضا ،مشتق من الواقع
السياس���ي ،االجتماع���ي ،الثقاف���ي واالقتصادي .وق���د انطلقت
الم���داوالت التي جرت ح���ول أهداف التعليم ف���ي دول عديدة،
قب���ل بضعة عقود ،من فرضية كون الواق���ع االجتماعي والثقافي
واقعا متجانس���ا يتمتع فيه المواطنون جميعا بالحق في مكانة
متساوية .تميزت تلك المداوالت بـ «عمى األلوان» ـ بمعنى ،عدم
إي�ل�اء أية أهمية النتم���اء المواطنين العرق���ي ،الجندري ،اإلثني
والقومي في س���ياق البح���ث األخالقي والتجريب���ي حول أهداف
جهاز التعليم في الدول���ة الديمقراطية .والعكس هو الصحيح،
تمحور ه���دف جه���از التعليم ح���ول مهمة «طم���س الهويات
المتغايرة بغية إنتاج هوية وطنية مدنية موحدة ومتجانس���ة».
تفوقها االجتماعي واالقتصادي وتكريسه .كما يتتبع ،أيضا ،سياسة
الدمج والتكامل في إسرائيل ،منذ بداياتها في الستينيات كسياسة
ُ
مركزية اعتمدت لتطبيق مبدأ المساواة في الفرص ،تقليص الفجوات
وتشكيل مجتمع ديمقراطي متكافل ،من خالل اللقاء بين الطالب من
فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة في ظروف وش���روط ومناس���بة.
ويفح���ص الفصل م���ا إذا تحققت في إس���رائيل الش���روط الضرورية
الالزمة لتحقيق األهداف المعلنة لهذه السياسة.
يعالج الفصل الثاني مس���ألة الخصخصة ـ السياس���ة االقتصادية
واالجتماعية التي أضحت سياس���ة مركزية في إس���رائيل ،وفي دول
مختلف���ة أخرى ،ابتداء من ثمانينيات الق���رن الماضي .يبحث الفصل
ف���ي التطبيقات العملي���ة المختلفة لسياس���ة الخصخصة في مجال
التعليم وتسويغاتها االقتصادية ،القانونية واألخالقية ،ومن بينها
التس���ويغات التي تش���دد على الحق ف���ي اإلدارة الذاتي���ة الوالدية
ف���ي التعليم ،كما تلك التي تعارض تدخ���ل الدولة في وضع وفرض
السياسات التعليمية.
تتجس���د س���مات الخصخصة في مجال التعليم ،بين أشياء أخرى،
في التمويل الش���خصي الذاتي لخدمات تعليمية ،في تزويد خدمات
تعليمية من قبل أجس���ام ومؤسس���ات غير تابعة للدولة وفي إقامة
م���دارس ،صفوف تعليمية وش���رائح خاص���ة يك���ون التعليم فيها
مش���روطا بالقدرة المادية على تمويلها .وثمة مفهوم مركزي إضافي

غي���ر أن البني���ة الديمغرافية في العديد من الدول قد ش���هدت
تغيي���را حادا وجوهريا خ�ل�ال العقود األخي���رة ،بفعل الهجرات
المختلف���ة والزيادة الكبي���رة في حجم هج���رات العمل ،وخاصة
م���ن الدول الفقيرة إل���ى الدول الغنية .كما ب���دأ يظهر ،في دول
عديدة ،نهوض سياس���ي الف���ت بين مجموع���ات قومية وإثنية
تولي هويتها الثقافية أهمية عليا وتعتبرها جديرة باالعتراف
الرسمي في الحيز العام .وكان أن تسللت المطالبة بهذا االعتراف
إلى أجهزة التعليم أيضا ،إذ طولبت هذه بإتاحة التعبير عن تلك
الهوية وباحت���رام الهويات الثقافية والدينية المختلفة .وليس
خافيا أن واقع التعددية الثقافية هذا كان بالغ األثر على تحديد
أهداف التعليم وصياغتها أيضا.
أدى واقع تعدد الثقافات إلى ظه���ور وبلورة توجهات معيارية
مركزية جديدة ف���ي مجال تحديد وصياغة أه���داف التعليم في
المجتمع���ات الديمقراطي���ة .وينبغي النظر إل���ى مطلب االعتراف
الثقافي ،سواء في أجهزة التعليم أو في األجهزة األخرى ،باعتباره
جزءا من المطالبة بالعدالة في نظام ديمقراطي يضطلع فيه جهاز
التعليم بمهمة تعليم المواطني���ن البالغين الذين يتعاملون مع
بعضهم بعضا بالتساوي ،بحيث يتجسد الموقف المتساوي ،أيضا،
ف���ي االعتراف بتمايز المجموعات المختلفة وخصوصيتها .غير أن
ما حصل بالفعل هو أن مطالبة المجموعات المختلفة بإصالح واقع
انعدام العدالة االعترافية ـ انعدام العدالة الذي يطال المجموعات
التي ال تحظى هويتها الثقافية الخاصة باالعتراف والشرعية ـ قد
قوبلت بالتجاهل وبموقف عدائي ومهين.

جهاز التعليم اإلسرائيلي واالحتالل
ف���ي جه���از التعليم اإلس���رائيلي تجس���دت ه���ذه المطالبة
(بالعدالة االعترافية) ،ضمن أش���ياء أخرى ،في مطالبة المواطنين
العرب ،مثال ،ب���اإلدارة الذاتية الثقافية؛ ف���ي معارضة المجتمع
الحري���دي لتدخل الدولة في إدارت���ه الذاتية وفي وضعه مناهج
ومضامين التعليم الخاصة به؛ في المطالبة باالعتراف بالثقافة،
بالتاريخ وبالهوية المش���رقية كما عبرت عنه���ا توصيات «لجنة
بيطون» التي دعت إلى ضمان تثميل منصف والئق للمش���رقيين
في مؤسس���ات مركزية تابعة لجهاز التعليم وإلى تغيير مناهج
التدري���س .يعن���ي مطلب االعت���راف هذا ،من ضمن م���ا يعنيه،
اعتب���ار مناهج التدريس أحد الموارد العام���ة الرمزية التي يحق
للمجموع���ات الثقافي���ة المختلفة الحصول علي���ه وعلى تمثيل
الئق فيه ،بمعنى :ضرورة أن تش���مل مناه���ج التدريس روايتها
وأن تتيح لها إسماع صوتها وكلمتها .ذلك أن المفهوم الشامل
آخر للخصخص���ة يتعلق بعملية اتخاذ الق���رارات في مجال التعليم:
فف���ي إطار سياس���ة الدمج والتكام���ل ،تضطلع الدولة ب���دور مركزي
وحاس���م في تحديد جمهور المدرس���ة وتركيبته ،لكن سياسة فتح
مناطق التس���جيل (المسماة ،أيضا« ،سياس���ة اختيار األهل») تؤدي
إلى خصخصة القرار في هذه المس���ألة بدرجة كبيرة ووضعه (القرار)
ف���ي أيدي األهل .ويبحث الفصل هذه السياس���ة وإس���قاطاتها على
المساواة في التعليم والمس���اواة في الفرص ،كما يعالج التغييرات
التي تحدثها الخصخصة في طابع عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة
بشؤون التعليم في نظام ديمقراطي.
إح���دى النتائ���ج المترتبة على سياس���ة الخصخص���ة هي دخول
مؤسس���ات وأجس���ام خاصة إلى الم���دارس بصورة قوي���ة ومتزايدة
باس���تمرار :من وضع وكتابة مناهج تعليمية وحتى ممارس���ة الرقابة
المباش���رة على عمل المدارس وطواقمها المهنية ،بما ينعكس أيضا
ِّ
على عالقات العمل بين المدرسة (كمشغل) والعاملين فيها .وقد برز
هذا ،في السنوات األخيرة بش���كل خاص ،في اتساع ظاهرة تشغيل
معلمين من خالل مقاولين وش���ركات الق���وى العاملة ،على ما في هذا
من تقليص حاد وخطير في حقوقهم النقابية ووضعهم في حالة من
انعدام األمن التشغيلي.
كما يعالج الفصل ،أيضا ،أبعاد سياس���ة الخصخصة وانعكاساتها
على مفاهيم مختلفة تتعلق بالعدل التعليمي والطريقة التي تحدث
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للعدل ينبغي أن يش���مل ،أيضا ،الع���دل التوزيعي ـ أي ،التوزيع
العادل للم���وارد االجتماعية واالقتصادي���ة ـ والعدل االعترافي
ال���ذي يعني ضمان تمثي���ل وتعبير مالئمي���ن والئقين لهويات
المجموع���ات الثقافي���ة المختلف���ة .ويقوم ه���ذا المفهوم على
فك���رة أن تحقيق العدل االعترافي يس���اعد ف���ي تحقيق العدل
التعليم���ي والتوزيعي .فضم���ان التمثيل الالئ���ق للمجموعات
الثقافي���ة المختلفة في جهاز التعليم من ش���أنه أن يخفف من
حدة االغتراب والعداء اللذين يش���عر بهما الطالب من مجموعات
األقلية ،القومي���ة والثقافية ،تجاه الجه���از التعليمي .فالطالب
الذي���ن يتعلمون مضامين تعك���س ثقافتهم وتحترم هويتهم
س���يبدون قدرا أكبر من االهتمام بالمواد التعليمية وسيشعرون
بأن جهاز التعليم يتعامل معهم بكونهم متساوين.
يؤك���د المؤل���ف أن الخط���اب ال���ذي يصاحب النق���اش العام،
وخصوصا خطاب السياس���يين وواضعي السياس���ات ،يتميز بما
يس���ميه «خطاب األم���ل» ـ األمل في أن يك���ون الجهاز التعليمي
المصدر األساس للتعافي االجتماعي ،إذ بمقدوره تحويل مجتمع
غير عادل إل���ى مجتمع عادل وتحقيق المس���اواة في الفرص بما
يؤدي إلى إصالح واقع انعدام المساواة االجتماعية واالقتصادية
ـ هذا الواقع الذي يش���كل نقطة انطالق الطالب األساس���ية نحو
مس���ارات حياتهم المختلفة .ولك���ن ،بالرغم م���ن أهمية جهاز
التعليم في الدولة الديمقراطي���ة ومكانته المركزية ،إال أن هذا
األم���ل في أن يتولى جهاز التعليم وحده ،حصريا ،مهمة تحقيق
مبادئ العدالة االجتماعية «هو أمل مبالغ فيه كثيرا».
ينبغي أن تكون توقعات المواطني���ن من قدرة جهاز التعليم
عل���ى إحداث تغيي���رات اجتماعي���ة راديكالي���ة «توقعات أكثر
واقعي���ة وتواضعا» ،إذ أن جهاز التعليم ،ف���ي كثير من األحيان
والحاالت« ،ال يشكل ميدانا للتغيير واإلصالح االجتماعيين ،وإنما
هو ميدان يعكس الواقع غير المتس���اوي ويستنس���خه» ،كما هو
الح���ال في إس���رائيل .ذلك أن الواقع في داخ���ل الجهاز التعليم
لي���س منفصال ،البت���ة ،عن الواقع خ���ارج مي���دان التعليم «ومن
الصع���ب تحقيق العدل التعليمي في لجة بحر من انعدام العدل
االجتماعي تعص���ف به ظواهر اإلقصاء ،التمييز ،الفقر المتفاقم
ّ
األه���م« :من
وع���دم المس���اواة االجتماعي���ة واالقتصادية» .بل
الصعب التربية في إسرائيل على قيم مساواة اإلنسان ،المواطنة
الحقيقي���ة والثقاف���ة الديمقراطي���ة الحقة ،ف���ي واقع تتواصل
فيه ،منذ أكثر من خمس���ين عاما ،س���يطرة عس���كرية وسياسية
ّ
مليوني فلس���طيني ال يتمتعون بأية
إس���رائيلية على أكث���ر من
مكانة أو حقوق».
به���ا الخصخصة تغييرات جوهرية في الطاب���ع الديمقراطي لعملية
اتخ���اذ القرارات في مجال التعليم ،في المكان���ة المهنية ـ النقابية
للمعلمين وفي مضامين التعليم.
أما الفص���ل الثالث فيعالج أهداف التعليم في إس���رائيل ويقدم،
ف���ي القس���م األول من���ه ،عرضا نقدي���ا للتوجهات الفلس���فية التي
تقترح أجوبة على الس���ؤال المركزي :ما ه���و هدف التعليم في دولة
ديمقراطية تعددية تعيش فيه���ا مجموعات دينية ،إثنية وقومية
مختلفة؟ .ويكتسب عرض هذه األجوبة المختلفة أهمية خاصة ألنها
تش���كل المرجعية التي تش���تق منها التوصيات المختلفة الخاصة
بالسياس���ات التي يجدر اعتمادها في القضايا المركزية المختلفة،
مث���ل مضامين التعليم ،طرق وأس���اليب التعلي���م ،تنظيم المدارس
وغيرها.
في القس���م الثاني من الفص���ل الثالث يع���رض الكتاب مفاصل
مركزي���ة ف���ي جهاز التعلي���م اإلس���رائيلي على ض���وء التوجهات
الفلس���فية الت���ي عرضها في القس���م األول من ه���ذا الفصل .كما
يتطرق ،أيض���ا ،إلى التعليم المتعدد الثقاف���ات ويتصدى لإلجابة
على أس���ئلة مركزية من بينها :هل ثمة تعليم كهذا في إسرائيل؟
هل عكس���ت مناهج التعليم اإلس���رائيلية ثقافة مواطني إسرائيل
من أبن���اء األقلية القومية العربية ـ الفلس���طينية ،كما ثقافة أبناء
الطوائف الشرقية؟.
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الزيارة الرسمية األولى المرتقبة لممثل عن القصر البريطاني إلى إسرائيل:

تحليالت« :اختراق» يمثل «فاتحة عهد جديد»
في العالقات البريطانية ـ اإلسرائيلية!
تحتفل األوساط السياسية اإلسرائيلية،
بصورة الفتة ،بالزي���ارة المرتقبة التي من
المقرر ان يقوم بها األمير وليام ،نجل األمير
تش���ارلز وحفيد ملكة بريطاني���ا إليزابيث
الثانية ،إلى إس���رائيل في نهاية الش���هر
الج���اري ،إذ توليها أهمية بالغة وتعتبرها
«اختراقا» يمثل «فاتح���ة عهد جديد» في
العالقات اإلسرائيلية ـ البريطانية «سيبدد
إح���دى الغي���وم األكثر س���وادا ف���ي هذه
العالقات» منذ انتهاء االنتداب البريطاني
في فلسطين.
وه���ذه هي المرة األول���ى التي يقوم بها
ممثل ع���ن العائلة الملكية ف���ي بريطانيا
بزيارة علنية رس���مية إلى إس���رائيل ،علما
بأن محاوالت ومس���اعي إس���رائيلية كثيرة
جدا ق���د جرت من قب���ل لتنظيم مثل هذه
الزيارة ،لكن جميعها باءت بالفش���ل جراء
معارضة وزارة الخارجية ،التزاما بالسياسة
المعتمدة في «االمتناع عن زيارات رسمية
يق���وم به���ا ممثلون رس���ميون ع���ن قصر
بكنغه���ام إل���ى إس���رائيل طالم���ا لم يتم
تحقيق تقدم جدي في عملية الس�ل�ام مع
الفلسطينيين».
وكان األمير تش���ارلز قد زار إسرائيل من
قبل للمش���اركة في جنازتي إسحاق رابين
وشمعون بيريس ،كما قام بزيارة سرية إلى
قبر جدته ،األمي���رة أليس فون باتنبرغ في
كنيس���ة مريم المجدلية في جبل الزيتون
في الق���دس ،لكن ه���ذه جميعها لم تكن
زيارات رسمية .وعليه ،ستكون زيارة األمير
وليام الزيارة الرسمية العلنية األولى التي
يق���وم بها ممثل عن القصر البريطاني إلى
إس���رائيل ،وس���يزور خاللها أيض���ا كال من
األردن والمناطق الفلسطينية.

توثيق للعالقات وآمال سياسية
بالرغ���م من الصف���ة الرمزي���ة فقط التي
يمثلها األمير وليام ،كبقية أعضاء وممثلي
القصر الملكي في بريطانيا ،بعيدا عن أية
مكانة أو صالحية سياسية أو تنفيذية ،إال
أن األوساط السياس���ية اإلسرائيلية تنظر
إلى هذه الزي���ارة بأهمية فائقة وتعتبرها
«خط���وة جدية جدا» في مس���يرة العالقات
الثنائية بين البلدين التي ش���هدت تقاربا
وتعزيزا كبيرين خالل السنوات األخيرة.
ويشير الخبراء والمراقبون اإلسرائيليون
إلى ما شهدته هذه العالقات الثنائية من
اتس���اع وتعمق على أصعدة مختلفة ،في
مقدمتها االقتصادي واألمني ،بما ينعكس
على العالقات السياسية أيضا ويعزز اآلمال
اإلس���رائيلية الرس���مية بح���دوث «تغيير
زاح���ف في أنم���اط التصوي���ت البريطاني
في المؤسس���ات الدولي���ة المختلفة ،وفي
مقدمته���ا مجلس األمن الدولي» ،رغم كون
بريطانيا «شريكة مركزية في أوروبا» (حتى
اآلن) التي تعتبرها إسرائيل الرسمية «قوة
معادية» على صعيد السياسة الدولية!
ومن بين العوام���ل التي يقول المراقبون
إنه���ا تؤش���ر عل���ى التغيي���ر المنش���ود
ف���ي األداء السياس���ي البريطان���ي :خروج
بريطاني���ا المق���رر م���ن عضوي���ة االتحاد
األوروبي ،االنتقال من التركيز على الصراع
اإلس���رائيلي ـ الفلس���طيني إل���ى التركيز
عل���ى الحرب ضد اإلرهاب الدولي ،فضال عن
عودة المحافظين إلى الحكم ،والمعروفين
بصداقتهم الوثيقة مع إسرائيل ودعمها
القوي لها.
عل����ى الصعي����د األمن����ي ،تمث����ل توثيق
العالقات الثنائية بي����ن البلدين في الزيارة
التي قامت بها إل����ى ميناء حيفا ،في نهاية
العام  ،2017حاملة طائرات تابعة لألسطول
الملكي البريطان����ي ،وكان على متنها مئات
من جنود وضباط س��ل�اح البحرية البريطاني.
وكان مص����در رس����مي إس����رائيلي ق����د قال
للصحافيين آنذاك إن «إسرائيل هي شريك
فع����ال في حل����ف الناتو وه����ذه الزيارة هي
تعبير عن هذه الش����راكة» .وكان سبق زيارة
الس����فينة المذك����ورة ،أيضا ،نش����ر توثيق
مصور علني لتدريب مش����ترك أجراه سالحا
الجو البريطان����ي واإلس����رائيلي .وقد جاءت
تل����ك الزي����ارة وذلك النش����ر بعد س����نوات
طويل����ة امتنع����ت خاللها بريطاني����ا عن أية
مظاه����ر علنية للتعاون األمني المتش����عب
بي����ن البلدي����ن ،وف����ي مقدمت����ه التع����اون
االس����تخباراتي الس����ري .وف����ي احتف����االت
إسرائيل بالذكرى الس����بعين لتأسيها ،قبل
أكثر من شهر ،سجل التعاون العلني األمني
بي����ن البلدي����ن ذروة جديدة حين ش����اركت
طائرات س��ل�اح الج����و البريطاني في العرض
الجوي ال����ذي أقامت����ه طائرات س��ل�اح الجو
اإلسرائيلي.
وف���ي الحدي���ث ع���ن توثي���ق العالقات
األمني���ة اإلس���رائيلية ـ البريطانية ،أيضا،
يش���ير مس���ؤولون رسميون إس���رائيليون
باس���تمرار إلى األزمة الس���ورية بوصفها
«محركا للتغيير» ،وخاصة التحول الحاصل
ف���ي موق���ف المجتمع الدولي من الش���رق
األوس���ط عموما ،والبريطاني خصوصا ،من
حي���ث انتقالها من التركي���ز على اإلرهاب

الدولي« ،الذي تلعب إسرائيل دورا مركزيا
في الح���رب ضده» (!) ،بدال من التركيز على
الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.
أما على الصعيد التج���اري ـ االقتصادي،
فتعتب���ر بريطاني���ا ش���ريكة أساس���ية
إلس���رائيل ،منذ س���نوات طويلة جدا .لكن
خروجها م���ن االتحاد األوروبي ش���جع على
«توثيق إضافي» لهذه العالقات التعاونية،
تمثل بصورة خاصة في م���ا وصفته وزارة
الخارجية اإلس���رائيلية بأنه «ليس مفهوما
ضمنا» ،إذ تم اختيار إس���رائيل واحدة من
بين الدول العشر األولى التي تبدي بريطانيا
اهتمام���ا بتوس���يع االتفاقي���ات التجارية
الثنائية معها ،فتم تش���كيل طاقم مهني
خاص إلنجاز هذه المهمة .ونقلت صحيفة
«هآرتس» عن «مصادر سياس���ية رسمية»
في إسرائيل قولها إنه «كان على بريطانيا
النظر إلى منطقة الش���رق األوس���ط بنظرة
استراتيجية على عتبة خروجها من االتحاد
األوروبي ولهذا ،اختيرت إسرائيل من بين
الدول المفضلة بالنس���بة لها في المرحلة
األول���ى» .وأضافت المص���ادر ذاتها« :رغم
أن االقتص���اد اإلس���رائيلي ليس األكبر في
العالم ،إال أن البريطانيين رأوا مس���اهمتنا
في مشروع األبحاث والتطوير األوروبي وفي
مجال االبتكارات».
وتبي���ن معطي���ات الس���فارة البريطانية
في إس���رائيل ،كما أف���ادت «هآرتس» ،أن
حجم المب���ادالت التجارية بين البلدين في
الع���ام  2017قد س���جل رقما قياس���يا غير
مس���بوق إطالقا وبلغ نحو تس���عة مليارات
دوالر ،مقابل نحو س���بعة مليارات في العام
ال���ذي س���بقه .2016 ،وتش���كل بريطاني���ا
السوق الثانية األكبر للبضائع والمنتجات
اإلسرائيلية ،بعد السوق األميركية .وتشير
المعطيات إلى ارتفاع كبير في «النش���اط
اإلس���رائيلي التجاري في داخل بريطانيا»،
إذ ازداد عدد الشركات اإلسرائيلية العاملة
في بريطانيا من  25ش���ركة في العام 2016
إلى  32ش���ركة في الع���ام  ،2017كما ازداد
هذا العدد بـ  20شركة إضافية أخرى حتى
نهاية شهر آذار األخير ،من العام الجاري.
وإلى جانب ذلك ،ارتفع حجم االستثمارات
اإلسرائيلية في بريطانيا في العام الماضي
بنح���و  ،%33عالوة على الزيادة الكبيرة في
المشاريع المش���تركة في مجال الهايتك
خ�ل�ال الس���نتين األخيرتين .وانعكس���ت
الزيادة في ه���ذا المجال ،من بين أش���ياء
أخرى ،في إطالق بريطانيا مؤخرا مش���روعا
إلدخال وتعميم التكنولوجيا اإلس���رائيلية
في الجهاز الصحي الع���ام في الدولة ،كما
توظف بريطانيا مبالغ طائلة في مش���اريع
مش���تركة ف���ي مج���ال األبح���اث العلمية
المختلفة.

«صداقة سياسية وثيقة»
إلى جانب المصالح المش���تركة والتعاون
المتب���ادل بي���ن الدولتين ف���ي المجاالت
األمني���ة واالقتصادي���ة ،تن���وه مص���ادر
سياس���ية رس���مية إس���رائيلية بالتقارب
السياس���ي أيضا ،مش���يرين إلى أن رئيسة
الحكومة البريطاني���ة ،تيريزا ماي ،تحافظ
عل���ى عالقات صداقة وثيق���ة مع الحكومة
اإلس���رائيلية وم���ع رئيس���ها ،بنيامي���ن
نتنياهو ،شخصيا ،تفوق بكثير ما اعتمدته
حكومات بريطانية سابقة.
وفي هذا السياق ،غادر نتنياهو إسرائيل
أمس ف���ي جولة تقوده إل���ى ثالث عواصم
أوروبية تش���مل :برلين (ألماني���ا) ،باريس
(فرنس���ا) ولندن (بريطانيا) ،يلتقي خاللها
قادة تلك الدول للبحث ،أساسا ،في موقف
هذه الدول من مس���تقبل «االتفاق النووي
اإليراني» في أعقاب إع�ل�ان دونالد ترامب
انسحاب الواليات المتحدة منه.
ورغم هذه «الصداقة الوثيقة» والمصالح
السياس���ية واالس���تراتيجية المشتركة،
يلف���ت المراقب���ون إل���ى «نقطت���ي خالف
مركزيتين» ف���ي العالق���ات الثنائية بين
بريطانيا وإسرائيل في المجال السياسي:
إي���ران والقضية الفلس���طينية .في األولى
(إيران) ،ال تزال بريطاني���ا تعتقد بضرورة
المحافظ���ة على إطار االتف���اق النووي بين
ال���دول العظم���ى وإي���ران ،خالف���ا لموقف
إس���رائيل وحكومته���ا ،وف���ي الثاني���ة
(القضية الفلس���طينية) ،ال تزال بريطانيا
تعتبر المس���توطنات غير ش���رعية وتدعو
إلى االنس���حاب التام من المناطق المحتلة
من���ذ العام  1967وإقامة دولة فلس���طينية
مس���تقلة بجانب إس���رائيل ،كم���ا ترفض
االعت���راف بالق���دس الموح���دة وبكونها
عاصمة إس���رائيل .لك���ن بريطاني���ا ،التي
صوت���ت في األمم المتح���دة ضد االعتراف
األميرك���ي بالق���دس عاصم���ة إلس���رائيل
وعارض���ت نقل الس���فارة األميركية إليها،
اختارت مثال موقف االمتناع في التصويت
الذي جرى ف���ي جنيف على مش���روع قرار
لتش���كيل لجن���ة تحقي���ق ف���ي المج���ازر
اإلس���رائيلية ضد أهالي قط���اع غزة الذين
شاركوا في مسيرات العودة مؤخرا.

															
االستيطان :حالة عدوان مستمر.

(أ.ف.ب)

المحكمة العليا تواصل النظر في التماسات ضد «قانون التسوية»:

محامي الدولة :القانون الدولي ليس ذا صلة أو أهمية!
*المحامي من القطاع الخاص الذي يمثل الحكومة في مداوالت المحكمة العليا اإلسرائيلية حول القانون يقيم لنفسه بيتًا خاصًا
في مستوطنة «بصورة غير قانونية»! *خبير قانوني :قبول المحكمة العليا اإلسرائيلية بادعاء المحامي سيعني «أن أراضي الضفة
الغربية قد أصبحت جزاءًا من أراضي دولة إسرائيل» ،بمعنى إعالن ضم هذه المناطق إلى إسرائيل ،رسميًا ونهائيًا ويضيف :القانون
قد يسوق قادة الدولة إلى كرسي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية*
تواص���ل المحكمة اإلس���رائيلية العلي���ا مداوالتها للنظر في
التماس���ات قدمته���ا إليها منظمات حقوقية إس���رائيلية ضد
ُ
«قانون التس���وية» وتطالب من خاللها بإصدار قرار يلغي هذا
القانون باعتباره غير دس���توري ،لتناقضه مع نصوص وأحكام
قوانين أساس إسرائيلية ومع نصوص وأحكام القانون الدولي
ذي الشأن.
ّ
«قانون التسوية» هو قانون خاص سنه الكنيست اإلسرائيلي
مؤخرا لتمكين الدولة من مص���ادرة أراض في الضفة الغربية،
إذ يش���رعن مصادرة أراض فلس���طينية خاص���ة أقيمت عليها
مس���توطنات إس���رائيلية أو مبان اس���تيطانية وانتزاع ملكية
أصحابه���ا الش���رعيين ،وهي ملكية خاص���ة ،ونقلها إلى أيدي
الدول���ة ،مقابل منح أصح���اب األراضي الفلس���طينيين أراضي
بديلة أو تعويضًا ماليا بنسبة تصل إلى  ،%125حسب تقديرات
المخمنين.
تتواص���ل هذه الم���داوالت في ظل نقاش واس���ع وحاد يجري
في إس���رائيل على خلفية رفض المستشار القانوني للحكومة،
أفيح���اي مندلبلي���ت ،تمثي���ل الحكوم���ة والدف���اع عنها وعن
الكنيس���ت (وعن القانون) أمام المحكمة العليا ،في إثر خلوصه
إلى رأي مهني يقول إن هذا القانون غير دس���توري ويتناقض
مع أح���كام القان���ون الدولي ـ وهي م���ن المرات الن���ادرة جدا
جدا ،منذ قيام دولة إس���رائيل ،التي يرفض فيها المستش���ار
القانوني للحكومة تمثيل الحكومة في قضية هي طرف فيها
أمام المحكمة ،األمر الذي استدعى لجوء الحكومة إلى محام من
القطاع الخ���اص والتعاقد معه ليتولى مهمة تمثيلها والدفاع
عنها وعن القانون أم���ام المحكمة .وهو ما جرى بإذن خاص من
مندلبليت نفسه أيضا.
ويتركز النقاش العام في إس���رائيل ،على هذه الخلفية ،في
نقطتين مركزيتين :األولى ـ ما هي دالالت موقف المستش���ار
القانون���ي للحكوم���ة وما تأثيرات���ه ،وخصوصا عل���ى مجريات
الم���داوالت في المحكمة العليا وعلى مواقف القضاة التس���عة
أعض���اء الهيئ���ة القضائية الت���ي تنظر في االلتماس���ات ،ثم
عل���ى النتيجة القضائي���ة التي س���تتوصل إليه���ا المحكمة
بالتال���ي؟ والثانية ـ ما هي دالالت اس���تعانة الدولة بمحام من
القط���اع الخاص وتوكيله بمهمة الدف���اع عن الحكومة وما هي
انعكاسات مثل هذه الخطوة وآثارها المستقبلية على العالقة
بين الحكومة و(مؤسس���ة) مستش���ارها القانون���ي؟ وهذا على
المستوى المبدئي .لكن ثمة مستوى عملي ،أيضا ،يخوض فيه
النق���اش العام الدائر حول الموضوع ،وهو :هوية هذا المحامي
من القطاع الخاص تحديدا .فالمحامي الذي وقع اختيار الدولة
(الحكومة والكنيس���ت) علي���ه لتمثيلها ،بضغط ش���ديد جدا
من وزيرة العدل أييلت ش���اكيد (حزب «البيت اليهودي») ،هو
هرئيل أرنون ،أحد أب���رز المحامين الخبراء في قضايا األراضي،
االستيطان ،القانون اإلداري والقانون الدستوري .وهو مستوطن
معروف بانتماءاته ومواقفه اليمينية المتطرفة .لكن صحيفة
«هآرتس» كشفت ( )2018/5/8أن أرنون هذا يعكف هذه األيام
عل���ى بناء بيت له في مس���توطنة «إليعازر» ف���ي منطقة غوش
عتصيون .وتجري عملية البناء هذه «بصورة غير قانونية» ألنها
تجري خالفا لمخطط البناء والتنظيم في المنطقة وبما يش���كل
خرقا لها .وأوض���ح تقرير «هآرتس» أن البي���ت المقصود يقام
على أرض تم االس���تيالء عليها «ألغراض عسكرية» وأضافت أن
اإلدارة المدنية «أقرت بأن البيت مقام خالفا للقانون».

معارضة مندلبليت رسالة قوية إلى المحكمة
ثمة ما يشبه االجماع في إسرائيل ،سواء في صفوف المعارضة
السياسية (والبرلمانية) أو حتى في صفوف االئتالف الحكومي،
على أن موقف المستشار القانوني للحكومة المعارض للقانون
والرافض تمثيل الحكومة والكنيس���ت ف���ي المحكمة والدفاع
ع���ن القانون أمامها ـ يش���كل (هذا الموقف) رس���الة واضحة،

صريحة وقوية إل���ى المحكمة العليا كهيئة قضائية تنظر في
االلتماس ،كما إلى قضاتها التس���عة أعضاء الهيئة القضائية
العيني���ة ،مجتمعين وكل واحد منهم على حدة .وهو ما يجعل
فرص قبول المحكمة االلتماسات ضد «قانون التسوية» كبيرة،
إذ ترجح أوس���اط واس���عة مختلفة أن تص���در المحكمة العليا
قرارا يقضي بإلغاء هذا القانون وش���طبه من س���جل القوانين
اإلسرائيلية.
فم���ن المعروف أن قضاة المحاكم عامة في إس���رائيل يولون
اهتماما فائقا لموقف المستشار القانوني للحكومة ويقيمون
وزنا كبيرا ج���دا آلرائه المهنية عادة وإجماال ،لكن خصوصا في
القضايا الحساس���ة التي تتعلق بقضاي���ا الخارجية والعالقات
الدولية واألمن (بما فيه االستيطان!) .وكثيرا جدا ما يجد قضاة
المحاكم اإلس���رائيلية ،وفي مقدمتها المحكمة العليا ،صعوبة
وحرج���ا كبيرين ف���ي معارضة مواق���ف المستش���ار القانوني
للحكومة ـ أو ممثلي���ه أمامها ـ بل غالبا جدا ما يتبنون مواقفه
ويتخذون قراراتهم بروحها ،على األقل!

محامي الدولة يدعو المحكمة إلى تجاهل القانون الدولي!
في الجلس���ة الت���ي عقدتها المحكم���ة العلي���ا ،بتركيبتها
الموس���عة ( 9قض���اة) ،للنظ���ر في االلتماس���ات ض���د «قانون
التسوية» ،أمس األول األحد ،دعا المحامي هرئيل أرنون ،محامي
الدفاع عن الحكومة والكنيست والقانون ،المحكمة إلى تجاهل
القان���ون الدولي وعدم اعتماد أحكامه مرجعية لدى نظرها في
هذه االلتماس���ات ،بل حصر مرجعيتها القانونية في القانون
اإلسرائيلي فقط!!
وق���ال أرنون إنه ال يجوز إلغاء القانون الحالي باالس���تناد إلى
أح���كام القانون الدولي ،وإنما باالس���تناد إلى أح���كام القانون
اإلس���رائيلي فقط .وقال« :إذا ما قبلت المحكمة االدعاء المركزي
بش���أن القانون الدولي ـ حسب طعونات الملتمسين ـ فسيكون
ه���ذا دعما ليس النق�ل�اب قضائي فقط ،بل النقالب س���لطوي
أيض���ا»! وأضاف« :حين تق���وم المحكمة العلي���ا بإلغاء قوانين
لتناقضها مع قوانين أس���اس إس���رائيلية ،فهي إنما تعبر عن
إرادة المجتمع اإلس���رائيلي .وهذا هو الس���بب الوحيد ،الوحيد
تمام���ا ،الذي يب���رر إلغاء قواني���ن» .أما القان���ون الدولي ـ برأي
محام���ي الدفاع ع���ن الحكومة ـ «فينبغ���ي أن يبقى خارج هذه
المداوالت وخارج إطار البح���ث ،وإال لكان األمر بمثابة خروج عن
الصالحيات»!!
أما المستش���ار القانوني للكنيس���ت ،إيال يانون ،فقال أمام
المحكمة إن «قانون التس���وية ُولد جراء األداء اإلشكالي جدا من
جانب حكومات إس���رائيل المتعاقبة»! وأضاف« :من الواضح أن
القانون اس���تثنائي جدا وعليه أن يتجاوز إش���كاليات وعقبات
غير قليلة».
ورغم اعتراف أرنون بأن «قانون التسوية» هذا «ليس متكامال،
إذ ثمة من يتأذى بسببه» (!) ،إال أنه أصر على أنه «قانون متوازن
يعبر عن تحمل المسؤولية السلطوية»!
وعارض أرنون ،بالطبع ،موقف المستش���ار القانوني للحكومة،
مندلبلي���ت ،معتب���را أن «الدول���ة كانت تتحدث ،حت���ى اليوم،
بصوتين اثنين ـ فقد س���اعدت في تحضير األرض وتجهيزها،
في إنش���اء البنى التحتية الالزمة ،في التمويل وفي توس���يع
المستوطنات وزيادة أعداد المستوطنين ،رغم أن هذه الخطوات
واإلج���راءات جميعها كانت غي���ر قانونية بدرج���ات مختلفة،
ّ
اس���تنادا إلى القانون الدولي»!! وأضاف« :هذه اإلجراءات ولدت
واقع���ا تعيش فيه آالف العائالت في حال���ة بينية ال تتيح لها
مواصلة حياتها بصورة عادية وطبيعية»!

الضم الرسمي وخطر المحاكمات الجنائية الدولية

ما ّ
تقدم دعا أس���تاذ القانون المعروف مردخاي كريمنيتسر
إل���ى التحذير (في «هآرتس» )2018/6/3 ،من أن قبول المحكمة

العلي���ا اإلس���رائيلية بادعاء المحامي أرنون المذكور س���يعني
«أن أراض���ي الضفة الغربية قد أصبحت ج���زاء من أراضي دولة
إسرائيل» ،بمعنى إعالن ضم هذه المناطق إلى إسرائيل ،رسميا
ونهائيا.
وأوضح كريمنيتس���ر أن الحكومة اإلس���رائيلية «تعتمد هذا
الخط الدفاعي» بالرغم من «الثمن السياس���ي الباهظ المترتب
علي���ه» ،ناهيك عن أنها تفعل ذلك «رغ���م إدراكها بأن الفعل
الذي يجيزه القانون (اإلسرائيلي) يتناقض مع القانون الدولي،
وفقا لتفسيرات المحكمة العليا اإلسرائيلية».
ّ
وذكر كريمنيتس���ر ب���أن الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة
ّ
فضل���ت وتفضل إبقاء مس���ألة «مكانة الضفة الغربية» س���ؤاال
مفتوحا وملفوفا بالضبابية ،علما بأنه س���ؤال مطروح باستمرار
على جدول النقاش العام في إسرائيل :هل هي أراض خاضعة
َّ
المطبق على
لسيطرة عسكرية ويس���ري عليها القانون الدولي
مثل هذه المناطق في العالم عادة ،أم هي منطقة تابعة لدولة
إسرائيل وجزء منها؟ فالموقف الرسمي الذي تطرحه السلطات
اإلس���رائيلية على المجتمع الدولي فيما يتصل بهذا الس���ؤال
يعتم���د التظاه���ر ّ
بأن إس���رائيل تتصرف في ه���ذه المناطق
باعتبارها «مناطق ُمدارة تحت حكم عس���كري» ،بينما الحقيقة
أنها تتصرف فيها ،فعليا وعلى أرض الواقع ،باعتبارها جزءا من
دولة إسرائيل وباعتبار إسرائيل هي صاحبة الملكية والسيادة
عليها ،إذ «تس���عى إلى تحقيق مصالح إس���رائيلية خالصة في
هذه المناطق على حس���اب مصالح الفلس���طينيين ومن خالل
تغيي���ر الوض���ع الميداني عل���ى األرض من أساس���ه ،في إطار
سياس���ة الضم الزاحف» .غير أن ما يمنع إس���رائيل من تنفيذ
الضم الفعلي والرس���مي هو إدراكها بأن هذا الفعل يتعارض
مع القانون الدولي ومن ش���أنه توريطه���ا في وضع معقد جدا،
دوليا.
ّ
أم���ا القانون الحال���ي ،الجديد («قانون التس���وية») ،فيش���ذ
عن السياس���ة اإلس���رائيلية المذكورة والمعتم���دة منذ عقود،
إذ يحقق سياس���ة الضم م���ن خالل التطبيق المباش���ر لقانون
ّ
س���نه الكنيس���ت عل���ى األراضي ف���ي الضفة الغربي���ة وعلى
حق���وق الملكية فيه���ا .ويعتبر كريمنيتس���ر أن هذه الخطوة
اإلس���رائيلية الرسمية «تكش���ف أمام الجميع حقيقة سياسة
الضم اإلس���رائيلية ،تدحض االدعاءات التي تس���وقها الدولة
ّ
وتعرض مكانة
لتبرير مشروع االس���تيطان في الضفة الغربية
إس���رائيل الدولية للخطر» .ويضيف« :واألخطر من هذا كله ،أن
هذه الخطوة قد تسوق قادة الدولة إلى كرسي المتهمين أمام
المحكمة الجنائية الدولية ،إذ يوفر هذا القانون أدلة وبراهين
علني���ة وقوية على أن إس���رائيل نقلت وما زال���ت تنقل أعدادا
كبي���رة من مواطنيها إلى المناطق التي تس���يطر عليها ،خالفا
للقانون الدولي الجنائي وأحكامه».
في تعليقه على مس���ألة تمثيل الدولة ف���ي المداوالت أمام
المحكمة العليا حول دستورية هذا القانون ،أشار كريمنيتسر
إل���ى حقيقة أنه «من الن���ادر جدا تعبير المستش���ار القانوني
للحكومة ،بص���ورة صريحة وحادة ،عن معارضته قانونا س���نه
الكنيس���ت ،إلى درج���ة رفضه الدف���اع عن قان���ون كهذا أمام
المحكم���ة العليا»ّ ،
لكن «األكث���ر ندرة» ـ أضاف كريمنيتس���ر
ـ «تمثي���ل الحكومة في المحكمة بواس���طة مح���ام من القطاع
الخ���اص» ،معتب���را أن اإلذن الخ���اص الذي أصدره المستش���ار
القانوني للحكوم���ة ،مندلبليت ،لتوكيل مح���ام خاص بمهمة
تمثي���ل الحكومة والدفاع عنها ف���ي المحكمة «قد يصبح عادة
شائعة تؤدي إلى تدمير مؤسسة المستشار القانوني للحكومة
وانهي���اره» ،ألن الحكوم���ة لن تتردد بعد الي���وم في القفز عن
مستش���ارها القانوني وتجاوزه إذا لم يج���د موقفه ،القانوني
المهني ،قبوال واستحسانا لدى الحكومة وكلما عارض مواقفها
أو رف���ض ممارس���اتها «حتى وإن كانت أكثره���ا المعقولية وال
شرعية».
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“المشهــــد” االقتصـــادي
النشوة اإلسرائيلية تسبق بلحظة تحوالت لألسوأ!
*كم��ا كان ف��ي الع��ام  ،1972قب��ل «ح��رب الغف��ران» بلحظ��ة،
وأيض��ا ف��ي الع��ام  ،2018ف��إن النج��اح االقتص��ادي المتواصل
يق��ود إل��ى حال��ة ع��دم اكت��راث خطي��رة *النجاح الم��دوي في
مج��ال التش��غيل يس��تنفد نفس��ه وم��ن دون تحس��ين
اإلنتاجي��ة ق��د ننح��در نح��و نم��و اقتص��ادي يالم��س الصفر*
بقلم :ميراف أرلوزوروف (*)
من الس���هل أن نعتاد عل���ى أمور جيدة،
وأن نتعام���ل معه���ا كأمور مف���روغ منها.
وأح���د هذه األمور ه���و الوضع االقتصادي
الممت���از في دولة إس���رائيل ،ف���ي العقد
األخي���ر :االقتصاد ينمو بوتيرة ما بين %3
إلى 5ر ،%3مس���توى المعيش���ة والرواتب
في ارتفاع ،نس���بة التش���غيل في ذروتها
والبطال���ة في الحضي���ض ،وحتى أن نقاط
ضع���ف تقليدي���ة ،مث���ل نس���ب الفقر،
والفج���وات االجتماعي���ة ،فيه���ا تحس���ن
ملحوظ.
ومن السهل االفتراض أن األمور ستستمر
على هذا النحو ،إال أن هذه فرضية خطيرة.
البروفس���ور مانويل تراختنب���رغ ،الرئيس
الس���ابق للمجل���س الوطن���ي االقتصادي،
ّ
ق���ال إن العام  2018يذكرن���ا بالعام ،1972
بمفهوم أن دولة عالقة بش���عور النش���وة،
وعلى قناعة بأنه ال ش���يء س���يوقفها ،إلى
حين تتوقف بشكل مفاجئ واألكثر سوءا.
في االقتصاد مؤش����رات تحذي����ر واضحة
جدا ،وعليها أن توقظنا م����ن حالة الالمباالة
العالقين فيها .باألس����اس يج����ب أن ننتبه
للس����بب األس����اس لك����ون االقتص����اد حاليا
ممتازا :أعجوبة التشغيل في السنوات الـ 15
األخيرة ،التي ّ
مرت خاللها إسرائيل بانقالب
حقيق����ي ،إل����ى دول����ة فيها نس����بة البطالة
متدنية ج����دا ،وبات����ت األولى بي����ن أعضاء
منظمة التعاون بين الدول المتطورة .OECD
وعدا هذا ،فإن االرتفاع في نسبة التشغيل
نج����ده أساس����ا ل����دى الش����رائح الضعيفة:
نساء الحريديم ،النس����اء العربيات ،الرجال
الحريديم ،والمتقدمون بالسن.
إن نسبة التش���غيل واالنخراط في سوق
العمل اإلسرائيلية ،التي تسجل ذروة غير
مسبوقة ،تعود إلى خروج الشرائح الفقيرة
إلى العمل .وباإلم���كان أن نرى بهذا تحوال
إيجابيا جدا ،كان من المفترض أن يؤدي إلى
ارتفاع في نسبة البطالة ،إال أن المعطيات
تش���ير إلى أنه إلى جانب االرتفاع الكبير
في نس���بة االنخراط في سوق العمل ،فإن
البطالة انخفضت هي أيضا ،إلى مستويات
غير مس���بوقة .وال تعبير آخر لوصف هذه
الحال���ة المذهل���ة س���وى أنه���ا «أعجوبة
التشغيل اإلسرائيلية».
وثمة ثمن آخر لهذا االرتفاع في نس���بة
االنخراط في س���وق العم���ل ،بالذات لدى
الش���رائح الضعيف���ة ،ه���و الضغ���ط على
الراتب ،فعل���ى مدى فترة طويلة ،ارتفعت
نس���ب التش���غيل ،بينما معدالت الرواتب
بقي���ت م���ن دون أي تغيي���ر .إال أن ه���ذا
ّ
الضغط خف في السنوات األخيرة .وتشير
معطي���ات بنك إس���رائيل المرك���زي إلى
ارتفاع كبير في معدالت الرواتب ،وتقريبا
بنس���بة متش���ابهة بين الدرجات الخمس
لس���لم التدريج االقتص���ادي االجتماعي.
كما يشير البنك إلى ارتفاع حاد في نسب
التش���غيل ،وبش���كل خاص عن���د الدرجة
األدن���ى (األضع���ف) ف���ي س���لم التدريج
االقتص���ادي االجتماعي .وعل���ى الرغم من
ه���ذا ،فإن الفجوات في مع���دالت الرواتب
بين الشرائح المختلفة ما تزال كبيرة.
إن أعجوبة التشغيل كبيرة إلى الحد الذي
جعل الحكومة تشكل لجنة جديدة ،لوضع
سياس���ات جديدة للتشغيل الوطني ،بعد
أن كانت لجنة سابقة قد وضعت توصيات
قبل نحو ثماني س���نوات ،وباتت توصيات
ليس���ت ذي صلة ،في أعق���اب تحقيق كل
األه���داف الت���ي وضعتها تل���ك اللجنة.
فمن���ذ زمن لم نر سياس���ة حكومية تنجح
في تحقيق كل األه���داف التي وضعتها
لذاته���ا ،وحتى في وقت مبك���ر ،أكثر من
المتوق���ع ،خاصة حينما يكون الحديث عن
سياسة لمحرك أساس للنمو االقتصادي.
إن النجاح في مجال التشغيل جعل هدف
اللجنة الجدي���دة أن يتم وضع سياس���ات
حتى العام  ،2030وهي برئاسة البروفسور
تس���في أكش���تاين .وقد وضع���ت أهدافا
طموحة ،وم���ن بينها رفع نس���بة االنخراط
ف���ي العمل ،لدى رجال الحريديم والنس���اء
العربي���ات ،إذ أن أهداف���ا س���ابقة لهاتين
الش���ريحتين ل���م تتحق���ق .وضي���اع هذه
الفرصة جع���ل الحكومة تواصل الدفع نحو
األم���ام ،ووضعت أهدافا لتش���غيل هاتين
ُ
الشريحتين األكثر ضعفا في إسرائيل.
وق���د أخذت اللجنة عل���ى عاتقها مهمة
طموح���ة أكث���ر ،لي���س فقط رفع نس���بة
التش���غيل ،وإنم���ا أيضا تحس���ين جودة
العم���ل وانتاجيته ،من خالل وضع أهداف
لرف���ع مس���تويات الرواتب لدى الش���رائح

الضعيف���ة .إال أن في هذا مش���كلة :فعلى
فرضي���ة أن أه���داف اللجنة حت���ى العام
 2030يتم تحقيقها ،ونس���بة التش���غيل
ترتف���ع م���ن  %78إلى  ،%81وهي نس���بة
القمة العالمي���ة ،فإن التوقعات لالقتصاد
اإلس���رائيلي مقلقة .بكلم���ات أخرى ،فإن
المح���رك األس���اس ،الذي رف���ع االقتصاد
اإلس���رائيلي ف���ي مج���ال التش���غيل ،في
السنوات الـ  15األخيرة ،يبدأ في استنفاد
ذات���ه .فليس باإلمكان تخفي���ض البطالة
أكثر ،والتحسن التالي في نسب التشغيل
سيكون صعبا جدا ،ألن األمر مرتبط برجال
الحريديم والنس���اء العربي���ات .وعلى أي
حال ،فإن تحس���نا كهذا ،في حال طرأ ،لن
يكف���ي ،إذ أن توقعات أكش���تاين ،رئيس
معه���د «أه���ران» للسياس���ة االقتصادية
ف���ي المركز األكاديمي متع���دد المجاالت
في هيرتس���ليا ،أنه حتى ل���و تحققت كل
األهداف الت���ي وضعتها لجنته ،فهذا لن
يمنع تراجع االقتصاد اإلسرائيلي.
وي���دل تحلي���ل معه���د «أه���ران» على
أن مع���دل نس���بة النمو االقتص���ادي في
الس���نوات العش���ر األخيرة كان���ت 5ر.%3
وهي نس���بة جيدة ،حسب كل اآلراء ،ولكن
تركيب���ة ه���ذا النمو إش���كالية %74 :نابع
من أعجوبة التش���غيل ،بمعنى ارتفاع في
أع���داد العاملي���ن .وفقط  %26م���ن النمو
نابع من تحس���ين جودة وانتاجية العمال.
وباألرقام ،فإن االرتفاع في نسبة التشغيل
ساهم بنسبة 5ر %2في النمو ،مقابل 9ر%0
بسبب تحسن إنتاجية العمل.
وعلى افتراض أنه س���يتم تحقيق كافة
األه���داف حتى الع���ام  ،2030فإن تحليل
معه���د «أهران» ي���دل على أن مس���اهمة
العم���ل ف���ي رف���ع نس���بة النات���ج العام،
س���تتقلص إلى 6ر %1فقط .م���ا يعني أنه
في حال لم يرتفع مستوى اإلنتاجية ،فإن
مع���دالت النمو االقتصادي س���تهبط إلى
نسبة 3ر %2فقط ،وهذا تقريبا مثل معدل
التكاثر السكاني السنوي .وبكلمات أخرى،
نمو أقرب للصفر ،ولن يس���مح إلس���رائيل
برفع مستوى المعيشة أكثر.
وترتكز هذه التوقعات على فرضية أننا
سنواصل االرتفاع في نسب التشغيل ،وأن
الطريق الوحيدة إلس���رائيل لزيادة النمو،
هي رفع مستويات إنتاجية العمل .فكيف
يرفعون مستوى اإلنتاجية؟
اإلنتاجي���ة المنخفض���ة تعن���ي أن
اإلس���رائيليين يعمل���ون بش���كل س���يء،
وينتج���ون أقل في س���اعة العم���ل ،وهذا
ناب���ع م���ن كل المس���اوئ ف���ي االقتصاد
اإلس���رائيلي :جه���از التعلي���م الس���يء،
الفجوات االقتصادية ،ش���رائح مجتمعية
يتم إقصاؤه���ا ،مثل الحريدي���م والعرب،
بنى تحتية بائس���ة ،بيروقراطية حكومية
خانقة ،ونقص بنجاعة الخدمات الحكومية.
ومن أج����ل تحس����ين اإلنتاجي����ة علينا أن
نتقدم في عدة مج����االت في آن واحد .وهذا
جه����د وطني ضخم ج����دا ،ولكن����ه في ذات
الوقت متشعب ومعقد ،ويثير اإلحباط ،لكن
ال توجد طريق لالنتظام من دون هذا الجهد.
وتوص���ي لجن���ة الـ  2030بخط���وة هامة
لزي���ادة اإلنتاجي���ة :تحس���ين المؤهالت
المهنية في إسرائيل ،من خالل إصالحات
في الكليات التكنولوجية ،ومن خالل وضع
أهداف للجودة ،مثل رفع الراتب بنس���بة
 %6عن كل س���نة تأهيل ،وفي كل مجاالت
التأهيل المهن���ي .ويقول معهد «أهران»
مضيف���ا أن هناك ضرورة لتوس���يع البنى
التحتي���ة وزيادتها ،بميزاني���ات تقدر بـ
 20مليار ش���يكل س���نويا ،ما يعني مئات
المليارات خالل عقدين من الزمن.
ويشير بنك إسرائيل إلى نقطة الضعف
في جهاز التعليم ،الذي يحتاج إلى موارد
مالية للبنى التحتية واإلصالحات ،وبالذات
في مج���ال ج���ودة المعلمي���ن .والحكومة
ذاتها مهتمة بتخفي���ض بيروقراطيتها،
لك���ن كل تلك الجهات متفقة على ضرورة
دفق م���وارد لدمج الحريدي���م والعرب في
التعليم العالي وسوق العمل.
كل واحدة من ه���ذه المهمات ،التي تم
ذكرها هنا ،هي مهمة ضخمة .وكل واحدة
منها تحاول دولة إس���رائيل منذ عقد من
الزم���ن مواجهتها ،وف���ي بعض المهمات
فإن المحاوالت جارية منذ عقود من الزمن،
والنج���اح قليل ج���دا .واالحتمال بأن ننجح
في كل هذه المهمات متدن ،ولكن ال مفر
من شن هجوم إلى األمام ،من أجل فعل كل
هذا ،وإال لن يكون لنا احتمال باالستمرار.
(*) محللة اقتصادية .عن صحيفة «ذي ماركر».

إعـــداد :برهوم جرايسي

مؤشرات األوضاع االقتصادية  -االجتماعية في إسرائيل
عرض مركز «طاوب» لألبحاث االقتصادية -االجتماعية ،األسبوع
الماضي ،تقريره السنوي .وبضمنه عرض عدة مؤشرات لألوضاع
االقتصادية -االجتماعية في إسرائيل على النحو التالي:

غالء المعيشة
رأى تقري���ر «ط���اوب» أن زي���ادة االس���تيراد ف���ي قطاعات
اس���تهالكية معينة قادت إلى لج���م ،وحتى في أحيان أخرى،
لتخفي���ض األس���عار .وق���د زاد من هذا فس���ح المج���ال أمام
االس���تيراد الشخصي المباشر ،وباألساس من خالل الشراء عبر
ش���بكة االنترنت .وعلى الرغم من هذا ،فإن كلفة المعيشة ما
زال���ت أعلى من المعدل القائم لدى الدول األعضاء في منظمة
التعاون بي���ن الدول المتطورة  ،OECDوم���ن أبرز عوامل غالء
المعيشة ارتفاع أسعار البيوت.
وحس���ب التقري���ر ،فإنه من���ذ الع���ام  ،2005ش���هدت غالبية
فروع االس���تهالك تخفيضا باألس���عار .فإلى جانب قطاع األثاث
البارز في تراجع األس���عار ،هناك أيضا فروع األلبس���ة واألحذية
واالتصاالت .وفي المقابل فإن أس���عار المواد الغذائية س���جلت
ارتفاعات سنوية ،وباستمرار ،وبالذات في السنوات التي سبقت
حملة االحتجاجات الشعبية ،في صيف العام  ،2011إذ بعد تلك
االحتجاجات تم لجم األس���عار ،ولكنها عادت وارتفعت .ويقول
التقرير إنه من العام  2008وحتى العام  ،2013ارتفعت أس���عار
المواد الغذائية من دون الخضراوات والفواكه بنس���بة 3ر،%15
في حين أنه من العام  2013وحتى نهاية العام الماضي ارتفعت
هذه األسعار بنسبة 7ر.%1
ويش���ير التقرير إلى أن ما س���اهم في رفع مستوى المعيشة،
كان ارتف���اع معدل الرواتب العام ،في كل واحدة من الس���نوات
األخيرة.

ارتفاع أسعار البيوت
يقول التقرير إن ما أثقل على كلفة المعيش���ة ،في السنوات
األخيرة ،كان ارتفاع أس���عار البيوت ،بمعدل  %2سنويا ،زيادة
على نس���بة التضخم المالي .ويشار إلى أن الربع األول من العام
الج���اري أظهر ألول م���رة ،منذ ما يزيد عن  10س���نوات ،تراجعا
طفيفا جدا في أس���عار البيوت ،في حي���ن أن قطاع البناء يقول
إنه يالحظ في األش���هر األخيرة تراجعا في الطلب على البيوت
الجديدة.
كذلك يش���ار إلى أن نسبة ارتفاع أس���عار البيوت بمعدل ،%2
بعيدة عن الواقع بالنس���بة ألسعار البيوت في وسط البالد ،التي
سجلت فيها أسعار البيوت خالل السنوات العشر األخيرة زيادة
بحوالي .%80

الصرف على الصحة
يش���ير تقرير «طاوب» إلى أنه ال أس���اس الدعاء الحكومة بأنها
زادت ف���ي صرفها عل���ى قطاع الصحةّ ،
وبين أن م���ا ارتفع فعليا
هو صرف المواطنين المباش���ر عل���ى بوليصات التأمين الصحي
الخ���اص ،الذي يمنح خدم���ات صحية أعلى مم���ا يضمنه قانون
التأمين الصحي العام ،وأيضا أسرع من ناحية زمنية.
وقال التقرير إن االرتفاع في الصرف الحكومي ناجم عن ارتفاع

نسبة المواطنين في سن الشيخوخة ،وارتفاع الخدمات الصحية
التي تعتمد على التكنولوجيا.

سوق العمل والفجوات في الرواتب
يقول تقرير «طاوب» إن الس���وق اإلسرائيلية ما زالت تعاني
م���ن فجوات كبيرة جدا ف���ي معدالت الروات���ب .ففي حين أن
مع���دل الرواتب ف���ي قطاع الهايتك أعل���ى بضعفين ونصف
الضعف م���ن المعدل القائ���م في دول منظم���ة  ،OECDفإن
مع���دل الرواتب في قطاع الخدمات والتجارة ما زال متخلفا عن
المعدل في .OECD
ّ
وبين التقرير أن الفجوة عن الدول المتطورة تتسع أكثر ،ففي
حين أن معدل الرواتب في قط���اع الخدمات والتجارة ارتفع في
السنوات األخيرة بمعدل نصف بالمئة ،فإن معدل هذه الرواتب
في دول  OECDارتفع سنويا بنسبة 9ر.%0
وما يس���اهم في الفج���وات ف���ي الرواتب ،هو ارتفاع نس���بة
االنخراط في س���وق العمل لدى الحريديم والنس���اء العربيات،
الالتي ارتفعت نس���بة انخراطهن الرس���مية من  %24في العام
 ،2002إلى  %35في العام الماضي .2017
وحس���ب التقرير ،ف���إن البطالة واصل���ت انخفاضها أيضا في
األشهر األولى من العام الجاري  ،2018وهبطت إلى نسبة 6ر،%3
بعد أن بلغت العام  2017نسبة 9ر.%3

ارتفاع نسبة التعليم العالي
يذك���ر تقرير «طاوب» أن من أهم عوامل ارتفاع معدل الرواتب
في إسرائيل ،االرتفاع الدائم في نسبة الحاصلين على شهادات

من معاه���د التعلي���م العالي ،ف���ي كل القطاعات والش���رائح،
ويس���بق هذا ارتفاع في التحصيل العلمي المدرسي ،وبالذات
في المواضيع الت���ي تؤهل لالنخراط ف���ي المواضيع العصرية
والتكنولوجي���ة .ويق���ول التقرير إنه في حين أن نس���بة الذين
حصلوا على شهادة بجروت (توجيهي) بأعلى مستوى رياضيات
ف���ي العام  ،2010كانت 6ر ،%10فإنه���ا ارتفعت في العام 2016
إلى نسبة 8ر.%13
ويقول التقرير إن الفجوة بين أصحاب الشهادات العليا وبين
العاملين من بين هؤالء تص���ل بالمعدل إلى  ،%22وفي مجاالت
أخرى فإن النسبة أعلى بكثير.

فجوة في معدالت الحياة
يشير تقرير «طاوب» إلى استمرار الفجوة في معدالت الحياة
بين العرب ( 79عاما) واليهود (7ر 82عام) ،والفجوة بين الرجال
الع���رب واليه���ود تفوق  4س���نوات ،بينما الفجوة بين النس���اء
العربيات واليهوديات تقل عن  3سنوات.
وحس���ب التقرير ،من بين مس���ببات ذلك الفجوة الكبيرة في
وفيات المواليد وحديثي الوالدة ،إذ أن النس���بة لدى العرب 2ر7
وف���اة من بين كل  100أل���ف والدة ،مقابل 3ر 2وفاة بين كل 100
والدة لدى اليهود .ويش���ار إلى أن النسبة األعلى لهذه الوفيات
نجدها في البلدات العربية في صحراء النقب.
كما يع���دد مركز «طاوب» ،من بين مس���ببات ه���ذه الظاهرة،
أن نس���بة قتلى حوادث الطرق لدى الع���رب تصل إلى  %33من
إجمالي وفيات الحوادث ،بينما نسبة العرب من إجمالي السكان
هي .%18

من دون «الهايتك» إسرائيل دولة متخلفة!
بقلم :سامي بيرتس (*)
*االقتصاد اإلس���رائيلي منفصل ،وإلى جانب صناعة الهايتك
المتطورة ونس���بة العاملين العالية ج���دا عالميا في هذا القطاع
فإنن���ا دولة فقر كبرى بنس���ب فقر هي األعل���ى بين دول منظمة
* OECDهذا التناقض من شأنه أن يكلفنا ثمنا باهظا*
ما هو احتمال الغرق في بركة عمقها  30سنتيمترا؟ من المتبع،
من خالل س���ؤال كهذا ،تفسير مواطن الفشل القائم في مصطلح
«معدل» ،وهذا يس���ري على كم كبير جدا من المجاالت .خذوا مثال
مقياس التنافسية العالمية ،الذي نشر قبل أيام ،فهو يدل على
أن إس���رائيل ارتفعت بدرجة واحدة ،وتحل في المرتبة  21عالميا.
لكن نحن منذ عدة س���نوات نحوم حول ه���ذه الدرجة ،وقبل أربع
س���نوات كنا في المرتبة  ،24بمعنى أن الحديث يجري عن تحسن
طفيف .ومن اللطيف دائما أن نرتقي بالدرجات ونتحسن في هذا
التدريج ،الذي ينش���ره معهد األبحاث السويس���ري  ،IMDوالذي
يمثله في إسرائيل اتحاد الغرف التجارية.
ويتضمن المقياس عش���رات المعايير ،وبضمنه���ا الصادرات،
والبحث العلمي ،وغالء المعيش���ة ،واس���تخدام الطاقة العصرية،
وعصرنة االقتصاد ،ونسبة السكان التي تتلقى الدعم االجتماعي،
ومدى الصمود في وجه األزمات العالمية.
وحينم���ا نفح���ص مكانة إس���رائيل ف���ي كل واح���دة من هذه
المعايير ،نكتش���ف الفش���ل بالمعدل .ففي مجاالت معينة ،مثل
عصرنة االقتصاد ،وتصدير خدمات من قطاع الهايتك ،فإننا في
األماكن األولى في العالم ،بينما الدول المتطورة من خلفنا .ولكن
في مجاالت أخرى ،ومن بينها غالء المعيش���ة ،ونس���بة الجمهور
المعتمد عل���ى الدعم االجتماعي ،واس���تخدام الطاقة العصرية،
فإننا حتى ليس بين الدول الـ  50األوائل في التدريج.
وهذه الفجوات ليست مفاجئة ،فهي تعكس جيدا التناقضات
القائمة في االقتصاد اإلسرائيلي .فإلى جانب صناعات الهايتك
المتطورة ،والنسبة العالية للعاملين في هذا القطاع من اجمالي
المنخرطين في س���وق العمل ،فإننا دولة فقر عظمى ،مع نس���بة
الفقر األعلى بي���ن دول  .OECDوحقيقة أنن���ا أوائل في مجاالت
معين���ة ،ومتخلفون في مج���االت أخرى ،نابعة م���ن أن االقتصاد
اإلس���رائيلي متش���عب وليس مترابطا؛ إذ يوج���د هنا اقتصادان
مختلف���ان من حي���ث الجوهر ،وحتى ثالثة اقتص���ادات :اقتصاد
الهايتك والتصدير؛ اقتصاد االحتكارات المحلية والقطاع العام؛
اقتصاد الخدمات وورش���ات العمل الصغيرة والتجارة والخدمات
األساسية للسوق المحلية.
وه���ذه االقتص���ادات تختلف ف���ي ما بينها ،ف���ي كل واحد من
المعايي���ر ،تقريبا :في مجال معدل روات���ب العاملين ،المؤهالت
المطلوب���ة ،الضمان التش���غيلي (ثب���ات أماكن العمل) ،نس���ب
النمو ،ومدى التنظيم وحجم اإلنتاجية .واألمر الوحيد المش���ترك
بين الهايتك واالقتصاد المحلي األس���اس ،ه���و فقدان الضمان
التش���غيلي ،القائم فقط في القطاع العام والشركات الحكومية
السابقة ،مثل البنوك ،وشركتي «كيل» و»إل عال» .إال أن الهايتك

ينمو ،ومنه تصدر أخبار سارة وحماسية.
علينا بطبيعة الحال الحفاظ على التفوق اإلس���رائيلي في سوق
الهايت���ك .فهذا ه���و القطاع ال���ذي يرتكز بقس���مه األكبر على
المعرف���ة في المجال األمني ،التي يتم اكتس���ابها من الوحدات
التكنولوجية في الجيش اإلسرائيلي ،وتم تطويرها في الجامعات
ومعاهد األبحاث.
إن  9بالمئ���ة م���ن العاملين في إس���رائيل يعمل���ون في قطاع
الهايت���ك ،وحتى إذا ما ارتفعت هذه النس���بة س���تبقى غالبية
العاملي���ن تعمل في باقي القطاعات ،التي تحتاج إلى تحس���ين
كبير ،من حي���ث حجم اإلنتاجية والنمو والعصرنة .وإذا ما أخذتم
من إس���رائيل قطاع الهايتك ،فإنها ستتحول إلى دولة متخلفة
ج���دا ،وتفوقه���ا الكبير س���يختفي ،وس���تنهار أكث���ر في باقي
المقاييس :مس���توى المعيش���ة ،الصادرات ،التنافسية ،النمو،
وجودة القوى العاملة وغيرها.
مرحليا ال أحد يأخذ من���ا الهايتك ،فهو قطاع متعلق في صلبه
بالجيش والجامعات اإلس���رائيلية ،ولكن تعلق االقتصاد به يثير
ّ
ع���دم ارتياح .فهذا القطاع تجذر ف���ي االقتصاد ،وكان قادرا على
أن يتغل���ب على األزمة العالمية الضخمة التي ضربت العالم قبل
س���نوات ،ورغم ذلك فإنه يبقى قطاعا متعلقا باألسواق العالمية،
ولهذا فهو ّ
معرض دائما لالهتزازات.
ل���دى المس���تثمرين والعاملين في مجال الهايت���ك ليونة في
القدرة على نقل نش���اطهم إلى أماكن أخرى (في العالم) .وتفوق
إس���رائيل ناب���ع م���ن أن فيها آالف الش���ركات بأحج���ام صغيرة
ومتوس���طة ،وهذا ما يقلص مخاطر هجرة االس���تثمارات .على أي
حال يجري الحديث ع���ن قطاع يعرف كيفية الرد على التغيرات،
ومواجهة األسواق العالمية ،وهذا الحال مختلف جوهريا عما هو
قائم في االقتصاد المحلي.
إن تدريج إس���رائيل في المرتبة  52في مقياس غالء المعيش���ة
ليس صدفة .فغالء المعيش���ة نابع من أس���باب كثيرة ،من بينها
كثرة االحتكارات؛ تمركز بمس���تويات عالية في عدة مجاالت في
االقتصاد ،مثل البنوك والخدمات الحكومية ،كالكهرباء والموانئ
البحري���ة والمط���ارات؛ الحواج���ز أم���ام التجارة ،مث���ل الحصص
والجمارك ،وكلفة النقل ،وفي قطاع المواد الغذائية يوجد جانب
شروط الحالل العبري ،الذي يرفع أسعار المواد الغذائية عندنا.
إذا ما قررت حكومة إس���رائيل معالجة التدريج المنخفض لدينا
في مجال التنافس���ية ،فمن األفضل أن تترك���ز في مجالين :رفع
مستوى اإلنتاجية ،وتخفيض كلفة المعيشة .فالنجاح في هذين
المعيارين س���ينعكس على سلس���لة مقاييس أخرى .فتحسين
مستوى اإلنتاجية من ش���أنه أن يرفع معدالت النمو ومستويات
العصرنة .وتخفيض كلفة المعيش���ة يل���زم بدفع إصالحات في
مج���االت الخدمات ،وفتح األس���واق أمام المنافس���ة ،وتخصيص
موارد ومص���ادر أفضل بكثير ،وبطبيعة الح���ال تقليص حاد في
ّ
تصعب كثيرا على المصالح االقتصادية في
البيروقراطية الت���ي
إسرائيل.
ال يجري الحديث عن مش���اكل جدي���دة ،أو أنها لم تكن معروفة

م���ن قبل .فلدينا ما يكفي من عناصر ف���ي الحكومة ،وفي القطاع
االقتص���ادي ،وحتى بين ممثلي العاملي���ن ،الذين يعرفون هذه
المش���اكل ،وضرورة حلها .إال أنه هنا تأتي الصراعات التي تصد
حل هذه المش���اكل .ف���كل قطاع اعتاد عل���ى التذمر من هيكلية
كلفة انتاجه وعمله ،مثل كلفة ايجارات المباني ،أس���عار المياه،
أس���عار الطاقة ،كلفة ضريبة المس���قفات ،وكلفة الحالل العبري،
ويتوقعون من الدولة أن تخفض هذه الكلفة .إال أنه حينما تحاول
الدولة فتح األس���واق أمام المنافس���ات ،فإنه���ا تصطدم دائما
باالعتراضات والتهديدات.
من الصع���ب جدا التغل���ب على ه���ذه االعتراض���ات في عهد
السياسة الش���عبوية ،وهذا يسري أيضا في حالة معالجة مسألة
حج���م اإلنتاجية .فلجنة برئاس���ة مدير عام وزارة المالية ،ش���اي
باب���اد ،كان من المفت���رض ان تقدم قبل نصف ع���ام توصياتها
لمعالجة مس���ألة اإلنتاجية ،إال أن اللجنة لم تكن مثمرة إلى هذا
الحد .فمواضيع ملحة س���يطرت على جدول أعمال باباد ،وعرقلت
انش���غاله في هذا الموضوع .وظاهريا لم يكن سبب للضغط ،ألن
البطال���ة المتدنية جدا ،والنمو العالم���ي ،والموازنة العامة تحت
السيطرة ،والتضخم المالي أقرب للصفر.
إال أن هذه الظروف ليست مثالية كي تحل مشاكل طويلة األمد،
وقد تحتد في السنوات المقبلة .فتشعب االقتصاد الثنين وحتى
لثالثة اقتصادات مختلفة ،يبدو كتهديد مركزي مس���تقبلي في
نظر خبراء االقتصاد .ومن الصعب معايش���ة اقتصادات مختلفة
إلى هذا الحد لسنوات طويلة ،حينما يكون هناك اقتصاد يتقدم
بس���رعة  130كيلومترا بالس���اعة ،واقتصاد آخر يتحرك ببطء 70
كيلومترا بالس���اعة ،وهذا االقتصاد األخي���ر ،إما انه يراوح مكانه
أو يتراجع.
ق���ال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،قبل عدة س���نوات ،في
مقابلة لصحيفة «ذي مارك���ر»« ،إنه بإزالة العرب والحريديم ،فإن
وضعنا ممتاز» (يقصد إزالة أوضاع العرب والحريديم من مختلف
المقايي���س االقتصادية واالجتماعي���ة -الترجمة) .وكان هذا ردا
على سؤالي له عن الفجوات الضخمة في المداخيل في إسرائيل.
فما الذي فعله نتنياهو؟ ّ
حيد من االحتس���اب الجمهورين األكثر
فقرا ،وبذا تقلصت الفجوات في إسرائيل خالل ثانية واحدة.
وه���ذه المناورة ُمغري���ة .ومن الممك���ن أن نجريها في مجاالت
كثيرة ،والقول إنه بإزالة المصاريف ،لدينا مداخيل فقط ،وبإزالة
الخيبات ،لدينا نجاحات فقط ،وبإزالة أيام الحر الخماسينية ،فإن
الصيف لدينا لطيف .ولكن ذات المناورة باإلمكان أن نجريها في
الجان���ب اآلخر ،واالدعاء أنه بإزالة الهايتك ،وكل ما هو متعلق به،
لدينا اقتصاد ضعيف جدا ،وال يتقدم .والس���ؤال المطروح هو ما
ّ
إذا كنا نريد أن نتعطر باإلنجازات ،ونتجاهل الفش���ل ،أو أن نتركز
بما ال يتحرك ،من أجل أن نحقق إنجازات أخرى.
على فكرة ،نتنياهو رد على ه���ذه الفرضية قائال« :إنهم يرون
اختناقات مرورية ،وأنا أرى جسورا».
(*) محلل اقتصادي .عن صحيفة «ذي ماركر».
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تغطيـة خاصــة :تزايد مؤشرات غرق حزب العمل المعارض في معسكر اليمين االستيطاني

ً
تيار في العمل يطرح «حال للصراع» ينافس مخططات اليمين المتطرف!
*النائب إيتان كابل من جهة ،ومجموعة تسمي نفسها «التيار المركزي» من جهة أخرى ،يطرحان مشروعين متشابهين «لحل الصراع» في صلبهما قضم أكثر من  %15من أراضي الضفة
عدا ضم القدس ،ومحاصرة ما تبقى من الضفة من الجهات األربع *ال مكان للمفاجأة فهذا شبيه جدا بالبرنامج السياسي الذي أقره الحزب في مطلع *2016
كتب برهوم جرايسي:
ثارت في األيام األخيرة ضجة في الحلبة السياس���ية ،وفي حزب
العم���ل المعارض إلى حد ما ،بعد أن نش���ر عضو الكنيس���ت البارز
في الح���زب إيتان كابل مقاال مطوال ،يدعو في���ه العمل إلى تغيير
توجهاته بالنس���بة لحل الصراع مع الش���عب الفلس���طيني؛ تبعه
مقال آخر للنائب األسبق ميخائيل بار زوهر ،الذي يتزعم مجموعة
أس���ماها «التيار المركزي» ،يطرح فيه رؤية مش���ابهة لما يطرحه
كاب���ل .إال أن المش���روعين المطروحين متش���ابهان ،واألول يكمل
الثاني ،وكالهما يتوافقان مع البرنامج الذي أقره الحزب في الشهر
األول من العام .2016
ويواج���ه ح���زب العمل ،من���ذ حوالي عامي���ن ،هبوطا ح���ادا في
اس���تطالعات الرأي العام ،برغم أنه يتمثل في الكنيست من خالل
كتلة «المعسكر الصهيوني» التحالفية بينه وبين حزب «الحركة»
بزعامة تسيبي ليفني .وقد كاد هذا التحالف ،في انتخابات العام
 ،2015أن يك���ون القوة األول���ى ،وحقق  24مقع���دا ،إال أن تفاعالت
سياسية في األيام األخيرة قبل االنتخابات ساعدت حزب الليكود
على تحقيق  30مقعدا ،باألس���اس على حس���اب شركاء تقليديين
له .أما اليوم فإن استطالعات الرأي ،وتقريبا كلها ،تمنح «المعسكر
الصهيوني» معدل  14مقعدا ،ما يعني حضيضا غير مسبوق لحزب
العم���ل ،الذي حصل في انتخابات  2009عل���ى  13مقعدا برلمانيا،
ولكن المقاعد الـ  14الحالية مشتركة مع حزب «الحركة».
وهذا يعود إلى حقيقة ان حزب العمل لم يس���تثمر القوة التي
حققها ف���ي العام  2015لتك���ون رافعة له ،وليطرح نفس���ه بديال
لحكومة الليكود ،بمستوى مقنع للجمهور .وبدال من هذا ،فإنه منذ
االنتخابات األخيرة زاد في زحفه نحو مواقف اليمين االستيطاني.
وهذا برز في خطاب رئيس الحزب الس���ابق إس���حاق هيرتس���وغ،
ف���ي نهاية الع���ام  ،2015الذي تحول في غضون ش���هر واحد ،في
مطلع العام  ،2016إلى برنامج سياس���ي للحزب .ويقضي بانفصال
من جانب واحد عن الش���عب الفلس���طيني في الضف���ة المحتلة،
بعد اس���تكمال جدار االحتالل ،مع ضمان أن يدير الفلس���طينيون
شؤونهم اليومية.
وطرح هيرتس���وغ خطة من ثالث ركائ���ز تبناها حزب العمل كما
ذكر ،األولى تقضي باس���تكمال جدار االحتالل على أراضي الضفة،
وخاصة حول الكتل االستيطانية .وقال في حينه «اريد أن انفصل
بأكبر قدر ممكن عن الفلس���طينيين وبأس���رع قدر ممكن .سنقيم
ج���دارا كبيرا بيننا .هذا هو التعايش الممكن اآلن» .والثانية فصل
ما أس���ماها  38قرية فلسطينية في القدس ،قال إنها لم تكن في
أي ي���وم في المدينة ،وغالبيتها الس���احقة باتت تعد من ضواحي
القدس ،وبحوزة غالبية أهلها بطاقات خاصة بالمقدسيين ،وبشكل
خاص ضاحيتي العيس���اوية وش���عفاط واس���تكمال الجدار حول
الق���دس .والخطوة الثالثة التي يجب تنفيذها هي تهدئة الوضع
من خالل خطوات لبناء الثقة .و»س���يكون من حق الفلس���طينيين
عمل كل شيء من ناحية مدنية؛ مدنية وليس عسكرية .يمكنهم
ان يقيموا مدنا جديدة ،ويوس���عوا مدنا قائم���ة ،ويطوروا الزراعة،
الصناعة والعمالة .لقد س���بق ان ثبت أن تقليص اكتظاظ السكن
وزي���ادة الرفاه االقتص���ادي يه���دئ الوضع ويقل���ل االرهاب .أما
العكس ،االكتظاظ ،الضائقة والبطال���ة ،فتصعد االرهاب .أنا اريد
تهدئة .ولكن لن تكون هنا غزة ثانية .لن نكرر خطأ فك االرتباط».
وجاء في خطة هيرتس���وغ أيضا أن «الجيش اإلسرائيلي سيبقى
الجي���ش الوحيد غربي نهر األردن .وبعد عدة س���نوات ،اذا ما كان
ه���دوء وأمن ،نتحدث حول ما س���يأتي .وبضمن ذل���ك إقامة دولة،
ولكن من دون تحديد موعد زمني لها».
بعد ع���ام ونصف العام م���ن إقرار تلك الخطة ،في ش���هر تموز

 ،2017سقط هيرتسوغ في االنتخابات لرئاسة الحزب ،بشكل مدو،
ل���م ينجح فيها حتى للوصول إل���ى الجولة الثانية ،التي جرت بين
الرئيس األس���بق للحزب عمير بيرتس ،والمنض���م حديثا للحزب،
الوزير الس���ابق في حكومة بنيامين نتنياه���و عن حزب «كوالنو»،
آف���ي غباي ،ليفوز األخير برئاس���ة الحزب الذي ل���م يصوت له في
ّ
االنتخابات األخيرة .وهذا دل على حالة التخبط الكبيرة في الحزب،
في س���عيه لوقف حالة انهياره .إال أن غباي ،الذي ظهر في حملته
االنتخابات بتوجهات أقرب إلى الخط السابق لحزب العمل ،بدأ بعد
أش���هر قليلة جدا يظهر بمواقفه اليميني���ة ،وبضمنها تصريحه
المعروف أن واقع الحال يقول إنه من غير الممكن اخالء مستوطنات
ف���ي إطار الحل الدائم .وبعد أن أثار ضجة ،حاول التراجع بالقول إن
على إسرائيل اخالء المستوطنات «الصغيرة» شرقي الجدار.

خطة كابل
كان النائب إيتان كابل األول في طرح مبادرة سياسية في األيام
األخيرة ،وقاد إلى جدل واس���ع ،لما تضمنت���ه مبادرتهُ .ويعد كابل
( 59عاما) م���ن الوجوه البارزة في الحزب ،وهو في الكنيس���ت منذ
 22عام���ا ،وتولى أكثر من ّ
مرة منصب���ا وزاريا ،وكان ُيعد على التيار
الدافع نحو الحل ،إال أنه منذ انتخابات الكنيست األخيرة في العام
 ،2015بدأ بإظه���ار توجهات يمينية ،وهذا يظه���ر جليا من نمط
تصويته على القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان،
وقد ّ
ص���وت إلى جانب هذه القوانين أيضا حينما كانت أغلبية في
كتلة حزبه البرلمانية تعترض عليها.
وينطلق كابل في خطته السياس���ية استنادا ألمرين أساسيين
ً
بالنس���بة ل���ه :أوال ،اس���تحالة التوص���ل إل���ى اتفاق م���ع الجانب
الفلس���طيني في هذه المرحلة .وثانيا ،أن استمرار الوضع القائم
ُ
سيفقد إسرائيل طابعها «اليهودي الديمقراطي» حسب تعبيره،
ألن هذا ق���د يقود إلى دول���ة ثنائية القومية ،رغ���م أنه لم يذكر
ه���ذا المصطلح .وعليه يطلب من حزب���ه العمل التخلي عن فرضية
التوصل إلى حل من خالل الصراع ،والتخلي عن العقلية التي قادت
إلى اتفاقيات أوسلو.
ويطلب كاب���ل بداية التخلي كليا ع���ن رؤى التوصل إلى حل من
خ�ل�ال المفاوضات ،أو حس���ب صيغته «التخلي ع���ن رؤى التوقيع
على اتفاقيات س�ل�ام ،في حدائق البيت األبيض» .ويضيف «نحن
كأعض���اء حزب العم���ل تقع علينا مس���ؤولية بل���ورة وعرض رؤية
سياسية ،تناس���ب الواقع الذي تغير كليا عما سبق ،ولذا علينا ان
نترك فكرة أوس���لو .وأمر الساعة هو تبني اس���تراتيجية جديدة،
في أساس���ها فهم واس���تيعاب أنه في هذه المرحلة ال توجد في
الجانب الفلس���طيني قي���ادة تريد بالفعل ،أو انه���ا قادرة على أن
تكون شريكة التفاق سالم معنا».
ويقول إن على إس���رائيل أن تحدد ما هي الكتل االس���تيطانية،
ويعددها :كتلة «غوش عتسيون» من غرب بيت لحم وحتى الخليل.
وكتل���ة «معاليه أدوميم» وهي المس���توطنات من ش���رق القدس
وحتى مش���ارف البح���ر الميت .وكتل���ة «كارني ش���ومرون» ،وهي
المستوطنات جنوب نابلس .وكتلة «أريئيل» ،غرب منطقة نابلس.
والكتل���ة االس���تيطانية في غور األردن .ثم يطل���ب كابل أن تحدد
إسرائيل بنفسها مناطق نفوذ كل واحدة من الكتل االستيطانية
هذه ،التي يس���توطن فيها  300ألف مس���توطن ،م���ن أصل 400
ألف مس���توطن في الضفة من دون القدس ،إذ أن الباقي  100ألف
مس���توطن ،يستوطنون في مستوطنات ش���رق جدار االحتالل ،ثم
فرض ما يس���مى «كامل السيادة اإلس���رائيلية» على كامل الكتل
االس���تيطانية التي حددها ،وبموازاة ذلك تجميد االستيطان كليا
في المستوطنات القائمة خلف جدار االحتالل.
وما يطرحه كابل ال يبتع���د إطالقا عما أقره حزبه في مطلع العام

ايتان كابل في لحظة انسجام مع نتنياهو.

 .2016ولم يطرح كاب���ل رؤيته الكاملة ،مثل ما يتعلق بالقدس ،وال
شكل العالقة مع الفلس���طينيين في مناطق السلطة الفلسطينية
في الضفة.
ويقول كابل إنه إذا ما استمر الوضع الحالي كما هو ،فإن إسرائيل
س���تفقد طابعها «اليهودي الديمقراطي» ،ألن الفلسطينيين في
الضفة وحدها سيش���كلون  %30من الس���كان ف���ي البالد من دون
قطاع غزة .بحس���اب آخر ،لم يطرحه كابل ،فإن نسبة الفلسطينيين
في فلس���طين التاريخية ،من دون قطاع غزة ،الذي اختار كابل عدم
احتس���ابه ،يصل إلى  .%40ول���ذا فإنه يقول إن اس���تمرار الوضع
الحالي س���يحول إس���رائيل من «دولة يهودي���ة ديمقراطية» إلى
مجتمع يهودي يسيطر على البالد.
بع���د كل هذا يجد كابل من المناس���ب القول «إنني ال أتنازل ولو
للحظ���ة عن حلم الس�ل�ام ،والطموح للوصول الي���ه ،لكن على ضوء
الواقع التي تبلور في الس���نوات العشر األخيرة ،فإن على إسرائيل
أن تقرأ الوضع القائم بواقعية».

خطة «التيار المركزي»
وفي األيام األخيرة ظهرت فجأة على الس���طح مجموعة في حزب
العمل تطلق على نفسها اسم «التيار المركزي» .وتبين أنها تضم
عددا من أعضاء الكنيست ،ليس���وا من «نجوم» حزب العمل ،وهم:
إيتان بروش���ي ،حيليك بار ،نحمان شاي ،أييليت نحمياس فيربين،
رافيطال س���ويد ،ليئ���ا فديدا ،عوم���ر بارليف ورئي���س الصندوق
القومي إلس���رائيل داني عط���ار .ويرأس هذا التي���ار ميخائيل بار
زوهر ( 80عاما) ،الذي هو أيضا ظهر فجأة على السطح ،وكان عضو

كنيس���ت في واليتين ،في العام  1981والعام  ،1988ولم ينجح في
العودة إلى الكنيست ،خالل ثالثة انتخابات في سنوات التسعين.
وهو ذو خلفية عس���كرية ،ومؤلف كتب سياسية وذات طابع أمني،
بلغ عددها  38كتابا.
وتتلخص خطة «التيار المركزي» التي طرحها بار زوهر بمقال في
صحيف����ة «هآرتس» بم����ا يلي :إعطاء مهلة حتى ع����ام ونصف العام
إلجراء مفاوضات حول خطة ترامب المرتقبة ،وفي حال لم تنجح ،كما
يتوقع أصحاب المبادرة ،تفرض إس����رائيل ما يسمى «السيادة» على
كامل الكتل االس����تيطانية ،بما فيها غور األردن ،وترس����م حدودها
الثابتة .ثم «تحاول إس����رائيل» إخالء المس����توطنات شرقي الجدار،
على أن يبقى جيش االحتالل منتشرا في سائر أنحاء الضفة.
وتق���ول الخطة أيضا إن «المنطقة المتبقي���ة (من الضفة) ،التي
توج���د فيها األغلبية العظمى من الس���كان الفلس���طينيين ،يتم
نقلها إل���ى أيدي الفلس���طينيين ،وهم يس���تطيعون االعالن عن
دول���ة ،أو االنضمام إل���ى األردن ،أو اقامة فيدرالي���ة معه ،أو اقامة
أي صورة اخرى لنظام الحك���م» .وتتضمن الخطة ديباجات تتعلق
بتس���ويق الموقف اإلسرائيلي عالميا ،والسعي لتجنيد أموال دعم
للفلسطينيين ،إلدارة شؤونهم.

ردود من حزب العمل
ف���ي رده على إيت���ان كابل ،ق���ال رئيس الحزب آف���ي غباي ،في
تصريحات إعالمية «إن كابل طرح موقفه الش���خصي ،وهذا خطوة
على ما يرام ،فنحن حزب ديمقراطي ،ومس���موح لألعضاء أن يقولوا
رأيهم» .وأضاف« ،نحن نؤمن أوال وقبل كل ش���يء بضرورة أن نفعل

كل ش���يء من أجل أمن دولة إس���رائيل .واألمر المرشد لنا هو أمن
دولة إسرائيل للمدى البعيد».
وق���ال النائب ميكي روزنطال إنه «يمكن التفكير بهذا الش���كل
أو غيره ،تأييد االنفصال عن الفلس���طينيين ،أو القول إن هذا غير
عملي .أم���ا االرتباط برواي���ة اليمين وكأن اليس���ار هو موقف غير
شرعي ،فهذا فعل مهين .يدور الحديث عن منبطحين مستعدين
مقابل عطف الجمهور للتخلي عن مواقف مبدئية».
وقال النائب إيتس���يك ش���مولي ،في مقال له في «هآرتس» ،إنه
«ليس هناك في المعس���كر الصهيوني تقريب���ا من يخالف ادعاء
كاب���ل ،الذي يق���ول إن الخطر الوج���ودي األكبر عل���ى وجود دولة
إس���رائيل كدولة آمنة ،يهودية وديمقراطية ،يكمن في سيناريو
كابوس الدولة الواحدة .فالمش���كلة ليس���ت في تش���خيص كابل
الصحي���ح ،لك���ن في انذاره القاتل .بس���اطة خطته من ش���أنها أن
تضلل ،لكنها تضم في ثناياها خطرا كبيرا».
ويضي���ف ش���مولي أن «خطوات أحادي���ة الجان���ب دون محاولة
التوصل إلى اتفاق ستؤدي إلى أن إسرائيل وبأيديها تدفع العالم
لتأييد المطالبة الفورية التي سيطرحها الفلسطينيون لالعتراف
بدولة واحدة ،وحقوقهم المتس���اوية فيها ،ب���دءا من مخصصات
التأمي���ن الوطني وم���رورا بإخ�ل�اء النفايات في نابل���س وانتهاء
بالتصويت للكنيست».
في المقاب���ل طالبت قيادة ش���بيبة حزب العم���ل رئيس الحزب
بإقصاء كابل ،وجاء في بيان «ألس���فنا فإن اقتراح عضو الكنيس���ت
إيت���ان كابل هو عبارة عن تبني مواق���ف البيت اليهودي ،وبرنامج
ضم الضفة».

حزب العمل يبحث عن طوق نجاة في مواقف اليمين!
*إجـمـاع عـلـى أن حـزب الـعـمـل لـن يـخـرج مـن دوامـتـه بـبـرامـج كـهــذه*
التقلبات السياس���ية في حزب العمل لم تب���دأ من الوالية
البرلماني���ة الحالي���ة ،بل إن ه���ذا الحزب غاب عن���ه البرنامج
السياس���ي واضح المعالم منذ مطلع سنوات األلفين ،في ظل
حكومة إيهود باراك وبعدها .وللتوضيح ،فإن الحديث يجري
عن الحزب المؤس���س إلسرائيل ،الذي قاد الحروب التوسعية،
ووضع قواعد االستيطان في كافة المناطق المحتلة منذ العام
 .1967كما أنه وضع كل أس���س السياس���ات العنصرية ،منذ
األيام األولى إلقامة الكيان اإلسرائيلي.
لكن هذا الحزب واجه تقلبات في داخله ،منذ نهاية سنوات
الثمانين ،في ظل سلسلة األزمات التي غرقت فيها إسرائيل،
على وق���ع الحرب على لبنان واحتالل الجن���وب ،والحقا اندالع
انتفاضة الحجر الباسلة في نهاية  ،1987لتستمر  5سنوات.
ونجح���ت تلك التقلبات ف���ي تغيير توجهات ليس���ت قليلة
نسبيا لحزب بذلك المستوى في حينه .ولكن مع اغتيال رابين
في نهاية  ،1995وما رافقه من سلس���لة تغييرات سياس���ية
وعس���كرية ،ال مجال لحصرها ،بدأ تأثير تل���ك التقلبات على
سياس���ة الحزب بالتراجع ،وحتى التالش���ي كليا في سنوات
األلفين األولى.
ومن مؤش���رات زحف حزب العمل نحو اليمين االستيطاني،
نه���ج تصوي���ت الح���زب وكتلت���ه البرلماني���ة «المعس���كر
الصهيون���ي» ،على القوانين العنصري���ة والداعمة لالحتالل
واالستيطان.
وف���ي التقرير الثالث األخير لرصد هذه القوانين ،في مركز
«مدار» ،ظهر بش���كل واضح أنه في حي���ن دعمت هذه الكتلة
تلك القوانين في عمليات التصويت في السنة األولى للوالية
البرلمانية الحالية بنس���بة 6ر ،%16فقد ارتفعت النسبة في
الس���نة الثانية إلى نس���بة 8ر ،%17وفي الس���نة الثالثة إلى
6ر.%21
وباإلمكان تفس���ير هذا االرتفاع ليس فقط بسبب التقلبات
السياس���ية في الح���زب ،والرك���ض وراء ط���وق الخالص في
المواقف اليمينية االس���تيطانية ،صاحبة الصوت األعلى في
الشارع اإلس���رائيلي في الس���نوات األخيرة ،وإنما أيضا ّ
تنبه

الحزب إلى المتغيرات في س���دة ُ
الحكم األميركي .وكما يبدو
هناك من يعتقد أنه في ظ���ل إدارة أميركية داعمة من دون
قيود ألجندة اليمين االس���تيطاني المتط���رف ،ال أمل بوجود
قواع���د جماهيرية كافية تنصت لما كان الحزب يطرحه حتى
س���نوات األلفين األولى .ويزيدون على ه���ذا ،تبريرا لذاتهم،
الحالة الفلس���طينية الداخلية ،كما ظهر جليا في ش���روحات
المبادري���ن والداعمي���ن للبرام���ج السياس���ية المطروحة في
الحزب.
وباإلمكان القول إن ف���ي خلفية البرنامج ،الذي طرحه إيتان
كابل ،محاولة الستباق موقف أميركي جديد ،يوافق على ضم
المس���توطنات إلى ما يسمى «السيادة اإلسرائيلية» في هذه
المرحلة ،دون أي عالقة بمفاوضات مع الجانب الفلس���طيني.
وتتوقع أوساط إسرائيلية أن يصدر موقف كهذا غداة اإلعالن
عما يس���مى بـ «صفقة القرن»؛ وبنظر كاب���ل وأمثاله ،ال مكان
لمعارضة مب���ادرة للحكومة الحالية لضم المس���توطنات ،إذا
كانت تحظى بهذا الغطاء األميركي ،خاصة وأنه ال يوجد حزب
صهيوني واحد ،بما فيه ح���زب «ميرتس» ،يعترض على ضم
المستوطنات ،إال أن الخالف هو حول التوقيت األمثل ،وأيضا
الخطوة المقابلة لهذا الضم.
وقد أش���غلت ه���ذه التط���ورات في ح���زب العم���ل الحلبة
اإلسرائيلية ووس���ائل اإلعالم فيها ،وفي غالبية ما كتب كان
انتقاد لحزب العمل ،الذي انجر وراء اليمين االستيطاني بدال
من أن يطرح بديال.
وقد اعتب���ر الكاتب اليميني أمنون ل���ورد ،في مقال له في
صحيفة «يس���رائيل هيوم» ،أن الخطة الت���ي طرحها «التيار
المركزي» ،برئاس���ة ميخائيل بار زوهر ،هي «بالخطوط العامة
خطة سريان الس���يادة الكاملة في خطوة من طرف واحد ،في
حدود تض���م غ���ور األردن والكتل االس���تيطانية» .ويضيف
«توج���د للخطة عدة جوانب إيجابي���ة ،أولها تقليص الخالف
الداخلي في الشعب ،وخلق اجماع جديد .أما المشكلة الكبيرة
في مثل هذه الخطة فهي الوهم أن إسرائيل يمكنها أن تضع
حدا لقسم كبير من الخالفات في داخلها ،وأن تصالح الساحة

السياسية الدولية .هذا بالضبط ما اعتقدوا انهم سيحققونه
ف���ي خطة فك االرتباط قبل  13س���نة .والدليل هو أنه اليوم،
حين تهاجم حماس الجدران ،فإن محافل سياس���ية داخلية
ُ
ناجعة بما فيه الكفاية كي تضعف رد الجيش اإلس���رائيلي،
وتمس بالسمعة الطيبة إلسرائيل وبشرعية عملها».
وي���رى لورد أن الخط���ة ّ
«تقرب بين الليك���ود وحزب العمل،
وتفتح امكاني���ة لحكومة وحدة بعد االنتخابات القادمة .وإذا
تحررت التي���ارات داخل حزب العمل من الخوف من نتنياهو،
ف���إن حكومة وحدة م���ع العمل هي االم���ر الصحيح للمجتمع
اإلس���رائيلي .اما «الصح���وة» ،الت���ي عبر عنها ايت���ان كابل
بالش���كل االكثر جرأة حتى اآلن ،فه���ي عميقة .فهي تحطم
كل الفرضيات األس���اس التي اتخذها ليس فقط حزب العمل
واليس���ار ،بل وأيضا جهاز األمن؛ اتفاق اوس���لو ،االنسحابات
احادية الجانب من لبنان ومن غزة ،الموقف من الفلسطينيين
كـ «ش���ركاء» وليس كعدو .حت���ى لو كان المرك���ز في العمل
يقترح في واقع األمر رواية محسنة اخرى للمفاهيم القديمة،
فإن مجرد االعتراف بوضع األمور هو تطور تاريخي».
في المقاب���ل ،هاجم الكاتب التقدم���ي غدعون ليفي كابل
وفريقه ،وقال ف���ي مقال له في صحيفة «هآرتس»« ،إن دعوة
كابل للصحوة هي اسهام هام للخطاب السياسي :استيقظوا،
ي���ا أصدقاء كابل ،ليس لديكم ش���يء تعرضونه ،اطالقا ،أنتم
يمي���ن وحتى يمين متط���رف ،اآلن حتى ب���دون القناع الذي
لبستموه طوال خمسين سنة» .وأضاف «في الموضوع األكثر
مصيرية ليس لديه ما يقوله ،س���وى محاكاة مواقف اليمين.
وكان كابل مدهشا في طرح مواقف حزبه .فعمليا ليس لهذا
مواقف س���وى التي طرحها كابل ،لذلك يجب أن نشكر عضو
الكنيست الجريء :لقد كش���ف حقيقة حزبه وحقيقة اليسار
الصهيوني كله».
وحس���ب ليفي ،فإن ما عرضه كاب���ل يعكس تقاربا لمواقف
كتلة تحالف أحزاب المستوطنين «البيت اليهودي» ،بزعامة
وزير التعليم نفتالي بينيت ،ويقول إن «كابل ونفتالي بينيت
أخوان« ،البيت اليهودي» و»المعسكر الصهيوني» توأمان .لم

يعد هناك أي فرق بينهما .العربة الفارغة والملونة لليس���ار
الصهيوني وصلت إلى نهاية طريقها .يوجد على االقل عضو
شجاع ،حتى أنه يتفاخر بذلك».
ويق���ول ليفي «يطرح كابل مبادرة صحوة ،ليس س�ل�اما ،بل
ض���م .ليس ضما مثل الذي نعرفه حت���ى اآلن ،بل ضم ضخم.
الفلس���طينيون لدى كابل ليس���ت لهم مكانة وال حقوق ،وال
ماض وال حاضر أو مستقبل ،ومشكوك لديه إذا هم موجودون.
هم بالطبع مذنبون بذلك ولليهود ستكون كل البالد».
ويضيف أنه فقط أمر واحد ُيفزع كابل ،هو «أن يكون ال سمح
الله في الكنيس���ت  30عضوا عربيا .ليس من اجل هذا هاجر
والداه من اليمن ،شوشانا وأفشالوم لم يأتيا إلى هنا من اجل
العيش مع الع���رب ،مثل هؤالء كان لديه���م في اليمن .هما
وابنهما يريدون دولة نقية عرقية .ربع اعضاء الكنيس���ت من
العرب معناه تحطم حلمهم .بتسلئيل سموتريتش لم يكن
ليصيغ هذا بصورة أشد عنصرية».
أما القيادي الس���ابق في حزب العمل عوزي برعام ،فقال في
مقال له ف���ي «هآرتس» ،إن «على حزب العم���ل التركيز على
أمرين أساس���ين :خلق قيادة موحدة برئاسة آفي غباي ،ومن
خالل ضم ش���خصيات تس���تطيع االجابة على تحدي الشعور
بـ «األمن» ال���ذي يقدمه نتنياهو ،وأن يطرح بديال سياس���يا
حقيقي���ا لليمين ،الذي يطمح إلى ضم الضفة بدون حل يمنع
الم���س بالهوية اليهودي���ة الديمقراطية إلس���رائيل .يجب
عليه أن يبني رؤيته على قاعدتين اساس���يتين :المسؤولية
القومية عن مصير إس���رائيل واألمل والس���عي إلى اتفاق مع
الفلسطينيين».
ويضيف برعام «إن التسليم بجزء من مبادئ اليمين سيحول
الحزب إلى أداة ال حاجة اليها ،إذ أنه ال يطرح أي تميز أو بديل.
في الجمهور اجزاء واسعة ال تؤمن باستعراض القوة الخيالية،
التي تتجاهل الواقع الجيو سياس���ي .م���ن الصعب ،وربما من
غير الممكن ،ارضاء كل الشعب ،لكن يمكن خلق خطوات تبني
الثقة بواس���طة قيادة موحدة ،تضم اليها ش���خصيات تحظى
بتقدي���ر في مج���ال األمن ،ومن خ�ل�ال رفع نس���بة األمل الذي

سيخلق موجات تأييد بعد أن تهدأ موجة النشوة».

العمل بعيد عن طوق النجاة
في الخالصة ال يبدو أن هاتين المبادرتين س���تغيران شيئا
في وضعية حزب العمل وتحالفه البرلماني ،في استطالعات
ّ
المصوت يختار عادة «النس���خة
الرأي .وقد علمت التجربة أن
األصل» لتوجهاته السياسية ،بمعنى إذا ولج حزب العمل في
أجندة اليمين االس���تيطاني ،فإن منافس���ته في تلك الحلبة
س���تكون ضعيف���ة ،وفي ذات الوقت سيخس���ر م���ن قاعدته
االنتخابية التقليدية ،التي إما أنها س���تبحث عن بديل ،أو أن
يكون خيارها عدم المش���اركة في االقتراع ،وهذا ما لمس���ناه
ف���ي كل واحدة من انتخابات س���نوات األلفين ،إذ أن نس���بة
التصويت ضعيفة بشكل خاص في منطقة تل أبيب الكبرى،
المعقل األس���اس لليس���ار الصهيوني ولما يسمى «اليمين
الوس���ط» ،أو «اليمي���ن المعت���دل» ،وكله���ا تصنيفات وفق
القاموس السياسي اإلسرائيلي.
ويتراوح الفارق بين معدل نس���ب المشاركة في التصويت
بين منطقة تل أبيب الكبرى وبين معاقل اليمين االستيطاني
والمتديني���ن المتزمتين ،ما بي���ن  %20إلى  %25وحتى أكثر.
وه���ذا الواقع يلعب دورا ف���ي تعزيز قوة حكوم���ات اليمين
االستيطاني بزعامة بنيامين نتنياهو.
ويعاني حزب العمل من حالة تلعثم سياسي ،وغياب قيادة
«نجومية» ذات قدرة على جرف الش���ارع ،وما يزيد الطين بلة
من ناحية الحزب أن وس���ائل اإلعالم المركزية ليس���ت ودودة
لهذا الحزب ،وإذا ما بحثت عن بديل للحكم ،فإنها تتجه على
األغلب إلى حزب «يوجد مستقبل» ،بزعامة يائير لبيد ،الغارق
أكثر من العمل في أجندة اليمين االستيطاني.
من الس���ابق ألوانه حس���م نتائ���ج االنتخاب���ات البرلمانية
المقبلة ،لكن التوجه بات واضحا ،على األقل لتلك االنتخابات،
وه���و أن نهج اليمين االس���تيطاني باق في الحك���م ،وطالما
تميز له ،فإنه س���يواصل درب
أن ح���زب العمل ال يبح���ث عن
ٍ
التالشي عن الخارطة السياسية.
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ّ
والعنصرية في إسرائيل
عن ّالرياضيات
بقلم :مسي آيتسيك (*)
ُ
في طفولتي أحببت األرقام ّ
جدًا ،وكانت تعينني
على نس���يان ما أعانيه من جراء صعوبة اكتساب
ّ
ّ
العبرية .كنت ّ
أحب ممارس���ة التمارين مع
اللغة
ّ
ّ
ّ
الحسابية بطرق
والدي ،الذي علمني حل المسائل
ّ
ّ
ومتنوعة كان قد تعلمها في أثيوبيا .في
عديدة
ّ
ّ
المدرس���ة ،رغم أنني توصلت في االمتحانات إلى
ّ
النتائ���ج الصحيحة ،لم تعطن���ي المعلمة عالمة
�ّل�اّ
ّ
مس���اوية ّ
لبقية الط ب ،بل كان���ت تطلب مني
الجلوس إلى طاولتها وإعادة االمتحان؛ وتش���رح
ّ
ّ ّ
ل���ي ّ
علي حل المس���ائل بالط���رق التي علمتنا
أن
ّإياها .منذ ذلك الحين لم أستخدم طرق والدي.
ّ
الس���ن التي تم تقس���يمنا فيها
عندما وصلت
ّ
ّ
إل���ى مجموعات ،فوجئت بأنن���ي رغم تفوقي في
ّ
الرياضي���ات لم أوضع ضمن مجموعة المتفوقين.
ّ
ّ
ش���رحت ل���ي المعلمة أن���ه ال مج���ال لنقلي إلى
ّ
مجموعة أعلى ،وأنها فعلت ذلك ألجل مصلحتي،
لكي تتيح لي ّ
تذوق تجربة النجاح .هذه الحادثة
ّ
ّ
ّ
جعلتن���ي أدرك أن الرياضيات ل���م تكن حيادية
ّ
الرياضي���ات وطريقة تدريس���ه،
يوم���ًا :مج���ال
ّ
كالهم���ا يعكس عالقات القوى وقيم وس���رديات
اإليديولوجي���ة المهيمن���ة .في مدرس���تي ،كان
النجاح في ّ
ياضيات مقتصرًا على جماعة ّ
ّ
معينة
الر
من الناس ،ولم أكن أنا ضمن هذه المجموعة.
ّ
لاّ
ّ
تصور ق���درات الط ب
يؤث���ر «البياض» عل���ى
ُّ
ّ
ّ
الرياضيات
الرياضيات .تعل���م
والطالب���ات ف���ي
وي ّ
ّ
يدي���م ُ
كرس االمتي���ازات «البيض���اء» ويعمق
الفجوات بين المجموعات .عندما نقرأ في الجريدة
متدن ٍّ لدى
مرارًا وتكرارًا عن مس���توى تحصي���ل
ٍ
األثيوبيين في إس���رائيل ،فال ّ
بد من أن يتغلغل
ّ
ّ
تدريجي���ًا في أوس���اط المعلمين
ه���ذا االنحياز
ّ
ّ
والمعلمات ،وأن يؤثر على سلوكهم وتوقعاتهم
ّ
وبالتالي ّ
يعمق الفج���وات .من يتمتعون بامتياز
البي���اض يحظون منذ مرحل���ة التعليم االبتدائي
رياضية ْ
ّ
محكمة وجوهرية أكثر،
بممارسة تمارين
وفي ما بعد يصبح م���ن الصعب تقليص الفجوة
الناجمة عن ذلك .كذلك في مسألة الجندر ُوجدت
انحيازات س���لبية لدى المعلمي���ن تجاه طالبات،
مقارنة بالطالب ،وهذا أثبتته أبحاث إديت ساند
وفيكتور ليفي.
في كت���اب «دروس للحياة» ،الصادر عن جمعية
حقوق المواطن ،تقول د .جاليا زلمنس���ون ليفي:
«ل���و طلبنا من ضيف���ة جاءت من كوك���ب آخر أن
تطالع قب���ل مجيئها إلى كوكبنا كتب الحس���اب
والرياضيات وأن تح���اول وصفنا وفقًا للمضامين
والرس���ومات التوضيحي���ة ف���ي ه���ذه الكتب…
لوصف���ت ضيفتنا كوكب���ًا فيه فتي���ان كثيرون
ّ
وفتيات أقل ،جميعهم يهود بيض يسكنون في
ّ
يسمين
منزل جميل له حديقة… النساء – الالتي
ّأمهات -يخبزن ويش���ترين لوازم الطبخ والخبيز،
والرجال يعملون ويمارس���ون الرياضة ويعتنون
بالحديق���ة… ه���ذا ه���و عال���م مضامي���ن كتب
ّ
الرياضيات ،بدءًا من البس���اتين وحتى امتحانات
البجروت والبسيخومتري».
المعلم���ات/ون ف���ي الم���دارس ،والمحاضرات/
ون ف���ي الجامعات ،ينبغي أن يدركوا السياس���ة
المس���تترة داخل الرياضيات :من الذين ُيعترف
ّ
بأنهم ّ
طوروا الرياضيات؟ م���ن هم القادرون/ات
ّ
الرياضية؟
على ذلك؟ من ُيعتبر جزءًا من الجماعة
من ه���و الحاضر في كتب التعلي���م ومن الغائب
ّ
مهمة ألجل تطوير
عنه���ا؟ جميع هذه األس���ئلة
ّ
فلس���فة تعليم ق���ادرة على إصالح التش���وهات
ّ
ّ
التربوي-
القائمة .يجب أن يركز مثل هذا البحث
التعليمي على كش���ف ّ
ّ
اآلليات الفاعلة وتفكيك
لاّ
األفكار السلبية لدى المعلمين بخصوص الط ب
ّ
أبن���اء جماع���ات األقلي���ة؛ وفي المقاب���ل ينبغي
تفكيك المشاعر السلبية وإحساس هؤالء الطالب
بدونية قدراتهم.
ّ
إش���كاليات ومغالطات في وجهة النظر
هناك
القائلة ّ
ّ
ّ
ّ
بأن الرياضيات موض���وع حيادي ثقافيًا.
ّ
ّ
الرياضي���ات الت���ي يعلمونه���ا ف���ي الم���دارس
ّ
مؤسس���ة بمعظمها على الثقافة األوروبية .مثال
ّ
واضح على ذلك هو نظرية فيثاغورس الشهيرة،
ّ
ّ
النهائي
التي تعلمناها جميعًا رغ���م وجود عدد
ّ
الرياضي���ة منذ العصور القديمة –
من البراهين
ّ لاّ
من مصر وبابل والهند والصي���ن .كما أن الط ب
ّ
الع���رب في إس���رائيل يتعلم���ون ويتعاملون مع
مفاهي���م رياضي���ة ّ
مؤسس���ة على لغ���ة باحثي
ّ
ّ
التنوي���ر األوروب���ي ،م���ع أن أجداده���م تحدثوا
ع���ن المواضيع نفس���ها قبل ذلك بـ 4000س���نة.
لماذا ّ
يهمني أن أش���ارككم ذكرياتي الشخصية
الرياضيات ّ
ّ
خصيصًا في اليوم العالمي
عن دروس
ّ
ّ
لمكافحة العنصرية؟ ألن الرياضيات تعتبر «ملكة
العلوم» ،ومس���توى التحصيل في هذا الموضوع
ّ
ّ
يح���دد التصنيف���ات ويؤثر كثيرًا عل���ى القبول
ّ
ّ
للجامعات والكليات المهمة .ولكن أكثر من ذلك،
ّ
ّ
حياديًا خاليًا من
ألن تعليم الرياضيات ُيعتبر أمرًا
ّ
النمطية المسبقة واالنحيازات االجتماعية.
اآلراء
ّ
ّ
ال توجد عنصرية أخطر من العنصرية المكشوفة
ّ
ّ
حياديًا .على المعلمين/
في مجال نعتبره جميعًا
ات في المدارس ،والمحاضرين/ات في الجامعات
ّ
أن َيعوا ّ
أن في الرياضيات سياس���ة ،وأنها تعمل
عل���ى حفظ عالق���ات الق���وى القائم���ة؛ وعليهم
يتحملوا المس���ؤولية ّ
ّ
عما يقومون به
بالتالي أن
ّ
َ
ّ
من ّ
مس ف���ظ بفرص نجاح من ُيعدون خارج طبقة
ّ
معينة ،أو خارج أص���ل أو قومية أو جندر ما .فقط
ّ
بمث���ل هذا الوعي الش���جاع والصادق تتاح فرص
عادلة لجميع التالميذ.
ّ
(*) خبيرة تربوية إسرائيلية من أصول أثيوبية .مركزة التربية
ّ
ّ
ّ
العنصرية في قسم التربية والتعليم في جمعية حقوق
ضد
ً
المواطن .نقال عن موقع الجمعية في الشبكة.

ّ
ّ
جذور انعدام المساواة في الصحة بين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل
المشهد الصحي في إسرائيل :تمييز عميق.

بقلم :نهاية داوود (*)
ّ
ُي ّ
ّ
ّ
األساس���ية التي
الصحة من حقوق اإلنس���ان
عد الحق في
ّ
جرى ترس���يخها في المعاهدات الدولية التي وضعتها األمم
ّ
ّ
ّ
األهم ّية في سبيل ممارسة
الصحة هي مورد شديد
المتحدة.
ّ
يومية س���ليمة ،ومن أجل بناء مجتم���ع منتج .إعالن ألما
حياة
ّ
ّ
ّ
آت���ا لمنظم���ة الصحة العالمي���ة من العام  1978ناش���د الدول
ّ
الصحة وتقليص
األعض���اء من أجل تطبيق مبدأ المس���اواة في
الفج���وات بي���ن الدول ،وفي داخله���ا .وعلى الرغ���م من ذلك،
ال تنج���ح معظم ال���دول في العالم في الوصول إلى المس���اواة
ّ
ّ
الصح���ةّ ،
س���ك ّ
انية مختلفة.
وثمة فجوات بين مجموعات
في
ّ
ويمكن لغياب المس���اواة في الصح���ة أن ينعكس في واحدة
ّ
 أو أكث���ر -م���ن الحاالت التالية :عندما ال يكف���ل القانون الحقّ
ظل غياب قانون ّ
ّ
ّ
ّ
رس���مي؛
صحة
الصحة ،أي في
األساس���ي في
ّ
ّ
وعندما ال يكون توزي���ع الخدمات الصحية متس���اويًا؛ وعندما
ّ
ّ
الصح ّية لدى مجموعات س���كانية مختلفة.
ال تتس���اوى الحالة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البدنية والنفس���ية لمجموعات األقلي���ة في العالم،
الصح���ة
ّ
ّ
ّ
ّ
بمن فيها مجموعة الس���كان األصالنيين ،أقل جودة من صحة
ّ
ّ
المس���تجدة في هذا المضمار تشير
العام .األبحاث
الجمهور
إلى ّ
ّ
أن جذور غياب المس���اواة في الصحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية –
االقتصادية وبالفجوات
االجتماعية –
بالهيكلية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادية ،والطبقية ،والسياسية ،والجندرية ،ومرد جميعها
إلى التمييز والتوزيع غير المتس���اوي للموارد ،وعالقات ّ
القوة
داخل المجتمع.
ّ
ّ
الرس���مي الصادر عام
الصحة
في إس���رائيل ،يرتكز قان���ون
ّ
الصحة
 1994على مب���ادئ المس���اواة والعدلُ ،ويعتبر جه���از
ّ
الصح ّية في العالم؛ لكن على الرغم
فيها من أفضل األجه���زة
ّ
ّ
ْ
ّ
َ
من التحسين الذي طرأ على مؤش���رات الصحة لمجمل السكان
ّ
منذ إقامة إس���رائيل حت���ى اليوم ،ما زالت هن���اك فجوات في
ّ
ّ
ّ
س���ك ّ
األساسية
انية مختلفة .الفجوات
الصحة بين مجموعات
ّ
ْ
ّ
في الصحة قائمة في األس���اس بي���ن المجموعتين العرقيتين
ّ
ُ
ّ
الك َ
الفلسطينيون مواطنو إسرائيل،
بري ْين في البالد :الس���كان
ّ
الس���كان اليهود .هذه الفج���وات َت َ
ظهر على
ومواطنوه���ا من
ّ
ّ
ّ
ّ
نحو ش���به متساوق في مؤش���رات صحية متدنية في صفوف
ٍ
ّ
ّ
ّ
متوس���ط العمر
اليهودي:
العربي مقارنة بالجمهور
الجمهور
ّ
ّ َ
َّ
المتوق���ع عند ال���والدة أقل؛ وفيات الرضع أعلى؛ النس���ب في
ّ
السك ّ
ري وسرطان الرئة) أعلى؛
انتش���ار األمراض المزمنة (نحو
ّ
ّ
ّ
النفس���ية أدنى .يضاف إلى ذلك أن الفجوة
الصحة
مس���توى
ّ
في بعض المؤشرات تشهد ارتفاعًا؛ فعلى سبيل المثال ،قبل
ّ
ّ
متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
عشرين عامًا كان الفرق في
ّ
بي���ن المجموعتين عامي���ن ،لكنه يبلغ الي���وم 3ر 3عام لصالح
ّ
ّ
السك ّ
اليهودية.
انية
المجموعة
ّ
ّ
في ما يلي ،سأس���عى إلى التوقف عند العوامل األساس���ية
ّ
ّ
والفلس���طينيين
الصحة بي���ن اليهود
لغياب المس���اواة في
ّ
األدبيات
مواطن���ي إس���رائيل ،وذل���ك من خ�ل�ال الرجوع إل���ى
ّ
المهنية ومصادر داعمة.

تقزيم االحتياجات الصحية للفلسطينيين في إسرائيل

الع ْر ّ
قي في إس���رائيل يرتبط ارتباطًا وثيقًا
غياب المس���اواة ِ
ّ
ّ
ّ
السياس���ية المتدني���ة للفلس���طينيين مواطن���ي
بالمكان���ة
ّ
ّ
ّ
إسرائيل ،ويعكس س���يرورات تاريخية وطبقية واجتماعية –
ّ ّ
اقتصادية ّ
ّ
العربي ،يتصل بعضها بسياسات
مر بها المجتمع
ّ
ّ
االقتصادية
االجتماعية –
التمييز المتعاقبة وغياب المساواة
ّ
ُ
الس���ك ّ
انيتين ،ويعزى بعضه���ا اآلخر إلى
بي���ن الش���ريحتين
ّ
الصح ّي.
الجهاز
ّ
ّ
تعود جذور غياب المساواة في الجهاز الصحي إلى سيرورات
ُّ
بالتطور منذ إقامة دولة إسرائيل ،ففي تلك الفترة جرى
بدأت
ّ
ّ
ّ
ّ
تقزيم االحتياجات الصحية للبقية الباقية من الفلسطينيين
ّ
لصال���ح االحتياجات الضخم���ة والمعقدة ألف���واج المهاجرين
َّ
وتلق ْ
���وا عالجاتهم عن طريق
اليه���ود الذين وصلوا إلى البالد،
صنادي���ق المرض���ى الت���ي كانت قد ب���دأت تعمل ف���ي فترة
ّ
ّ
ّ
الفلس���طينيون
البريطاني .في تلك الفترة ،ش���كل
االنت���داب
َّ
ّ
ْ
ّ
ّ
أغلبية مطلقة في الب�ل�اد وتلقوا نوعين من الخدمات الصحية:
ّ
ّ
الصح ّية الحديثة التي وفره���ا ّ
أطباء في عياداتهم
الخدم���ات
ّ
الخاص���ة ،وكانت أعداده���م قليلة في تل���ك الفترة؛ وخدمات
ّ
ّ
ّ
ّ
وفرها ِّ
مطببون تقليديون -وهؤالء شكلوا األغلبية.

عند إقامة إس���رائيل ،أهدرت الدولة فرص���ة بناء جهاز ّ
طب ّي
ّ
ّ
يضمن المساواة؛ فقد عمل جهاز «الخدمات
الصح ّية لألقل ّيات»
من خالل التنس���يق ّ
ّ
التام مع الحكم العس���كري الذي خضع له
ّ
مواطنو إس���رائيل الفلس���طينيون على امتداد  18عامًا (1948
ّ
ّ
الصح ّية في
–  .)1966له���ذا الس���بب تخلف تطوير الخدم���ات
ّ
ّ
اليهودي.
العربي كثيرًا عن تطويره���ا في المجتمع
المجتمع
ّ
بعد إلغاء الحكم العس���كري ودخول العرب إلى س���وق العمل
ّ
ّ
الصحة
اإلس���رائيلية ،بدأ العرب يجنون الفائدة م���ن خدمات
ّ
ّ
التابع���ة لصناديق المرضى ،وال س���يما أعض���اء نقابة العمال
ّ
العامة الهس���تدروت وأبناء عائالتهم الذين حصلوا على غطاء
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،أو
تأميني من خالل المش���غلين في سوق العمالة
ّ
كانوا مقربين لألحزاب التي س���يطرت على الهستدروت .على
ّ
ّ
الفلس���طينيين في إسرائيل
هذا النحو بقي نحو ربع الس���كان
ُ
بدون تأمين ّ
صح ّي من ّ
أي نوع كان؛ ّأما الموارد التي استثمرت
ّ
ّ
ّ
في تطوير الخدم���ات الصحية في المدن والقرى العربية ،فقد
َ ً
مقارنة بتلك التي جرى استثمارها في البلدات
كانت شحيحة
ّ
اليهودية.
ّ
ّ
ّ
على الرغم م���ن أن قانون التأمين الوطني الرس���مي الصادر
َ
ّ
ّ
س���لة خدمات ّ
عام  1994قد ّ
صح ّية لكل
غير هذا الوضع ،وض ِم َن
ّ
ّ
ّ
مواطن ،فإنه  -بس���بب طبيعت���ه العمومية -ل���م يتطرق على
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي،
الدوام إلى المشاكل الصحية التي يتفرد بها المجتمع
ّ
ّ
ّ
تتطرق إليها السياس���ات التي اتبعتها وزارة الصحة.
كما لم
ّ
َ
على س���بيل المثال ،على الرغم من أن نس���بة المس���تخدمين
ّ
ّ
الصحة تفوق نسبة
والطب في وزارة
العرب في مهن التمريض
َ
ّ
المس���تخدمين العرب ف���ي وزارات حكومية أخ���رى (نحو %10
ّ
ّ
مقابل  ،)%6فإن تمثيل العرب ف���ي وظائف مركزية في إدارة
ّ
ٍّ
ّ
متدن ش���ديد التدني وش���به معدوم ،باستثناء
الصحة
وزارة
بعض العاملين العرب ف���ي مواقع مرموقة في إدارات األلوية،
وال ّ
سيما لواء الشمال .هذا الواقع ينسحب كذلك على صناديق
المرضى التي يش���غل العرب وظائ���ف قليلة ّ
جدًا في إداراتها
ّ
ّ
ّ
الصحيّ،
السياس���ية عن المجال
المركزي���ة .تحييد االعتبارات
ّ
ّ
ّ ّ
خال من سياسات القوة ،أديا
والتعامل معه كمجال كوني عام ٍ
َ
ّ
كمس���تخدمين في جه���از الصحة من ناحية،
إلى دمج العرب
ّ
ّ
لكن���ه دفع في الوقت ذاته إلى ممارس���ة سياس���ات إقصائية
ّ
ّ
المركزية ،وأدى إل���ى عدم اعتراف وزارة
للعرب ع���ن الوظائف
ّ
ّ
الصحة على امتداد س���نوات عديدة بوج���ود الفجوات اإلثنية
ّ
ّ
في الصحة بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين،
ّ
حت���ى عندم���ا ُع ِرضت ه���ذه الفج���وات في نش���رات مختلفة
أصدرتها الوزارة نفسها.
لاّ
لهذا الس���بب لم َّ
تطبق سياس���ة ردم الفجوات ،إ في بعض
َ
َّ
ّ
االس���تثنائية ،كبرنامج تقليص وفي���ات الرضع في
الح���االت
ٌ
جن���وب الب�ل�اد الذي تحوم ح���ول مدى نجاحه ش���كوك كثيرة
شخصي ّ
ّ
قدمته مديرة البرنامج) .مراجعة التقرير
َ(وفق تقرير
ّ ُ
ّ
ّ
ظهر أن ثمة اليوم إقرارًا
األخير الذي أصدرت���ه وزارة الصحة ت ِ
ّ
ّ
معين���ًا بوجود الفج���وات بين الس���كان اليه���ود والعرب في
ّ
إس���رائيل ،لكن ّ
عمليًا  -حت���ى كتابة هذه الس���طور -ال يجري
ِّ
ّ
تطبيق سياسة تفضيل مصحح في أي من المجاالت ،على الرغم
ّ
من تطبيق هذه السياس���ة في صفوف مجموعات أقل ّية أخرى
ّ
األثيوبي على س���بيل المثال) .أحد األمثلة البارزة
(كالجمهور
ه���و موضوع التدخين في صفوف الرج���ال العرب ،حيث تفوق
ّ
ُ َ
نس���بة المدخنين الع���رب كثيرًا نس���بة نظرائهم في صفوف
اليه���ود (نحو  %43مقابل نح���و  .)%20وقد أظهرت األبحاث ّ
أن
ّ
ونس���ب اإلصابة المرتفعة
ثمة عالقة مباش���رة بين التدخين ِ
بمرض سرطان الرئة في صفوف الرجال العرب ،لكن على الرغم
ّ
ّ
ِّ
مصحح لمعالجة
من ذلك لم َي ْـج ِر حتى اآلن تطبيق خطة تمييز
َ
َ
ّ
ُ
ّ
وقائية ،ولم توضع خطط
ه���ذه الفجوة ،ولم تتخذ ّأية إجراءات
ّ
خاصة لتقليص حجم التدخين في صفوف الرجال العرب ،كما
ّ
يحصل منذ س���نين  -وبنجاح -في ِقطاعات معينة في الدولة
(كالجيش على سبيل المثال).
ّ
عالوة على ذلكّ ،
ّ
بمنالية ووفرة
ثمة مش���كلة مزمن���ة تتعلق
ّ
ّ
الصح ّية في صفوف الع���رب ،وهي تتعلق بالتوزيع
الخدم���ات
ّ
غير المتساوي لخدمات الصحة ،وتنبع من الفجوات القائمة بين
ّ
تضم ُّ
تجمعات كبيرة
المرك���ز ومناطق األطراف ،وهذه األخيرة
ّ
سيما في منطقة الشمالَ .
للعرب ،وال ّ
ووفق تقرير وزارة الصحة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ال يتمتع س���كان مناطق األطراف بمس���توى الخدمات الصحية
ّ
ّ
ّ
الغالبية العظمى من
نفسها التي يتمتع بها س���كان المركز.

الفلس���طينيين تسكن في هذه المناطق ،ولذا ّ
ّ
ثمة
المواطنين
ّ
ّ
ّ
احتم���ال كبير أنهم يعانون من نقص ف���ي الخدمات الصحية
ّ
الصحة .وبما ّ
التي ّ
ّ
أن الملفات
تقدمها صناديق المرضى ووزارة
ّ
ّ
ّ
الطب ّي���ة ال تأتي على ذكر االنتماء اإلثن���ي (القومية) في إطار
ّ
ّ
ّ
خدم���ات الصحة في المجتمع المحل ّي ،ثمة صعوبة في تحديد
َ ً
مقارنة باليهود
مس���توى الخدمات التي يحصل عليها العرب
تحديدًا دقيقًا ،ولذا سيكون أيضًا من الصعب تحديد سياسة
ّ ُ
ّ
نوعي أ ْج ِر َي قبل أكثر
تصحيحية لهذا الوضع .وقد أظهر بحث
ُ
ّ
َّ
ّ
ّ
من َعقد واحد أن جودة الخدمات الصحية التي تقدم للجمهور
ّ
العربي ،وال ّ
ّ
س���يما في منطقة الشمال ،أقل من جودة الخدمات
ّ
اليهودي .في الكثير من الدول،
الت���ي يحصل عليها الجمهور
َ
ْ
ذك���ر ُ
وية ْ
العر ّ
اله ّ
قية للمعالج ،ويجري اس���تخدام
يؤتى على
ّ
ّ
اإلس���تراتيجي لخدمات الصحة
البيان���ات كقاع���دة للتخطيط
ّ
ّ
ّ
األوروبي).
غالبية دول االتحاد
المتساوية (على سبيل المثال:

ّ
الصحة
تداعيات خصخصة جهاز

ّ
ّ
اإلسرائيلي ،التي بدأت بالتعاظم في
الصحة
خصخصة جهاز
السنوات األخيرة ،نهشت (وما زالت تنهش) في مبدأ المساواة
الرس���ميّ ،
ّ
ّ
وأدت إلى
الصح ّي
الذي يرتكز عليه قانون التأمين
ّ
ّ
الصحة .هذه الخصخصة أضرت
ارتفاع في إنف���اق األفراد على
ّ
ّ
ّ
االقتصادية في صفوف المجموعات
الصح ّية
بمنالية الخدمات
ّ
الس���ك ّ
ّ
العربي من بينها .وبس���بب
انية الضعيف���ة ،والجمهور
َّ
ْ
الت ّ
ّ
العرق والحالة االقتصادية،
ماس الوثيق في إس���رائيل بين ِ
ّ
العربية إلى نحو ،%50
تصل ِن َسب الفقر في صفوف العائالت
ّ
بينما تصل هذه النس���ب في صفوف العائالت اليهودية إلى
 .%14وأظهرت األبحاث امتناعًا عن اس���تهالك خدمات ّ
صح ّية
ّ
ّ
ّ
خلفية الضائقة
ضرورية ،وذلك على
معينة وعن اقتناء أدوية
ّ
االقتصادية في المجتمع العربيّ.
ّ
ّ
ّ
العالمية (،)2008
الصح���ة
وأظهر تقرير نش���رته منظمة
الصحةّ ،
ّ
أن الجهاز
حول موضوع تقليص غياب المساواة في
ّ
ّ
الصح ّي ال يشكل سوى عامل واحد من بين مجموعة العوامل
ّ
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي���ة التي تؤثر عل���ى حالة الصحة.
االجتماعي���ة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تأثير الجهاز الصحي على الحال���ة الصحية مهم ،لكن ثمة
ّ
أهم ّية أكبر لعوامل أخرى ،نحو :التربية والتعليم ومس���توى
ّ
العلمي والتش���غيل والعمل والرفاه والمواصالت
التحصيل
ّ
واإلس���كان والخدمات االجتماعية األخرى .سياس���ة التمييز
ّ
الفلس���طينيين
التي تمارس���ها إس���رائيل تجاه مواطنيها
منذ س���نين طويلة ،ودمجهم غير المتس���اوي في االقتصاد
ّ
اإلس���رائيلي ،دفعا إلى ّ
ّ
ّ
اقتصادي بط���يء ،بل حتى إلى
نمو
االقتصادية ،وهذا عامل ّ
ّ
مهم لتفسير
تدهور في أوضاعهم
ّ
ّ
ّ
وجود الفجوات في الصحة بين المجموعتين الس���كانيتين.
ً
ُ
س���يرورات التغيي���ر المتس���ارعة التي ف ِرضت عن���وة على
ّ
الفلس���طيني في العقود األخيرة :النكبة في العام
المجتمع
 ،1948وتهجير الن���اس من أراضيهم وبيوتهم ،وسياس���ة
ّ
مصادرة األراضي وه���دم المنازل ،كلها ألحقت الضرر بثقة
ّ
ّ
ّ
الصحة من بينها،
بمؤسسات الدولة ،ووزارة
الفلس���طينيين
ّ
ّ
وأث���رت على مفه���وم الصحة ،وعلى أس���اليب العيش التي
الغربي ،وهو نمط غير ّ
ّ
صح ّي بالضرورة .على
نزعت إلى النمط
ّ
ّ
ّ
س���بيل المثال ،تبين أن ثمة عالقة بين أسلوب الحياة الذي
ّ
يتطل���ب الكثير من الجلوس ،والممارس���ة القليلة للنش���اط
البدني ،وال ّ
ّ
سيما في صفوف النساء ،وارتفاع الوزن والسمنة
ْ
المفرطة.
ّ
أهم ّية عن س���ابقاتها ،هي أنّ
تق���ل ّ
ّ
ثمة مش���كلة أخرى ال
ّ
ُ ّ
ّ
ّ
الصحة ليس في أعلى سلم األفضلية لدى صناع القرار
موضوع
ّ
ّ
ّ
في إس���رائيل بعامة ،وال في المجتمع العربي بخاصة .الصراع
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي المتدنية،
الفلس���طيني ،ومكانة المجتمع
اإلسرائيلي
ّ
ّ
ّ
والمش���اكل االقتصادية االجتماعية ،وال سيما الفقر والعنف
ّ
والبطالة في صفوف الش���باب ّ
بخاصة ،هذه كلها تس���تقطب
االهتمام ،ويجري في المقابل إهمال مواضيع أخرى كاالهتمام
ّ ّ
ّ
ّ
يصب جل
العربي
الصح ّية ومكافحة األمراض .المجتمع
بالحالة
ّ
طاقاته اليوم في صراع البقاء والمواجهة اليومية للسياس���ات
ّ
ّ
العنصرية في معظمها ،والتي تلحق الضرر بالعرب
الحكومية،
ّ
ّ
كمواطنين متس���اوي الحقوق .عالوة على أن العنصرية بذاتها
ّ
ّ
بالصحة (على س���بيل المثال :سياس���ة ه���دم المنازل
تمس
ٌ
الت���ي تبقي عائ�ل�ات بأكملها ب���دون مأوى سياس���ة تنتهك
ّ
ّ
ّ
العيني
التط���رق
الصحة) ،سياس���ة القضاء عل���ى الفقر دون

العرب���ي تحمل في ّ
ّ
طياتها الكثير من
إلى الفقر في المجتمع
ُ
اإلشكال ،وقد تفضي إلى توس���يع الفجوات بين المجموعتين
ّ
ّ
الس���ك ّ
انيتين .كل هذه األمور حرفت االهتمام عن االنش���غال
ّ
ّ
ّ
المجتمعية.
العربي ومن ِقبل القيادات
بالصحة ف���ي المجتمع
ّ
ُّ
ُّ
على س���بيل المثال ،ال يجري التطرق إلى موضوع الصحة تطرقًا
ّ
ج ّد ّيًا في ّ
الرؤيوية التي ُوضعت في المجتمع
أي من الوثائ���ق
ِ
ّ
ّ
ّ
العربي في الس���نوات األخيرة ،وثمة عدد قليل من الجمعيات
ّ
ّ
ّ
الصحة في المجتمع
المدنية التي تعمل في مجال
والمنظمات
ً
العربيَ ،
ّ
ّ
الجمعيات الت���ي تعمل في مواضيع
مقارن���ة بأعداد
ُ
ّ
ّ
اجتماعية أخرى ،والنشاط المجتمعي في هذا المضمار شحيح
ّ
جدًا.

متطلبات التغيير

ّ
ك���ي يطرأ ُّ
ّ
الصح ّي���ة لدى المجتمع
ج���ذري على الحالة
تغير
ّ
ّ
ّ
الفلس���طيني في إس���رائيل ،ثمة حاجة إلى تغيير جذري على
ّ
ّ
أساس���يين .على صعي���د الجهاز الصح ّ
���ي ،يجب
صعيدي���ن
ّ
االعت���راف بوجود الفج���وات اإلثنية بين الع���رب واليهود في
ّ
ّ
الصح ّي���ة ،والعمل على تقليصهاّ .
ثمة
الصح���ة وفي الخدمات
ّ
ّ
الصح ّية والتزويد
أهم ّي���ة لفحص منظوم���ة توزيع الخدم���ات
بها من ِقب���ل صناديق المرضى والعمل على تصحيح الفجوات
ّ
ّ
ش���ف ّ
افية ف���ي المعلومات
التي ف���ي داخلها ،وهو ما يتطلب
َ
ّ
ثقافيًا
المالء مة
م���ن ِقبل الصنادي���ق .وعلى توفير الخدم���ات
ّ
ّ
يتحول إلى منهج عمل أساس���يّ
ولغوي���ًا للمرضى الع���رب أن
ّ
في الجهاز الصح ّ
���ي .وعلى دمج العرب في الوظائف المرموقة
ّ
ّ
ّ
الصح���ة وفي الجهاز الصح���ي أن يصبح جزءًا من
داخ���ل وزارة
ّ
التخطيط اإلس���تراتيجي الطويل األمد لتقليص الفجوات .من
ِّ
ّ
ّ
المصح���ح ْ
ميزانيات
عبر رصد
المهم تطبيق سياس���ة التمييز
ّ
ّ
ّ
ّ
خاص���ة لتقليص الفج���وات في قضايا صحي���ة حارقة وملحة،
َ
َّ
نح���و :وفيات الرض���ع؛ التدخين في صفوف الرجال؛ الس���منة
ْ
ّ
الس���ك ّ
ري؛ الحوادث في صفوف
المفرطة في صفوف النس���اء؛
ّ
ّ
النفس���ية؛ العنف داخ���ل العائلة .يجب العمل
الصحة
األوالد؛
ّ
ّ
العنصري���ة والتمييز ف���ي وزارة الصحة والقضاء
على فض���ح
عليهما ْ
عبر تعيين مس���ؤولين عن هذه الظاهرة على مستوى
ّ
ّ
األلوي���ة ،وعلى مس���توى خدم���ات الصح���ة المجتمعية وفي
المستش���فيات .الكثير م���ن الدول في العالم أقامت أقس���امًا
ّ
الصح ّي لمعالجة ّ
ّ
ّ
صحة مجموعات األقل ّية.
خاصة في جهازه���ا
ّ
ّ
ّ
المؤسس���ات القومية للصحة ف���ي الواليات
م���ن أمثلة ذل���ك:
ّ
المتحدة ،وفي بريطانيا .هذه الخطوة تس���توجب تأهيل قوى
َ
ّ
ّ
الثقافية وتأهيل أشخاص لوظائف ُ«م ّروجين
للمالء مة
بشرية
ّ
ّ
ّ
دخل مزودو
للصحة» .تصبح هذه
اإلستراتيجية ممكنة عندما ُي ِ
ّ
ّ
ّ
الصحية رموزًا تش���خيصية للقومية والمنش���أ في
الخدم���ات
ّ
ّ
َ
ّ
الصح ّي ،كما هو متعارف عليه في بعض الدول الغربية
الملف
َ
ُ
ّ
الصحة ومن ث ّم ت َ
رصد
التي تجري فيها متابع���ة الفجوات في
ّ
الميزانيات المالئمة لدراسة الموضوع.
ّ
العربي في الداخل ،من الواجب إقامة
على مستوى المجتمع
ّ
ّ
ّ
مهني يعمل على تش���خيص القضاي���ا الصحية
فريق عم���ل
ّ
الملحة وينقلها لتكون ضمن معالجة قيادات المجتمع العربيّ
ّّ
ّ
(نواب البرلمان واألحزاب ورؤساء الس���لطات المحلية) ،وهؤالء
يس���تطيعون القيام َبدور ّ
مهم في هذا المضمار .يس���تطيع
َ
ُ
ُ ّ
هذا الفريق العمل من خالل التعاون مع صناع القرار في جهاز
ّ
ّ
الصح ّية داخل المجتمع
الصحة في س���بيل تحس���ين األوضاع
ّ
ّ
العربي الفلس���طيني في إسرائيل ،من خالل ممارسة الضغوط
ّ
ّ
الصحة وفي الوزارات
على ُصناع القرار في الحكومة وفي وزارة
التي تتقاطع مواضيع انش���غالها مع مواضيع انش���غال وزارة
ّ
الصحة.
ّ
الحكومية تجاه المجتمع
وفقط من ش���أن تغيير السياس���ة
ّ
العرب���ي والتعامل مع أبنائه كمواطنين متس���اوي الحقوق أن
ُ ْ
ّ
ّ
يحس���ن المكانة السياس���ية لهذا المجتم���ع ،وأن يفضي إلى
َّ
ّ
ّ
االقتص���ادي ،ومن ثم
االجتماعي –
تقلي���ص غياب المس���اواة
ّ
الصحة بين مواطني إسرائيل
إلى تقليص غياب المساواة في
ّ
الفلسطينيين ومواطنيها اليهود.
(*) محاضرة كبيرة في قس���م ّ
صحة الجمهور ،ورئيس���ة مسار النهوض
ِ
ّ
ّ
الصح ّية ،جامعة بن
بالصحة ،ورئيس���ة لجنة األخالق في قس���م العلوم
غوريون في النقب .ه���ذه المقالة ظهرت أخيرًا في مجلة «منبر» الصادرة
عن معهد فان لير في القدس.
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«بتسيلم» :قضاة المحكمة العليا
صادقوا للدولة على اقتراف جريمة حرب!
*«إجراءات هدم منازل سكان تجمع خان األحمر وترحيلهم منه وإسكانهم
في بلدة أخرى مرتبطة بتقويض حياة السكان وتشكل جريمة حرب يتحمل
جميع الضالعين فيها المسؤولية الشخصية عنها!»*
قال���ت منظم���ة «بتس���يلم» (مرك���ز المعلوم���ات
ّ
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة) إن
ثالثة قضاة في المحكمة اإلسرائيلية العليا صادقوا
مؤخرًا إلسرائيل على أن تقترف جريمة حرب.
وأضافت المنظمة ،في بيان صادر عنها األس���بوع
الفائ���ت ،إنه في يوم  2018/5/24قرر قضاة المحكمة
العليا نوعم س���ولبيرغ وعنات برون وياعيل فلنر أنه
يحق للدولة هدم منازل س���كان تجم���ع خان األحمر
وترحيلهم منه وإس���كانهم في بلدة أخرى .وأشارت
إل���ى أن ه���ذه اإلج���راءات مرتبطة بتقوي���ض حياة
الس���كان ،وهي تش���كل جريمة حرب يتحمل جميع
الضالعين فيها المسؤولية الشخصية عنها.
وأوض���ح البي���ان أن س���كان تجمع الخ���ان األحمر
ينحدرون من قبيلة الجهالين .وفي الخمسينيات تم
تهجيره���م من منطقة تل عراد في النقب وس���كنوا
ف���ي الموقع ال���ذي تقع فيه اليوم مس���توطنة كفار
أدومي���م .ثم جرى تهجيرهم من هناك فانتقلوا إلى
ْ
كيلومترين
مكان س���كناهم الحالي على بعد حوالي
جنوبي المس���توطنة .ويتكون التجمع من  32أس���رة
ً
يبلغ تعداد أفرادها  173بينهم  92طفال .ويوجد في
ّ
التجمع أيضًا مس���جد ومدرسة يدرس فيها أكثر من
 150طالب���ًا تتراوح أعمارهم بين  6و 15عامًا نصفهم
ّ
التجمعات المجاورة.
من
ومنذ س���نوات طويل���ة تعمل إس���رائيل على طرد
التجمع م���ن موقعه وأح���د األهداف م���ن وراء ذلك
هو توس���يع المس���توطنات المجاورة وضم المنطقة
فعليا إلس���رائيل وه���ي خالية من الفلس���طينيين
وقطع الضف���ة إلى نصفين .لهذا الغرض فقد حولت
ُ
السلطات حياة الس���كان إلى حياة ال تطاق على أمل
الدف���ع بهم إلى ترك بيوته���م وكأنما برغبة منهم:
ّ
التجم���ع بش���بكة الكهرباء
ترف���ض إس���رائيل ربط
والمياه والصرف الصحي والطرق وتمنع بناء المنازل
أو المباني العامة وتقلص مساحات المراعي .نتيجة
لهذه السياسة فقد اضطر الس���كان الفلسطينيون
إل���ى العيش في ظروف مزري���ة والمعاناة من نقص
خدمات الصحة والتعليم والرفاه.
ق���دم س���كان التجمع ع���ددا من االلتماس���ات إلى
محكم���ة العدل العلي���ا بهدف من���ع ترحيلهم .في
المقابل قدم س���كان المس���توطنات ف���ي المنطقة
التماس���ات طالبوا فيها الدولة بتنفيذ أوامر الهدم.
ُ
وقد تم رفض جميع االلتماسات بعد أن وعدت الدولة
َ
المحكم���ة بالبحث عن حلول بديلة لصالح الس���كان.
في االلتماس األخير أعلن���ت الدولة أنها وجدت حال
وأنها تنوي نقل الس���كان إلى «الجهالين غرب» على
مقرب���ة من بلدة أبو ديس .وقد عارض الس���كان هذا
المخطط غير أنه ف���ي يوم  2018/5/24رفض القضاة
ادعاءاتهم وق���رروا انه يحق للدولة نقلهم .وقد قرر
القاضي س���ولبيرغ ،الذي صاغ قرار الحكم ،أن نقطة
االنطالق في المداولة «التي ال خالف بش���أنها» تقوم
عل���ى أن «البناء ف���ي منطقة خان األحم���ر بما فيها
المدرس���ة وكذلك بيوت الس���كان ليس���ت قانونية»
وله���ذا من الواض���ح أن الدولة مخول���ة بإصدار أوامر
الهدم ضدهم .وفقا لنظريته وبعد اتخاذ هذا القرار
داع لالستغراق بالمزيد من التفكير
فإنه ليس هناك ٍ
والس���ؤال الوحيد المطروح أمام القضاة هو :بالنسبة
لتنفي���ذ أوامر الهدم وبخص���وص البديل المعروض
على السكان هل يحق للمحكمة التدخل في الطريقة
التي تختارها الدولة «لف���رض القانون»؟ .وقد أجاب
القضاة عل���ى هذا بالنفي وأقروا بأن���ه «ال توجد علة
قانونية للتدخ���ل في قرار وزير الدفاع بتنفيذ أوامر
الهدم».
وأكدت «بتس���يلم» أنه من خالل حكمهم هذا اختار
القض���اة قصر مهمتهم على األس���ئلة البيروقراطية
وحس���ب مع أنه ل���م يت���م تعيينهم له���ذا الغرض
كقضاة في المحكمة العلي���ا .إن اختيار هذه الطريق
الرسمية يتيح لهم تجاهل الصورة الكاملة للسياسة
اإلس���رائيلية الممتدة على مر الس���نين تجاه سكان
التجمعات الفلسطينية في الضفة وتنحية تعليمات
القانون اإلنساني الدولي جانبا .غير أن هذه الرسميات
القانونية ليست إال غطاء بائسا للجوهر ذاته :حقيقة
إقدام إسرائيل على ارتكاب جريمة حرب.
وعرضت المنظمة بعض الحقائق التي اختار هؤالء
القضاة عدم اإلش���ارة إليها في ق���رار الحكم الصادر
عنهم ،وهي:

ال يوجد أي معنى لـ«عدم قانونية البناء»
لقد ت���م بالفعل بناء المباني ف���ي التجمع دون أن
يحصل الس���كان عل���ى تراخيص بناء من الس���لطات
اإلس���رائيلية ،غير أن السكان س���لكوا هذا المسلك
لي���س لكونهم «متجاوزي���ن للقان���ون» بطبيعتهم
بل لكون السياسة اإلس���رائيلية ال تتيح لهم مطلقا
تقديم طلبات للحصول عل���ى تراخيص بناء .وهكذا
اضطر الس���كان إلى بناء منازل بدون تراخيص ونظرا
ألن التجم���ع ال يبق���ى عل���ى حاله فقد اضط���روا إلى
االس���تمرار بالبناء على هذه الش���اكلة .وقد سارعت
س���لطات البناء والتنظيم إلى إصدار أوامر هدم .لم
تتصرف الس���لطات اإلس���رائيلية من منطلق البراءة
والس���ذاجة بل تعاملت بصورة قاس���ية وعنيفة من
خالل التدليس الرس���مي .وفي ظل غياب أي إمكانية
ّ
البناء بصورة قانونية ومرخصة فأي معنى يمكن أن
يكون الدعاء عدم قانونية البناء؟.

ّ
ً
وفضال عن ذلك تنصلت الدولة دائمًا من واجباتها
في مجاالت التنظيم تجاه س���كان ه���ذه التجمعات
وهي ترفض إع���داد أية مخطط���ات لصالحهم .كما
أن المخططات التي اقترحتها الدولة كانت مرتبطة
دائما بتغييرات مفرطة في نمط حياة الس���كان وتم
إعدادها دون استشارتهم .كما أن المخططات التي
قدمها الس���كان بأنفس���هم ل�ل�إدارة المدنية ورغم
أن هذه ليس���ت مس���ؤوليتهم بالمطلق تم رفضها
بادعاءات شتى.

البديل الذي تقترحه الدولة غير مناسب
مخطط نقل الس���كان إلى منطق���ة الجهالين غرب
ت���م ب���دون استش���ارة الس���كان وفي تج���اوز لهم.
هذا ه���و الروتي���ن التنظيمي في الضف���ة :ال يوجد
للس���كان الفلس���طينيين أي مش���اركة ف���ي لج���ان
التنظي���م المختلفة التي تفعلها الدولة للدفع قدما
بمصالحه���ا .المخطط ال يقتصر على إكراه الس���كان
على ترك منازلهم وحس���ب بل إحداث تغيير مفرط
في نمط حياتهم .وعل���ى العكس من أقوال القضاة
ف���إن المخطط ال يتي���ح لهم االس���تمرار بالعمل في
الرعي وقد أوضحت الدولة هذا صراحة في ردها على
االلتماس .ووفقا ألقوالها فإن «سياس���ة مؤسس���ات
التنظي���م ف���ي المنطقة هي تقوية ح���ي الجهالين
وإيجاد تواصل عمراني لبل���دة قوية وقابلة للوجود»
وإن ق���رب الحي الجدي���د من البلدات الفلس���طينية
والمس���توطنات ف���ي المنطقة «يوفر أماكن كس���ب
للرزق» للسكان.
وعدا عن ذلك أشارت الدولة صراحة إلى أنه بمقدور
الس���كان االس���تمرار في رعي الماشية في المساحة
الواقعة خارج الحي لكنها أكدت «الحي مخطط فعال
في بيئة بلدية ولهذا فهو ال يحتوي على مس���احات
للمراعي ومزروعات كبيرة لكن ُيسمح فيه ببناء مخازن
ساعدة إلعالة العائالت».
وحظائر صغيرة كموارد ُم ِ

تعليمات القانون اإلنساني الدولي ّ
أقرت بأن النقل
القسري لسكان المناطق المحتلة ُيعتبر جريمة حرب
قرار القضاة يعتمد حص���را على االدعاء بخصوص
«البن���اء غير القانون���ي» وأن المحكمة ال تتدخل في
تحديد س���لم األولويات الخاص بـ «تطبيق القانون».
غير أن المكان الذي يصدر في���ه القضاة األمر بطرد
الس���كان هو منطقة محتلة تس���ري عليها تعليمات
القان���ون اإلنس���اني الدول���ي التي تلزم إس���رائيل
بخصوص جميع إجراءاتها في المناطق المحتلة.
عل���ى النقيض م���ن االنتهاكات األخ���رى الكثيرة
التي تقترفه���ا الدولة في المناط���ق التي احتلتها
فف���ي الحالة المعروض���ة فإن الدول���ة والمحكمة لم
تبذال جهدا في توفير ش���رح وفقا لم���ا تراه ،لماذا ال
تعتبر سياستها بمثابة انتهاك لتعليمات القانون
اإلنس���اني الدولي .ب���دال عن ذلك فه���ي تصر على
اختصار المداولة كأن الحديث يدور عن ش���أن ضيق
وفني يتعلق بـ»البناء غير القانوني».
غي���ر أن الواقع هنا أيضا مختل���ف :إننا ال نتحدث عن
انتهاك هامش���ي له���ذه التعليمات بل ع���ن انتهاك
يعني اقتراف جريمة حرب .وتعليمات القانون الدولي
تحظر النقل القس���ري للمدنيين المحميين إال إذا كان
األمر لغ���رض س�ل�امتهم أو لحاجة عس���كرية حيوية.
مفه���وم ضمنا أن هذه االس���تثناءات ال صلة لها حيث
تس���عى الدولة إلى الس���يطرة على المس���احة لغرض
التوسيع المستقبلي للمستوطنات في المنطقة أو ألي
هدف مش���ابه .إن حظر النقل القس���ري ال يسري فقط
على النقل من خالل استعمال القوة الملموسة بل أيضا
في الحاالت التي يترك الس���كان بيوتهم عن غير إرادة
محض���ة أو نتيجة الضغط عليه���م وعلى عائالتهم .إن
النقل القس���ري جريمة حرب ويتحمل الضالعون فيها
وفي المصادقة عليها مسؤولية شخصية عن اقترافها.
وختمت «بتسيلم»:
من خالل قرارهم بش���أن خان األحم���ر أزال القضاة
الحاجز األخير الذي كان يعيق إس���رائيل لغاية اآلن
وأع���اق طرد التجم���ع وصارت الطري���ق اآلن مفتوحة
أم���ام الدولة لتنفيذ مخططها بتهجير الس���كان .لم
يبتدع القضاة هذه السياس���ة ولم يبادروا إليها .إن
الرصيد الخاص بهذا منس���وب إلى م���ن يقفون في
أعلى المستوى السياس���ي ،فطرد سكان تجمع خان
األحمر هو جزء من سياس���ة تمتد على مدار السنين
تنتهجها إس���رائيل في المناطق المحتلة .بالعموم
تعتبر إسرائيل معظم مناطق الضفة بمثابة مناطق
تخ���دم احتياجاتها فقط وه���ي تعمل بتصميم من
أجل تقليص التواجد الفلسطيني إلى الحد األدنى.
وكم���ا هو الحال في حاالت كثيرة أخرى فقد انخرط
القضاة هنا أيضا في الجهد وعبدوا الطريق نحو تنفيذ
السياسة غير القانونية .لقد شرعن قضاة المحكمة
العليا على مدار السنين وعلى وجه التقريب كل مس
بحقوق الفلس���طينيين طرح عليه���م :هدم المنازل
واالعتقاالت اإلداري���ة والتعذيب والقيود على حرية
الحركة والتنقل ومص���ادرة الحق بالتعويضات جراء
الضرر الذي تس���ببت به قوات األم���ن .إن قرار الحكم
األخير هذا ُيضاف إلى هذه القائمة وفي هذه المرة
يفتح الطريق أم���ام الدولة الرتكاب جريمة حرب .وال
تقتصر المسؤولية الش���خصية عن اقتراف جريمة
حرب كهذه على من ُيحدد السياسة وحسب بل تقع
أيضًا على من مهد لصالحهم المسار القضائي.

مبنى «وزارة الدفاع اإلسرائيلية» في تل أبيب.

رفض الضباط والجنود االنتقال إلى صحراء النقب
ّ
يتسبب بتعثر نقل القواعد العسكرية من تل أبيب!
*إسرائيل تسعى منذ  15عاما وأكثر لنقل قواعد عسكرية من وسط البالد إلى شمال صحراء النقب (جنوبا) ومشروعها يتعثر
*الهدف من هذا إخالء أراض في وسط البالد ألغراض اإلسكان والتطوير ،والمساهمة في نشر اليهود في كافة أنحاء البالد
*آالف كثيرة من العاملين يرفضون ترك الحياة العصرية والشبابية في منطقة تل أبيب الكبرى والسكن في صحراء النقب*
تش���ير التقاري���ر األخي���رة إلى أن مش���روع نق���ل القواعد
العس���كرية اإلس���رائيلية من وس���ط البالد إلى شمال صحراء
النقب م���ا زال يتعثر ،بالرغم من الميزاني���ات الضخمة التي
رص���دت لهذا الغرض على مر الس���نين .ويس���تدل من هذه
التقاري���ر أن مش���كلة اإلس���رائيليين األكب���ر ه���ي في نقل
الوحدات االستخباراتية ،والعاملة في مجال التقنية العالية
(الهايت���ك) ،ألن العاملين فيها ،وهم بغالبيتهم الس���احقة
من األجيال الش���ابة ذات المؤهالت العلمية العالية ،ترفض
مغادرة الحياة العصرية في وس���ط البالد والسكن في صحراء
النقب.
وقد ظهر هذا المشروع منذ سنوات طويلة ،لكن منذ سنوات
األلفي���ن األولى ،في ظل حكومة أريئيل ش���ارون األولى ،دخل
مس���ار القرارات الحكومية ،وتم وضع سلس���لة من األهداف
الزمني���ة ،وباإلمكان الق���ول إنه لم يتم تحقيق ش���يء منها.
وخالل والية حكومة نتنياهو قبل الس���ابقة كان العام الجاري
 2018هدفا إلنهاء عملي���ة االنتقال ،واآلن ال يبدو أن باإلمكان
انجاز هذا المشروع حتى نهاية العام المقبل  ،2019بل وحتى
بعده.
وحس���ب التقارير ،التي وردت في الصحاف���ة االقتصادية،
ومنه���ا «ذي مارك���ر» و»كالكاليس���ت» ،ف���إن الحكومة كانت
قد رص���دت  300مليون ش���يكل ،أي قراب���ة  84مليون دوالر،
لغرض تخطيط وتنظيم المنطق���ة المخصصة لنقل القواعد
العس���كرية ،بالقرب من مدينة بئر السبع .لكن كما يبدو فإن
االنتق���ال لمرحلة البناء س���يتأجل ،إلى حي���ن ضمان عملية
االنتق���ال .وهذا عل���ى ضوء حال���ة االعتراض عل���ى االنتقال
للعيش في النقب ،لدى الغالبية الساحقة من حوالي  19ألفا،
معظمهم من الجنود في الجيش النظامي.
وكان رئيسان س���ابقان لجهاز المخابرات العسكرية ،أفيف
كوخافي وهيرتس���ي هليفي ،قد حذرا الحكومة من أن عملية
االنتقال هذه قد تدفع بأعداد كبيرة من العاملين في القواعد
العس���كرية لمغادرة صف���وف الجيش نحو الحي���اة العملية
المدني���ة .وقال���ت «ذي مارك���ر» إن جهاز المخاب���رات أجرى
اس���تطالعات بين الجنود والضباط والعاملي���ن في الوحدات
االس���تخباراتية والهايتك ،وكان االنطباع الناشئ من نتائج
االستطالعات أن نقل القواعد سيجبي ثمنا باهظا من الجيش،
كون أن العاملين المتفوقي���ن في مجالهم لن يقبلوا العيش
في النقب ،برغ���م المغريات التي س���تعرض عليهم ،خاصة
وأنه���م في اللحظة التي يغادرون فيه���ا العمل في الجيش،
ُ
س���تعرض عليهم فرص عمل في الس���وق ،وقد تكون بشروط
أفضل.
وتق���ول التقارير إنه من المتب���ع أن يتنقل ضباط وجنود
الجيش النظامي للعيش في مناطق قريبة من معسكراتهم،
ولك���ن هذا صعب حينما يك���ون الحديث عن الوحدات ذات
االختصاص التكنولوج���ي والهايتك ،ألن أمامهم مغريات
أكبر في الس���وق المفتوحة .وتبي���ن أن رفض االنتقال كان
حتى حينما يجري الحديث عن منطقة تبعد عن مدينة بئر
الس���بع الكبرى بحوالي  10دقائق س���فر بالسيارة .لكن من
ناحيتهم فإنه ال يمكن المقارنة بين الحياة في مدينة تل
أبيب ومنطقتها الكبرى ،وبين مدينة بئر السبع.
وفي اجتماع عقد قبل أيام ،بمشاركة عدد من المسؤولين
ُ
في دوائ���ر القرار ،طرحت فكرة مد س���كة حديد مباش���رة،
إلى المنطقة التي تم التخطيط لنقل القواعد العس���كرية
اليه���ا .وتبين أن كلفة المش���روع قد تصل إل���ى 4ر 2مليار
ش���يكل ،وهو ما يعادل  667ملي���ون دوالر .وكان الالفت أن
وزير المالية موش���يه كحلون وافق على هذه الفكرة ،برغم
كلفته���ا العالية ،وعرض ميزانية تق���ارب  28مليون دوالر
لغرض تخطيط س���كة الحديد .وي���رى كحلون بفكرة كهذه
كجزء من االس���تثمار في النقب .وأعل���ن ممثلو الجيش في
االجتماع أنهم سيفحصون ما إذا كان مشروع سكة الحديد

سيغير من حالة الرفض القائمة لدى العاملين.

خلفيات نقل القواعد ودوافع الرفض
من الواض���ح ،كما ذكر ،أن الجانب العس���كري كهدف لنقل
القواعد العسكرية من مركز البالد إلى شمال منطقة الجنوب،
في هذه الحالة العينية ،هو جانب ضعيف للغاية ،إذ أن طول
الخط الهوائي بين المنطقة المخصصة للقواعد العس���كرية
في الجنوب ،وبي���ن مواقعها في مركز الب�ل�اد ،هو في حدود
 80كيلومت���را بالمع���دل ،لذا ف���إن لهذا المش���روع هدفين
مركزيين :األول ،إخالء أراض ذات قيمة من الصعب تقديرها
بثمن ،في قلب منطقة تل أبيب الكبرى ،الس���تغاللها ألغراض
تجارية واس���كانية ،والثاني له ارتباط باألول ،وهو الس���عي
لنش���ر اليهود في ش���مال البالد وجنوبها ،فهذا هو التوزيع
الديمغرافي الذي تسعى له إس���رائيل منذ قيامها ،ويفشل
في تحقيق أهدافه بالحجم المطلوب.
وتش����هد منطقة مركز البالد ،وبش����كل خاص منطقة تل
أبيب ،ما يش����به حال����ة تفجر س����كانية ،كونه����ا المنطقة
االقتصادية األضخم ،من دون منافس ،وهي وجهة األجيال
الش����ابة ،نظرا لطبيعة الحياة العصرية ،وخاصة الش����بابية
منها .وكذا هي عنوان العاملين ف����ي الصناعات العصرية،
وخاص����ة الهايتك .وهذا االكتظاظ الس����كاني ينعكس في
ارتفاع حاد في أسعار البيوت ،التي ترتفع بالمعدل بنسبة
 %250عما هي عليه األس����عار في الم����دن والبلدات البعيدة
عن مركز البالد ،ش����ماال وبالذات جنوبا .وكذا أيضا بالنس����بة
لظاه����رة االختناقات المرورية ،الت����ي باتت أزمة حادة جدا،
تؤثر على جودة الحياة.
وعلى سبيل المثال يصل االكتظاظ السكاني في مدينة تل
أبيب ،حس���ب معطيات العام  ،2016إلى حوالي  8500نس���مة
على الكيلومتر المربع الواحد ،مقابل  1750نس���مة في مدينة
بئر الس���بع ،وإذا بحثنا عن معطيات على مس���توى المنطقة
الواسعة ،س���نجد الفجوة أكبر بكثير ،كون أن بئر السبع تقع
في صحراء النقب (شمال جنوب البالد).
ولذا فإن جهات التخطيط االستراتيجي شرعت منذ سنوات
عديدة في البحث عن أراض جديدة في وس���ط البالد ،وبالذات
في مدينة تل أبيب ومنطقتها .وتم وضع مشروعين مركزيين:
األول ،إخ�ل�اء مراف���ق ضخمة م���ن منطقة تل أبي���ب ،فجاءت
الفكرة منذ م���ا يزيد عن  15عاما بإخالء القواعد العس���كرية،
وبالذات قواعد االستخبارات ،ومعها المطار الداخلي المدني
المسمى «دوف» ،القائم وسط األحياء السكنية في تل أبيب.
والمش���روع الثاني هو م���ا أطلق عليه «إخالء وبن���اء» ،بمعنى
هدم أحياء س���كنية قديمة ،منها م���ا أقيم قبل  40و 50عاما،
مقابل تعويضات ألصحاب البيوت ،لغرض بناء أحياء جديدة
ببنايات كثي���رة الطوابق ،وله���ذا الغرض يت���م أيضا إعادة
تخطيط وتنظيم األراضي التي يتم اخالؤها.
وفيما أن المش���روع الثاني ،ومط���ار دوف ،هو قيد التنفيذ،
فإن مش���روع نق���ل القواعد العس���كرية م���ا زال يتعثر ،وتم
اقتطاع عدة سنوات من الهدف األصلي إلنهاء عملية النقل.
واله���دف الثاني ،لمش���روع نقل القواعد العس���كرية ،هو
التوخ���ي بأن يقتنع عش���رات آالف العاملين في الجيش ،من
عناصر الجيش النظامي ،والعناصر ضمن الخدمة العسكرية
اإللزامي���ة ،أو العاملين في مرافق الجيش م���ن المدنيين ،أن
ينتقلوا للس���كن كليا في جنوب البالد ،في منطقة بئر السبع.
واس���تنادا لما ورد سابقا ،فإن الحديث يجري عن  19ألف عامل
في الوحدات ذات الطابع االستخباراتي والهايتك ،والغالبية
الساحقة من هؤالء لها عائالت ،ما يعني أن الحديث ،من جهة
المخططين ،بات عن عشرات األلوف ،ينتقلون للسكن فرضيا
إلى صحراء النقب.
إال أن هذا ،واستنادا للوقائع على األرض على مدى السنين،
س���يبقى فرضية صعب���ة المن���ال ،على األقل في الس���نوات

القريب���ة ،ألن المنطق يقول إن آالف العائالت هذه ،التي هي
بغالبيتها الساحقة جدا من األجيال الشابة ولديها أطفال ،لن
تقبل باالنتقال من منطقة االزدهار ،والحياة النابضة ،وخاصة
الش���بابية ،من أج���ل العيش في منطق���ة صحراوية ،ظروفها
االجتماعية أضعف بما ال يقاس من منطقة المركز .وكذا فإن
الزوجات أو األزواج سيكون عليهم ترك أعمالهم في المنطقة
الكبرى ،من اجل عمل ش���ريك الحي���اة ،ومن فوق كل هذا فإن
الحدي���ث يجري عن ذوي مؤهالت مهني���ة علمية عالية جدا،
سيجدون فرص عمل في السوق المفتوحة ولربما بأجور أعلى.
وكما رأينا في ما س���بق هن���ا ،فإن دوائر القرار تس���توعب
ه���ذا الحال ،ولذا جاءت فكرة مد س���كة حديد حتى المنطقة
المخصصة للقواعد العس���كرية ،بكلفة تصل إلى حوالي 667
مليون دوالر ،ما يعني أن هناك حالة استسالم لواقع أن آالف
العائ�ل�ات تلك لن تنتق���ل للعيش في صح���راء النقب .ولذا
إذا س���قط الهدف الديمغرافي في هذه الحالة ،فعلى األقل
يضمن���ون الهدف الجغرافي ،بمعنى كس���ب أراضي القواعد
العس���كرية ،وهذا ما يمكن فهم���ه مما قاله وزي���ر المالية،
موش���يه كحلون ،في اجتماع عقد مؤخرا ،بأنه س���يعمل على
إيج���اد ميزانية 4ر 2مليار ش���يكل إلقامة س���كة الحديد ،ألن
الجدوى أكبر.
وكم���ا ذكر فإن الحكومات اإلس���رائيلية ،عل���ى مدى عقود،
تسعى إلى نشر اليهود في سائر أنحاء البالد ،وبشكل خاص
في الشمال ،حيث نسبة فلسطينيي الداخل  ،%53والجنوب،
صحراء النقب بالذات ،حيث نسبة العرب تقارب  .%40وأقيمت
له���ذا الغرض مدن ،والمئات من البل���دات الصغيرة ،من أجل
جذب اليهود للس���كن في هاتين المنطقتي���ن ،مع مغريات
كثيرة ،في صلبها امتيازات ضريبية ومالية أخرى .إال أن واقع
الحال يقول شيئا آخر ،فالغالبية الساحقة من األجيال الشابة
اليهودي���ة ،التي عائالتها تس���كن في الش���مال والجنوب،
تزحف بشكل متواصل نحو وس���ط البالد ،فور إنهاء المرحلة
المدرس���ية ،ومن بعدها العس���كرية .وخاصة الشريحة التي
تنتقل إل���ى التعليم العالي ،فهي تبحث عن حياة الش���باب
العصرية ،والمنطقة االقتصادية األكثر ازدهارا.
وأبرز مثال على هذا مدينة نتس���يرت عيليت ،التي أقامها
دافيد بن غوري���ون في العام  ،1956عل���ى أراض مصادرة من
مدين���ة الناص���رة وعدة قرى مج���اورة ،اعتق���ادا منه أن هذه
المدينة ستبتلع الناصرة وجوارها .وما جرى حتى اآلن يمكن
القول إنه العكس .فاليوم نس���بة العرب الرس���مية ،بمعنى
المس���جلين في مدينة نتس���يرت عيليت ،تف���وق  ،%28من
أصل قرابة  52ألف نس���مة ،وفعليا تفوق  ،%33بمعنى أناس
مقيمين في المدينة ولكن ما زالوا مس���جلين في الناصرة أو
القرى األخرى .وهذه نس���ب في ارتف���اع متواصل .وهم قوة
انتخابية جدية .والعرب ممثلون في المجلس البلدي بقائمة
وحدوية ،س���بقت القائمة المشتركة في الكنيست بسنوات،
ونائب رئيس البلدية هو عربي ،الدكتور شكري عواودة.
والحال نفسه بدأ في السنوات األخيرة في مدينة كرميئيل،
الجاثمة على أراضي قرى الش���اغور ،في وسط منطقة الجليل،
وهي أيضا تحظ���ى بهجرة عربية نحوها ،وقد نش���هد قريبا
تمثيال عربيا في المجلس البلدي .وال يقتصر األمر على هاتين
المدينتين فقط ،بل يمتد حتى مدينة حيفا ،من أكثر المدن
العصرية ،وهي المدينة الثالثة في البالد ،التي تش���هد هي
أيضا هجرة يهودية منها نحو المركز أساسا.
ُ
وتعد منطقة الش���مال أكثر تطورا من الجن���وب ،وأجواؤها
أفض���ل بما ال يقاس من صحراء النقب ،فإذا هذا هو الحال في
الش���مال ،فكيف س���يكون الحال جنوبا؟ .وتسعى الحكومات
اإلس���رائيلية لمقاومة هذه الظاه���رة ،من خالل تطوير ضخم
وواسع النطاق لش���بكات الطرق ،بزعم أن هذا قد يساعد على
التوزيع الجغرافي ،إال أن المنطق يقول إن العاملين يفضلون
دائما أن يكونوا بالقرب من أماكن عملهم.
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مسابقة اليوروفيجن ونتيجتها وفائزتها مجردّ
ّ
ّ
ِلبنات لتدعيم «القدس الموحدة» باالحتالل والتعسف!
كتب هشام نفاع:
جاء الف���وز اإلس���رائيلي بمس���ابقة يوروفيجن أو مس���ابقة
أوروفيزي���ون لألغان���ي (باإلنجليزي���ةEurovision Song :
 )Contestه���ذا العام ،2018 ،بالتزامن مع نش���اطات مس���يرة
ّ
النضالية التي ش���ارك فيها كل مرة عش���رات ألوف
الع���ودة
ّ
ّ
الغزيين العزل خلف الجدران واألس�ل�اك الش���ائكة والخنادق
التي تش���كل منظومة م���ن العناصر المادي���ة لحصار القطاع،
المض���اف إليه الرقابة والضبط المس���لح برًا وبح���رًا وجوًا .إنها
مظاهرات عزالء من السالح وهو ما لم يمنع قيام جيش االحتالل
اإلسرائيلي «األكثر أخالقية في العالم» بـ«معالجتها» برصاص
ّ
ّ
القناصة والقتل الجماعي ،ال أقل.
لم تكن هذه المرة لدى سلطات إسرائيل المختلفة حاجة لبذل
أي جهد خاص لصالح تدعيم الزعم الواهي بأن شابًا فلسطينيًا
«هاجم ّ
قوة عسكرية بسكين» ،وال إن فتاة فلسطينية «أشهرت
ّ
مقصًا في وجه جندي» من س�ل�اح المش���اة ،مما جر عليهما من
ّ
ّ
ّ
«دفاعيًا» بالرصاص أرداهما
المهددي���ن ردًا
المدججين
الجنود
قتيلين .فهذه المرة لم يكن هناك ّ
أي تماس بين المتظاهرين
الفلس���طينيين وبين جنود القناصة الذي���ن تربصوا فوق تالل
ّ
ّ
ترابية مطلين ببنادقهم الفتاكة على العزل ( 100جندي قناص،
عل���ى األقلّ ،
مدربي���ن جيدًا من الوحدات الخاصة ،كما س���بق أن
أعلن للصحافة قائد أركان جيش االحتالل اإلس���رائيلي الجنرال
غادي أيزنكوت قبل ذلك الحين بأيام) .وهي بالمناس���بة بنادق
بعضها من صن���ع أميركي وبريطاني ،من إنتاج «الديمقراطيات
العريقة»[ .أندرو س���ميث من الحملة المناهضة لتجارة السالح
ُ
يقول« :باعتراف الحكومة (البريطانية) نفسها فقد استخدمت
األس���لحة البريطانية ضد الفلس���طينيين م���رات عديدة ،ومع
ذلك ما زالت مبيعات األس���لحة مس���تمرة بال ه���وادة ،يجب أن
يكون هناك تحقيق شامل عن اس���تخدام األسلحة البريطانية
في الجرائم التي حدثت في األش���هر األخي���رة» ،تقرير لموقع
«ميدل إيست آي» البريطاني ،أواخر نيسان الماضي ،الذي كتب
أيضًا ع���ن« :مخاوف من أن بعض مكونات بن���ادق القنص التي
استخدمت لقتل عشرات الفلسطينيين خالل األسابيع األخيرة
يتم تصنيعها في بريطانيا»].
تم إعالن فوز المغنية اإلسرائيلية نيطع برزيالي في الساعات
ّ
األول���ى من يوم األحد  13أيار ،وقد احتل الخبر جميع العناوين
ّ
في مختلف وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية ،وعلق عليه بنشاط
ّ
س���يما وأن هذا الفوز يعني
الفت عدة وزراء ورئيس الحكومة،
وفقًا لبروتوكول المس���ابقة أن إسرائيل هي من ستستضيف
اليوروفيجن العام القادم  .2019هنا اكتسب هذا الفوز شحنة
سياسية أقوى وبدأ سيل التصريحات عن خصوصية أن تجري
المسابقة في القدس ،والتي كانت االستعدادات اإلسرائيلية
بش���أنها في الذروة بعد قرار اإلدارة األميركية برئاسة دونالد
ترامب نقل السفارة إليها من تل أبيب.

ٌ
فوز بمسابقة موسيقية كفرصة لالستثمار السياسي
قبيل جلس���ة الحكوم���ة األس���بوعية المنعق���دة دوريًا كل
عال
صباح أح���د ،ب���دا بنيامين نتنياهو ف���ي م���زاج احتفالي ٍ
بف���وز برزيالي ،وحين وصل أمام كامي���رات اإلعالم قام بتنفيذ

«رقص���ة الدجاجة» أمامها ،وهي التي تش���تمل عليها األغنية
الفائزة تمثل بتحريك اليدين كجناحي دجاجة .قبلها ،كان قد
اتصل بالمغنية فور إعالن النتائج معتبرًا إياها «أفضل سفير
إلس���رائيل» .وهو يعرف طبعًا ما يق���ول ويقصده ،فهذا الفوز
بوس���عه التغطية على جميع أزماته على المس���توى الدولي،
حيث يرفض كل العالم تقريبا سياسته ضد الفلسطينيين في
غزة ،ويعارض نقل السفارات من تل أبيب قبل تحقيق تسوية
سياسية ش���املة مع الش���عب الفلس���طيني ،وكذلك ال تتفق
مع���ه الغالبية الس���احقة من دول العالم (باس���تثناء البعض)
على الس���عي لتقويض االتف���اق النووي مع إي���ران .هنا يأتي
ٌ
فوز بمسابقة موس���يقية ليشكل فرصة لالستثمار السياسي،
وه���و ما أقلق المنظمين األوروبيين الذين يعون ّ
أي حقل ألغام
سياسي ينتظرهم.
وبالفع���ل ،فبحس���ب تقارير في وس���ائل إعالم إس���رائيلية،
أبدى منظمو مس���ابقة يوروفيجن قلقهم من تسييس الحفل
ّ
بس���بب تصريح���ات أدلى به���ا وزراء إس���رائيليون .وقد حثت
إدارة يوروفيج���ن متابعيها في تغريدة عب���ر موقع التواصل
ّ
التس���رع بش���راء تذاكر الس���فر
االجتماعي «تويتر» على عدم
إلسرائيل ،التي تم إعالنها كمنظم لنهائيات المسابقة العام
القادم .وجاء في التغريدة على الصفحة الرسمية« :هل تتطلع
لحضور مس���ابقة األغني���ة األوروبية في الع���ام المقبل؟ نحن
كذلك أيض���ًا! لكن ال تحجز رحلت���ك اآلن ،لمعرفة مكان وزمان
حدوث ذلك ،ترقب اإلعالنات على قنواتنا الرسمية».
ه���ذا التصريح من قب���ل منظمي يوروفيج���ن ،التي لم تقم
بتقديم أي توضيح إضافي إلعالنها في التغريدة على تويتر،
حمل بين طياته رسالة تبث عدم اليقين من تنظيم المسابقة
ّ
القادمة في إس���رائيل عام  .2019وعلق إعالميون إس���رائيليون
َ
وض���ع المتابعين أمام احتمالي���ن :إما أنه اعتراض من
أن هذا
قبل يوروفيجن على سياسة إسرائيل األخيرة في مواجهاتها
مظاهرات الفلسطينيين بالرصاص ،أو أنه قرار متعلق «بأسباب
أمنية» حول الس���فر إلسرائيل خالل العام القادم (موقع تايمز
أوف إس���رائيل ،أواس���ط أي���ار الفائ���ت) .وقد رف���ض متحدث
باسم المس���ابقة الكش���ف عن أية تفاصيل حول السبب وراء
طرح الش���كوك بش���أن موقع الحدث وموعده .وق���ال المتحدث
للموقع المذكور فقط إن موظفي المس���ابقة لم يلتقوا بعد مع
المسؤولين اإلسرائيليين لوضع اللمسات األخيرة على المكان
والتواريخ ،مضيفا« :ببساطة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».

مديرو اليوروفيجن قلقون من تسييس الحفل العام 2019
لكن هيئة البث اإلسرائيلية الرس���مية «كان» ،التي تشارك
إس���رائيل من خاللها في المس���ابقة ،قالت على لس���ان مصدر
مس���ؤول فيها لم يكش���ف هويت���ه إن مدي���ري اليوروفيجن
أعربوا عن قلقهم من تس���ييس الحفل في ع���ام  ،2019وهو ما
أكدته صحيفة «هآرتس» أيضًا .فاتحاد البث األوروبي ،الهيئة
المسؤولة عن تنظيم مسابقة األغاني ،أعلنت في اتصال أجرته
معها الصحيفة أنها «غير س���عيدة بالمرة» بالتصريحات التي
صدرت عن وزراء إس���رائيليين فيما يتعلق باستضافة الحدث
ف���ي العام المقبل .وه���ي تصريحات وضعت المس���ابقة على
هامش المصلحة االس���رائيلية ُ
المعلنة :تعزيز تطبيع «توحيد
الق���دس» و»ضم» الجزء الش���رقي المحتل منه���ا ،خالفًا لجميع

الوثائق والق���رارات والمعاهدات الدولي���ة المعمول بها وفقًا
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ،وعلى النقيض من
اتفاقيات وقعتها إسرائيل بإشراف وحضور دوليين.
ما ش���هدته أروق���ة الحكم اإلس���رائيلية فور إع�ل�ان النتائج
أش���ارت بوضوح إلى أن إدارة المس���ابقة على ح���ق في رؤيتها
واستش���رافها اإلش���كاليات العويص���ة القادم���ة من جهة
الحكومة االسرائيلية .فقد سارع كل من وزيرة الثقافة
مي���ري ريغف ووزي���ر االتص���االت أيوب ق���را في
حكومة االستيطان االس���رائيلية الى التخاصم
ّ
الصبياني���ة مطالبين،
والتصادم بما يش���به
ّ
كل عل���ى حدة ،بتكلي���ف وزارته بمهمة
إنت���اج الح���دث .ريغف ّلوح���ت بورقة
الق���دس بدرجة ت���كاد تك���ون أكثر
ابت���ذاال من الفس���تان الذي ارتدته
في مهرجان «كان» الفرنس���ي قبل
األخي���ر لألفالم ،والذي حمل صورة
ّ
ممحية حدود االحتالل؛
للقدس
أما الوزير الليكودي المذكور
فقد ذه���ب أبعد م���ن ذلك
حي���ن أعلن ع���ن ّنيته دعوة
ّ
دبي للمشاركة في االحتفال
المفت���رض ،ومن دون أن تكون
لديه صالحية للقيام بذلك ،كما
ّ
علق كاتب في صحيفة «هآرتس».
أما لم���اذا ّ
دبي بالذات؟ فألن هذا السياس���ي غير الالمع يحاول
على الدوام ،بمناس���بة وبغير مناس���بة ،تسويق نفسه كمفتاح
ّ
س���نية معتدلة» .وبالطبع
إس���رائيل لدى من يسميها «أنظمة
ّ
فتعريف االعتدال حين يتم بهكذا معايير يتحول الى نقيضه،
في المضمون وفي المستوى!
بعد هذه المس���رحية السياسية وغيرها ،والتي يظهر فيها
أن بعض الذين ّ
تحولوا الى جزء من متخذي القرار في إسرائيل
ّ
المحبذة في السياسة على
قد فقدوا حتى القدرة األساس���ية
تغليف الفظاظة بأغطية من الكالم الدبلوماسي ،وليس الزعيق
ّ
بها كزم���رة مراهقين يفتق���رون لحدود ولياق���ة ،علق مصدر
ف���ي اتحاد الب���ث األوروبي بالقول إن «الق���رارات التي اتخذها
الوزيران حتى قبل س���ماع أي شيء عن استضافة اليوروفيجن
غير مقبولة على أعضاء االتحاد» .في هذا السباق بين الوزيرين
الشعبويين ،لم تربح حكومة إسرائيل.
ّ
المحافظ
جمهوره
ز
يتمي
موقع اليمين المتدين «سروغيم» ال
ِ
ّ
بحب جارف للغناء الحديث ،كالذي أدته الفائزة اإلس���رائيلية
ف���ي العاصم���ة البرتغالي���ة .بل ترفض أقس���ام واس���عة في
اليمين المتدين اليهودي االس���تماع الى الغناء الذي تؤديه
نس���اء ،وذلك باس���م وانطالقًا من المقولة الرجعية الش���ائعة
(بالعبري���ة أيضًا!) ومفادها« :صوت الم���رأة عورة» .وقد وصلت
األم���ور في هذه المس���ألة م���رارًا الى أزمات اش���تعلت داخل
مؤسس���ات إس���رائيلية مش���تركة لمتدينين وغير متدينين،
مث���ل الجيش ،حين ق���ام ضباط وجنود من ّ
تي���ار «المتدينين
القوميي���ن» (الذي يمثل���ه حزب «البيت اليه���ودي») بمغادرة
قاعات وباحات واحتفاالت شاركت فيها جنديات ضمن جوقات
الغناء العس���كرية .بل إن حاخامي ه���ذا ّ
التيار اآلخذ بالمغاالة

ّ
والتط���رف بتس���ارع مضطرد بالتناس���ب مع الس���نوات التي
يضيفها ويراكمها مش���روع االس���تيطان الكولونيالي ،خرجوا
مرارًا داعين الى رفض االختالط بين الجنود والجنديات ،ورفض
حضور احتفاالت تغني نس���اء فيها ،وشمل هذا منابر متاحة
ّ
الكليات التحضيرية العسكرية نفسها.
لهم داخل

إما أن تحتفلوا في «القدس الموحدة» أو أن تنصرفوا...

لكن ذلك الموقع« ،سروغيم» ،بحث عن ّ
كوة يدخل فيها هذا
«االحتف���ال القومي بالفوز» في اليوروفيج���ن ،متغاضيًا عمدًا،
وبشكل ال يخلو من رياء متفق عليه بالغمز ،عن أنه يستند الى
ّ
غناء فتاة .وكتب بتأث���ر بالغ كيف أنه «في الصباح االحتفالي
ّ
الذي يحل فيه يوم القدس وبعد الفوز في نهائي اليوروفيجن،
ّ
أدل���ت الوزيرة ميري ريغ���ف بمقابلة لموقعن���ا ووضحت فيه
يجر حدث اليوروفيجن
للمنظمين (منظمي المس���ابقة) :إذا لم ِ
الس���نة القادمة في القدس – فهو لن يصل ُليس���تضاف في
إس���رائيل» .وأس���هبت في خطابها الش���عبوي المعهود حتى
الملل قائلة« :نحن امام أس���بوع عظيم ،بدأ بالفوز مع برزيالي،
ونقل الس���فارة األميركية الى القدس ،ثم س���فارة غواتيماال،
فماذا س���أقول؟ ش���كرا للباري .إنه أس���بوع حافل بالس���عادة
والكرام���ة والفخر ...بعون الرب الس���نة القادم���ة في القدس.
ّ
س���نبدأ منذ اليوم باالس���تعداد والتنظم ف���ي جميع النواحي
الخاصة بالتمويل والميزانية الستضافة اليوروفيجن».
هذه الوزيرة التي تع���رف أن كل جملة إضافية من المغاالة
القومجية ستعود عليها بمكاسب في صندوق اقتراع الليكود
الداخل���ي ،هاجمت إدارة المس���ابقة ألنها ل���م تذكر القدس
تحديدا حين توجهت لمتحدثة إسرائيلية ،بل ذكرت إسرائيل

فقط .وأعلنت الوزيرة أنها ستتوجه «اليوم برسالة الى منظمي
اليوروفيج���ن لنقول له���م إنه توجد لدولة إس���رائيل عاصمة
واحدة واس���مها القدس» .ثم ،وكأنها ترفع سبابتها للتوبيخ
والوعيد في وجوههم ،حسمت« :اليوروفيجن سيكون إذا جرى
في البالد ،في القدس فقط ...إذا لم يرغبوا باالس���تضافة حيث
تقرر الدولة -فلن نستضيفهم في إسرائيل».
إذا كان اتحاد البث األوروبي بحاجة الى أس���باب ّ
تقوي حججه
ضد النزعة االس���رائيلية الرس���مية المهووس���ة لتس���ييس
المس���ابقة ،ب���ل اس���تغاللها لتعميق الهيمن���ة على القدس
ّ
المس���ماة «موحدة» على األلس���نة الصهيونية المتش���ددة،
فيمكن���ه االعتماد على الوزيرة ميري ريغف .بوس���عه نش���ر
تصريحاتها فقط ،س���تكون هذه أنجح الئح���ة إقناع! وقد لمع
نجمها أيضًا ف���ي القناة التلفزيونية  20التي يحبها نتنياهو
ّ
مخفية وتبادله هي أيضًا العواطف نفس���ها،
بخصوصية غير
ُ
إذ ّ
يخصها بمقابالت تحرم منها س���ائر القنوات التلفزيونية
وأقس���امها اإلخباري���ة ،وال تتأخر تلك القناة م���ن جهته في
تلميعه (هو وزوجته) مهما علق به من غبار وس���خام ش���بهات
الفساد وملفاته متعددة التسميات والمواضيع واألرقام .هذه
القناة أشبه بالبوق الخاص لليمين االسرائيلي ولزعيم اليمين
ّ
نتنياه���و تحديدًا ،كما يكاد يجمع معلقو كل القنوات األخرى.
وق���د تم اإلعالن فيها بنبرة احتفالي���ة أن الوزيرة بدأت العمل
على تش���كيل لجنة توجيه باالش���تراك م���ع وزارة االتصاالت
«الس���تضافة يوروفيجن  2019في القدس» .واقتبس���ت البيان
الوزاري الخاص بهذا الشأن والذي جاء فيه« :إن الحدث سيمثل
وجه البالد الجميل وس���يجلب ألوف معجبي المسابقة ومئات
ماليين المشاهدين في كل أرجاء العالم».

ّ
ّ
بـال تـكـتـم وال دبـلـومـاسـيـات

الهدف كسب نقاط بعملة المصالح السياسية وليس النوتات الموسيقية!
اليوروفيجن مس���ابقة غنائية ينظمه���ا االتحاد اإلذاعي
األوروب���ي منذ عام  .1956وتعد المس���ابقة أكبر حدث غير
رياضي من حيث عدد المشاهدين ،فيقدر عدد مشاهديه
بي���ن  100مليون إلى  600مليون ش���خص حول العالم في
الس���نوات األخيرة .ومنذ عام  2000تم بث المس���ابقة في
اإلنترنت أيضًا .كل مش���ارك يقدم أغنية ليؤديها مباشرة
في الحفل الذي ينقل عب���ر التلفزيون ثم يتم التصويت
للدول األخرى وهكذا يحدد الفائز بالمسابقة .يشارك كل
مغن عن طريق المحطات المحلية التابعة لالتحاد اإلذاعي
ٍ
األوروب���ي ،وغرضها اختي���ار المغني الذي س���يمثل بلده
دوليًا في المس���ابقة .يعد البرنامج من أطول البرامج التي
ال تزال تبث.
رافق المس���ابقة هذا العام عدد م���ن المواقف األممية
الواضحة التي ترى أنه يجب التعامل بأدوات المقاطعة مع
المشاركة اإلسرائيلية ثم ،الحقًا ،االستضافة اإلسرائيلية
المفترضة .يأتي هذا بس���بب الطابع الرس���مي التمثيلي
للمش���اركة ولالستضافة ،ما يجعلها تندرج ضمن الحاالت
التي تس���ري عليها معايي���ر المقاطع���ة كموقف وفعل
سياسي يس���عى الى معاقبة االحتالل اإلس���رائيلي بكل
تجلياته.
مث�ل�ا ،فور اإلعالن ع���ن احتمال عق���د يوروفيجن القادم
 2019في إس���رائيل ،بدأ أكثر من ثمانية آالف شخص في
آيسلندا بحملة على االنترنت لمقاطعة المسابقة الموسم
القادم ،وذل���ك بعد أن بدأت التقارير والمعلومات والصور
تنتشر عن القمع الدموي االسرائيلي للمظاهرات في غزة
ضمن مسيرة العودة .موقع « »grapevineقال في  15أيار،
إن المغني اآليسلندي الش���هير هناك بال أوسكار طالب

بلده بمقاطعة المسابقة أيضا بشكل رسمي.
الحمل���ة بدأت مباش���رة بع���د أن بدأت نش���رات األخبار
بنقل األحداث التي وقعت في غزة وس���قط فيها عشرات
القتلى ونح���و ألفي���ن وثمانمئة جري���ح ،الحملة موجهة
للشبكة الوطنية لإلذاعات  ،RÚVالمشرفة على مشاركات
آيس���لندا ف���ي البرنامج .وجاء في نص العريضة «بس���بب
خرق حقوق اإلنس���ان على أيدي جنود الجيش اإلسرائيلي
تجاه الفلس���طينيين ،فمن غير المنطقي المش���اركة في
المس���ابقة في ظل هذا العنف المستمر من قبل إسرائيل
تج���اه جيرانها ...في األش���هر القليلة الماضية عش���رات
المدنيين قتلوا فقط بسبب مسيراتهم».
جمعية «آيسلندا  -فلس���طين» قالت في بيان لها وقعه
س���فين رونار هاوكس���ون رئي���س الجمعي���ة« :أوروبا لم
تكتف بعدم دعم حقوق اإلنس���ان هذه الليلة ،بل وأكثر،
فقد اختارت أن تقيم مس���ابقة اليوروفيجن في إسرائيل،
وفي نفس الوقت فإن حكومة إس���رائيل تعارض القوانين
الدولية وتس���تمر بسلب األرض ،وحقوق اإلنسان وتستمر
بأعمال العنف تجاه الفلس���طينيين» .ومثله س���يما إيرال
سيردارِّ ،
مؤسسة منظمة سوالريس للمساعدات اإلنسانية،
التي وصفت الحالة بالمقززة .وطالب بورن أوالفس���يوتير،
مؤسس منظمة أكيري اإلنسانية ،بمقاطعة المسابقة.

دعوات لرسميين وشبه أزمات دبلوماسية
كذلك فإن عمدة العاصمة األيرلندية دبلن ،مايكل ماك
دونش���ا ،دعا إلى مقاطعة المس���ابقة في إسرائيل ،2019
بس���بب سياس���تها ضد الفلس���طينيين .وأكد أنه يؤيد
مقاطعة إس���رائيل ،تضامنًا مع الفلسطينيين بكل الطرق

الممكنة ،وقال« :أعتقد أن على أيرلندا االمتناع عن إرسال
فرقة أو مجموع���ة غنائية لتمثيلها في المس���ابقة التي
ستستضيفها إسرائيل في .»2019
ووصل���ت األم���ور ف���ي بعض الح���االت الى ش���به أزمات
دبلوماس���ية ،إذ بعثت السفارة اإلس���رائيلية في هولندا
برس���الة إلى خارجيتها احتجت فيها على مش���هد ساخر
بثته قناة هولندية ،ينتقد سياس���ة إسرائيل وممارسات
االحت�ل�ال ،من خالل أغني���ة تقلد أغنية برزي�ل�اي الفائزة
ّ
بجائزة يوروفيجن .الس���فير االسرائيلي لدى هولندا نظر
بالق���ول« :إن حرية التعبير وحري���ة الصحافة هي عناصر
مهمة في مجتمع ديمقراطي وتعددي ..نحن نقدر ونحترم
هذه المبادئ ،لكنكم في هذا المش���هد تجاوزتم الحدود.
نحن مضطرون إلى محاربة النش���اطات اإلرهابية ...وعندما
يفقد الناس حياتهم ،بغ���ض النظر من أي جانب ،نحن ال
نضحك .وأنتم أيضا يجب أن ال تضحكوا» .وكالمعتاد ّلمح
ّ
السامية» في أغنية المحاكاة الهولندية.
الى «عناصر
المشهد الذي عرضته القناة الهولندية ،يظهر الممثلة
الكوميدية س���انيه ووليس دي فريس على المسرح وهي
ترتدي لباسا شبيها بالمالبس التي ارتدتها برزيالي ومع
تسريحة مشابهة لشعرها وأدت أغنية ألغنيتها ولكن مع
استبدال كلماتها بأخرى تنتقد وجود الجيش اإلسرائيلي
على ح���دود غزة وفتح الس���فارة األميركي���ة في القدس.
وتظهر في الخلفية المظاهرات الفلس���طينية على حدود
غزة في األس���ابيع الماضية وصور سحب الدخان ومواطني
غزة الذين يجري حملهم على نقاالت.
حركة المقاطع���ة الدولية ضد اس���رائيل ( ،)BDSكانت
خرج���ت بحمل���ة تدعو األوروبيي���ن من خالله���ا ،إلى عدم

التصويت للمتسابقة اإلس���رائيلية .وقالت حركة ()BDS
ّ
إن المتس���ابقة اإلس���رائيلية «نيطع برزيالي ،تمثل دولة
تمارس سياس���ة فصل عنصري وقمع وحشي ،ضد الشعب
الفلس���طيني» .وهاجمت الحركة برزيالي شخصيا ،مشيرة
إلى أنها «شريكة في هذه السياسة ،ذلك ألنها عملت على
رفع ال���روح المعنوية للجنود اإلس���رائيليين ،أثناء الحرب
ّ
عل���ى غزة في الع���ام  ،2014حينما غن���ت لهم ووصفتهم
بالمالئكة األبطال ،في الفرقة الغنائية العسكرية التابعة
لس�ل�اح البحرية اإلس���رائيلي ،الذي قصف مناطق مأهولة
بالسكان وقتلت أطفاال في القطاع».
حرك���ة المقاطعة أوضحت أن «المطربين اإلس���رائيليين
ّ
المشاركين في سباق األغنية األوروبية ال يمثلون أنفسهم
فقط ،وإنما يتلقون دعما هائال من الحكومة اإلس���رائيلية،
التي تهتم جدا بفوزهم بالمس���ابقات العالمية ،لشرعنة
سياس���اتها الوحشية والقمعية ...إس���رائيل تفعل ذلك،
ُ
في الوقت الذي ترس���ل فيه قناصة لقت���ل المتظاهرين
العزل على الح���دود مع قطاع غ���زة» .وتابعت« :يجب على
المواطني���ن األوروبيين التوقف عن إعط���اء نقاط ألغنية
أرسلت من حكومة األبارتهايد».

السياسة والثقافة :عن ميكانيكية الفصل!
األصوات اإلس���رائيلية «اإلجماعية» بمختلف تعريفتها
من اليمين حتى اليس���ار م���رورًا بالمركز الصهيونيّ ،
ترد
كمن ّ
تعرض للدغة حين تسمع عن دعوة لتنفيذ مقاطعة
لحدث اسرائيلي ما .غالبًا ما يكون االدعاء أنه من غير المفيد
وال الالئ���ق «الخلط بين األمور» ،وأنه يجب إبقاء السياس���ة
ّ
بعيدًا عن الثقافة بش���تى تجلياتها .وهن���اك من يدقق
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«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة
موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

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

أكثر فيقول :إن معاقبة نشاطات إسرائيلية ثقافية يصب
في مصلحة الجهات المتش���ددة الحاكمة التي تس���تغل
ذلك لتحش���يد التأييد بخطابات شعبوية وقومجية .تلك
األصوات تتجاهل أن التوجه الرس���مي والشعبي ألحداث
ّ
سياسي حتى الثمالة .هناك
كمس���ابقة اليوروفيجن ،هو
حسابات ورهانات على النقاط التي يمكن ويجب كسبها،
بمفردات ومفاهيم السياس���ة .هذا ناهيك عن أن مقولة
فصل السياس���ة ع���ن الثقافة ،هي ميكانيكية مس���طحة
بدرج���ات عالية .وكل رؤية وتحليل يعتمد النقد س���يجد
بس���هولة مدى متان���ة ارتباط الناحيتي���ن ،وذلك انطالقا
من أن المس���ائل غير قابلة للتقس���يم به���ذه التعريفات
الجامدة :سياس���ة مقابل ثقافة ،ألن السؤال الحقيق هو:
أية سياسة وأية ثقافة؟ أي مضمون وأية غايات وأية قيم
ُ
تعتمد؟
ف���ي خصوص ه���ذه النقط���ة األخيرة ،يج���ب القول إن
االدعاءات وكأنه «يجب فصل الفن عن السياسة» ،بمعنى
التعامل مع المشاركة اإلسرائيلية في المسابقة األوروبية
ّ
والتجرد من هوامش السياسة ،وبالمقابل
«بروح رياضية»
التركيز على الش���ابة الت���ي تغني ش���خصيًا والتغاضي
عن أنها تمثل دولة ومؤسس���ة ،باحتاللها واس���تيطانها
وعنصريتها وتعس���فها االجتماع���ي والطبقي – حتى لو
ّ
تتقوض
كانت المغنية تفكر بشكل مختلف  -هي ادعاءات
من تلقاء نفس���ها أمام الحملة اإلسرائيلية النشطة ،قبل
المس���ابقة خاللها وبعدها ،من حيث التس���ييس الواضح
ّ
ّ
دبلوماسيات،
واستغالل الحدث دون تكتم وال انضباط وال
لغرض كس���ب نقاط بعمل���ة المصالح السياس���ية وليس
النوتات الموسيقية!.

