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الوفد اإلسرائيلي إلى «ورشة البحرين» لن يضم مندوبين من الحكومة!
نقلت وكالة «رويترز» لألنباء أمس االثنين عن مصادر
إسرائيلية وصفتها بأنها مطلعة قولها إن إسرائيل لن
ترسل مندوبين حكوميين إلى ورشة العمل االقتصادية
ُ
التي ستعقد في البحرين يومي  25و 26حزيران الحالي.
وأضاف���ت هذه المص���ادر أنه بدال من ذلك ،س���يضم
الوفد اإلسرائيلي مندوبين من قطاع األعمال وصناعات
الهايتيك.
وكان���ت قن���اة التلفزي���ون اإلس���رائيلية ( 13القناة
العاشرة س���ابقا) ذكرت أنه كان من المتوقع أن يحضر
وزير المالية موش���يه كحلون هذه الورشة في المنامة.
وأضاف���ت أن منظم���ي المؤتمر األميركيي���ن كانوا في
انتظار الحصول على تأكيد عدد أكبر من الدول العربية
مش���اركتها في المؤتمر قبل أن يوجهوا دعوة رسمية
إلى إسرائيل لحضور الورشة ،التي تخطط إدارة ترامب
للكشف فيها عن الجزء االقتصادي من الخطة األميركية
لحل الصراع اإلس���رائيلي -الفلسطيني المعروفة باسم
«صفق���ة القرن» ،وأعلنت كل من مصر والمغرب واألردن
واإلمارات وقطر والسعودية عن حضورها.

ولكن بعد نقاش بين مسؤولين أميركيين وبحرينيين،
خل���ص المنظمون إل���ى ضرورة عدم توجي���ه دعوة إلى
المسؤولين اإلسرائيليين ،نظرًا إلى أنه تقود إسرائيل
حالي���ا حكومة مؤقت���ة (حكومة تصري���ف أعمال) في
انتظار االنتخابات المقررة في  17أيلول المقبل.
وقال مص���در مقرب من كحلون إن���ه ليس على دراية
بهذا األمر ،لكنه أكد أن وزير المالية لم يتلق حتى اآلن
دعوة لحضور الورشة.
ورفضت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية التعقيب على
هذا النبأ.
م���ن ناحية أخ���رى قال وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي
يسرائيل كاتس إن إسرائيل سوف تشارك في الورشة
التي ستستضيفها البحرين برعاية أميركية.
وأدل���ى كات���س بتصريحاته ه���ذه للصحافيين على
هام���ش مؤتم���ر صحيف���ة «جيروزالي���م بوس���ت» في
نيويورك.
وخالل كلمة في نفس المؤتمر قال كاتس إن الواليات
المتح���دة بدعم م���ن إس���رائيل تقود عملي���ة تعاون

اقتصادي إقليمي لصالح الشرق األوسط بأسره .وأضاف
أن ذل���ك يش���مل تعزيز العالق���ات مع ال���دول العربية
البراغماتي���ة ف���ي المنطقة ،من خ�ل�ال التعاون األمني
والمبادرات االقتصادية المش���تركة .وأشار إلى أن جزءًا
أساسيًا من هذه الجهود هو ورشة العمل االقتصادية
المزمع عقده���ا في البحرين تحت عنوان «الس�ل�ام من
أجل االزدهار» .وأكد أن إلس���رائيل دورًا رئيس���يًا تلعبه
في هذه العملية ،وأنه م���ع خبرتها وقدراتها يمكنها
المش���اركة في هذه الجهود والمس���اهمة في مجاالت
اهتمام مختلفة.
وأعلنت اإلدارة األميركي���ة في منتصف أيار الماضي
عن عقد ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية
المنام���ة يوم���ي  25و 26حزيران تهدف إلى تس���هيل
النقاش���ات ح���ول رؤية وإط���ار طموح وقاب���ل للتطبيق
لمستقبل زاهر للشعب الفلسطيني والمنطقة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الورشة ستناقش الجزء
االقتصادي من خط���ة اإلدارة األميركي���ة لحل الصراع
اإلسرائيلي -الفلسطيني ،وهي خطة تم تأجيل الكشف

عنها بسبب عدم االستقرار السياسي في إسرائيل.
وأعل���ن الفلس���طينيون رفضه���م للورش���ة بش���دة،
وقال الرئيس الفلس���طيني محمود عب���اس إن القيادة
الفلس���طينية ل���ن تحض���ر الورش���ة ول���ن توافق على
نتائجها.
على صعي���د آخر أع���رب مبعوث الرئي���س األميركي
دونالد ترامب إلى الش���رق األوس���ط جيسون غرينبالت
ع���ن تأييده لتصريحات س���فير الواليات المتحدة لدى
إسرائيل ديفيد فريدمان ،الذي قال إن إلسرائيل الحق
في ضم بعض أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها.
وقال غرينبالت في س���ياق كلمة ألقاه���ا أمام مؤتمر
صحيفة «جيروزاليم بوس���ت» اإلسرائيلية المنعقد في
نيويورك أول أمس األحد ،إن ادارة ترامب ستقرر موعد
نش���ر تفاصيل «صفقة القرن» بعد الورشة االقتصادية
التي س���تعقد في البحرين ،غير أن���ه رجح أال يتم ذلك
قبل تشرين الثاني  2019أي بعد االنتخابات المقررة في
إس���رائيل يوم  17أيلول المقبل .وأكد أنه ليس بمقدور
أحد أن يفرض تسوية على الجانبين.

غزة ..أكثر من وجه للعدوان اإلسرائيلي																		 .

(أ.ف.ب)

تحليالت إسرائيلية :يد إيرانية وراء التصعيد األخير مع قطاع غزة!
أكد المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»
يوس���ي يهوش���واع أن التقديرات الس���ائدة في أروقة
قيادة الجيش اإلس���رائيلي تشير إلى أن حركة «حماس»
ال تقف وراء التصعي���د األخير الذي حدث مع قطاع غزة،
وإلى أن يدًا إيرانية تقف وراءه على خلفية التوتر اآلخذ
في التصاعد في منطقة الخليج.
وأضاف أنه بغض النظر عن هوية الجهة الواقفة وراء
التصعيد ،يؤكد المس���ؤولون في قيادة الجيش أن ّ
الرد
يجب أن يكون صارمًا من أجل استعادة الردع ،وأنه فقط
من خالل اس���تعادة الردع يمكن الدف���ع قدمًا بالجهود
الرامية إلى تحقيق تسوية.
وق���ال يهوش���واع إن الص���اروخ الذي أطل���ق من قطاع
غزة نحو س���ديروت يوم الخميس الماض���ي لم يتوقعه
أحد ف���ي قيادة الجيش اإلس���رائيلي ،ب���ل على العكس
كانت التقديرات الس���ائدة لدى قي���ادة الجيش هو أن
ّ
الح���اد في عدد
الهدوء النس���بي الس���ائد ،واالنخفاض
البالون���ات الحارق���ة التي ت���م إطالقها م���ن القطاع في

اتجاه المستوطنات المحيطة به ،يمهدان األجواء إللغاء
القرار الخاص بفرض ط���وق بحري على القطاع وتقليص
مس���احة الصيد في شواطئه .كما يؤكد كبار المسؤولين
في قيادة الجيش اإلس���رائيلي أن���ه عندما تكون حركة
«حم���اس» راغبة بالحفاظ على الهدوء فهي تعرف كيف
تفعل ذلك.
وأش���ار المحلل نفس���ه إلى أنه في هذه األثناء يقوم
الجيش اإلس���رائيلي بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب عدم
قيام منظومة «القب���ة الحديدية» باعت���راض الصاروخ.
وكش���ف أنه خالل موجة التصعيد األخيرة بين إسرائيل
والفصائل الفلس���طينية في القطاع (في أيار الماضي)
كانت هناك عدة حاالت لم تتمكن فيها هذه المنظومة
من اعتراض الصواريخ ألس���باب ال يمكن تفصيلها .ولذا
كانت هناك إصابات مباشرة تسببت بوقوع جرحى.
ّ
ويدعي المسؤولون في قيادة الجيش أنه خالفًا لجوالت
المواجهة األخرى ال يوجد سبب واضح للتصعيد الحاصل
ف���ي منطقة الح���دود مع القط���اع خالل األي���ام القليلة

الفائتة .ويؤكد هؤالء المس���ؤولون أنه من ناحية عملية
ليس���ت ثمة مطالب طرحتها حركة «حم���اس» ولم تتم
االس���تجابة لها من جانب إسرائيل ،س���واء فيما يتعلق
بالمجال اإلنس���اني ،أو إدخال األموال من قطر ،أو إدخال
مواد وبضائع .وهناك خالفات داخل قيادة الجيش فيما
إذا كانت خطوة تقليص مس���احة الصيد قبالة ش���واطئ
القطاع خط���وة ضرورية في مقابل ازدياد عمليات إطالق
البالونات الحارقة .وال ش���ك في أن حركة «حماس» تدرك
أن هناك رغبة إس���رائيلية في الحف���اظ على الهدوء ،وال
س���يما من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع بنيامين
نتنياهو الموجود مرة أخرى في خضم معركة انتخابية.
على صعيد آخر أصدر «معهد القدس لالس���تراتيجيا
واألمن» ،في أوائل حزيران الجاري ،وثيقة ش���املة تحت
َ َ
«عظمة في س���اعة امتحان ـ مخطط سياس���ات
عن���وان
لحكوم���ة إس���رائيل» ،وصفه���ا بأنها «مقت���رح مخطط
للسياسات الحكومية» في مختلف المجاالت ،السياسية
والعسكرية والدبلوماسية ،الدولية واإلقليمية والمحلية،

يضعها على طاولة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،التي
س���يجري تش���كيلها في إثر انتخابات الكنيست الـ ،22
المزمع إجراؤها في  17أيلول المقبل.
يس���تهل «معهد القدس» وثيقته السياساتية هذه
بمقدمة يشدد في بدايتها على أن «إسرائيل هي دولة
قوي���ة وتتمتع الي���وم بوضع اس���تراتيجي هو األفضل
من���ذ قيامها» .وم���ع ذلك ،ت���رى الوثيقة أن���ه «ال تزال
ثم���ة تهديدات خطي���رة على أمنها .ف���ي مقدمة هذه
التهديدات وأهمها ذلك الناجم عن األزمة الراهنة بين
الواليات المتح���دة وإيران ،بما يترت���ب عليه من أخطار
ضرب الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية ،س���واء من جانب
إيران نفس���ها أو من جانب وكالئها ومبعوثيها» .وفضال
عن ذلك« ،ال تزال إسرائيل تخوض صراعا متواصال وغير
قابل للحل في المدى المنظور مع الفلس���طينيين .ولذا،
يتعين على إس���رائيل أن تكون على أهبة االس���تعداد
لحرب جدي���دة محتملة .وهذا هو ،أيضا ،االمتحان األكبر
للمجتمع اإلسرائيلي» [طالع ص .]2

تحذير أميركي إلسرائيل من مغبة منح شركة صينية مسؤولية تشغيل ميناء حيفا
انضم مجلس الش���يوخ األميركي في نهاية األسبوع
الفائ���ت إلى االنتقادات التي توجهه���ا إدارة الرئيس
دونالد ترامب إلى عالقات إسرائيل مع الصين ،وال سيما
فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع في ميناء حيفا.
ونقلت صحيف���ة «هآرتس» عن مصادر مس���ؤولة في
مجلس الش���يوخ قولها إن المجلس يس���عى في الوقت
الحالي للدفع قدمًا بمشروع قانون يحظى بتأييد أعضاء
بارزي���ن م���ن كال الحزبي���ن الجمه���وري والديمقراطي،
يتضم���ن تحذي���رًا واضح���ًا إلس���رائيل عل���ى خلفي���ة
االس���تثمارات الصينية فيها ،وبشكل خاص بشأن نية
منح مسؤولية تش���غيل ميناء حيفا إلى شركة صينية
ابتداء من العام .2021
وأضافت هذه المصادر نفس���ها أن مش���روع القانون

هذا يتعلق بتنظيم ميزانية الدفاع األميركية للس���نة
المقبلة .وأش���ارت إلى أنه من بين مئات بنود مش���روع
القان���ون تم ألول م���رة تخصيص بند من ه���ذا القبيل
ورد في���ه أن للواليات المتحدة مخاوف أمنية كبيرة من
فوز الش���ركة الصينية «شانغهاي إنترناشيونال بورت
غروب» بمناقصة تش���غيل ميناء حيفا .ووفقًا لش���روط
المناقصة س���تقوم الش���ركة الصينية بتش���غيل هذا
الميناء على مدار  25عامًا.
وأكدت هذه المصادر أن ميناء حيفا يش���كل منذ أعوام
طويلة نقطة رسو لسفن األسطول األميركي السادس ،وأن
العديد من المسؤولين األميركيين حذروا إسرائيل العام
الماضي من أن الواليات المتحدة ستتوقف عن استخدامه
في حال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية.

وجاء في مش���روع القانون أن ل���دى الواليات المتحدة
مصلحة في استمرار وجود سفن األسطول السادس في
ميناء حيفا لكن هن���اك مخاوف أمنية كبيرة في كل ما
يتعلق بترتيبات تشغيل هذا الميناء .ويطالب مشروع
ّ
القان���ون إدارة الرئيس دونالد ترام���ب بحث الحكومة
اإلس���رائيلية على أن تأخذ بالحسبان التأثيرات األمنية
لالستثمارات األجنبية في إسرائيل.
وينض���م مش���روع القان���ون إل���ى ضغوط تمارس���ها
إدارة ترامب على إس���رائيل بش���أن ضبط االستثمارات
الصينية .وعبر مسؤولون في هذه اإلدارة العام الماضي
عن مخاوف متزايدة م���ن العالقات االقتصادية اآلخذة
بالتع���زز بين إس���رائيل والصين ،وأعرب���وا عن مخاوف
من أن تس���تغل الصين عالقاتها مع إسرائيل من أجل

تحس���ين مكانتها االس���تراتيجية ،باإلضافة إلى جمع
معلومات استخباراتية حساس���ة ،ومعرفة تكنولوجية
سرية.
وطالب هؤالء المس���ؤولون إسرائيل بتقديم ضمانات
لهم تكفل بأن ال تتمكن الصين من استغالل المشاريع
التي تش���ارك فيها في إسرائيل حتى تحسن مكانتها
االستراتيجية وقدراتها االستخباراتية.
وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن أحد أب���رز أعضاء مجلس
الش���يوخ الواقفي���ن وراء مش���روع القان���ون ه���ذا هو
الس���يناتور جيم أينه���وف ،وهو س���يناتور جمهوري
محافظ مع���روف بمواقفه المؤيدة إلس���رائيل ويتبنى
مواقف يمينية واضحة فيما يخص الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني.

كلمة في البـدايـة
فـي انـتـظـار تـداعـيـات
انتخابات الكنيست الـ22
بقلم :أنطـوان شلحـت
(*) م����ن نافل الق����ول إن أكثر ما يه� ّ
���م المراقب لدى
متابعة التداعيات التي ستترتب على نتائج االنتخابات
اإلسرائيلية للكنيست الـ ،22التي ستجري يوم  17أيلول
المقبل ،في نطاق حقل الدالالت المرتبط باالستشراف،
هو االنع����كاس المرتق����ب أو ُ
المفترض لتل����ك النتائج
على مسار القضية الفلس����طينية ومستقبلها .وال شك
في أن هذا االنعكاس س����يكون متأثرًا إلى أبعد الحدود
بالمواقف السياسية إزاء تلك القضية ،سواء تلك التي
تتبناها األحزاب والقوى السياس����ية المتعددة ،أو تلك
السائدة في أوساط المجتمع اإلسرائيلي.
وف����ي ه����ذا الش����أن ارتأينا ضم����ن هذا الع����دد من
«المش����هد اإلس����رائيلي» أن ننش����ر على نحو ّ
موس����ع
َ
ق����راءة ف����ي وثيقة ش����املة تح����ت عن����وان َ«عظمة في
س����اعة امتحان ـ مخطط سياس����ات لحكومة إسرائيل»
أصدره����ا «معهد القدس لالس����تراتيجيا واألمن» ،وهو
معه����د أبحاث يميني محافظ جرى تأسيس����ه قبل أقل
من عامين ،في أوائل حزي����ران الجاري ،ووصفها بأنها
«مقت����رح مخطط للسياس����ات الحكومي����ة» في مختلف
المج����االت ،السياس����ية والعس����كرية والدبلوماس����ية،
الدولي����ة واإلقليمي����ة والمحلية ،يضعه����ا على طاولة
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،التي سيجري تشكيلها
في إثر انتخابات الكنيست الـ  ،22انطالقا من االفتراض
بأن ه����ذه الحكومة (الجديدة) س����تكون يمينية ،مثل
سابقاتها خالل العقد األخير.
وفيما يخ����ص القضية الفلس����طينية تؤكد الوثيقة
أنه يتعين على إسرائيل مواصلة اعتماد استراتيجية
«إدارة الص����راع» الت����ي ترم����ي إل����ى تقلي����ص األثمان
المترتب����ة على الصراع من كال الطرفين .وتش����مل هذه
االس����تراتيجية المركب����ات التالي����ة :اس����تخدام القوة
بصورة محس����وبة ،و»جزرات» اقتصادي����ة ،والمحافظة
على الهدوء الحالي في البناء االس����تيطاني باس����تثناء
البناء في منطقة غالف القدس وفي القدس نفس����ها،
والذي ينبغي توس����يعه .وتدعو الوثيقة إسرائيل إلى
الرد باإليجاب على خطة الس��ل�ام التي ستطرحها إدارة
الرئيس دونالد ترامب («صفقة القرن») والموافقة على
ُ
الدخول في مفاوضات تجرى على أساس����ها ،وتؤكد أن
القيادة الفلس����طينية ما تزال غير ناضجة للتوصل إلى
تسوية تاريخية مع الحركة الصهيونية [طالع التغطية
الخاصة للوثيقة ص .]2
بموازاة هذه الوثيقة ،وبالتضاد معها ،يرى األس����تاذ
الجامعي اإلس����رائيلي مناحيم كالين أنه فقط من شأن
أزمة قاس����ية أو ضغط خارجي كبي����ر التأدية إلى فرض
تس����وية للقضي����ة الفلس����طينية على إس����رائيل .وإذ
يتناول هذه المسألة من زاوية االستعمار االستيطاني
ف����ي نموذجه ُ
الم ّ
طب����ق في األراض����ي المحتلة منذ عام
 ،1967فإن����ه يش����ير إل����ى أن تعريف «المس����توطن» ال
يقتصر على تل����ك األراضي ألن هناك «مس����توطنين»
ف����ي نطاق الخط األخضر أيض����ًا ،أي من تماثل رؤيتهم
الدينية والسياسية واألمنية والقومية تلك التي لدى
المس����توطنين المتطرفي����ن في الضف����ة الغربية .كما
يطرح الجانب المتعل����ق باالمتيازات التي حازت عليها
«المجموعة اليهودية المنغمس����ة إل����ى حد عميق في
مشروع التوس����ع والسيطرة» على ّ
حد تعبيره ،واحتمال
أن تخ����وض ه����ذه المجموع����ة حربًا أهلي����ة للدفاع عن
امتيازاتها المتراكمة حيال أي فرصة تسنح للتسوية،
مؤكدًا في الوقت عينه أنه عل����ى النقيض من االنطباع
في التقاري����ر المتتالية حول «عنف مس����توطنين ضد
فلس����طينيين» ،فإن الخطر األساس الذي يهدد تطبيق
تس����وية دائمة ال يأتي من جهة عصابات شغب شابة،
بل مما يصفه بأنه «تنظيم س����ري» لديه امتداد واس����ع
نس����بيًا داخل المجتمع وداخل مؤسس����ة الدولة [طالع
مقال كالين ص .]7
ويثي����ر ما يطرحه كالين في مقال����ه زوايا نظر جديرة
بالبحث.
وبين الوثيقة ُ
المشار إليها أعاله ومقال كالين ،تجري
االنتخابات للكنيس����ت الـ 22عل����ى خلفية قضايا أخرى،
خارجية وداخلية ،ليس����ت أقل أهمية .ولعل في صدارة
القضايا الداخلية مستقبل المعركة على «ماهية الجهاز
القضائي» ،وعلى «صالحيات المحكمة العليا» وخصوصًا
فيما يتعلق بالقوانين التي يس����نها الكنيست .وكان
م����ن آخر مظاهر هذه المعرك����ة تصريحات أمير أوحانا،
وزير العدل الجديد في الحكومة اإلسرائيلية المؤقتة،
التي هاجم فيها الجهاز القضائ����ي والمحكمة العليا،
وما أثارته من موجة نقد عارمة ،إلى درجة أنها أخرجت
ً
عن صمتهما كال من رئيس����ة المحكمة العليا ،القاضية
إستير حيوت ،والمستشار القانوني للحكومة ،أفيحاي
مندلبليت ،وهما المنصبان اللذان يمتنع من يشغلهما،
في الع����ادة وفي الغالب ،عن الخوض في أي نقاش����ات
سياس����ية أو أي سجال سياس����ي مع أي من المسؤولين
السياسيين [طالع الملف الخاص بهذا الشأن ص .]5
وم����ن الواضح طبعًا أن هذا الهج����وم تقف وراءه غاية
ّ
تجن����ب تقديم رئيس الحكوم����ة بنيامين نتنياهو إلى
المحاكمة بش����بهات ارتكاب مخالف����ات جنائية ،لكنه
ينطوي عل����ى نتائج بعيدة المدى فيم����ا يخص ُ
الحكم
ً
والنظام في إسرائيل ُ
الم ْ
ختلين أصال.

2

الثالثاء  2019/6/18الموافق  14شوال  1440هـ العدد  433السنة السابعة عشرة

تـغـطـيـة خـاصـة
مقترح «مخطط للسياسات الحكومية» أعده معهد دراسات يميني محافظ في القدس:

األزمة الراهنة بين الواليات المتحدة وإيران هي التهديد األكبر واألخطر على إسرائيل اآلن!
ً
*إلـى جـانـب ذلـك «ال تـزال إسـرائـيـل تـخـوض صـراعـًا مـتـواصـال وغـيـر قـابـل لـلـحـل فـي الـمـدى الـمـنـظـور مـع الـفلسـطينـييـن
ولذا يتعين عليها أن تكون على أهبة االستعداد لحرب جديدة محتملة .وهذا هو أيضًا االمتحان األكبر للمجتمع اإلسرائيلي»*
أص���در «معه���د الق���دس لالس���تراتيجيا واألم���ن» ،أوائل
َ
حزيران الجاري ،وثيقة شاملة تحت عنوان َ«عظمة في ساعة
امتحان ـ مخطط سياس���ات لحكومة إسرائيل» ،وصفها بأنها
«مقترح مخطط للسياسات الحكومية» في مختلف المجاالت،
السياسية والعسكرية والدبلوماس���ية ،الدولية واإلقليمية
والمحلية ،يضعها على طاولة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة،
التي سيجري تش���كيلها في إثر انتخابات الكنيست الـ ،22
المزمع إجراؤها ف���ي  17أيلول المقبل ،انطالقا من االفتراض
ّ
مع���دي هذه الوثيق���ة ،كما يبدو
(البدهي م���ن وجهة نظر
بوضوح من قراءتها!) بأن هذه الحكومة (الجديدة) س���تكون
حكوم���ة يمينية ،مثل س���ابقاتها خالل العق���د األخير ،على
األقل.
المعروف أن «معه���د القدس لالس���تراتيجيا واألمن» (أو،
اختص���ارا« :معهد القدس للدراس���ات االس���تراتيجية») هو
معه���د أبحاث يمين���ي محافظ جرى تأسيس���ه قبل أقل من
عامي���ن وأقيم حفل افتتاحه الرس���مي في تش���رين الثاني
 ،2017تحت عنوان «تحديات القدس الموحدة» ،بعد أن ّ
عرف
(المعهد) عن نفس���ه بأنه يسعى إلى «إفادة دولة إسرائيل،
بتعزي���ز الخطاب السياس���ي واألمني المحاف���ظ فيها» ،من
خ�ل�ال «األبحاث ،المؤتمرات والتواصل مع أوس���اط حكومية،
عسكرية ،أكاديمية ،إعالمية وجماهيرية».
وقد حدد المعهد المبادئ التوجيهية التي ُيرس���ي عليها
أنشطته بالقول إنها تشمل «الرابطة التاريخية بين الشعب
ّ
اليهودي وأرض إس���رائيل ،كمركب مركزي في رؤية المعهد
ّ
االس���تراتيجية؛ حيوية بعض المقومات األمنية األساسية
في أية اتفاقيات سياس���ية؛ رفض أية إجراءات إس���رائيلية
أحادية الجانب من شأنها ،فقط ،تعزيز قوة الخصم؛ أهمية
التعاون االس���تراتيجي مع دول صديق���ة؛ الحفاظ على قوة
إس���رائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية؛
وأهمية القدس الموحدة بالنس���بة لألمن اإلسرائيلي» .ولذا،
فهو «يس���عى إلى دفع سياسات براغماتية تحافظ على أمن
إس���رائيل ،تعزز مكانتها الدولية وتؤدي ،في المدى البعيد،
إلى تسويات سياسية دائمة وثابتة».
وأش���ار المعهد ،في ختام بطاقته التعريفية المقتضبة
آن���ذاك ،إلى أنه «يطمح إلى إنش���اء وتطوي���ر الجيل القادم
من باحث���ي األمن القومي ـ من الش���بان خريجي األكاديميا،
االس���تخبارات ،الجيش والسياس���ة الخارجي���ة ـ على قاعدة
الفك���ر المحافظ ف���ي الغرب وقاع���دة الفك���ر الصهيوني».
(نش���رنا تقريرًا موسعًا عن هذا المعهد في ملحق «المشهد

اإلسرائيلي» ـ العدد  ،408الثالثاء .)2017/11/7
توزعت مضامي���ن الوثيق���ة الجديدة ،الحالي���ة ،الصادرة
عن «معه���د القدس» عل���ى ثمانية فصول ،يس���بقها بابان
ّ
سياس���اتي :موج���ز التوصيات» ،ثم:
هما «مقدمة» و»مس���ار
الفصل األول ـ التماس���ك القومي في وقت االمتحان؛ الفصل
الثاني ـ اس���تخدام القوة بصورة حكيمة .1 :س���يناريوهات
القتال؛  .2مناورة برية وحس���م :ع���ودة إلى المصادر؛ الفصل
الثالث ـ من الشمال تأتي الش���رور .1 :لجم المشروع النووي
اإليراني؛  .2نظرة إلى الداخل اإليراني؛  .3وجهات التس���لح
اإليراني؛  .4تقليص التهديد اإليراني في سورية؛  .5الحوار
االستراتيجي مع روسيا؛  .6إيران تحكم سيطرتها على لبنان
بواسطة «حزب الله»؛ الفصل الرابع ـ القدس .1 :أهمية القدس
استراتيجيًا؛  .2االستيطان في القدس :الواجب الصهيوني؛
الحزم ضد العناصر الغريبة التي تزعزع السيادة في القدس؛
الفص���ل الخامس ـ القضية الفلس���طينية« .1 :إدارة الصراع»
قبالة الفلسطينيين؛ « .2صفقة القرن» التي يطرحها ترامب:
إعادة ترس���يم حدود المس���ألة ،من جديد؛  .3ي���وم ما بعد
«أبو مازن»؛  .4قطاع غزة :سياس���ة «العصا» الكبيرة وبجانبها
«ج���زرات»؛ الفصل الس���ادس ـ المنظومة اإلقليمية وش���رق
البحر المتوس���ط .1 :أفضلية لمصر واألردن ،إلى جانب آفاق
للعداء التركي؛ .3
جديدة في العالم العربي؛  .2تحديد ثمن ِ
الدفع نحو جدول أعمال مش���ترك في شرق البحر المتوسط؛
الفصل الس���ابع ـ الحلب���ة الدولي���ة .1 :المحافظة على قواعد
الدعم األميركي إلس���رائيل؛  .2اليهود في أميركا الشمالية
كثروة استراتيجية؛  .3الحلبة األوروبية؛  .4القارة اآلسيوية؛
 .5أفريقيا وأمي���ركا الجنوبية؛ الفصل الثامن ـ االس���تعداد
التنظيمي .1 :ترميم وزارة الخارجية؛  .2تش���بيك األيدي في
القدس في مهمة بلورة سياسة األمن القومي.

«دولة قوية في وضع استراتيجي هو األفضل منذ قيامها»!
يس���تهل «معه���د الق���دس» وثيقته السياس���اتية هذه
بمقدمة اختار له���ا عنوانا قولة دافيد ب���ن غوريون ،رئيس
الحكومة األول في دولة إس���رائيل« :دون أوهام ودون يأس»،
يش���دد في بدايتها على أن «دولة إسرائيل هي دولة قوية
وتتمتع اليوم بوضع اس���تراتيجي هو األفضل منذ قيامها».
ومع ذلك ،ترى الوثيقة أن���ه «ال تزال ثمة تهديدات خطيرة
على أمنها .في مقدمة هذه التهديدات وأهمها ذلك الناجم
ع���ن األزمة الراهنة بين الواليات المتحدة وإيران ،بما يترتب
عليه من أخطار ضرب الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية ،سواء

												
إيران والواليات المتحدة ..التصعيد يتصاعد.

من جانب إيران نفس���ها أو من جان���ب وكالئها ومبعوثيها».
وفضال عن ذلك« ،ال تزال إس���رائيل تخ���وض صراعا متواصال
وغير قابل للحل في المدى المنظور مع الفلس���طينيين .ولذا،
يتعين على إس���رائيل أن تكون على أهبة االستعداد لحرب
جديدة محتملة .وهذا هو ،أيض���ا ،االمتحان األكبر للمجتمع
اإلسرائيلي».
يتوقع معدو المقترح السياس���اتي ،في مقدمة وثيقتهم
هذه ،أن يخضع «تماس���ك المجتمع اإلسرائيلي ،قوة الجيش
اإلس���رائيلي والقدرة على المناورة السياس���ية» ،خالل فترة

والي���ة الحكومة اإلس���رائيلية المقبلة التي ستتش���كل بعد
انتخابات أيلول « ،2019المتحانات قاس���ية» ،األمر الذي يضع
على ه���ذه الحكومة الجديدة مس���ؤولية «االنتباه وتوظيف
الجهود للمحافظة على التماسك االجتماعي والقومي ولبناء
القوة العس���كرية والسياس���ية في مواجه���ة التهديدات
المركزية ،إلى جانب التطلع والس���عي نح���و اغتنام الفرص
السياسية التي تنطوي على احتماالت تغيير «قواعد اللعبة»
حيال الفلس���طينيين ،العالم العربي وحلبة البحر المتوسط،
وفي مقدمتها المبادرة األميركية وتبعاتها».

(أ.ف.ب)

تقت���رح ه���ذه الوثيقة ـ كما تش���ير المقدم���ة ـ مخططًا
للسياس���ات الحكومي���ة اإلس���رائيلية ،تجس���د م���ن خالله
التبص���رات التي توص���ل إليها طاق���م الباحثين في «معهد
الق���دس لالس���تراتيجيا واألم���ن» ،الذين اجتمع���وا لوضع
اس���تعراض ش���امل للتحديات الماثلة أمام صناع القرار في
دولة إس���رائيل ،ولوضع سلس���لة من التوصيات العملية في
مجاالت السياسة الخارجية واألمنية ،بشكل خاص.
وتجدون ف���ي مكان آخر من هذه الصفح���ة ترجمة حرفية
لملخص هذه التوصيات األربعة عشر.

مقترح مخطط السياسات الحكومية  -ملخص التوصيات
شمل مقترح مخطط السياسات الحكومية الذي ّ
أعده أعضاء
ّ
البحثي في «معهد القدس لإلستراتيجيا واألمن» 14
الطاقم
توصية تغطي مختلف المجاالت العس���كرية ،السياس���ية،
الدبلوماس���ية ،إلى جانب بعض المس���ائل الخاصة بالش���أن
اإلسرائيلي الداخلي.
وتش���مل ه���ذه التوصيات ،حس���ب تسلس���ل ورودها في
المقترح:

صيانة التماسك القومي
التماس���ك القومي هو ش���رط ض���روري لمناعة إس���رائيل
ف���ي االمتحان���ات الصعبة الت���ي قد تضعها فيه���ا بيئتها
اإلشكالية ،وربما يحصل هذا في المستقبل القريب جدا .قد
تكون لألزمة مع إيران إس���قاطات بعيدة األثر والمدى .ولذا،
ينبغ���ي على الحكوم���ة الجديدة االهتم���ام بالمحافظة على
تماس���ك المجتمع اإلسرائيلي وبتعزيز قدرته على الصمود،
من خالل بناء إجماع واس���ع قدر اإلمكان ،س���واء اس���تعدادا
للخطوات الحربية التي قد تكون مس���توجبة في الشمال ،أو
من أجل إدارة حكيمة للنزاع مع الفلس���طينيين واالستعداد
الستقبال الخطة األميركية بترحاب ومواجهة إسقاطاتها.

االستعداد للقتال في عدة جبهات
ينبغ���ي عل���ى الحكوم���ة ،عبر ح���وار دائ���م ومتواصل مع
الجيش ،إعط���اؤه التعليمات لالس���تعداد لمواجهة مختلف
الس���يناريوهات القتالي���ة المحتملة ورصد جمي���ع الموارد
الالزمة لذلك .هذه الس���يناريوهات تشمل توجيه ضربة ضد
أهداف نووية في إيران ،حربًا على ثالث جبهات مقابل تحالف
ّ
تق���وده إيران و»جز العش���ب» على الجبهات الفلس���طينية.
ينبغي االس���تعداد لحرب صواريخ وبناء قوة برية ذات قدرة
على المناورة والحسم بواسطة نقل القتال إلى مناطق العدو.
ً
النشاط المدمج «استخبارات ـ نيران» ليس بديال ،وإنما عامل
إس���ناد هام في المجهود البري .ثمة تخوفات وهمية من أن
هذا التوجه العس���كري يؤدي إلى وقوع ضحايا عديدة .ثمة
لالحتكاك الكبير أثمان حقًا ،لكن زمن القتال القصير نسبيًا
حتى الحسم وإخضاع العدو من شأنه تقليص عدد المصابين
على جبهة القتال ،وفي الجبهة الداخلية بالتأكيد.

كبح إيران
في الوض���ع الذي تقوم في���ه إيران باس���تفزاز الواليات
المتح���دة والمجتم���ع الدول���ي ،يتعي���ن عل���ى أجه���زة
االستخبارات والجيش اإلسرائيلي إجراء التحضيرات الالزمة
والكافية لتمكين إس���رائيل من تجسيد قدرتها الحقيقية
عل���ى تنفيذ عملية عس���كرية .وس���يكون ه���ذا مفيدا في
ح���ال عودة اإليرانيين إلى مائ���دة المفاوضات .وفي الوقت
نفسه ،ينبغي أيضا االس���تعداد ليوم الحسم الذي تضطر
فيه إس���رائيل إلى التح���رك والعمل وحده���ا بغية إحباط
المش���روع النووي اإليراني (رغم أن الخي���ار المفضل يبقى
عملية مش���تركة مع الواليات المتحدة وأطراف أخرى) .وفي

موازاة ذلك ،تبقى مهمة قط���ع الطريق على إيران ومنعها
من الوصول إلى موارد وتقني���ات متطورة جزءا ال يتجزأ من
صندوق األدوات المتاح في مواجهة التهديدات اإليرانية.
من أجل من���ع بناء آلة الحرب اإليرانية في س���ورية وقاعدة
الصواريخ طويلة المدى في العراق ،ثمة حاجة إلى تصميم
عس���كري مصحوب بجاهزية لتصعيد يص���ل إلى مواجهة
ش���املة ،في موازاة الجه���ود الدبلوماس���ية (وخاصة حيال
روس���يا) الرامية إلى ثني س���ورية (والعراق) عن منح إيران
حرية الحركة والعمل على أراضيهما.

الحكم بفاعلية وإنصاف في القدس الكبرى
يتطلب أمن إسرائيل إحكام السيطرة في القدس والمناطق
المحيط���ة .ينبغي على الحكوم���ة الجديدة وضع القدس في
مرتبة عالية جدا على سلم األولويات القومي وتعزيز األغلبية
اليهودية في المدينة بواس���طة البناء الواسع ،بما في ذلك
في منطقة  1-Eباتجاه معاليه أدوميم.
وينبغي ،أيضا ،الحكم في الجزء الشرقي من المدينة بحزم
وإنصاف ،إلى جانب تعزيز خيار االندماج لدى عرب ش���رقي
المدينة ،من خالل استثمارات جدية في البنى التحتية وفي
جهاز التعليم.
ينبغ���ي التص���رف بحزم ض���د المحاوالت الت���ي تقوم بها
عناصر راديكالية هدفها تغيير الوضع القائم (س���تاتوس
ك���وو) في «جبل الهيكل» (الحرم القدس���ي الش���ريف) وضد
العناصر الغريبة التي تس���عى إلى زعزعة االستقرار والنيل
من السيادة اإلسرائيلية في العاصمة.

إدارة الصراع مع الفلسطينيين
يتعي���ن عل���ى إس���رائيل مواصل���ة اعتماد اس���تراتيجية
«إدارة الص���راع» التي ترمي إلى تقلي���ص األثمان المترتبة
عل���ى الصراع من كال الطرفين .تش���مل هذه االس���تراتيجية
المركبات التالية :استخدام القوة بصورة محسوبة« ،جزرات»
اقتصادي���ة والمحافظ���ة عل���ى اله���دوء الحالي ف���ي البناء
االس���تيطاني في الميدان ـ باستثناء البناء في منطقة غالف
القدس وف���ي العاصمة نفس���ها ،والذي ينبغي توس���يعه.
في غياب الحوكمة الالئقة والمناس���بة في منطقة  ،Cتهدر
إس���رائيل ورقة المس���اومة األقوى التي تمتلكه���ا في أية
مفاوضات مس���تقبلية .وعلى أي ح���ال ،ال ينبغي الوقوع في
ش���رك إغراء االنس���حابات من جانب واحد ،بناء على اعتبارات
التماس���ك القومي واعتبارات أمنية وسياسية مختلفة .مثل
هذه الخطوات من ش���أنها تغذية التوقع���ات العبثية لدى
الجانب الفلس���طيني وضمان اس���تمرار النزاع ،بل مفاقمته،
دون أي مقابل سياسي حقيقي .اإلجراءات الرامية إلى فرض
القانون اإلسرائيلي على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة
الغربية) ـ والتي يجب أن يجري النظر فيها ،في كل األحوال،
بعد استنفاد المبادرة األميركية فقط ـ ال ينبغي أن تخرج عن
إطار اإلجماع القومي ومن المهم اإلبقاء على فرص لتسويات
ً
سياسية مع الفلسطينيين مستقبال.

االستعداد لخطة ترامب وإسقاطاتها
يجدر بإس���رائيل الرد باإليج���اب على خطة الس�ل�ام التي
طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب والموافقة على الدخول
ف���ي مفاوضات تجرى على أساس���ها .خط���ة ترامب هذه قد
ّ
تق���وض الفرضية الس���ائدة في العالم والقائل���ة بأن «الكل
يعلم» كيف س���تكون التس���وية (وفق «معايي���ر كلينتون»
أو قرار مجل���س األمن الدول���ي رقم  .)2334فعلي���ًا ،القيادة
الفلسطينية ال تزال غير ناضجة للتوصل إلى تسوية تاريخية
مع الحركة الصهيونية .يتعين على إس���رائيل االس���تعداد
للوضع الذي سينش���أ في أعقاب رفض الفلسطينيين مبادرة
الس�ل�ام األميركية .ينبغي االستعداد للحيلولة دون سيطرة
حركة «حماس» على الس���لطة الفلس���طينية في عهد ما بعد
«أبو مازن» والمحافظة على اس���تمرار التع���اون األمني ،قدر
المستطاع.

ردع «حماس» في غزة

ّ
المضي في سياسة
مقابل «حماس» ،ينبغي على إسرائيل
ال���ردع «المؤقت» لفت���رات زمنية أطول ،في م���وازاة تحديد
أه���داف «مؤلمة» لدى الع���دو واإلبقاء عل���ى عوامل الضغط،
إلى جانب «جزرات» موضعية .وه���ذا ،بغية تقليص األضرار
المادية والنفس���ية لدى المواطنين اإلسرائيليين ومن أجل
منع الضرر السياسي الناجم عن االنفجارات العنيفة .ويجدر
التذكي���ر ب���أن التهديدات الت���ي مصدرها قط���اع غزة هي
تهديدات ثانوية قياسًا بتلك الصادرة من الحلبة األساسية،
في الحدود الشمالية.

إعطاء األفضلية لمصر واألردن،
إلى جانب آفاق جديدة في العالم العربي
الوق���وف في وجه إي���ران ومجروراتها ،كما ف���ي وجه قوى
إس�ل�اموية متطرفة أخرى ،يخلق في السنوات األخيرة وحدة
مصال���ح مع عناص���ر ذات قوة في العالم العربي .تس���تدعي
المصلحة اإلسرائيلية استنفاد هذه الفرص كلها تمامًا ،مع
ضرورة إبداء درج���ة كافية من الحكمة تجاه الدول الخليجية
ومحدودياته���ا .وله���ذا ،ينبغ���ي تركيز الجه���ود في مصر
واألردن ،الشريكتين االس���تراتيجيتين اللتين تربطنا بهما
معاهدات س�ل�ام ،ذلك أن لالس���تقرار في هاتين الدولتين
أهمية قصوى جدا وبعيدة المدى.

تحديد ثمن للعداء التركي وتوطيد
الشراكة في شرق البحر المتوسط
ينبغي التصدي للحراك التركي ومحاصرته .الزعيم التركي
رجب طيب أردوغان يعادي إسرائيل ،يدعم «حماس» ويسعى
لتقويض السيادة اإلس���رائيلية في القدس .ينبغي توثيق
العالق���ات مع دول المنطقة التي يس���اورها قلق وتخوف من
السياس���ة التركية .ينبغي اس���تغالل الوسائل المتاحة في
الوالي���ات المتح���دة وفي أوروبا م���ن أجل إرغ���ام تركيا على
موازنة مواقفها .وثمة حاجة ،أيضا ،إلى رصد النشاط التركي

في المج���ال النووي .م���ن المهم تعزيز وتحصي���ن المثلث
االستراتيجي بين إس���رائيل ،اليونان وقبرص كقوة مضادة
مقابل أردوغان ،ثم توس���يعه إلى شراكة بين جميع األطراف
الت���ي تتقاس���م وجهة النظ���ر ذاتها في الحوض الش���رقي
للبحر المتوسط ،استمرارا لتأسيس «فوروم الغاز» اإلقليمي.
وينبغ���ي االنتباه ،في الوقت نفس���ه ،إلى أن تركيا هي دولة
إس�ل�امية هام���ة فيها أصوات أخ���رى مغايرة وم���ن الجدير
االس���تمرار في العالقات التجارية معها ومع ش���عبها ،قدر
اإلمكان.

صيانة الدعم األميركي إلسرائيل كمسألة مشتركة للحزبين
ال بدي���ل للدع���م األميركي .ينبغي على حكومة إس���رائيل
مواصلة التعاون مع واش���نطن ،مقابل األجهزة العس���كرية ـ
األمنية واالس���تخباراتية باألس���اس ،وخصوصا في المسألة
اإليراني���ة .ف���ي الجانب السياس���ي ـ الحزب���ي ،يتعين على
الحكومة اإلس���رائيلية الحرص على تنمية وتوثيق العالقات
م���ع كال الحزبين ف���ي واقع التقاط���ب السياس���ي ـ الحزبي
األميركي ،ثم الحذر من أن تبدو كأنها تجر الواليات المتحدة
إلى الح���رب .في هذا الس���ياق ،ثمة أهمية كب���رى للتعاون
الوثيق مع يه���ود الواليات المتحدة .يج���ب إصالح األضرار
التي تراكمت خالل الس���نوات األخيرة على خلفية االدعاءات
بش���أن تماهي إس���رائيل الزائد مع الرئيس ترامب وبس���بب
قضايا الدين والدولة في إسرائيل.

ينبغي االستمرار في تقويض مواقف االتحاد األوروبي بما
يخص القضية الفلس���طينية ،مس���ألة الجوالن ومسألة نقل
السفارات إلى القدس.
على الحكومة الجديدة دفع مشروع أنبوب الغاز إلى أوروبا،
والذي إذا ما صمد في امتحان الجدارة االقتصادية فس���وف
يلعب دورا هاما في توطيد العالقات مع دول القارة األوروبية.

الحذر في آسيا
يج���ب صيانة العالق���ات المميزة مع الهن���د .ينبغي على
إسرائيل إبداء درجة أكبر من الحذر في عالقاتها االقتصادية
مع الصين ،بغية التخفيف من حدة المخاوف األميركية ،لكن
س���وية مع االمتناع عن ش���د الحبل أكثر مما يلزم ،ثم البحث
ع���ن طرق للموازنة بين عالقاتها م���ع الصين من جهة ،وبين
عالقاتها الجيدة مع غالبية دول القارة اآلسيوية التي تبدي
تخوفات من بكين من جهة أخرى ـ هذه العالقات التي تشمل
(ليس كما مع الصين) جانبا أمنيًا هامًا أيضا .على إس���رائيل،
أيضا ،تسريع التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول
اآلس���يوية التي يبرر حجم المب���ادالت التجارية معها ذلك.
وفي المقابل ،ينبغي العمل ومن أجل تغيير أنماط تصويت
الدول اآلسيوية في الهيئات والمنظمات الدولية ،وخصوصا
على ضوء تراجع مكانة المس���ألة الفلس���طينية وأهميتها.
كما ينبغي فحص إمكانيات إحداث اختراق في العالقات مع
الدولتين اإلسالميتين الكبيرتين ،إندونيسيا وبنغالديش.

المحافظة على الحوار والتنسيق العسكري مع روسيا

تطوير «صندوق األدوات» الدبلوماسي

في ض���وء تصاعد التوتر مع إيران ،م���ن المهم المحافظة
على الحوار مع القيادة في موس���كو وعل���ى آفاق العالقة مع
القوات العس���كرية الروسية في سورية ،للحيلولة دون وقوع
صدام ثنائي ( .)deconflictionيج���ب ،قدر اإلمكان ،تجنب
اتخاذ مواقف في هيئ���ات دولية يكون معناها الوقوف ضد
المصالح الروس���ية .ينبغي التفكير في المقابل الذي يمكن
تقديمه لروسيا لقاء تعاونها مع إسرائيل .مثل هذه الجهود
تستلزم درجة عالية من الحساسية تجاه العدائية الشديدة
السائدة في الدوائر األمنية األميركية تجاه روسيا.

تتطلب مواجهة التحديات الماثلة في المنظومة الدولية
ـ إلى جان���ب مواصلة االنطالقة على المس���توى السياس���ي
األعلى ـ إحداث تح���ول انقالبي في المنحى الحالي المتمثل
في حصول تآكل مس���تمر ومتراكم في سلك وزارة الخارجية
اإلسرائيلية .وينبغي ،ضمن هذا ،فحص إمكانية تعيين وزير
متف���رغ للخارجية؛ إعادة فتح دوائر وأقس���ام جرى توزيعها
عل���ى وزارات حكومي���ة أخرى؛ رص���د الم���وارد الالزمة إلدارة
النشاط الدبلوماسي المكثف؛ تعزيز قدرات «وحدة التعاون
الدول���ي» (هي وحدة في وزارة الخارجية اإلس���رائيلية تنظم
«المس���اعدات اإلس���رائيلية» لدول نامية في مختلف أنحاء
العالم) ودمج المجتمع المدني اإلسرائيلي في حمالت الدعم
والمس���اعدة في الخ���ارج ،إضافة إلى تأهي���ل طواقم وبرامج
لتوثيق العالقات مع الس���كان ف���ي الدول الناطق���ة باللغة
العربي���ة .ومن األهمية بمكان تعزيز وتوس���يع كادر ممثلي
مديري���ة التجارة الخارجية في وق���ت تخطت فيه الصادرات
اإلس���رائيلية عتبة الـ  400مليار ش���يكل .كما ينبغي ،أيضا،
االس���تمرار في تعزيز قدرات األجهزة االس���تخباراتية التي
حقق���ت حتى األن إنج���ازات كبيرة وهامة ج���دا ،لم تكن في
حك���م المفهوم ضمنا ،إطالقا .وينبغ���ي تكريس نمط منظم
من األبح���اث والمداوالت بين ال���وزارات المختلفة في كل ما
يتعلق بالقضايا المركزية ،المفتاحية ،بقيادة «مجلس األمن
القومي» وتحت إشرافه.

تكريس دعائم تأييد في أوروبا،
مقابل المواقف المؤسساتية في بروكسل
الهدف األكثر أهمية هو مساعدة الواليات المتحدة في
جهوده���ا الرامية إلى ثني عناصر ف���ي أوروبا عن تخفيف
الضغوط التي تمارس���ها إدارة الرئيس ترامب في المسألة
اإليراني���ة ،ثم إقناع دول أساس���ية بضرورة الرد بحزم وقوة
على المحاوالت اإليرانية لتجميع مواد انش���طارية وتعميق
الوع���ي في أوروب���ا تجاه النش���اط اإلرهاب���ي اإليراني على
أراضيها.
ينبغ���ي العمل م���ن أجل أن تح���ذو ال���دول األوروبية حذو
بريطاني���ا في إلغاء التمييز المصطن���ع بين األذرع اإلرهابية
واألذرع السياسية التابعة لمنظمة «حزب الله».
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حزب ميرتس يعمل على تشكيل قيادة
ّ
صهيونيته!
عربية -يهودية دون التنازل عن
ّ
ال تقتص����ر التقلب����ات ،الت����ي تكس����ر قواع����د
س����ابقة متعارف عليها في الحلبة السياس����ية
اإلسرائيلية ،على الجهود التي يقودها بنيامين
نتنياهو ش����خصيا إلعادة تش����كيل اليمين في
إط����ار موحد الى جان����ب الليكود ،ب����ل تجري في
جناح المعارضة – غير المتجانس����ة ّ
بأي شكل! –
ّ
تحركات مختلفة ،منها ما يتعلق بفكرة إنش����اء
«جسم يهودي -عربي».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن لديها معلومات
عن نشاطات من أجل إقامة «كتلة سياسية عربية
يهودية» .وهناك خياران لتحقيق هذا المسعى:
األول ه����و تش����كيل قائمة من الصف����ر؛ والثاني
العمل بحي����ث يكون حزب ميرت����س اإلطار الذي
يعبئ هذه الخانة ،وبالذات مع تزايد المؤش����رات
اإليجابي����ة على تش����كيل «القائمة المش����تركة»
مجددًا .وعنوان المشروع هنا هو تشكيل «قيادة
عربية يهودية مشتركة» للحزب من دون التخلي
عن صهيونيته.
المبادرون يقولون في منشوراتهم على مواقع
التواص����ل االجتماعي إن «اليس����ار اإلس����رائيلي
يحت����اج أمال بش����كل ش����راكة يهودي����ة عربية
حقيقي����ة .والجماهي����ر العربية أعط����ت ثقتها
لميرتس ف����ي االنتخابات األخي����رة ،واآلن علينا
تعزيز الشراكة عبر بناء يسار يهودي عربي قوي
وذي نفوذ».
ّ
رئيس����ة الحزب الس����ابقة زهافا غالئون رحبت
بالمبادرة وقالت «هذا أمر جديد ومثير لالهتمام.
هذه هي الفكرة الصحيحة ،الرس����الة الصحيحة
والتوج����ه الصحيح الذي يتح����دى النظام القائم
ويوف����ر نموذج����ا جدي����دا للش����راكة اليهودية
العربي����ة» ،كما كتبت عبر تويتر .يش����ار هنا إلى
أن رئيس����ة الحزب الحالية عضو الكنيست تمار
ّ
تشد العربة في اتجاه آخر تماما ،إذ ترى
زاندبرغ
أن ما يجب القيام به هو التحالف مع حزب العمل.
بمعن����ى أن تل����ك الفكرة «اليهودي����ة -العربية»
تخدم أيضًا قوى متنافس����ة عل����ى زعامة الحزب،
وليست كلها أيديولوجيا خالصة!
هناك أص����وات إضافية تدف����ع بالفكرة وتعلن
تأييدها .فمثال الوزير الس����ابق أبراهام بورغ قال
إنه يعمل على هذا المش����روع منذ عشر سنوات.
ويزع����م وجود «تش����اؤم وغضب» عل����ى «القائمة
المش����تركة» وكذلك على القائمتين األخيرتين
المؤلفتي����ن م����ن الجبهة الديمقراطية للس��ل�ام
والمس����اواة والحركة العربية للتغيير من جهة،
والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية
الموحدة م����ن الجهة الثاني����ة .وكأن بورغ يقول
إنه س����واء اتحدت األحزاب والحركات الفاعلة في
المجتم����ع العرب����ي أم تش����رذمت فهناك غضب
عليها ويجب استبدالها.
وه����و يحمل مقترح����ًا مفصال يخ����دم طرحه إذ
يقول« :يجب أن تكون هذه القائمة اس����رائيلية
تمامًا» ،في إشارة إلى رفض أي تأثير من السلطة
الفلسطينية.
ورأى ب����ورغ ف����ي حدي����ث لموقع «الع����رب» أن
«هن����اك العدي����د م����ن الش����ركاء ف����ي المجتمع
العربي لهذا الحزب ،وأنا أعتقد أنه يجب إشراك
رؤساء الس����لطات المحلية وشخصيات سياسية
واجتماعي����ة ،وال ننس����ى أن هن����اك  300أل����ف
شخص لم يصوتوا ولم يمارسوا حق االقتراع في
االنتخاب����ات االخيرة» .وبورغ يرى في هذا األمر ما
ّ
ّ
ال يق����ل عن «فرصة تاريخي����ة ثمينة» ويحذر من
إضاعتها كاش����فًا عن وجود «عشرات االجتماعات
في األيام األخيرة وس����أقدم كل ما أملك من أجل
نجاح المشروع» .وهو يرى في هكذا حزب «بديال
عن حزب العمل وع����ن ميرتس وعن الجبهة وعن
ّ
المشتركة أيضًا» ،كلها معًا!
للتذكير ،لقد س����بق أن أعلن في مؤتمر صحافي
م����ن مدينة ت����ل أبيب مطل����ع الع����ام الجاري عن
تش����كيل قائمة اس����مها «ألجلنا» ،والتي اختلط
فيها أثرياء عرب بضباط إسرائيليين سابقين.
ّ
ّ
وبين بيانها الرسمي حينذاك تبنيها الضمني
َ
جمهورها»
لمقوالت «إهم����ال األحزاب العربي����ة
و»اهتمامها بالقضايا السياس����ية فقط» وسواها
ّ
من مزاعم تكذبها إحصائيات وتقارير الكنيست
الرسمية نفسها ،من ناحية نوعية القضايا التي
تابعتها تلك األحزاب .فمثال قالت «ألجلنا» تلك
إنه����ا جاءت «انطالقًا م����ن اإلرادة الحقيقية لدى
المجتمع العربي في إح����داث تغيير ،نظرًا لعدم
الرض����ى عن أداء القيادة الحالية في الكنيس����ت
والتي نب����ذت التعامل مع القضاي����ا االجتماعية
االقتصادي����ة الش����ائكة الموج����ودة على جدول
ً
أعمال المجتمع العرب����ي ،واختارت بدال من ذلك
اعتم����اد الخطاب القوموي االنف����رادي المتطرف
الذي لم يثمر عن أي إنجازات والذي ألحق الضرر
بالمجتمع العربي»!
ّ
بشدة ضابط إسرائيلي
وهذا الكالم أثنى عليه
سابق انضم إلى «ألجلنا» إسمه عاموس دنيئيلي،
ج����رى تعريف����ه كمفكر وكاتب خدم س����ابقًا في
األجهزة األمنية وفي وحدة الكوماندوز «سييرت
مت����كال» تحديدًا ،وعمل مستش����ارًا لدى وزارات
حكومي����ة مختلفة ،وهو يص� ّ
���رح« :أنا تربيت على
نظرية جابوتنس����كي وبن غوري����ون اللذين حلما
بنش����أة مجتمع متس����امح يحترم األقليات التي
تعيش فيه .وهذا ما أس����عى لتحقيقه» .ويبقى
م����ن المثي����ر للفضول بش� ّ
���دة معرف����ة ردة فعل
مواطنين عرب حين سيسمعون أن الصهيونيين
الش����هيرين جابوتنس����كي وب����ن غوري����ون كان
لديهما مثل هذا الحلم النبيل!
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إعادة االنتخابات اإلسرائيلية ستعيد توزيع المقاعد وتدحرج األزمة دون حلها!
* 50يومًا كانت فاصلة بين صيحات فرح اليمين االستيطاني «المنتصر» وبين وقوف إسرائيل أمام واحدة من أضخم أزماتها *
ليبرمان قفز على مركب العلمانية والتصدي للتزمت الديني رغم أنه خانه في كل واحدة من الحكومات التي شارك فيها *
إعادة بناء الشراكات التي تفككت في انتخابات نيسان ستغير توزيع المقاعد البرلمانية بشكل ملموس*
كتب برهوم جرايسي:
 50يوما فق���ط كانت كافية كي يعي اليمين االس���تيطاني
أن تحالفه السياسي األس���اس ليس كافيا لتماسكه ،فهناك
صراعات حزبية ومنافس���ات شديدة بين الشركاء المفترضين
لحكوم���ات بنيامين نتنياه���و والليكود ،انعكس���ت في قفز
أفيغدور ليبرمان على قضية الصراع العلماني الديني ،بعد أن
رأى أن ال حكومة من دونه ،وأن نتيجة «الحضيض» التي حصل
عليها تنذر بقرب زواله عن الخارطة ،فقرر خوض المناورة التي
قادت لحل الكنيست .إال أن االنتخابات المعادة ستعيد توزيع
المقاعد من جديد ،بش���كل ملحوظ ،خاصة وأن الشراكات التي
تفككت ودفعت ثمنا قاس���يا لها تحاول إعادة بناء نفس���ها،
وبضمنها «القائمة المش���تركة» ،التي فقدت ثالثة مقاعد في
انتخابات نيسان.
وقد س���جلت انتخابات نيس���ان  2019ثالث ّ
ميزات ،أولها أنه
ّ
للم���رة األولى منذ انتخابات  1996أف���رزت االنتخابات كتلتين،
حازت���ا معا على أكثر من نصف مقاع���د البرلمان 70 ،من أصل
 120مقعدا ،وزعت بالتساوي بين حزب الليكود وتحالف «أزرق
أبيض» .كذلك فإن الليكود مع ش���ركائه حقق���وا لالنتخابات
الثانية على التوالي أغلبية حاس���مة  65مقعدا ،ما كان يعني
باالفتراض أن يش���كل بنيامين نتنياهو حكومته الخامس���ة،
بش���كل س���ريع نس���بيا .إال أن هذا لم يكن ،بل وألول ّ
مرة في
العقود السبعة للكيان اإلسرائيلي يتم حل الكنيست ،بعد 50
يوما من انتخابات نيسان ،والتوجه إلى انتخابات إعادة ،تجري
بعد  5أشهر من االنتخابات السابقة (في  17أيلول .)2019
وكان واضحا التماسك السياسي اليميني االستيطاني بين
ش���ركاء نتنياهو المفترضين ،وبضمنه���م أفيغدور ليبرمان،
زعيم حزب «يس���رائيل بيتينو (إس���رائيل بيتن���ا)» .فقد كان
هن���اك توافق على تعميق سياس���ة االحت�ل�ال ،واالتجاه نحو
ضم المس���توطنات ،تحت غط���اء أميركي من صفق���ة القرن،
وقبله���ا االعتراف بضم القدس ومرتفعات الجوالن الس���ورية
المحتلة .كما ب���رز التوافق التام حول إقامة «حامية برلمانية»
لمنع محاكمة نتنياهو بالفساد ،إذا ما صدر قرار نهائي بهذا
الخصوص ،وتوافق أش���د حول س���ن قانون يقي���د صالحيات
المحكم���ة العلي���ا ،خاص���ة في مج���ال نقض قواني���ن أقرها
الكنيست ،أو قرارات حكومية.
إال أن���ه ف���ي خضم ه���ذا التواف���ق ،والرقص ح���ول موقدة
الحكومة المقبلة ،كان هناك من ّ
عمق النظرة بش���كل أكبر في
ّ
نتائ���ج االنتخاب���ات :أفيغدور ليبرمان ،الذي س���جل ذروة غير
مسبوقة ،وتقتصر على شخصه ،في تاريخ الخارطة السياسية
اإلس���رائيلية ،وهي أن���ه على مدى  20عاما يق���ود وحده حزبا
يتمثل بشكل دائم في الكنيست ،وسجل في انتخابات 2006
و 2009ذروة بتمثيل  11و 15مقع���دا .وأحزاب مثله قامت على
أس���اس شخص واحد لم تصمد طويال ،ومنها ما حل بعد والية
أو اثنتين .فقد رأى ليبرمان أن مقاعده الخمس���ة التي حصل
عليه���ا هي المفتاح لقي���ام حكومة نتنياه���و ،ومن دونه لن
تكون حكومة .وبذات الوقت ،رأى بنتائج االنتخابات نذير خطر
الزوال في االنتخابات المقبلة .فالقاعدة األساسية التي ارتكز
عليها منذ ظهوره على الس���احة ،المهاجرون من دول االتحاد
السوفييتي السابق منذ سنوات التسعين والحقا ،قد تقلصت
كثيرا لعدة أس���باب ،منها أن هذه الشريحة باتت تندمج أكثر
بالمجتمع اإلس���رائيلي ،سياس���يا واجتماعيا ،ولكن أيضا ألن
ليبرمان خان كل ش���عارات العلماني���ة التي أطلقها على مدى
الس���نين ،في كل ّ
مرة كان يدخل فيها إلى الحكومة ،ولم يكن
يحارب قواني���ن اإلكراه الديني أو يخفف م���ن حدتها ،وهذه
مطالب أساس ألولئك المهاجرين.
وليبرم���ان ّ
تنبه لهذه المس���ألة بعد انتخاب���ات  ،2015التي
حصل فيها على  6مقاعد .وبعد أشهر من تلك االنتخابات بدأ
يتحدث عن عزمه التوجه لجمهور يميني استيطاني ،ويميني
متش���دد ،مناهض لس���طوة المتدينين المتزمتين الحريديم
على الحك���م ،وعدم س���ريان قان���ون التجني���د االلزامي على
شبانهم ،الذين يحصلون على ميزانيات ضخمة لمؤسساتهم
الدينية .وكان ليبرم���ان آنذاك في المعارضة ،ولمدة أكثر من
عام ،من ب���دء عمل حكومة نتنياهو الرابعة ،ولكنه دخل الحقا
إلى الحكومة ،وتجاهل هذا الجمهور.
وبعد حصول «يسرائيل بيتينو» على  5مقاعد ،تنبه ليبرمان
إلى المهمة األس���اس األولى التي تق���ف أمام الحكومة ،وهي
إنجاز قانون التجنيد االلزامي لش���بان الحريديم ،وهو القانون
ال���ذي صاغ���ه الجيش ،وأقره الكنيس���ت بالق���راءة األولى في
تش���رين الثاني من الع���ام الماضي .في حي���ن أن الحريديم
حقق���وا نتيج���ة فاج���أت الجمي���ع 16 ،مقعدا مناصف���ة ،بين
كتلتي ش���اس ويهدوت هتوراة ،اللتين طالبتا بتخفيف حدة
القانون ،لضمان اعفاء أوسع لشبان الحريديم .ورأى ليبرمان أن
إصراره على إقرار القانون كما هو يحقق له مكاس���ب سياسية
ّ
مس���تقبلية ،وهذا ما دلت عليه اس���تطالعات الرأي التي تلت
حل الكنيس���ت ،إذ منحته زيادة ما بين مقعدين إلى  4مقاعد.
ولكن من الس���ابق ألوانه حس���م نتيجة ليبرمان ،وعلى األغلب

إسرائيل ..من االنتخابات ..وإليها.

س���يحقق زيادة لقوته .لذا فإن اله���دف الذي وضعه نتنياهو
ه���و ضمان ائت�ل�اف يرتكز على  61نائبا م���ن دون ليبرمان في
انتخاب���ات أيل���ول المقبل .في حين أن كل األحزاب الش���ريكة
لنتنياهو تتهم بصوت واحد ليبرمان بعدم قيام حكومتهم.
في مطلع األسبوع الجاري ،أطلق ليبرمان فقاعة تحد ،اعتقادا
ّ
س���تقربه إل���ى جمهور علماني أوس���ع .فقد أعلن أن
منه أنها
الحل األمثل بعد االنتخابات قيام حكومة وحدة قومية ،تجمع
الليك���ود وتحال���ف «أزرق أبيض» وحزبه «يس���رائيل بيتينو»،
م���ن دون كتلتي الحريديم ،على أن يكون أمام الحكومة س���ن
قانون تجنيد الحريديم كليا ،وبناء ميزانية من دون امتيازات
زائدة للحريديم ،ومن ثم من يقبل بحكومة كهذه يس���تطيع
االنضمام.
ورغم أن هذا س���يناريو أق���دم نتنياهو على ش���بيه له بعد
انتخابات  ،2013وعلى أساس���ه أقام حكومة دامت  20ش���هرا،
إال أن���ه يبدو أكثر صعوب���ة في المع���ادالت القائمة حاليا في
الحلبة السياسية اإلس���رائيلية ،واحتياجات نتنياهو الخاصة
والسياسية.

دحرجة األزمة
من الس���ابق ألوانه معرف���ة نتائج انتخابات أيل���ول المقبل،
فه���ذا مرتب���ط بعوامل كثيرة ،م���ن أهمها إعادة تش���كيالت
القوائم ،وخاصة إعادة تش���كيل تحالفات س���ابقة ،س���نأتي
عليها .وهناك شك ،ليس قليال ،في أن يكون بمقدور بنيامين
نتنياه���و تحقيق أغلبي���ة  61نائبا من دون حزب «يس���رائيل
بيتينو» بزعامة ليبرمان ،كي يكون بإمكانه اجتياز عقبة قانون
تجنيد الحريديم.
ف���ي كل األحوال ،فإن قضية هذا القانون س���تالزم الحكومة
المقبلة ،وس���تكون محور أزمة ،بحسب الصيغة النهائية التي
س���يقر بها .ف���إذا ما وجدت أغلبي���ة إلقرار القان���ون بصيغته
الحالية ،الت���ي يطالب الحريديم بتعديله���ا ،فإن الصدام مع
الحريديم س���ينتقل إلى الشارع ،حيث هناك تيارات حريديم
ترف���ض كلي���ا أي حديث ع���ن التجنيد ،وال حتى ما تس���مى بـ
«الخدمة المدنية البديلة» .وفي حال تم إقراره بالش���كل الذي
عرضه نتنياهو كحل وس���ط كي تتش���كل حكومته الخامسة،
وه���و بإضافة بن���د أن الحكومة ه���ي من تقرر س���نويا أعداد
الحريديم الذين سيسري عليهم القانون ،فإن هذا البند ،وكما
قال ليبرمان ،س���يفرغ القانون م���ن مضمونه .وفي هذه الحالة
س���تكون هناك جهات تع���ود إلى المحكم���ة العليا بالتماس
إللغ���اء القانون ،ألن المحكمة كانت قد ألغت في ش���هر أيلول
 2017تعديال للقانون ،أدى إلى توس���يع إعف���اء الحريديم من
الخدمة العسكرية.
وتبقى مسألة تجنيد الحريديم هي الواجهة الحالية لمعركة
أش���د عمقًا ،بين العلمانيي���ن والمتدينين ،خاص���ة مع تزايد
أع���داد المتدينين الحريديم وأيضا التيار الديني الصهيوني
الذي يزداد تش���ددا ،وطالب ممثلوه في المفاوضات لتشكيل
الحكومة بعد االنتخابات ،من «اتحاد أحزاب اليمين» ،بأن يكون

مس���موحا لشبان التيار الديني الصهيوني الخدمة العسكرية
في وحدات خالية من المجندات ،والسماح للجيش بالفصل بين
النس���اء والرجال في بعض نشاطاته وأعماله .ولذا قال ليبرمان
إنه ال يريد أن يكون في «حكومة شريعة».
نشير هنا إلى أن انتخابات نيسان أفرزت ذروة غير مسبوقة
ف���ي أعداد المتدينين من النواب؛  37نائبا ،مقابل  22نائبا في
انتخاب���ات  .2015ومن المتوقع أن يبقى هذا العدد تقريبا على
حاله ،ألن غالبية األحزاب لن تغير تركيبة قوائمها االنتخابية.
وكان  17نائبا من بين النواب المتدينين من الحريديم ،والباقي
من التيار الديني الصهيوني.

ترميم تحالفات متفككة
في اس���تنتاجات انتخابات نيس���ان  ،2019قلنا إن الجمهور
أوضح أن���ه يفضل األحزاب أو التحالف���ات الكبيرة ،ولهذا فقد
عاقب ثالث شراكات انتخابية تفككت قبيل انتخابات نيسان.
فق���د رأينا قيام ح���زب العمل بتفكيك تحالف «المعس���كر
الصهيون���ي» م���ع ح���زب «الحرك���ة» بزعامة تس���يبي ليفني،
فانس���حبت األخيرة من المنافس���ة االنتخابية ،في حين هبط
تمثيل حزب العمل وحده من  19نائبا في انتخابات  2015إلى 6
نواب في انتخابات نيسان الماضي.
كذل���ك ،ف���إن تحال���ف «البي���ت اليه���ودي» الذي تش���كل
قبي���ل انتخابات  2013وخ���اض انتخاب���ات  2015أيضا ،فككه
وزير التعليم الس���ابق نفتال���ي بينيت ،مع ش���ريكته أييلت
ش���اكيد ،فخس���ر االثنان االنتخابات ،وانخفض تمثيل أحزاب
المستوطنين من  8مقاعد إلى .5
وهذا ما كان في «القائمة المشتركة» التي تمثل فلسطينيي
الداخل ،فقد ت���م تفكيك القائمة ،وخاض���ت األحزاب األربعة
االنتخاب���ات بقائمتي���ن ،وحصلتا على  10مقاع���د ،بدال من 13
مقعدا مجتمعة ،وس���اهم هذا التفكيك في انخفاض نس���بة
التصوي���ت بين العرب من  %62في الع���ام  2015إلى  %53في
انتخابات نيسان.
وكما يبدو فإن الجهات الثالث تلك «تعلمت الدرس» إن صح
التعبير.
وقد ب���دأت االتص���االت والمفاوضات األولي���ة ،بين األحزاب
األربعة الناش���طة بين فلسطينيي الداخل إلعادة بناء القائمة،
وهناك ضغوط ش���عبية لإلس���راع في إنه���اء المفاوضات بين
األطراف األربعة وس���ط توقعات باس���تعادة القوة الس���ابقة
وأكثر ،في حال تشكلت القائمة المشتركة.
كذلك فإن حزب العمل يش���هد قناعة باإلجماع تقريبا أنه ال
يمكنه خوض االنتخابات بقائمة منفردة ،وكان قد تلقى عرضا
من حركة ميرتس لخوض االنتخابات بقائمة مش���تركة .فكان
الرد الفوري من رئيس الحزب ،الذي استقال الحقا من منصبه،
آف���ي غباي ،أن حزب العمل س���يخوض االنتخابات إما من خالل
قائمة «أزرق أبيض» ،أو مع ميرتس ،إال أن «أزرق أبيض» س���ارع
لإلعالن عن عدم رغبته بضم حزب العمل.
ورد غباي كان يلمح إلى عدم تحمس���ه للشراكة مع ميرتس،
وهي الخيار األقوى األخير أمام الحزب إذا أراد شراكة انتخابية.

صــدر عــــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ

الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

ولكن بعد اس���تقالة غباي ،فإن المنافسين على رئاسة الحزب
كثر ،منهم الرئيس األس���بق عمير بيرتس ،والنائبان س���تاف
ش���افير وإيتس���يك ش���مولي ،وقد يك���ون غيرهم .وحس���ب
التقديرات ،فإن العمل س���يخوض االنتخابات بقائمة مشتركة
مع ميرتس.
لكن في نهاية األس���بوع الماضي عاد إيه���ود باراك ليطرح
نفسه العبا جديدا في االنتخابات المقبلة .وقالت القناة الـ 13
التلفزيونية إنه ينوي تشكيل حزب لخوض االنتخابات .ولكن
هذه أنباء ما تزال في بدايتها ،وحتى نهاية الش���هر المقبل،
تم���وز ،موعد تقديم القوائم ،قد نش���هد تقلبات كثيرة ،إذ أن
خوض باراك بقائمة مس���تقلة لالنتخابات سيكون على حساب
حزب العمل ،ويضر باحتماالته االنتخابية أكثر.
غي���ر أن الصخب في وس���ائل اإلع�ل�ام ،في األي���ام األخيرة،
ي���دور حول أحزاب المس���توطنين ،أو األحزاب التي ترتكز على
التيار الدين���ي الصهيوني .ففور حل الكنيس���ت ،قرر الوزير
الس���ابق نفتالي بينيت خوض االنتخابات مجددا ،مراهنا على
أنه س���يجتاز نس���بة التصويت هذه ّ
المرة ،بع���د أن حصد في
االنتخاب���ات األخي���رة حوالي  138500ص���وت ،مبتعدا بـ 1400
صوت عن نس���بة الحس���م .إال أن بينيت أعلن أنه يريد تجميع
قوى ،وكان قصده األول إعادة بناء القائمة التي فككها ،ولربما
ضم قائمة «زهوت» برئاس���ة المتطرف موشيه فيغلين ،الذي
حصل���ت قائمته عل���ى  118ألف صوت ،وهذا م���ا يقارب ثالثة
مقاع���د .عير أنه بداي���ة تلقى بينيت ردودا جاف���ة من «اتحاد
أحزاب اليمين» الذي فاز بخمس���ة مقاعد ،في حين أن شريكة
بينيت ،الوزيرة الس���ابقة أييلت شاكيد ،لم تعلن صراحة أنها
س���تخوض االنتخابات مع شريكها السياسي ،وكانت مطالبات
من حزب الليكود بضمها لقائم���ة الحزب ،حتى أعلن نتنياهو
رفضه لهذه الخطوة.
ثم تصاعدت المش���احنات بين أحزاب المس���توطنين ،وفي
األي���ام األخيرة من األس���بوع الماضي ،ظهرت مؤش���رات أولية
الحتم���ال إع���ادة بناء قائم���ة «البي���ت اليه���ودي» ،وهذا من
المفترض أن يقلق شخص نتنياهو ،ألنه سيعزز قوة القائمة،
وقد يعيد لها المقاعد التي خسرتها مجتمعة في االنتخابات
المقبلة.
وكان نتنياهو قد س���ارع قبل حل الكنيس���ت إلى دمج حزب
«كلن���ا» برئاس���ة وزير المالية موش���يه كحل���ون ،ضمن قائمة
الليك���ود ،لخ���وض االنتخابات بقائمة مش���تركة تحت اس���م
الليكود ،وعمليا فهذه عودة كحلون إلى حزبه األم.
ّ
م���رة أخرى ،من الس���ابق ألوان���ه معرفة خارط���ة االنتخابات
المقبل���ة ،إال أنه من ش���به المضم���ون أن ع���دد القوائم التي
ستخوض االنتخابات سيكون أقل بكثير مما كان في انتخابات
نيس���ان الماض���ي ،التي تس���جل فيه���ا  47قائم���ة ،وخاضت
االنتخاب���ات في نهاية المطاف  41قائمة ،فازت منها  11قائمة
وتمثلت في الكنيس���ت .لكن في حال إعادة تشكيل تحالفات
حزبية ،فهذا من شأنه أن يعيد توزيع القوائم ،خاصة إذا رافق
هذا ارتفاع نس���بة التصويت ،إذ أن انخفاض نسبة التصويت
ساهم في زيادة تمثيل القوائم الكبرى.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
التضخم المالي يرتفع إلى 5ر%1
س���جل التضخم المالي في إس���رائيل في ش���هر أيار
الماض���ي ارتفاعا أعلى من التوقعات ،وبلغ 7ر ،%0ما رفع
اجمالي التضخم منذ مطلع العام الجاري بنس���بة 5ر،%1
والنسبة ذاتها في األش���هر الـ  12األخيرة .وهذه نسبة
هي األعلى منذ س���نوات ،ومؤشر على أن وتيرة التضخم
بدأت تتغير ،إال أنه ما تزال للعام الجاري س���بعة أش���هر
حت���ى يتبين اجمالي التضخ���م ،إذ أن التضخم تأثر في
الشهرين األخيرين ،على وجه الخصوص ،باالرتفاع الحاد
في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة ،التي سجلت في
السنوات السبع األخيرة ارتفاعا بالمعدل بنسبة .%70
وحس���ب ما ورد في تقرير مكتب اإلحصاء المركزي في
نهاية األس���بوع الماضي ،فإن التضخم كان أعلى بنسبة
1ر %0إلى 2ر %0من التوقعات ،في حين أن تضخم نيسان
الذي ارتفع بنسبة 3ر ،%0كان أدنى من التوقعات.
وأبرز التقرير أن العامل األبرز في ارتفاع التضخم ،كان
ارتفاع أس���عار الخضروات وخاصة الفواكه بنسبة تزيد
عن  .%10إال أن هذه األسعار سجلت خالل الشهر الجاري
حزيران تراجعا ما ،قد ينعكس على نس���بة التضخم في
الشهر الجاري.
وكان التضخم المالي في العام  2018قد سجل ارتفاعا
بنسبة 8ر ،%0وهي النسبة األعلى منذ العام  ،2014التي
انخف���ض فيها التضخم ألول مرة بنس���بة 2ر ،%0وتبعه
عامان انخف���ض فيهما التضخم بنس���بة  %1ثم 2ر،%0
وفي العام  2017س���جل التضخم ارتفاعا بنس���بة 4ر.%0
وكل هذه النس���ب هي أقل من مجال التضخم المطلوب
للسياس���ة االقتصادية من  %1إل���ى  .%3فآخر ّ
مرة كان
فيها التضخم في مجال التضخم التي وضعته السياسة
االقتصادية اإلس���رائيلية منذ سنوات %1 ،إلى  ،%3في
العام  ،2013حينما ارتفع بنسبة 8ر.%1

 %66من األجيرين يتقاضون دون معدل الرواتب
ق����ال تقرير لمكت����ب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي
األس����بوع الماض����ي إن معدل األجور غي����ر الصافية في
إس����رائيل بلغ في شهر آذار الماضي  11140شيكال ،وهو
م����ا يعادل حوال����ي  3094دوالرا .وهذا يش����كل ارتفاعا
بنسبة 4ر %4عما كان في ذات الشهر من العام الماضي،
وارتفاعا بنسبة  %3عن شهر شباط الماضي.
إال أن����ه ف����ي تحلي����ل االقتصاديين ،ف����إن راتب آذار
الماضي يش����مل بش����كل عام زيادة في األج����ور ،منها
ع��ل�اوات لم� ّ
���رة واحدة من أرباح مؤسس����ات وش����ركات،
وغيره����ا من العوام����ل .ومن دون ه����ذه التأثيرات ،فإن
المع����دل العام للراتب غير الصافي كان س����يرتفع إلى
مستوى  10527شيكال ،وهو زيادة صافية بنسبة 4ر%1
عما كان في آذار .2018
ورغ����م ذل����ك ،فإن معدل األج����ور ف����ي آذار كان اعلى
بنس����بة 5ر %8مم����ا كان في الش����هر األول م����ن العام
الج����اري .ومعدل األجور العام يتم احتس����ابه من خالل
جمع كل الرواتب المسجلة رسميا ،وتقسيمها على عدد
العاملين في سوق العمل في ذات الفترة .بينما معدل
األج����ور الفعلي يأخذ بالحس����بان مس����تويات الرواتب،
وع����دد العاملين الذين يتقاضون كل واحدة من درجات
الروات����ب .ولهذا نرى دائما أن مع����دل الرواتب الفعلي
يص����ل بالكاد إلى  %70من معدل الرواتب العام المعلن
عنه.
فمث��ل�ا يق����ول تقرير مكت����ب اإلحص����اء إن  %66من
األجيري����ن يتلقون دون معدل الروات����ب الفعلي ،وهذا
يعك����س حجم الفجوات .وفي تقارير س����ابقة ،تبين أن
حوال����ي  %32من األجيرين يتقاضون راتب الحد األدنى
من األجر 5300 ،ش����يكل ،وم����ا دون ( 1472دوالرا) .وهذا
يؤك����د أكثر عم����ق الفج����وات االجتماعي����ة ،وبضمنها
الرواتب.
ويق����ول التقري����ر إن عدد العاملين في س����وق العمل
في ش����هر آذار األخير ارتفع بنس����بة 7ر %0مقارنة مع
ما كان في ذات الش����هر من الع����ام الماضي .وبلغ عدد
العاملين 708ر 3مليون عامل ،علما أن نسبة البطالة في
ش����هر آذار الماضي هبطت مجددا إلى 8ر ،%3ما يعني
أن النس����بة المنخفضة الرتفاع عدد المنضمين لسوق
العمل ،مقارنة مع نس����ب التكاث����ر الطبيعي ،يعود إلى
خروج عاملين للتقاعد أو التقاعد المبكر.
ويضيف التقرير أن  %66من اجمالي العاملين448 ،ر2
مليون عامل ،يعمل����ون في القطاعات االقتصادية التي
فيه����ا معدل الرواتب أقل من معدل الرواتب العام .في
حين أن  %34من العاملي����ن يعملون في قطاعات فيها
معدل الرواتب أعلى من المعدل العام.
وترب����ع عل����ى رأس قائم����ة الرواتب قط����اع التقنيات
العالية «الهايتيك» ،إذ بلغ معدل األجور غير الصافية
أكثر بقليل من  24ألف ش����يكل ،أكثر بنس����بة  %216من
معدل األج����ور العام .ويليه قطاع البن����وك والتأمينات
وشركات االستثمارات المالية التي بلغ معدل الرواتب
فيه����ا  21378ش����يكال ،أكثر بقليل م����ن ضعفي معدل
الروات����ب العام .وحل في المرتب����ة الثالثة قطاع تزويد
الكهرباء والماء وقطاعات شبيهة ،إذ بلغ معدل الرواتب
3ر 16ألف شيكل.
وفي قطاع معدالت الرواتب األدنى كان كالعادة قطاع
الخدمات والضيافة ،بضمنه����ا المطاعم ،إذ كان معدل
الرواتب  5323شيكال ،وهو ما يالمس راتب الحد األدنى
للرواتب وهو  5300ش����يكل .ولكن في هذا القطاع فإن
مع����دل الرواتب في الفنادق وحدها بلغ  8443ش����يكال.
يش����ار إلى أن����ه في قط����اع المطاع����م والضيافة يؤخذ
بالحسبان غالبا تلقى العاملين «إكراميات» من الزبائن،
ولكن تدور معركة منذ س����نوات حول هذه القضية كي
تكون اإلكرامي����ات ضمن الراتب الرس����مي ،كي يحظى
العاملون بضمانات اجتماعية بمستواها.
إلى ذلك قال تقرير مكتب اإلحصاء إن القوة الشرائية
في الربع األول من العام الجاري س����جلت ارتفاعا بنسبة
6ر ،%2بمعدل س����نوي ،وه����ذا ّ
يعد اس����تمرارا الرتفاع
بنسبة 1ر %3في الربع األخير من العام الماضي.

إعـــداد :برهوم جرايسي

إجمالي الصادرات اإلسرائيلية في  2018قارب  111مليار دوالر
*صادرات  2018ارتفعت بنسبة  %7عن العام  2017وبنسبة 7ر %17عن صادرات العام * 2015الصادرات إلى الصين ترتفع بنسبة %47
وإلى تركيا بنسبة * %34تخوف من تراجع الصادرات على ضوء حرب التجارة القائمة بين الدول الكبرى والتباطؤ في األسواق العالمية*
سجل اجمالي الصادرات اإلسرائيلية في العام  2018ارتفاعا
بنح���و  ،%7مقارنة مع م���ا كان في الع���ام  ،2017وبلغ إجمالي
الص���ادرات 6ر110ملي���ار دوالر؛ 8ر %54منها ص���ادرات بضائع
والباقي صادرات خدمات .وكانت مس���اهمة صادرات الخدمات
في االرتف���اع الحاصل أعلى من ص���ادرات البضائع .من ناحية
أخرى ،فإن لدى إسرائيل تخوفات من أن تتراجع الصادرات في
العامين الجاري والمقبل ،على ضوء الحرب التجارية والمتنامية
بين الدول الكبرى ،وحالة التباطؤ في األسواق العالمية.
وجاء في تقرير وزارة االقتصاد اإلسرائيلية أن حجم صادرات
البضائع بلغ قرابة 61ر 60مليار دوالر ،مقابل ما يالمس  50مليار
دوالر لصادرات الخدمات .ويقول التقرير إن صادرات الخدمات
ّ
في ارتفاع مس���تمر ،فمثال شكلت صادرات الخدمات في العام
 ،2015نس���بة 2ر %39م���ن اجمالي الصادرات ،وفي الس���نوات
الثالث الالحقة كانت النس���بة في ارتفاع مس���تمر ،وبلغت في
العام الماض���ي 2ر %45من اجمالي الص���ادرات ،مقابل 8ر%54
صادرات بضائع.
وتبي���ن من التقرير أن الواليات المتح���دة األميركية ما تزال
تقف على رأس قائمة الدولة المس���توردة من إسرائيل ،ولكن
نس���بة الص���ادرات لها ف���ي ح���دود  ،%10بع���د أن كانت ذات
ي���وم تتج���اوز  .%30وهذا التغير ناش���ئ من االرتف���اع الحاد
للصادرات اإلسرائيلية في سنوات األلفين ،وزيادة عدد الدول
المستوردة ،التي لم يكن بينها وبين إسرائيل مستوى تبادل
اقتصادي عال.
وقد بلغ حج���م الصادرات للواليات المتح���دة األميركية في
العام الماضي  ،2018ما يالمس  11مليار دوالر ،بانخفاض بنسبة
8ر %2عن العام  .2017وتليها الصين التي ارتفعت الصادرات
لها في العام الماضي بنسبة  %47مقارنة مع ما كان في ،2017
وبلغ حجم الصادرات ما يالمس 7ر 4مليار دوالر.
وتسعى إسرائيل في السنوات األخيرة إلى زيادة مبيعاتها
إلى الصين ،خاصة في قطاع التكنولوجيا بشكل عام والصناعة
الدقيقة بش���كل خ���اص ،إضافة إل���ى ص���ادرات الكيماويات
الزراعية.
وحل���ت في المرتب���ة الثالثة المملك���ة البريطانية المتحدة،
الت���ي بلغ حجم الص���ادرات لها حوالي  4ملي���ارات دوالر ،وهذا
تراجع بنسبة 3ر %17عما كان في العام .2017
وحلت في المرتبة الرابعة فرنسا التي بلغ حجم الصادرات لها

71ر 2مليار دوالر ،بتراجع بنسبة 4ر %1عن العام  .2017وحافظت
على المرتبة الخامسة تركيا ،التي بلغ حجم الصادرات لها أكثر
من 9ر 1مليار دوالر ،زيادة بنسبة  %34عن العام الذي سبق .كما
سجلت الصادرات إلى ألمانيا التي حلت في المرتبة السادسة
ارتفاعًا بنسبة 1ر ،%9وبلغ حجم المصادرات 75ر 1مليار دوالر.
ويالحظ ارتفاع الصادرات إلى الش���رق األقصى ،فبعد الصين
نج���د اليابان التي حلت ف���ي المرتبة العاش���رة ،وارتفع حجم
استيرادها من إسرائيل بنسبة  ،%42وبلغ حجم الصادرات لها
قرابة 1ر 1مليار دوالر.
ومن حيث توزي���ع اجمالي صادرات البضائع ،تبين أن 4ر%17
م���ن اجمالي الص���ادرات كانت أجهزة ومع���دات على أنواعها.
وبلغت نس���بة صادرات البضائ���ع من المجوه���رات والمعادن
غالي���ة الثامن 4ر ،%13ثم 2ر %12مواد كيماوية وأدوية ،بعد أن
كانت هذه النسبة في  2017حوالي 4ر %5من اجمالي صادرات
البضائ���ع ،و5ر %10من اجمالي ص���ادرات البضائع كانت لفروع
متفرقة.
أم���ا على صعيد صادرات الخدمات ،ف���إن 8ر %15منها كانت
برامج واستش���ارات في مجاالت الحاسوب ،وكانت هذه النسبة
ف���ي صادرات  2017قد بلغت 3ر %17من اجمالي الصادرات في
حينه .كما هبطت نسبة صادرات األبحاث والتطوير من 3ر%23
في  ،2017إلى نسبة 5ر %7في العام الماضي .كما بلغت نسبة
«صادرات» الس���ياحة ،بمعنى الس���ياحة الخارج���ة5 ،ر %7من
اجمالي الصادرات .و8ر %15صادرات خدمات متفرقة.

تخوف من تراجع الصادرات
يقول المحلل االقتصادي في صحيفة «كالكاليس���ت» أدريان
بايلوت إن االستنتاج الحاصل من تقرير الصادرات اإلسرائيلية
عن العام الماضي  ،2018هو أنه من خلف األرقام الكبيرة التي
تبش���ر بارتفاع الص���ادرات والخدمات اإلس���رائيلية ،وتفاخر
ممثل���ي الحكومة باجتي���از الصادرات حاج���ز  100مليار دوالر،
رغ���م أن هذا ما حصل أيضا في الع���ام  2017أيضا ،تمثل أمام
االقتصاد اإلس���رائيلي عدة إشارات إنذار بش���أن التهديدات
الحاصلة على قطاع الصادرات ،الذي يش���كل محركا مركزيا في
نمو االقتصاد اإلس���رائيلي ،وهو مسؤول عن  %30من اجمالي
الناتج اإلسرائيلي العام.
وحس���ب بايلوت ،فإنه م���ن ضمن هذه التهدي���دات الحرب

التجاري���ة الجارية بين الواليات المتح���دة األميركية والصين،
ما يؤدي إلى ع���دم وضوح في االقتصاد العالمي .ويش���ار في
هذه القضية إلى أن في إس���رائيل تخوفات من أن تطلب منها
الواليات المتحدة األميركية فرض قيود على التبادل التجاري
مع الصين.
كذلك تتخوف إس���رائيل من أن تتراجع الصادرات على ضوء
حالة التباط���ؤ االقتصادي في األس���واق العالمية وخاصة في
أوروب���ا ،التي س���جلت الصادرات لدول االتح���اد األوروبي فيها
تراجعا بنس���بة  %4ف���ي العام الماضي .وتتوقع إس���رائيل أن
يزداد التراجع ف���ي الصادرات ألوروبا ف���ي العامين المقبلين،
وهذه س���يتفاقم مع تراجع س���عر ص���رف الي���ورو والعمالت
األوروبية بمعدل 4ر %5أمام الشيكل.
كما يش���ير بايلوت إلى حالة االحتكار الضخمة في االقتصاد
اإلس���رائيلي ،إذ يشير إلى أن  50ش���ركة فقط من أصل حوالي
ّ
مصدرة في إس���رائيل ،تس���يطر عل���ى  %60من
 1660ش���ركة
اجمالي الصادرات .وهذه الظاهرة تستفحل أكثر على مستوى
القارات ،كما في الصادرات ألوروبا ،إذ أن  35ش���ركة إسرائيلية
فقط تس���يطر عل���ى  %60من الص���ادرات لتلك الق���ارة .وفي
الصادرات إلى آسيا ،تسيطر  17شركة على  %60من الصادرات
اإلس���رائيلية إلى تلك المنطقة .و 19ش���ركة مسؤولة عن %60
م���ن الصادرات ألميركا الالتينية .و 15ش���ركة تحتكر  %80من
الصادرات إلى الصين.
كما يش���ير بايلوت إلى ضعف صادرات البضائع ،وهذا ليس
مفي���دا لالقتص���اد ،ألن األيدي العاملة في ص���ادرات البضائع
أعل���ى بما ال يق���ارن م���ن العاملين ف���ي ص���ادرات الخدمات.
فص���ادرات البضائع في العام الماضي بلغت 6ر 60مليار دوالر،
وه���ي ما تزال أقل من صادرات البضائع في العام  ،2012حينما
س���جلت ذروة  61ملي���ار دوالر .ما يعني أن ص���ادرات البضائع
تراوح مكانه���ا ،وأن الزيادة الحقيقية في الصادرات تأتي من
صادرات الخدمات؛ إذ يتبين ان صادرات البضائع انخفضت من
 %70من اجمالي الصادرات في العام  ،2010إلى نس���بة 8ر%54
في العام الماضي.
وفي حين أن مس���ؤولي وزارة االقتصاد ال يتلفتون إلى حجم
ص���ادرات البضائع م���ن اجمالي الصادرات ،ف���إن رئيس اتحاد
المنظم���ات االقتصادي���ة ورئي���س اتحاد الصناعيين ش���راغا
بروش ،يعبر عن قلقه البالغ م���ن الجمود الحاصل في صادرات

البضائ���ع .ويق���ول لصحيف���ة «كالكاليس���ت»« :إن الصادرات
الصناعي���ة اإلس���رائيلية ف���ي تراجع مس���تمر ،وه���ذا يجعل
إس���رائيل تفقد القوة التي قادت إلى النمو بوتيرة عالية حتى
قبل س���نوات قليلة .وعلى الحكومة أن تفه���م ما يفهمه كل
العال���م المتطور ،وهو أن النمو الثاب���ت واألقوى ،والذي يضمن
ارتفاعا في مس���توى المعيش���ة ،هو الذي مص���دره الصناعة
العصرية المتطورة القوية».
ويشير بايلوت ،مضيفا لكالم بروش ،إلى أن  %24من الصادرات
الصناعية مصدرها المجوهرات والمعادن غالية الثمن ،وهذه
ص���ادرات ترفع حجم صادرات البضائ���ع ،ولكن األيدي العاملة
فيها قليلة ،بمعنى أنها ال تس���اهم في اتس���اع سوق العمل،
وال في رفع مس���توى المعيشة .وما يدعم هذا االستنتاج أكثر،
هو أن إس���رائيل ال تنتج المجوهرات ،بل تس���توردها ،وتعمل
على إع���ادة صناعتها وصياغتها وتصديرها من جديد ،ولهذا
فمس���اهمتها في الصادرات تصل إلى  6مليارات دوالر فقط،
بمعنى  %10من اجمالي صادرات البضائع.
وحس���ب بايلوت ،فإن الالف���ت للنظر في تقري���ر الصادرات
هو اس���تمرار صادرات الخدمات ،وبل���غ حجمها  50مليار دوالر.
وازدادت وتي���رة ارتفاع ص���ادرات الخدمات ابت���داء من العام
 ،2013بنس���بة  %5س���نويا تقريبا .وارتفاع صادرات الخدمات
قائم في كل مجال صادرات الخدمات ،وبشكل خاص في قطاع
التقنية العالية «الهايتيك».
ويتبين من تقري���ر الصادرات أنه في العام الماضي ارتفع
حجم صادرات قطاع الحاس���وب ،من برمج���ة وابحاث ،بنحو 4
مليارات دوالر عن العام الذي س���بق .وارتفع حجمه اإلجمالي
من 7ر 8مليار دوالر في العام  ،2013إلى 6ر 17مليار دوالر في
الع���ام الماضي  .2018واعتبر صن���دوق النقد الدولي أن هذا
القطاع من الصادرات اإلس���رائيلية ُيع���د من أهم القطاعات
عالميا.
وعلى الرغم من النتائج الس���لبية لجم���ود صادرات البضائع،
فإن هناك من يرى نتائ���ج إيجابية الرتفاع صادرات الخدمات،
إذ يقول رئي���س مديرية التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد
أوه���اد كوهين إن االحتكار في ص���ادرات الخدمات أقل بكثير
من االحتكار الحاصل في صادرات البضائع .ولكن األهم هو أن
 %51م���ن صادرات الخدمات تأتي من قطاع الحاس���وب وأبحاث
الهايتيك.

ّ
 OECDتخفض تقديرات النمو اإلسرائيلي للعام الجاري!

*بنك إسرائيل يحذر من أن ارتفاع النمو في الربع األول كان بفعل استيراد كبير للسيارات الجديدة قبل رفع الضرائب وهو نمو عابر *
حسب تقديرات البنك :النمو في الربع األول بلغ 2ر %5ومن دون السيارات 7ر*%2
خفض���ت منظمة التعاون والتنمية بي���ن الدول المتطورة
 OECDف���ي تقريرها األخير تقديراته���ا للنمو االقتصادي
اإلس���رائيلي في العام الجاري إلى 1ر ،%3بدال من 6ر %3في
تقديرات س���ابقة .في حين حذر البنك اإلسرائيلي المركزي
م���ن أن االرتفاع الحاد في النمو االقتص���ادي في الربع األول
من ه���ذا العام2 ،ر ،%5يع���ود إلى االرتفاع الحاد في ش���راء
السيارات ،استباقا لرفع ضرائب جديدة على السيارات ،ومن
دون احتساب ش���راء الس���يارات كان النمو سيرتفع بنسبة
7ر.%2
وجاءت تقديرات  OECDضمن التقرير الفصلي للمنظمة،
الذي ح���ذرت فيه من تراجع النمو العالم���ي في هذا العام،
وفي مناطق معينة س���تكون أقرب إل���ى الركود االقتصادي،
كم���ا هي حال دول االتحاد األوروبي ،ومن تراجع وتيرة النمو
في الصينّ .
وعبرت أوس���اط اقتصادية إسرائيلية عن قلقها
من هذه التقديرات ،كونها س���تنعكس سلبا بالضرورة على
حجم الصادرات اإلس���رائيلية ،وبالذات في الدول المتطورة،
وخاصة دول االتحاد األوروبي ،التي يبلغ حجم اس���تيرادها
من إسرائيل حوالي  %35من اجمالي الصادرات اإلسرائيلية.
وفي تقديرات  ،OECDكما ذكر ،تحذير من تباطؤ اقتصادي
عالم���ي ،وهو توجه بدا ملموس���ا في األس���واق العالمية في
نهاية العام الماضي  ،2018وهو مس���تمر في النصف األول
من العام الج���اري  .2019وتقول المنظم���ة إنه منذ اآلن بات
ملموسا التباطؤ في التجارة واالستثمارات في دول كبرى في
العالم ،وباألساس في الواليات المتحدة األميركية والصين.

ولكن في المقابل هناك حالة من االزدهار في أس���واق المال
العالمية ،وبقدر نسبي.
وتق���ول  OECDإن النم���و االقتصادي العالمي س���يرتفع
هذا العام بنس���بة 2ر ،%3مقابل 5ر %3ف���ي العام الماضي،
ولكن في العام  2020م���ن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي
بنس���بة 4ر .%3وحس���ب تقدي���رات  ،OECDف���إن النمو في
الصين س���يرتفع هذا العام بنس���بة 2ر ،%6وهو مؤشر على
تراجع حاد في وتيرة النمو .في حين أن النمو في دول اليورو
(االتحاد األوروبي) س���يرتفع بما بين 2ر %1إلى 4ر ،%1وهذه
نسب ضعيفة ،إال أن نسبة التكاثر السكاني في هذه الدول
تالمس  %1سنويا.

النمو في إسرائيل
وبالنس���بة للنمو االقتصادي اإلس���رائيلي فإن  ،OECDوكما
ّ
ذكر ،خفضت تقديراتها لهذا العام من 6ر %3إلى 1ر ،%3على
أن يرتفع النمو في العام المقبل  2020بنس���بة 2ر .%3وتقول
المنظمة في تقريرها إن التباطؤ في األسواق العالمية سيحد
من إمكانية زيادة الصادرات اإلسرائيلية وتمددها في العالم.
ولهذا فإن النمو اإلس���رائيلي سيعتمد أكثر في هذه المرحلة
على االس���تهالك المحلي ،أمام نسبة التش���غيل العالية جدا
(8ر %3نسبة البطالة في نيسان) ،وفائدة بنكية منخفضة.
وتوص���ي  OECDالحكومة اإلس���رائيلية بلج���م العجز في
الموازنة العامة ،الذي بات يقفز عن نسبة 6ر %3من اجمالي
النات���ج الع���ام ،بدال من 9ر %2وهو الس���قف ال���ذي حددته

صـدر عـن «
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

إسرائيل واألبارتهابد
إعداد وتحرير:
هنيدة غانم
عازر دكور

الموازنة العام���ة للعام الجاري .في حين أن بنك إس���رائيل
المركزي ومع���ه صندوق النقد يطالبان بتخفيض العجز إلى
5ر ،%2من خالل فرض ضرائب وإجراء تقليصات في الموازنة
العامة.
وقد ّ
فسرت أوس���اط إس���رائيلية مطالبة  OECDإسرائيل
بقيود اقتصادية ومالية برفع للفائدة البنكية األساس���ية،
التي هي منذ  7أش���هر عند مس���توى 25ر ،%0بعد أن كانت
على م���دى  45ش���هرا عند مس���توى 1ر .%0وقد ب���ادر بنك
إسرائيل المركزي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي
إلى رفع الفائدة إلى مستوى 25ر ،%0في الفترة بين انتهاء
والية محافظة البنك الس���ابقة ودخول المحافظ الجديد .إال
أن مص���ادر في البنك ّ
صرحت الحقا أن قرار رفع الفائدة كان
ّ
س���ابقا ألوانه ،ولذا بقيت الفائدة مجمدة طوال األش���هر الـ
 7األخيرة ،ولكن احتمال رفعه���ا من جديد قريبا ،بات واردا
على ضوء ارتفاع وتيرة التضخم ،ولكن في المقابل فإن سعر
صرف الدوالر متأرجح إلى األس���فل أمام الش���يكل ،ما يجعل
قرار رفع الفائدة حذرا جدا في هذه المرحلة.
م���ن ناحية أخ���رى قال بنك إس���رائيل المركزي إن س���بب
ارتفاع النمو االقتصادي اإلسرائيلي في الربع األول من العام
الجاري إل���ى 2ر ،%5يعود إلى االرتفاع الح���اد جدا في الربع
األول من هذا العام في ش���راء الس���يارات الجديدة ،استباقا
لرفع الضرائب والرس���وم على غالبية أنواع السيارات ابتداء
من مطلع نيس���ان الماضي .ويقول البنك إن شراء السيارات
زاد النمو بما بين 5ر 2إلى  3نقاط للنمو ،بمعنى أنه من دون

»
»

شراء السيارات كان النمو س���يرتفع في الربع األول من هذا
العام بنسبة 7ر.%2
وكان بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي عن العام
الماضي ،الصادر في نيس���ان الماضي ،أوضح أن نسبة النمو
االقتصادي في  2018بلغت 3ر ،%3وهي أقل من نسبة النمو
ف���ي العامين األس���بقين5 ،ر %3ف���ي  ،2017و %4في .2016
وحذر البنك من استمرار انخفاض نسب النمو في المستقبل
ُ
قدم الحكومة على إجراءات لتحفيز
إلى أقرب للركود ،إذا لم ت ِ
النمو.
ّ
فق���د ح���ذر بنك إس���رائيل المرك���زي في تقري���ره من أن
االقتصاد اإلس���رائيلي يتدحرج نحو ما هو أقرب إلى الركود
االقتص���ادي ،في حال لم تتخذ الحكوم���ة إجراءات جوهرية
ذات قدرة على رفع اإلنتاجية ،وزيادة المشاركة في العمل،
خاص���ا بالذكر جمهور المتديني���ن المتزمتين «الحريديم»،
الذين نسبة مشاركة رجالهم في سوق العمل تقل عن ،%50
لدوافعهم الدينية .في حين أن النساء العربيات محرومات
من فرص العمل ،ونسبة مشاركتهن بالكاد تصل إلى .%37
ويق���ول البن���ك في تقري���ره إن معدل النم���و االقتصادي
الس���نوي من الع���ام  2000إلى الع���ام  ،2016كان في حدود
3ر %3س���نويا .ومن ش���أن هذا المعدل أن يهبط إلى نسبة
7ر %2س���نويا ،من الع���ام  2017وحتى الع���ام  .2035وهذه
نسبة تقارب الركود االقتصادي ،ألن نسبة التكاثر السكاني
الطبيعي الس���نوية في حدود  ،%2وه���ي األعلى بين الدول
المتطورة.
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مـلـف خـاص :تصاعد الهجوم على الجهاز القضائي -الوقائع والدالالت

وزير العدل الجديد ،أمير أوحانا ،يستهل منصبه بهجوم شديد على الجهاز
القضائي والمحكمة العليا :ليس واجبًا إلزاميًا احترام قرارات المحاكم وتنفيذها!
*ويضيف« :السلطة القضائية هي األقل ديمقراطية من بين السلطات الثالث»*رئيسة المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة يتصديان له ويردان« :وجهة نظر غير مسبوقة
وعديمة المسؤولة لها تداعيات بالغة الخطورة» و»االنصياع لقرارات المحاكم ليس موضع اختيار ،بل هو واجب ملقى على كل مواطن وعلى كل األذرع السلطوية ،أيًا كانت»*
أث����ارت تصريحات أمي����ر أوحانا ،وزي����ر العدل الجديد
ف����ي الحكوم����ة اإلس����رائيلية المؤقتة (حت����ى انتخاب
الكنيس����ت ال����ـ  22في  17أيل����ول القادم ،ث����م تأديتها
اليمين الدستورية) التي هاجم فيها الجهاز القضائي
والمحكمة العليا في إس����رائيل موج����ة عارمة من النقد
الش����ديد ،حتى أنها (ه����ذه التصريح����ات) أخرجت عن
ً
صمتهم����ا كال من رئيس����ة المحكمة العلي����ا ،القاضية
إس����تير حيوت ،والمستشار القانوني للحكومة ،أفيحاي
مندلبليت ،وهما المنصبان اللذان يمتنع من يشغلهما،
في الع����ادة وفي الغالب ،عن الخوض في أية نقاش����ات
سياس����ية أو أي سجال سياس����ي مع أي من المسؤولين
السياسيين.
افتتح أوحانا سلس����لة تصريحات����ه الجديدة هذه في
الكلمة التي ألقاها خالل حفل نظمته «نقابة المحامين»
لتأهيل فوج جدي����د من المحامين في إس����رائيل (يوم
 10حزيران الج����اري) ،فقال إن «من يريد مصلحة الجهاز
القضائي في إسرائيل ينبغي أن يكون مستعدا لتوجيه
النقد ل����ه ،وهو ما يعن����ي أيضا إجراء تغيي����رات فيه».
وأضاف« :التغيير يعني اإلصالح واإلصالح لن يتحقق إذا
ما رضخنا أم����ام صرخات بالية تدعي وتحذر من «نهاية
الديمقراطية» و»تدمير سلطة القانون» حيال أي تحرك
عن الوضع القائم» .وأضاف أنه «ال مناص من االستنتاج
بأن الس����لطة القضائية هي األق����ل ديمقراطية من بين
الس����لطات الثالث» (إضافة إلى التشريعية /الكنيست
والتنفيذية /الحكومة) ألن «قضاة المحاكم ال يتحملون
أية مسؤولية عن نتائج قراراتهم وال يخضعون النتخاب
الجمهور كل أربع س����نوات ليحصل����وا على ثقته»!! وألن
«القضاة ال يتخذون قراراتهم بناء على اعتبارات مهنية
فقط ،بالضرورة»!!
لك����ن أوحانا لم يتوقف عند ذلك ،ب����ل توغل أكثر في
الهجم����ة ض����د الجهاز القضائ����ي والمحاك����م ،وخاصة
المحكم����ة العليا ،وذلك خالل المقابلة التي أجريت معه
في النش����رة اإلخبارية في القن����اة التلفزيونية الثانية
(ي����وم  12حزي����ران) إذ عاد عل����ى تصري����ح كان أدلى به
قبل س����نوات وقال فيه إنه «لي����س إلزاميًا تنفيذ جميع
قرارات الحكم القضائية التي تصدرها المحكمة العليا
اإلس����رائيلية» (!!) ألن «االعتبار األعل����ى واألكثر أهمية
يجب أن يكون المحافظة عل����ى حياة المواطنين»!! وهو
تصريح غير مسبوق في الساحة السياسية والقضائية
اإلسرائيلية.
رغم أن أوحان����ا كان قد أطلق في الس����ابق تصريحات
كثيرة ضد المحكمة العليا وقضاتها خصوصا (وصفهم
بأنهم «عصابة سلطة القانون» ،في تغريدة على حسابه
في «تويتر» في الش����هر الماض����ي!) والجهاز القضائي
عموما وش����ارك في مبادرات تش����ريعية ،أو كان المبادر
في بعضها ،للتضييق عل����ى المحكمة العليا وتقليص

صالحياتها ،إال أن جميع تل����ك التصريحات والمبادرات
كانت ضمن نش����اطه السياس����ي ـ الحزب����ي كعضو في
الكنيس����ت مندوبًا عن اليمين وحزبه األكبر« ،الليكود»،
بينما تأتي تصريحاته الجديدة اآلن وهو يشغل منصب
وزير العدل ،المس����ؤول المباش����ر عن الجهاز القضائي
ومحاكمه ورئيس «لجنة تعيي����ن القضاة» فيها .وهذا،
تحديدا ،ما جعل ه����ذه التصريحات في غاية الخطورة،
حس����بما أكد عدد كبير من أساتذة الحقوق الجامعيين،
المعلقين القضائيين والصحافيين وكذلك السياسيين.
م����ن بي����ن التصريح����ات التي أدل����ى به����ا أوحانا في
الماضي ،قبل تعيينه وزيرا للعدل ،ويكشف من خاللها
ع����ن حقيقة آرائ����ه ومواقفه في كل م����ا يتعلق بالوضع
القانوني ف����ي الب��ل�اد ،بالجهاز القضائ����ي وبالمحكمة
العليا ،نشير إلى ما يلي:
في العام الماض����ي ( ،)2018وخالل مقابلة تلفزيونية،
رفض أوحانا اعتبار الجهاز القضائي «جهاز عدل» .ومع
تفجر فضيح����ة رئيس نقابة المحامين الس����ابق ،إيفي
نافيه ،والشبهات بأنه استغل منصبه لتعيين وترقية
مرش����حات لس����لك القضاء مقابل رش����ى جنس����ية ،قال
أوحانا« :عندما تتكش����ف التفاصيل ،سيعرف الجمهور
مدى العفن ونشوة القوة في الجهاز القضائي».
في العام  ،2017في أعق����اب قرار المحكمة العليا منع
االس����تمرار في احتجاز جثامين ش����هداء فلسطينيين
بموجب القانون القائم ،قال أوحانا إن الحكومة «قد تقرر
عدم احترام قرارات المحكم����ة العليا»! وأضاف« :أعتقد
أن المحكمة العليا تقترب أكثر فأكثر من نقطة تضطر
الحكومة فيها إلى حس����م موقفها :هل نواصل احترام
ق����رارات المحكمة العليا وتنفيذه����ا طالما هي تتدخل
في قرارات المحكمة بهذه الدرجة من الفظاظة؟  ...فإن
ما يحصل (من طرف المحكمة العليا) هو ،بكل بس����اطة،
بمثابة انقالب ضد الحكومة»!
في مقابلة مع موقع «ميداه» اليميني في شهر كانون
الثان����ي األخير ،تطرق أوحانا إلى المبادرة التش����ريعية
التي كان ش����ريكا فيها بش����أن تعيين المستش����ارين
القانونيين في ال����وزارات المختلفة ،فقال« :في البداية
كن����ت أعتقد أنه من المناس����ب أن يقوم الوزير نفس����ه
بتعيين مستش����ار قانوني لوزارته ،كي يس����اعده على
ُ
تنفيذ سياسته التي انتخب من أجل تطبيقها .لكنني
اكتش����فت الحقا م����دى معارضة هؤالء الذي����ن اعتادوا
عل����ى الس����يطرة والتحكم من دون أن يت����م انتخابهم ـ
الحقوقيون واليس����ار ـ فتعمقت قناعتي بضرورة هذه
المبادرة».
عبر أوحان����ا مرات عديدة عن تأيي����ده لتعديل قانون
الحصان����ة البرلمانية ـ كما يريد نتنياهو اآلن ـ ولس����ن
«فقرة التغلب» التي تس����مح للكنيس����ت بإعادة سن أي
قانون تلغيه المحكمة العليا بدعوى «عدم دستوريته».

وفي إحدى الندوات ف����ي مدينة بيتح تكفا ،قال أوحانا:
«إن صاحب الس����يادة ه����و الجمهور وهو ال����ذي يتخذ
َ
الق����رارات الالزمة من خالل منتخبيه وبواس����طتهم ،ألن
هذه هي الديمقراطي����ة .وإذا ما أبقينا على هذا الوضع
الذي تتدخل في����ه المحكمة العليا في كل ش����يء ،فما
حاجتنا إلى االنتخابات إذن؟ فلتنتخبوا المحكمة العليا
وكف����ى» .وع����ن «فقرة التغل����ب» ،قال« :أن����ا أؤيد ،ألنها
تعطينا جوابا على س����ؤال :من هو صاحب الس����يادة في
النظام الديمقراطي ـ هل هو الجمهور الواس����ع أم شلة
صغيرة م����ن القضاة؟» .وفي مقابلة إذاعية قبل ش����هر
واح����د من تعيينه وزيرا للعدل ،ق����ال أوحانا إن «هنالك
حاجة إلى تعديل قان����ون الحصانة .إنه قانون ضعيف
وعاجز ،وخصوصا في عال����م قضائي كالذي نعيش فيه
في حالتنا نحن».

تبعات تدميرية وفوضى عارمة
ه����ذا التصريح األخي����ر ،الذي يقول في����ه وزير العدل
إنه «لي����س م����ن الواجب وليس م����ن اإللزام����ي احترام
ق����رارات المحاك����م وتنفيذها» ،أثار غضب����ًا واضحا لدى
أوس����اط قضائية وحقوقية ،بل وسياس����ية ،واسعة جدا
في إس����رائيل تجس����د في الخطوة االس����تثنائية التي
أقدمت عليها رئيس����ة المحكمة العليا ،إس����تير حيوت
(اس����تثنائية ألن قض����اة المحاكم إجماال وف����ي العادة
يلتزمون الصمت في أية مواضيع أو نقاش����ات خالفية)
فخرجت لت� ّ
���رد بصورة علنية حادة على م����ا قاله الوزير
معلنة« :هذا الكالم يعبر عن وجهة نظر غير مس����بوقة
وعديمة المس����ؤولة»! وقالت« :إنني أنظر بخطورة بالغة
جدا إلى أن وزير العدل في دولة إسرائيل يختار في يوم
تنصيبه مشاركتنا وجهة نظره القانونية غير المسبوقة
وعديمة المسؤولية بأن ليس من الواجب احترام وتنفيذ
جميع قرارات الحكم الص����ادرة عن المحاكم ...كل طرف
بإمكان����ه منذ اآلن ،وبمباركة صريحة من وزير العدل في
دولة إسرائيل ،اختيار أي قرارات الحكم هي التي يريد
احترامها تنفيذها وأيها ال»! وحذرت حيوت من تبعات
وجهة النظ����ر التدميرية هذه قائلة« :بين وجهة النظر
هذه وبين الفوضى العارمة ـ المسافة قصيرة جدا».
وامتدحت رئيسة المحكمة العليا المستشار القانوني
للحكوم����ة أفيح����اي مندلبلي����ت (بكونه المس����ؤول عن
«تفس����ير القانون» للحكومة ووزرائها وعن تبيان ما هو
قانوني وما هو غير قانوني لهم) الذي سارع إلى توضيح
األم����ر للوزي����ر الجديد و»إفهام����ه أن واج����ب االنصياع
لقرارات الحك����م القضائية التي تصدر عن المحاكم هو
من المسلمات التي ال يمكن أن يكون عليها أي نقاش أو
استئناف في النظام الديمقراطي» ،ثم «تذكيره (الوزير
الجديد) ب����أن والءه األعمى لرئيس الحكومة دفعته إلى
الدعوة إلى الرفض القضائي» ،بينما «االنصياع لقرارات

								
أمير أوحانا" ..سيلفي" مع نتنياهو.

المحاكم ليس من بي����ن اإلمكانيات الخاضعة لالختيار،
ب����ل هو واج����ب ملقى عل����ى كل مواطن وعل����ى كل ذراع
سلطوية».
وكان مندلبلي����ت قد أصدر بيانا ش����خصيا خاصا عقب
فيه على تصريحات الوزير الجديد وأوضح فيه أنه «في
دولة إس����رائيل ،كدولة يهودية ديمقراطية تقوم على
مبدأ س����لطة القانون ،فإن واج����ب احترام قرارات الحكم
القضائية الصادرة عن المحاكم هو من المسلمات التي
تش����كل ضمانة لحماية حق أي مواطن في الدولة» .وأكد
مندلبليت أن االنصياع لق����رارات المحاكم «ليس موضع
اختي����ار ،بل هو واجب ملقى عل����ى كل مواطن وعلى كل
األذرع السلطوية ،أيًا كانت».
أما عضو الكنيس����ت بتسلئيل س����موتريتش («اتحاد
أحزاب اليمين») ،الذي كان مرشحا إلشغال منصب وزير
العدل في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي لم يفلح
نتنياه����و في تش����كيلها في نهاية المط����اف (وهو ما
تسبب في حل الكنيست وإجراء انتخابات عامة جديدة،
في أيلول القادم) ،فقد هاجم رئيس����ة المحكمة العليا،
إستير حيوت ،وكتب في تغريدة له على موقع «تويتر»
إنه «ينبغي النظ����ر بخطورة بالغة لحقيقة أن رئيس����ة
المحكم����ة العليا تجيز لنفس����ها انتق����اد وزير العدل
المنتخب بصورة حادة وعلنية» .وأضاف س����موتريتش:
«فيما يتعلق بالموضوع نفسه ،فإن االنصياع للقوانين

(أ.ف.ب)

أهكم بكثير من االنصياع لقرارات المحاكم .حين تكون
ق����رارات المحاكم مبنية على قاع����دة االنصياع لقوانين
الكنيس����ت ،لن تكون أية مش����كلة ف����ي االنصياع لها،
بروحها ونصها».
من جهته ،اعتبر أستاذ القانون في «الجامعة العبرية»
ف����ي القدس س����ابقا والمحل����ل القانوني ف����ي صحيفة
«هآرتس» حاليا ،البروفس����ور مردخاي كريمنتس����ر ،أن
تعيي����ن عضو الكنيس����ت أمي����ر أوحانا لمنص����ب وزير
العدل في إس����رائيل ه����و «خطوة في غاي����ة الخطورة»،
ألن «االعتبار الوحيد الذي يش����غل بال رئيس الحكومة،
بنيامي����ن نتنياهو ،ويدفعه إلى ه����ذا التعيين هو :من
هو الش����خص األكثر مالءمة لتخليصه من ورطة المثول
أمام القضاء في ش����بهات الفس����اد الخطيرة المنسوبة
إليه ،رسميا؟».
وكتب كريمنتس����ر ( 6حزي����ران) إن «مصلحة من قرر
التعيي����ن تلقي بظالل كثيفة على م����ن فاز بالتعيين...
رئي����س الحكوم����ة يتوقع وينتظ����ر المقاب����ل على هذا
التعيين من خالل خدمة ش����ؤونه وغاياته الش����خصية.
وك����ون التعيين مؤقتا حتى االنتخابات يضع أوحانا في
امتحان :إذا لم يلب رغبة س����يده بالتم����ام والكمال في
مس����ألة تخليصه م����ن اإلجراءات القضائي����ة ،فلن يفوز
بهذا المنصب ثانية بع����د االنتخابات القادمة في حال
فاز فيها نتنياهو وشكل الحكومة الجديدة».

دان مريـدور ،وزيـر العـدل السابـق فـي حكومات الليكود:
الهجمة على المحكمة العليا تستهدف «مبدأ المساواة»!
*لماذا نقول للعرب كل الوقت «هذه ليست دولتكم»؟ إذا كان العربي الذي يعيش في الناصرة أو في أبو غوش ليس جزءًا من هذه الدولة ،فما هي دولته وأين ،إذن؟
من ناحية يطالبون المواطنين العرب بالوالء للدولة ومن ناحية أخرى يقولون لهم هذه ليست دولتكم ...لماذا أقصاؤهم؟ لماذا الدفع بهم نحو الخارج؟ من المستفيد من هذا؟؟
الدولة هي دولة الشعب اليهودي ،لكنها في الوقت نفسه دولة جميع مواطنيها*
اعتبر دان مريدور ،القائد الس���ابق ف���ي حزب الليكود
والوزير الس���ابق عنه في حكومات إسرائيلية عديدة ،أن
الهجمة الحالية التي يشنها اليمين اإلسرائيلي ،بقيادة
الليكود ورئيس���ه ،رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو،
ضد الجه���از القضائي عام���ة والمحكم���ة العليا خاصة
والسعي المحموم إلى محاصرتها وتقليص صالحياتها
هي ،في جوهرها ومحصلتها« ،هجمة منظمة على مبدأ
المساواة»!
وأوض���ح أن هذه الهجم���ة تبدو وكأنه���ا موجهة ضد
«الثورة الدس���تورية» ،لكن هذا ليس صحيحًا والحقيقة
ليس���ت كذلك ،ذلك أن واجب القض���اة في المحكمة هو
حماية اإلنس���ان العادي من س���طوة األغلبية وعسفها.
وقال إن مس���ألة «فقرة التغلب» (أي تمكين الكنيس���ت
من إعادة س���ن قانون ،أو بند من قانون ،ألغته المحكمة
العليا بدعوى عدم دس���توريته) ستجعل دولة إسرائيل
متس���اوية أقل وحرية أقل ،وهي تم���س بمبدأ واحد هو
مبدأ المساواة .وأضاف« :كان من المقبول والمتبع سابقا
أن الن���اس هنا متس���اوون ـ العربي واليه���ودي ،الرجل
والمرأة وغيرهم .كل الناس متساوون .هذا ما كان يقال،
على األقل ،ولم يكن ثمة من يقول غير ذلك .لم يكن في
إس���رائيل أي نقاش حول الديمقراطية ،س���لطة القانون
وسيادته وحول الجهاز القضائي والمحاكم .كانت هذه
كلها محط إجماع وتوافق عام من قبل الجميع .أما اليوم،
فكل الهجوم هو على هذا األس���اس .صحيح أنه جزء من
ظاهرة كونية قاس���ية ،لكنني قل���ق ألن هذا بيتي .مبدأ
المس���اواة هو الذي يقض مضجع كل من يريد تكريس
حالة التمييز والالمساواة في كل مجال وعلى أي صعيد».
وأشغل مريدور مناصب وزارية مختلفة كان أبرزها وزير

المالية لكن أهمها ،دون شك ،وزير العدل بين السنوات
ّ
س���ن الكنيس���ت في
 1988و  1992وه���ي الفت���رة التي
ّ
ّ
قانوني األس���اس األبرز واألهم («قانون أساس:
أواخرها
كرامة اإلنس���ان وحريته» و»قانون أساس :حرية العمل»)
اللذين ش���كال القاعدة المتينة لما يسمى في إسرائيل
«الثورة الدس���تورية» التي اس���تطاعت المحكمة العليا
من خاللها ش���طب وإلغاء ،بصورة كلية أو جزئية ،بعض
ّ
القوانين التي سنها الكنيست بدعوى عدم دستوريتها
جراء تناقضها مع نصوص هذين القانونين ،أو أحدهما،
وقد أدلى به���ذه التصريحات ضمن مقابلة معه أجرتها
صحيف���ة «ذي مارك���ر» اإلس���رائيلية ونش���رتها يوم 7
حزيران الجاري.
وتعقيب���ا عل���ى دعوة عض���و الكنيس���ت بتس���لئيل
سموتريتش إلى اعتماد «الشريعة اليهودية التوراتية»
ً
قانونًا فيصال في إسرائيل وتحويلها إلى دولة شريعة،
قال مريدور« :لس���ت مستعدا لقبول الشريعة اليهودية
كم���ا ه���ي على حاله���ا مرجعي���ة ليومنا ه���ذا ،ذلك أن
المفهوم األس���اس فيه���ا هو الالمس���اواة ،بين اليهود
وغير اليهود؛ بين الرجل والمرأة .أنا غير مستعد لتقبل
ه���ذا .ومن يري���د أن يحافظ على حالة الالمس���اواة بين
اليه���ود والع���رب وأن يكرس الس���لطة اليهودية بدون
أغلبية يهودية (في المناطق الفلس���طينية) ومن يريد
تكريس الوضع غير الطبيعي الذي تسود فيه حقوق غير
متس���اوية لجميع بني البش���ر األحرار ،من الصعب عليه
التعايش مع القوانين السائدة اليوم».

«قانون القومية» وشطب العربي
وأج���اب مريدور على س���ؤال حول محاوالت اس���تبعاد

عضو الكنيس���ت أيمن عودة عن منصة مظاهرة «الوسط
واليس���ار» اإلسرائيليين ضد فساد نتنياهو ،والتي جرت
في تل أبيب قبل ثالثة أسابيع ،فقال« :رأيي أن أي إلغاء
ألي شخص بسبب آرائه أو بسبب كونه عربيا هو تصرف
قبيح من ناحية إنسانية وأخالقية وغير حكيم من ناحية
سياسية .أنا شخصيا أرفض الظهور إلى جانب أشخاص
متطرفين ،ليس من العرب فقط ،بل من اليهود أيضا .أنا
ال أعرف عودة ش���خصيًا ،لكنني أتوقع أنني كنت سأقف
إلى جانبه على المنصة ذاتها .وقد ش���اركت من قبل مع
أحمد طيبي مثال».
ثم تطرق إلى «قانون القومية» الذي س���نه الكنيست
اإلس���رائيلي ف���ي تم���وز من الع���ام الماض���ي ،فقال إن
«إس���رائيل هي دولة الش���عب اليهودي وهذا وارد في
قوانين األس���اس التي تنص على أن إسرائيل هي دولة
يهودية ديمقراطية .أما في قانون القومية فقد أسقطوا
كلم���ة ديمقراطية وأبق���وا على يهودية فق���ط .لماذا؟
ـ م���ن أجل اللعب على العواطف فقط ،اللعب بالمش���اعر
األكثر دونية ضد اآلخر .يجب أن نس���أل أنفسنا :ما هي
القي���م التي نريد والتي تجمعنا؟ هل نحن مس���تعدون
لمن���ح اآلخرين ما كنا نطالب به كأقلي���ة؟ لماذا يجب أن
نقول للع���رب كل الوقت «ه���ذه ليس���ت دولتكم»؟ إذا
كان العرب���ي الذي يعيش في الناص���رة أو في أبو غوش
لي���س جزءا من هذه الدولة ،فما ه���ي دولته وأين ،إذن؟
من ناحية يطالبون المواطنين العرب بالوالء للدولة ومن
ناحية أخرى يقولون لهم هذه ليس���ت دولتكم ...لماذا
إقصاؤهم؟ لماذا الدفع بهم نحو الخارج؟ من المستفيد
من هذا؟؟ الدولة هي دولة الشعب اليهودي ،وهذا منوط
بتحقق أغلبية يهودية كبيرة ،لكنها في الوقت نفس���ه

دولة جميع مواطنيه���ا .ال تناقض بين التعريفين .إنها
دولة جميع المواطني���ن فيها .اليهودي في نيويورك ال
يصوت هنا ،بينما العربي في حيفا نعم».
وأضاف :أصبح من الس���هل ج���دا التحريض ضد اآلخر
الي���وم .هذا االنتق���ال من سياس���ة األيديولوجيات إلى
سياس���ة الهويات ه���و ما يحصل ف���ي العالم كله خالل
الفترة األخيرة ،س���واء كانت تلك هوية دينية أو قومية
أو س���واها .في الس���ابق كان بإمكاني أن أكون يساريا أو
يمينيا وكان كال الخيارين ش���رعي .أما اليوم ،فكل من ال
يتفق معك هو يساري!

من «حركة الليكود» إلى «حركة نتنياهو»!
يق���ول مريدور ع���ن نتنياهو إن���ه «قد حص���ل له أمر
س���يء .فحقيقة أنه حقق الفوز ف���ي االنتخابات مرتين
بفضل اس���تراتيجية خاصة وضعها هو بنفس���ه وبدون
مستشارين يبدو أنها دفعته إلى االعتقاد بأنه قادر على
فعل كل شيء بنفسه ولوحده .إنه يشغل منصب رئيس
الليكود منذ س���نوات عدي���دة وثمة أش���خاص أصبحوا
يعتقدون بأن ال ليكود بدون نتنياهو» .ويضيف« :لحزب
الليك���ود اليوم  35عضو كنيس���ت وال أحد منهم ينبس
ببنت ش���فة ضد أي ش���يء يفعله نتنياه���و .جميعهم
مدفوعون باعتبارات سياس���ية ـ حزبية وحسابات بقاء».
واس���تذكر مريدور م���ا قالت���ه الوزيرة الس���ابقة ليمور
ليفنات في إح���دى المقابالت الصحافي���ة« :كانت هذه
حركة الليكود ذات م���رة ،لكنها أصبحت حركة نتنياهو
اآلن».
عن مس���اعي نتنياه���و ومحاوالت���ه لتعدي���ل قانون
الحصان���ة البرلمانية بحيث يصبح من المتعذر إس���قاط

الحصان���ة البرلماني���ة عن���ه (وع���ن آخرين م���ن أعضاء
الكنيست المشتبه بهم بالتورط في قضايا فساد إداري
وسلطوي) ،ما يعني إغالق الباب «القانوني» أمام إمكانية
تقديم���ه (وهؤالء أيضا) إلى أي���ة محاكمة جنائية ،قال
مري���دور« :الحصانة ،في جوهرها وأساس���ها ،أتت لمنع
الس���لطة الحاكمة من اس���تخدام القانون وتطبيقه ضد
المعارضة السياسية .لكن ما يحصل اآلن هو قلب الوضع
رأس���ا على عقب بحيث تصبح الحصانة حامية للس���لطة
ّ
مش���وه» .وتس���اءل مريدور :كيف
وقباطنتها وهذا وضع
يمك���ن المحافظ���ة على الحك���م والنظام ف���ي مثل هذا
الوض���ع؟ كيف يمكن المحافظة على مجتمع متماس���ك
بينما قيادته السياسية تقول إن القضاء والشرطة هما
جهازان سياسيان ـ حزبيان؟.
وعن حل الكنيس���ت الـ  21بعد أقل من ش���هر واحد من
َ
تأدي���ة أعضائ���ه المنتخبين اليمين الدس���تورية وبعد
أقل من ش���هرين من انتخابه ف���ي انتخابات عامة ،وهي
خطوة غير مس���بوقة في تاريخ إس���رائيل ،قال مريدور:
القانون يتيح إمكانية حل الكنيس���ت في حال اإلخفاق
في تشكيل حكومة جديدة .لكن ما حصل هنا وفي هذه
الحالة هو سطو في عتمة الليل ،في اللحظة األخيرة ،قبل
أن ينتهي موعد الـ  42يوما المتاحة لنتنياهو لتش���كيل
حكومت���ه الجدي���دة ،حس���ب القانون .ومعن���ى هذا أن
نتنياهو أوص���ل الدولة إلى نقطة يقول فيها« :إما أكون
أن���ا رئيس الحكومة وإما ال تك���ون حكومة» .وهذا أمر لم
يك���ن يقصده القانون مطلقًا .ربما كان ش���خص آخر من
الليكود ،غير نتنياهو ،يستطيع تشكيل حكومة جديدة
وربما شخص ثالث من خارج الليكود أيضا ،وعندئذ ما كنا
لنصل إلى هذه األزمة السياسية العميقة.
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ثروات المهاجرين الجدد ترفع ثروة أغنى  500إسرائيلي بـ  %30خالل عام!
*ارتفاع الثروة اإلجمالية لقائمة األثرياء الـ  500األكبر خالل  16عامًا بأكثر من  ،%600مقابل نمو اقتصادي في الفترة ذاتها بنسبة * %68
الثروة اإلجمالية بلغت هذا العام  230مليار دوالر * 22مليار دوالر من أصل زيادة  48مليار مصدرها حصول مريام إدلسون على الجنسية اإلسرائيلية*
قال التقرير الس���نوي لقائمة األثرياء الـ  500الكبار
في إس���رائيل ،الذي تصدره سنويا المجلة الشهرية
لصحيف���ة «ذي ماركر» االقتصادية ،التابعة لصحيفة
«هآرتس» اإلس���رائيلية ،إن الث���روة اإلجمالية لهم،
ارتفع���ت في الع���ام الجاري بنس���بة  %30خالل عام
واحد ،وقس���م كبير من هذه الزيادة ،مصدرها مريام
إدلسون ،زوجة ش���لدون إدلسون األميركي اليهودي،
التي حصلت على الجنس���ية اإلس���رائيلية في العام
الماضي ،وتبلغ ثروتها  22مليار دوالر.
وبلغ حجم الثروة اإلجمالي���ة لألثرياء الـ  500الكبار
 230ملي���ار دوالر ،مقاب���ل  172ملي���ار دوالر في العام
 ،2018و 168مليار دوالر في العام  .2017وبذلك تكون
ثروة األغني���اء الـ  500الكبار ق���د ارتفعت منذ العام
 ،2003الذي بدأ فيه نش���ر هذه القائمة اإلسرائيلية،
م���ن  37مليار إل���ى  230ملي���ار دوالر ،بمعنى ارتفاع
بأكثر من  %600خالل  16عاما؛ في الوقت الذي ش���هد
فيه النم���و االقتصادي ف���ي الفترة ذاته���ا ارتفاعا
إجماليا بنسبة حوالي .%68
وقسم كبير من هذه الزيادة مصدره حصول أثرياء
يهود ف���ي العالم على الجنس���ية اإلس���رائيلية ،مع
احتفاظ غالبيتهم الس���احقة بجنسية وطنهم األم،
ومن بينهم من لديه أكثر من جنسيتين .ففي حين،
وكما ذكر ،س���اهمت مريام إدلس���ون بنس���بة تقارب
 %46من إجمالي الثروة الزائ���دة هذا العام 22 ،مليار
م���ن أصل  48مليار ،فإنه ف���ي العام الماضي كان هذا
الثري رومان أبراموفيتش ،الذي حصل على الجنسية
اإلس���رائيلية قبل عامين ،وأدخ���ل إلى قائمة األثرياء
ّ
الكبار  12مليار دوالر .وسنرى أنه هذا العام حل ثانيا،
بعد إدلسون ،وقد ارتفعت ثروته بمليار دوالر إضافي.
وتضمن���ت القائمة ه���ذا العام  244منزل���ة ،مقابل
 245منزلة في العام الماضي ،ألس���ماء أفراد وعائالت
ومجموعات اس���تثمارية ،تضم  500ثري ،من بينهم
 143ثري���ا مس���تقال ،و 357ثري���ا ضم���ن  101عائل���ة
ومجموعة استثمارية.
واحتس���اب ثروات األغني���اء الـ  500الكب���ار ،أفرادا
مس���تقلين ،أو أفرادا ضمن عائالت ثرية ،يرتكز على
األس���هم ف���ي الش���ركات ،إن كانت عام���ة أو خاصة،
ومش���اريع اقتصادية ،وأس���هم في أس���واق المال،
وعقارات ،وأموال سيولة نقدية ،وهذا بموجب ما كانت
عليه الحال يوم األول من نيسان  ،2019واستنادا إلى
س���عر صرف الدوالر بـ 6ر 3شيكل .ومن أجل جمع كل
هذه المعطيات ،تمت االستعانة بعدة قنوات ،منها
مخزون معلومات صحيف���ة «ذي ماركر» ،وما هو معلن
للجمهور ،والمعلومات في البورصات ،كذلك مس���جل
الش���ركات ،ومكاتب عالق���ات عامة ،ومص���ادر أخرى
مختلفة.
إال أن ه���ذه الثروات ال تش���مل االس���تثمارات غير
الخاضعة للس���جالت اإلس���رائيلية الرسمية ،بمعنى
أنه���ا كله���ا خارج الب�ل�اد .كما ال تش���مل أثرياء كبار
يلعبون في الساحة اإلسرائيلية ،ولكنهم ال يخضعون
للسجالت اإلسرائيلية.

وكم���ا في كل ع���ام ،فقد وجدنا ف���ي القائمة فجوة
ضخمة بين األثرياء أنفس���هم ،من  22مليار دوالر إلى
 95مليون دوالر ألصغر مجموعة .وعلى مستوى الفرد
الواحد ،من  22مليار دوالر إلى  22مليون دوالر .ووجدنا
أن  64ملي���ار دوالر هي بيد األثرياء الخمس���ة الكبار،
بمعنى أن لوحدهم  %28من إجمالي ثروة األثرياء الـ
 500الكب���ار .كما وجدنا أن  120مليار دوالر هي بحوزة
 20فردًا ومجموعة (بضمنهم الخمس���ة األوائل) ،من
أصل  244مجموعة.

كبار األثرياء
وكم���ا ذك���ر ،فقد حلت ف���ي المرتبة األول���ى مريام
إدلس���ون ،التي حصلت على الجنس���ية اإلسرائيلية
في الع���ام الماضي  ،2018وثروته���ا حوالي  22مليار
دوالر ،ولكنه���ا أم���وال مس���تثمرة عل���ى األغلب في
الخارج ومسجلة محليا ،وهذا عدا ثروة زوجها شلدون
إدلسون .وحسب التقرير فإنها تعاني من سرطان في
الدم وتتلقى العالج في إس���رائيل ،نظرا لتقدم الطب
اإلسرائيلي في هذا المجال.
وحل في المرتبة الثانية الثري الروس���ي اليهودي
روم���ان أبراموفيت���ش ،ال���ذي حصل على الجنس���ية
اإلسرائيلية بعملية سريعة في العام  ،2017وصفتها
الصحافة اإلس���رائيلية يومها بأنها «عملية تجنيس
بس���رعة الضوء» .وقد احتل المرتبة األولى في قائمة
 ،2018إذ كانت ثروته في العام الماضي تقدر بـ 4ر11
مليار دوالر ،لترتفع هذا العام إلى  13مليار دوالر.
وأبراموفيتش ( 52عاما) هو روس���ي األصل ،وهو من
حيتان المال الذين جمعوا ثراء فاحش���ا في روس���يا،
عيد تفكك االتحاد السوفييتي ،وهو ّ
ُب ْ
مقرب للرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،إال أنه ألسباب لم توضحها
سلس���لة التقارير اإلس���رائيلية يخت���ار البقاء خارج
روسيا.
وحل في المرتب���ة الثالثة إيال عوف���ر ،الذي قفزت
ثروت���ه من 3ر 9مليار دوالر في العام  ،2018إلى 7ر10
مليار دوالر .وقد اشترى إيال أسهم أبناء عمومته في
بنك «مزراحي طفاحوت» ،وبات المالك األكبر في هذا
البنك.
وفي المرتبة الرابعة جاءت عائلة فيرطهايمر ،التي
بلغ���ت ثروتها اإلجمالية هذا الع���ام 5ر 9مليار دوالر،
زي���ادة بنصف مليار عن الع���ام الماضي  .2018وهي
من العائالت التي تس���تثمر بش���كل خاص في مجال
التقنيات العالية «الهايتيك».
وجاء ف���ي المرتبة الخامس���ة من دخ���ل إلى قائمة
األثرياء بقوة في العام  ،2016الفرنس���ي اإلسرائيلي
باتري���ك ديره���ي ،بع���د أن حص���ل على الجنس���ية
اإلسرائيلية في العام  ،2015كي يكون بقدرته تملك
ش���ركات اتصاالت ،وجاء مع ث���روة بلغت قيمتها في
الع���ام  2016حوالي  14ملي���ار دوالر ،وتربع على رأس
القائمة لعامي���ن متتاليين ،ولكنه خ�ل�ال عام واحد
ّ
هبطت ثروته إلى 7ر 7مليار دوالر وحل ثانيا في العام
الماضي ،بسبب خسارة كبيرة في أسهم شركاته في

الواليات المتحدة .ولكنه رفع ه���ذا العام ثروته إلى
75ر 8مليار دوالر.
وحلت في المرتبة السادس���ة عائلة عزرائيلي بثروة
إجمالية 54ر 5ملي���ار دوالر ،مقابل 4ر 4مليار دوالر في
 ،2018وهي عائلة تتركز في مجال العقارات والمباني
الشاهقة والمجمعات التجارية.
وجاءت في المرتبة الس���ابعة الثرية اإلس���رائيلية
القديمة ش���يري أريس���ون ،التي تربع���ت على مدى
س���نوات طوال على رأس قائمة األثرياء ،قبل أن تبدأ
عملي���ة تجنيس كب���ار األثرياء اليهود ف���ي العالم.
وبلغ���ت ثروتها هذا العام كما في العام الماضي 5ر5
مليار دوالر.
أما الث���ري ذائع الصيت أرنون ميلتش���ين فقد حل
هذا العام في المرتبة الـ  ،12وبلغت ثروته اإلجمالية
7ر 3مليار دوالر ،بزيادة  200دوالر عن العام الماضي.
وبرز ميلتشين في السنوات األخيرة على ضوء قضية
الفساد الكبرى التي يواجهها نتنياهو ،وفي صلبها
تلق���ي نتنياهو هدايا ثمينة وأكثر ما ُيعد رش���وات
من ميلتش���ين ،الذي كان يس���عى إلى تمديد قانون
االمتي���ازات الضريبي���ة ،الت���ي يحظى به���ا األثرياء
المهاجرون إلى إسرائيل.

العربي الوحيد
وتبق���ى هذه «الخان���ة الثابتة» في ه���ذه التقارير
الس���نوية ،إذ أنه منذ  14عاما م���ن أصل  500ثري في
القائم���ة هناك عرب���ي واحد ،وفي ه���ذا العام يجري
الحديث عن عائلة العرب���ي الوحيد في القائمة بديع
بش���ارة طنوس م���ن مدينة الناصرة ،ال���ذي رحل في
أوائ���ل العام الماضي  ،2018ف���ي إثر مرض ،وانتقلت
ملكية المش���اريع إلى أبنائه الثالثة ،أكبرهم إلياس
طنوس .والعائلة هي صاحبة واحدة من أكبر شركات
البناء في البالد ،وهي تنش���ط أيضا في دول في شرق
أوروبا وكندا ،وقد أس���س طنوس الشركة في سنوات
السبعين األولى.
وقد حل���ت العائلة هذا العام ف���ي المنزلة  207من
أصل  244منزلة .وسجلت ثروة عائلة طنوس في العام
الجاري ارتفاعا ملحوظا ،من  147مليون دوالر في العام
 ،2018إل���ى  155مليون دوالر .وفي الس���نوات الس���ت
األخيرة ارتفعت ثروة العائلة بنس���بة  ،%41إذ كانت
في العام  2013حوالي  110ماليين دوالر.
وقبل س���نين عديدة كان���ت في القائم���ة من بين
األثرياء الـ  500عائلة ش���قحة العربي���ة ،التي تملك
واحدة من أكبر شركات استيراد المواد الغذائية في
البالد ،إال أن الش���ركاء انفصلوا عن بعضهم ،وشكلوا
ش���ركتين أو أكثر ،مما أخرجهم م���ن قائمة الـ .500
وس���بق هذا خروج عائلتي���ن عربيتين بع���د تدهور
أوضاعهما االقتصادية.

يتغلغلون في المؤسسة الحاكمة
ويقول رئيس تحرير مجلة «ذي ماركر» الش���هرية،
والمشرف على قائمة األثرياء الكبار الـ  500السنوية،

مريام إدلسون مع زوجها شلدون إدلسون.

إيت���ان أفريئيل ،إن األثري���اء الـ  500األكبر في إس���رائيل،
وعائالتهم ،ومعهم بضع���ة آالف عائالت من ذوي الماليين
ولكنه���م لم يدخل���وا إلى قائمة ال���ـ  ،500حالهم مثل حالة
األثرياء في العالم ،عايش���وا أشبه بفيلم «هوليوودي» مليء
بالمغام���رات ،حتى حقق���وا ثراءهم وكانت له���م «النهاية
السعيدة».
وتابع أفريئيل «إنهم يفعلون كل ما خطر ببالهم ويشترون
الممتلكات وخدم���ات الصحة ،ويحتلون مكان���ة اجتماعية
خاصة .هم يش���ترون سياسيين ،ويش���ترون وسائل إعالم،
ّ
ويشغلون كل هؤالء من أجل زيادة ثرائهم أكثر .وباألساس
م���ن أجل تعزيز مكانتهم ،كي ال يأخذ أحد منهم ش���يئا ،أو
ينتقص منهم».
ويق���ول أفريئيل إن قائم���ة األثرياء التي تنش���رها «ذي
ماركر» من���ذ العام  ،2003تثبت أنه من ع���ام إلى آخر يزداد
غن���ى األثرياء ،وي���زداد حراكهم بين السياس���يين ،وأيضا
في مجاالت الثقافة والمجتمع .فمن ناحيتهم الرأس���مالية
هي نج���اح ضخم .وي���روون قصصا ش���خصية ،ك���ي يبرروا
ثراءهم ،وم���ن هناك ،يكون في انتظارهم في نهاية النفق
السياس���يون« ،ولكن هناك مشكلة واحدة ،أن هذه الروايات
ليست صحيحة».
ويتاب���ع أفريئيل «في الواقع فإن أح���دا من قراء المجلة لن
يكون في أي يوم ضمن قائمة الـ  ،500وال حتى سيكون ثريا
من الدرجة الثانية أو الثالثة .وهذه حقيقة بسيطة ،تتضح
من معطيات مكتب اإلحصاء المركزي %90 :من العائالت في
إس���رائيل تربح أقل من  35ألف شيكل ( 9720دوالر) شهريا،
قبل خصم الضرائب والتأمينات والضمان (ما بين  21ألفا إلى
 23ألف شيكل صاف -سعر صرف الدوالر 6ر 3شيكل للدوالر
في هذه األيام) .ومدخول كهذه ال يمكن أن يحقق الثراء وال

م���رة» .ويقول «صحيح أنه في كل ع���ام ينضم نفر قليل من
الناس إل���ى القائمة ،ولكن على األغلب بس���بب خروج تقني
آلخرين ،ولكن هذا ال يغير من الواقع شيئا».
ويضي���ف أفريئيل «ف���ي المقابل ،فإن الكثي���ر من قرائنا
لديهم احتمال أن يصبحوا فقراء ،إذ أن 2ر %21من الس���كان
في إس���رائيل هم فقراء ،بموجب تقرير الفقر الرسمي الذي
نش���رته مؤسس���ة الضمان االجتماعي الحكومية في نهاية
 .2018كما نرى أن  %50من العاملين يتقاضون أقل من معدل
الرواتب الفعلي وهو  7500ش���يكل ( 2080دوالرا) ش���هريا،
وهذا مبلغ يجعلهم بصعوبة يؤمنون احتياجاتهم الشهرية
األساس���ية .وبطبيعة الحال لن يك���ون بمقدورهم توفير أي
ش���يء من هذا المدخول .وهذه ليست ظاهرة إسرائيلية بل
هي في كل الدول الرأسمالية ،وهي ظاهرة تزداد تطرفا كلما
اس���تفحلت الرأس���مالية في أي من هذه الدولة» .فقد نش���ر
مؤخرا أن نصف الس���كان في الوالي���ات المتحدة األميركية
القيمة المالية لديهم س���لبية ،بمعن���ى أن ليس لديهم أي
ن���وع م���ن الممتلكات وهم غارق���ون بالدي���ون كل حياتهم،
ويعملون طوال حياتهم من أجل دحرجة هذه الديون.
ويختت���م أفريئي���ل «إن الوالي���ات المتحدة أكث���ر ثراء من
إس���رائيل ،إذ أن مع���دل الناتج العام للف���رد الواحد  63ألف
دوالر ،مقابل  38ألف دوالر للفرد في إس���رائيل ،وهذا بموجب
تقديرات صندوق النق���د الدولي .كما أن نصف الجمهور في
إسرائيل يقاوم من أجل تسديد التزامات الديون الغارق فيها.
وإلى جانب هذا ،فإن إس���رائيل تتميز بظاهرة الالمس���اواة،
واتس���اع الفجوات االجتماعية ،وبكلمات أخرى ،ليس لديكم
احتمال بأن تصبحوا أثرياء ،ولربما تصبحون فقراء».

[ب .ج]

مريام إدلسون «المناوبة» على رأس قائمة األثرياء!
*هي زوجة شلدون إدلسون األميركي اليهودي وتبلغ ثروتها  22مليار دوالر *حصلت من جديد على الجنسية اإلسرائيلية في نهاية العام الماضي *حسب تقارير هي ّ
العراب األساس بين
زوجها واليمين اإلسرائيلي االستيطاني *وهي الناشر الوحيد للصحيفة التي أقامها زوجها وتوزع مجانًا« ،يسرائيل هيوم» ،فقط لهدف واحد هو إبقاء اليمين االستيطاني على رأس الحكم*
في السنوات األخيرة ،ظهر أثر أثرياء يهود العالم
على قائمة األثرياء في إسرائيل ،فقسم منهم طلب
وحصل على الجنس���ية اإلس���رائيلية ،لالستفادة من
قانون كان يمنح إعفاءات ضريبية على االستثمارات
ف���ي الخارج ،م���ا جعل إس���رائيل دفيئ���ة لمتهربي
ضرائب ،أو لالستفادة من امتيازات مالية للمهاجرين
األثرياء .ومنهم أيضا من طلب الجنس���ية كي يكون
قادرا على االس���تثمار في قطاعات تتطلب أن يكون
المس���تثمر بحوزته جنسية إس���رائيلية ،مثل قطاع
االتصاالت.
لكن هؤالء األثري���اء كالطي���ور المهاجرة ،يحطون
حيث يالئمهم ،لتحقيق مكاس���ب أكث���ر ،وهم على
جاهزي���ة كاملة لالنتقال إلى م���كان آخر في العالم،
بالسرعة التي حصلوا فيها على الجنسية.
وإذا م���ا عدنا إلى قائمة األثري���اء الـ  500الكبار في
إس���رائيل ،منذ بدء صدورها في العام  ،2003لوجدنا
أسماء كثيرة خرجت منها ،وباتت مقيمة بشكل دائم
في الخارج ،أو مهاجرة.
ففي العام  ،2015كان هذا باتريك ديرهي ،الفرنسي
اليهودي الذي حصل على الجنسية اإلسرائيلية كي
يستطيع االستثمار في شركة الكوابل التلفزيونية
«هوت» .وظهر ألول ّ
مرة على رأس قائمة األثرياء في
الع���ام  ،2016بثروة إجمالية تق���ارب  16مليار دوالر،
وبقي عل���ى رأس القائم���ة في الع���ام التالي ،2017
بثروة بلغت  14مليار دوالر ،خسر أقل من نصفها في
 ،2018بس���بب انهيار أسهم شركات له في الواليات
ّ
المتحدة ،وحل ثانيا ف���ي قائمة العام الماضي ،بعد
الثري المهاجر رومان أبراموفيتش.
وأبراموفيت���ش كان الحكاي���ة الصاخبة في قائمة
األثرياء الكبار في الع���ام الماضي  ،2018فقد حصل
على الجنسية اإلس���رائيلية في نهاية العام ،2017
بسرعة البرق ،وهو روسي ويحمل جنسية وطنه األم،
ولكنه مقيم بشكل دائم في بريطانيا ،ويملك هناك

فريق شيلس���ي لكرة القدم .ولكن لسبب ما شعر أن
الس���لطات البريطانية تعتزم سحب اإلقامة الدائمة
من���ه ،ول���ذا لجأ إلى إس���رائيل وحصل بس���رعة على
جنسيتها.
ويستثمر أبراموفيتش بشكل خاص في التقنيات
العالية «الهايتيك» ،وتربع على رأس قائمة األثرياء
في العام الماضي مع 4ر 11مليار دوالر ،وارتفعت إلى
 13مليار ف���ي العام الجاري ،ولكنه ح���ل في المكان
الثان���ي ،بعد الثري���ة الجديدة عل���ى قائمة األثرياء
مريام إدلسون ،التي تبلغ ثروتها اآلن  22مليار دوالر،
بعد أن «أهداها» زوجها القس���م األكبر من أس���هم
شركات الكازينو التي يملكها في العالم.
وحسب ما نشر في تقرير خاص بها ،في مجلة «ذي
ماركر» اإلسرائيلية في عدد حزيران  ،2019فإن مريام
إدلسون ( 73عاما) حصلت على الجنسية اإلسرائيلية
في النصف الثاني من العام الماضي  .2018وباإلمكان
االس���تنتاج أنها حصلت عليها مجددا بعد أن كانت
ق���د تنازلت عنها في س���نوات خل���ت؛ إذ تبين أنها
م���ن مواليد تل أبيب ،وتعلمت ف���ي جامعة المدينة
موضوع الطب ،وتخصصت باألمراض الداخلية.
وي���روي التقرير أنها ل���م تتقدم ف���ي العمل في
المستش���فيات اإلس���رائيلية ،وانتقلت للعيش في
الوالي���ات المتحدة ،وأقامت عيادات لعالج المدمنين
عل���ى المخدرات ،وعالجت من بي���ن من عالجتهم ابن
شلدون إدلسون ،الذي كان مدمنا بدرجة كبيرة ومات
الحقا .وكما يبدو ،من هن���اك كان االتصال مع الثري
ش���لدون ليتزوجا الحقا ،ول���كل واحد منهما كان هذا
زواجا ثانيا بعد طالق.
ويستعرض تقرير «ذي ماركر» تأثير مريام إدلسون
على زوجها ش���لدون ( 85عام���ا) ،وأنها هي أكثر من
دفعته إلى دعم التيار اليميني المتشدد في الحزب
الجمهوري األميركي ،الذي يتلقى تبرعات سخية جدا
لمرش���حيه من عائلة إدلسون ،ولليمين االستيطاني

اإلسرائيلي وجمعيات صهيونية واستيطانية.
ويق���ول كاتب التقرير ناتي طوكر إن مريام رافقت
زوجها طوال سنوات زواجهما إلى كل مكان ،وظهرت
إل���ى جانبه على المنص���ات المختلف���ة ،ولكنها في
الع���ام األخير ابتع���دت قليال عنه ،وه���ي تكثر من
البقاء في إس���رائيل .ويقول الكاتب إن هذا قد يعود
للتقدم بالس���ن ،أو بسبب مرض س���رطان الدم الذي
تعاني منه ف���ي اآلونة األخي���رة .ولكنها تظهر في
الواليات المتحدة «كالم���رأة القوية في امبراطورية
إدلس���ون االس���تثمارية» ،حس���ب وص���ف الكاتب.
واالس���تثمار األضخم له���ذه العائلة ه���و في قطاع
القم���ار والمراهن���ات ،إذ تملك العائل���ة واحدة من
أضخم ش���بكات كازينوهات القمار في العالم ،إن لم
تكن أضخمها ،وتنتشر في العديد من الدول.
ويق���ول التقرير إنه في الع���ام األخير باتت مريام
إدلس���ون مواطنة إس���رائيلية ،ولهذا باتت اآلن على
رأس قائم���ة األثري���اء في إس���رائيل ،ألن ثروتها 22
ملي���ار دوالر ،وغالبية هذه الث���روة نابعة من غالبية
أس���هم مجموع���ة «الس فيغ���اس س���اندس» ،التي
سجلها زوجها باس���مها كهدية لها ،علما أن زوجها
ليس بحوزته الجنسية اإلسرائيلية.
وقبل أكثر من عام ،فاجأت مريام الجمهور بإعالنها
أنه���ا ه���ي الناش���ر لصحيف���ة «يس���رائيل هيوم»
المجاني���ة اليومية ،التي أسس���ها زوجها في العام
 ،2007لدع���م ش���خص بنيامين نتنياه���و واليمين
اإلس���رائيلي .وباتت الصحيفة األكثر انتشارا بسبب
ُ
مجانيتها ،خاص���ة وأنها ال تعد ذات مضامين قوية،
وليس���ت مصدرا إعالميا ،خالف���ا لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» الصحيفة اليومية المباعة ،التي باتت في
الدرجة الثانية من حيث االنتشار ،وبفارق بسيط عن
«يسرائيل هيوم».
وكانت اس���تطالعات سابقة قد أش���ارت إلى أنه لو
يتم عرض «يسرائيل هيوم» للبيع بدال من المجانية،

لما حصلت على  %5من القراء .وقد أحدثت الصحيفة
تقلبات جدية في سوق الصحافة اإلسرائيلية ،فهي
م���ن العوام���ل المركزية ،التي س���اهمت في انهيار
صحيفة «معاريف» التي كانت الصحيفة اإلسرائيلية
الثانية ،وكانت توزع بنس���بة أكث���ر من  ،%35وهي
اليوم بالكاد تصل إلى .%4
وباإلم���كان التخمي���ن أن من دواف���ع حصول مريام
على الجنسية اإلسرائيلية ،إلى جانب األميركية ،هو
ضمان استمرار «يسرائيل هيوم» كما هي ،إذ أن من
دواف���ع منتقدي الصحيف���ة أن مالكها ليس بحوزته
جنسية إسرائيلية.
ويس���لط تقري���ر «ذي ماركر» الضوء عل���ى يمينية
مريام إدلسون ،ويعتقد كاتب التقرير أن لدى مريام
دوافع «انتقام من اليسار اإلسرائيلي» ،بزعم أنها لم
تتقدم بعملها الطبي في المستشفيات اإلسرائيلية
بس���بب مواقفها اليمينية ،حس���ب االدع���اء .ويقول
التقرير إن مريام شجعت زوجها في منتصف سنوات
األلفين عل���ى تحويل تبرعات لمش���اريع صهيونية
كبيرة ،مثل دعم مش���روع «تغليت» لتشجيع الهجرة
اليهودي���ة إلى إس���رائيل .ثم ش���جعته على إصدار
صحيفة يومية إس���رائيلية داعمة لليمين في سوق
اإلعالم .وقد صدرت «يس���رائيل هيوم» في منتصف
الع���ام  ،2007حينها كان بنيامي���ن نتنياهو رئيس
حزب الليكود المعارض ،وله  12مقعدا في الكنيست.
وبدأت الصحيفة توزع مجانا في شبكة القطارات ،ثم
بدأت تنتشر تدريجيا حتى العام  ،2012حينما بدأت
تنتشر في جميع أنحاء البالد.
وف���ي منتصف العام  2014أقر الكنيس���ت بالقراءة
التمهيدية مش���روع قانون القى دعما من أجزاء في
المعارضة ،يقيد انتشار «يس���رائيل هيوم» كونها
صحيفة يومية .وقد اعترف نتنياهو الحقا أنه أقدم
على حل حكومته والكنيست ،في نهاية العام ذاته،
ً
بع���د أن ش���عر أن للقانون احتماال ب���أن يقر نهائيا.

وقال هذا خالل التحقيقات معه في قضية الفس���اد
التي تعرف باس���م «مل���ف  ،»2000وف���ي خلفيتها
محاولة إبرام صفقة بين نتنياهو وناش���ر «يديعوت
أحرونوت» ،أرنون موزس ،لس���ن نظام يقيد انتش���ار
«يس���رائيل هيوم» ،رغ���م والئها المطلق لش���خص
نتنياهو.
ورغ���م ذلك ،ف���إن هذه القضية ل���م تؤثر على خط
الصحيفة السياس���ي ،إال أن تقرير «ذي ماركر» يدعي
أن ه���ذه القضية أدت إلى برود العالقة بين نتنياهو
وعائلة إدلس���ون ،وأنه بالنس���بة له���ذه العائلة فإن
نتنياهو مجرد وس���يلة لبق���اء اليمين ف���ي الحكم،
وس���يكون من يأتي بعده .وعلى أساس هذا التقدير،
ق���ال التقرير إن الصحيفة أب���دت تقاربا مع من كان
وزيرا للتعليم نفتالي بينيت ،كونه ش���خصية نافذة
في اليمين االستيطاني.
ويقول التقرير إن مريام إدلس���ون هي المس���يطر
الوحيد عل���ى مجري���ات الصحيفة ،م���ن الناحيتين
اإلدارية والتحري���ر ،وعملت ف���ي العامين األخيرين
على الكثير من التغييرات .من أبرزها ،مثال ،استبعاد
الصحافي اإلس���رائيلي البارز دان مرغليت ،الذي كان
له مقال يومي في الصحيفة .وحس���ب ما نش���ر في
حينه ،فإن االس���تبعاد جاء بس���بب كثرة انتقاداته
لنتنياه���و .والحقا انتقل مرغليت لنش���ر مقال دائم
في صحيفة «هآرتس» ،ولكن بعد فترة ظهرت ضده
ادعاءات بارتكاب تحرش���ات جنسية فاعتزل الكتابة
كليا.
ويش���ير التقرير إلى أنه ليس لمريام إدلس���ون أي
حض���ور أو تأثير على السياس���يين األميركان ،ولكن
الش���عب األميركي فوجئ في نهاية العام الماضي
حينما قرر الرئيس دونالد ترامب منحها وساما رفيعا
«لقاء عطائه���ا» ،وهاجم الكثيرون القرار ،وقالوا إنها
لم تقدم شيئا للش���عب األميركي سوى أنها تتبرع
بسخاء لدونالد ترامب وحزبه.
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تقاريــر خــاصـــــــة
منظمة «ذاكرات» تطلق شريط فيديو جديدًا باسم «رؤيا العودة»

الهدف فتح حلقة أخرى في النقاش حول العودة الفعلية لالجئين الفلسطينيين الذي هجروا إبان النكبة
أطلق���ت منظمة «زوخ���روت» (ذاكرات) أخيرًا ش���ريط
فيديو جديدًا باس���م «رؤيا العودة» ،وأكدت أنه يهدف
إل���ى فتح حلقة أخرى في النقاش حول العودة الفعلية
لالجئين الفلس���طينيين الذي هجروا من وطنهم إبان
النكبة.
وقال عمر الغباري ،أحد المسؤولين في الجمعية ،وهو
مؤرخ وموث���ق للنكبة والعودة ،إنه ج���رى الحديث عن
العودة في األسابيع األخيرة في ظل احتفاالت إسرائيل
بم���رور  71عام���ًا على إقام���ة دولة اليه���ود ،تلك التي
أوقعت خالل عملية إقامته���ا ونتيجة إلقامتها كارثة
كبيرة على الش���عب الفلس���طيني وتسببت له بصدمة
قومية مس���تمرة ،وطرد أكثر من  750ألف فلس���طيني
من وطنه���م ،تم تحويلهم إلى الجئين ومهجرين ،كما
ت���م منع عودتهم إل���ى بيوتهم ،وه���دم ومحو المدن
والقرى الفلس���طينية عن وجه األرض ،واالستيالء على
ممتلكاتهم وأراضيهم ،وتهويد وعبرنة المكان ومحو
التاريخ والهوية الفلسطينية العربية الشرقية للحيز،
وليست هذه إال بعض الجرائم التي اقترفها االستعمار
الصهيوني.
وأض���اف الغب���اري :إن اس���تكمال احتالل فلس���طين
في ع���ام  ،67الحكم العس���كري المفروض على الضفة
الغربية ،حصار غزة ،الغربة القسرية والمتواصلة ألكثر
من س���بعة ماليين فلسطيني ،السياس���ة العنصرية،
المس���تعلية والفظ���ة تجاه كافة الفلس���طينيين بمن
فيه���م مواطنو دولة إس���رائيل -ليس���ت إال دليل على
النكبة المستمرة.
والنكبة مغروسة عميقًا في األيديولوجية والممارسة
الصهيونية -ابت���داء بدعاي���ة «األرض المقفرة» التي
س���وقت في العقود التي سبقت الحرب ،مرورًا باحتالل
خبيزة (حيث جرت هذا العام مسيرة العودة السنوية)
ومذبحة دير ياس���ين في  ،1948وطرد أهالي مجدل في
 ،1950ومذبحة كفر قاس���م في  ،1956واحتالالت ،1967
ونه���ب األراضي ،وقتل مواطني���ن متظاهرين في يوم
ً
األرض ع���ام  1976وف���ي انتفاض���ة  ،2000ووصوال إلى
الحواج���ز العس���كرية ،وتقييد حري���ة الحركة ،وقنص
المتظاهرين في قطاع غزة وما إلى ذلك.
وتابع :لقد عملنا في منظمة «ذاكرات» طوال س���نوات
على اطالع الجمهور اإلس���رائيلي عل���ى النكبة والغبن

الذي تس���ببت به ،وطالبن���ا اإلس���رائيليين باالعتراف
بمسؤوليتهم عن النكبة والعمل من أجل إصالح الغبن
التاريخي وتحقيق العدل .تحدثنا عن النكبة بالعبرية
ونجحنا -بقوانا البس���يطة -في أن نفتح عيون عدد غير
قليل من اإلسرائيليين .وعندما سئلنا عن مسألة اإلصالح
والعدل ،كان حق العودة لالجئين الفلس���طينيين أحد
األس���س المركزية بالطبع .لم تكن لدين���ا أية عالمات
س���ؤال حول تأييد حق العودة لكن المس���ألة المثيرة
والتي ال تق���ل أهمية كانت حول تطبيق���ه :أين؟ بأية
طريقة؟ ماذا ستكون اإلسقاطات؟ ما هو الثمن؟ ما هي
الخطوات العملية التي يجب القيام بها؟.
وهكذا بدأنا نتح���دث ،باإلضافة إلى النكبة بالعبرية،
عن العودة بالعبرية .نحن نعي بأن التعاطي مع موضوع
عودة الالجئين الفلس���طينيين في الواقع السياس���ي
الحالي ،الفلسطيني واإلسرائيلي ،واإلقليمي والدولي،
قد يب���دو كالهذيان .ولكننا نع���ي كذلك أنه لن يكون
هن���اك ح���ل ع���ادل للفلس���طينيين دون تحقيق حق
العودة .لهذا ،فنحن عازمون على طرح الموضوع في كل
األطر الممكنة إلبقائه على طاولة النقاش الجماهيري،
ومعارضة سياسة دولة إسرائيل التي ترمي إلى إنكاره
وتغييبه.
إن النق���اش ح���ول ع���ودة الالجئين الفلس���طينيين
في الحيز اإلس���رائيلي ه���و بمثابة فعل غير ش���رعي
تقريب���ًا ،ومن الواض���ح أن اقصاءه جانبًا ه���و أمر مريح
م���ن ناحية غالبية اإلس���رائيليين الذين ال يريدون بأن
يق���ض مضجعهم؛ حتى أن حق العودة يغيب بطريقة
أو بأخ���رى عن قائم���ة األهداف التي تضعه���ا غالبية
المنظمات اإلس���رائيلية التي تس���مى منظمات حقوق
اإلنس���ان .وال يوجد أدنى ش���ك في أن غي���اب النقاش
ح���ول تطبيق العودة يخدم السياس���ة اإلس���رائيلية،
ويخل���د الوضع القائم الذي كرس���ته الدولة اليهودية
الصهيونية لصالح ولراح���ة األغلبية اليهودية والذي
يؤول إلى استمرار الس���يطرة اليهودية -الصهيونية
والحفاظ على األغلبية اليهودية التي خلقت هنا بقوة
السالح وفي أعقاب طرد أبناء المكان.
أم����ا من ناحي����ة المنظم����ات الفلس����طينية واألحزاب
الفاعلة في المجتمع الفلسطيني داخل دولة إسرائيل،
في السلطة الفلسطينية وفي الشتات ،فإن حق العودة

 ..من الفيلم.

ال يحظ����ى بمكانة مركزية ف����ي أجندتهم ،وبالنتيجة ال
يوجد بالطبع أي نضال فعلي لتطبيق العودة .وال يوجد
لدى أي جسم برنامج عملي أو اقتراحات لتحقيق العودة.
وي���رى الغب���اري أن التعاط���ي فقط م���ع قضايا مثل
الحقوق المدنية في ظل الهوية اإلسرائيلية ،والنضال
الفلس���طيني لرفع الحصار عن غزة ،والمطالبة بتقليل
عدد الحواجز داخل الضف���ة الغربية ،والمظاهرات ضد
هدم البيوت ومن أجل إطالق س���راح األس���رى ،وغيرها،
ول���و أنها جديرة بحد ذاتها ،يقصي بش���كل واع أو غير
واع النض���ال من أجل تحقيق ح���ق العودة خارج الوعي
السياسي ومعه الرؤيا االستراتيجية لتحقيق حل دائم
يضمن التحرر والمساواة والديمقراطية الحقيقية.

ويضي���ف :عندما بدأنا في «ذاك���رات» التعامل ليس
فق���ط مع حق العودة إنما كذلك م���ع الجوانب العملية
ُ
للعودة وطريق���ة تطبيقها فتح أمامنا موضوع واس���ع
ومركب يتطلب الدراسة والفهم ،التحضير والتخطيط،
حيث س���تكون هناك انعكاس���ات راديكالي���ة للعودة
عل���ى الحيز على المس���توى السياس���ي ،الديمغرافي،
االجتماع���ي ،االقتص���ادي ،الثقافي ،البيئ���ي وغيرها.
وه���ذا النقاش هو جزء من صياغة الخطاب حول العودة
وتعزي���ز حضوره ،وكل الجمهور -بما يش���مل الجمهور
اليهودي -مدعو لالعت���راف بأهمية العودة وضرورتها
ولتصور الحيز من بعد تطبيقها.
وب���رأي الغباري يش���كل فيديو «رؤيا الع���ودة» الذي

أطلقته «ذاكرات» أمام جمهور إس���رائيلي مساء «يوم
االس���تقالل» حلق���ة أخرى ف���ي النقاش ح���ول العودة
الفعلية .وتلخص الـ 20دقيقة التي يضعها الش���ريط
أم���ام الجمهور س���يرورة ملفتة لمجموعة إس���رائيلية
تعامل���ت م���ع مس���ألة الع���ودة الفعلي���ة لالجئي���ن
الفلس���طينيين إلى قراهم في منطقة بيت ش���يمش.
وأثارت الس���يرورة التي امتدت على بضعة أسابيع من
التعليم ،الجوالت والنقاش���ات ،أس���ئلة مباش���رة حول
الع���ودة المس���تقبلية وتصور حيز منعت���ق من قيود
السياسة الحالية الضيقة.
وأكد أن���ه خطوة صغيرة لالس���تئناف على المفهوم
ضمنًا السياسي في إسرائيل وللتفكير خارج الصندوق.

أسـتـاذ جـامـعـي إسـرائـيـلـي:

في إس��رائيل أيضًا ق��د تندلع ح��رب أهلية على خلفية التس��وية
مـ��ع الـفـلـس��ـطـيـنـيـيـن وآن أوان الـخـ��وض فـ��ي هـ��ذا بـجـديـ��ة!
ّ
قال البروفس���ور مناحيم كالي���ن إن أي حل للمواجهة
اإلسرائيلية -الفلسطينية سوف ّ
يجر تمردًا مسلحًا ضد
الحكومة الش���رعية ،بل حتى س���يجر حربًا أهلية بمدى
ّ
معين.
وكالين كان أحد واضعي «مبادرة جنيف» ،وهو أس���تاذ
جامعي متخصص في تاريخ القدس مع التش���ديد على
العالقات اليومي���ة بين العرب واليه���ود فيها .ووردت
أقواله هذه في س���ياق مقالة نش���رها أخيرًا في الملحق
األس���بوعي لصحيفة «هآرتس» ،وفيما يلي ترجمة ألهم
ما ورد فيها:
إن النق���اش المتواصل بين مؤيدي حل الدولتين وبين
أنص���ار الدولة الواحدة ه���و نقاش ح���ول الهدف :هل
أحدهما حل مثالي أم واقعي فقط ،وكيف س���يبدو هذا
الحل؟.
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت كان الجواب
على هذين الس���ؤالين واضح���ًا .ح���ل الدولتين يحظى
بدعم دول���ي ،وإلى حد م���ا بدعم غالبية اإلس���رائيليين
والفلس���طينيين ،والس���بيل للوصول إليه هو بواس���طة
مفاوضات مباشرة بين الطرفين .ترتكز هذه المفاوضات
أراض .وعلى
على ح���دود  4حزي���ران  1967م���ع تب���ادل
ٍ
النقي���ض م���ن اإلجم���اع الدولي ،ف���إن «صفق���ة القرن»
ّ
مفصل
لصاحبها ترامب تس���عى إلى فرض مخطط آخر،
وفقًا لمقاس اليمين اإلس���رائيلي .إن فشل المفاوضات
التي أطلقها اتفاق أوس���لو ،وتوسيع المستوطنات خالل
المفاوض���ات ومنذ الع���ام  ،2000زاد ل���دى الجمهورين
اإلسرائيلي والفلسطيني من أسهم حل الدولة الواحدة.
وتطورت في إسرائيل رؤية مفادها غياب الحل وضرورة
إدارة الصراع.
لك���ن حتى ل���و كان الجدل ح���ول اله���دف مهمًا ،فإن
المتناقش���ين يتجاهلون السؤال بشأن السبيل للوصول
إليه .لي���س المقصود إن كان الس���بيل فقط بواس���طة
ّ
«عملي���ة سياس���ية» أو فرض ح���ل من قب���ل المنظومة
الدولية .وال أقصد أيضًا س���ؤال م���ا إذا كانت حركة BDS
هي وس���يلة ناجعة لدفع الحل .مناقش���ة هذه المسائل
تفت���رض أنه ل���و لم يك���ن الطرفان قادرين على جس���ر
الفجوة بين مواقفهما خالل المفاوضات ،فإن المنظومة
الدولية س���وف تجبرهما على فعل ذلك .مع ذلك ،يجب
طرح الس���ؤال عما إذا كان المجتمعان س���يقبالن بالحل
الذي يتوصل إليه قادتهما ،س���واء توصلوا إليه بقواهم
الذاتية أو وافقوا على قبوله تحت ضغط دولي كبير .ومع
أن االتفاق أو الضغط الدول���ي ال يلوحان حاليًا في األفق
فمن الجدير التفكير في هذا السؤال؛ ألنه سوف يصبح
راهنًا في مرحلة قادمة.
ّ
أري���د ط���رح الفرضي���ة التالي���ة :كل ح���ل للمواجهة
اإلسرائيلية -الفلسطينية سوف ّ
يجر تمردًا مسلحًا ضد
الحكومة الش���رعية ،بل حتى س���يجر حربًا أهلية بمدى
ّ
معين .لس���ت من حملة لواء الحتمي���ة التاريخية .ممكن

ّ
التمرد ،ألن كل طرف سيعرف كيف
بالتأكيد أن ال يندلع
ّ
يتعامل م���ع المتطرفين لديه ،ويتغلب على التمرد قبل
أن يتحول إلى حرب أهلية .لكن هناك حاجة ،كي يحصل
ذلك ،ف���ي طرح الس���ؤال والخوض فيه ،لغ���رض معرفة
كيفي���ة تقليص األضرار ف���ي حال تحق���ق أحد هذين
االحتمالين.

خديعة «انعدام الشريك» الفلسطيني
سوف أركز على الجانب اإلسرائيلي ،ألن األسباب التي
قد ت���ؤدي إلى ّ
تمرد أو إلى حرب أهلية ،تختلف عن تلك
التي قد تتطور في الجانب الفلسطيني.
الرفض الفلس���طيني التف���اق دائم وفق���ًا لمقاييس
مبادرة الس�ل�ام العربية سوف يس���تند إلى تسويغات
دينية وقومي���ة رمزية :تنازل عن ع���ودة كاملة لالجئي
 1948إلى إسرائيل ،منح الشرعية للصهيونية وإسرائيل
والتنازل المطلق عن أرض فلس���طين ،التي تقوم عليها
إسرائيل .في المقابل ،فإن الرفض في إسرائيل لن يكون
مدفوعًا بأس���باب رمزي���ة فقط ،بل أيض���ًا بفعل مصالح
مادية .عالوة على ذلك ،فإن إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي
وتحقيق اس���تقالل كامل سيش���كالن إنجازًا فلسطينيًا
تاريخيًا يخفف من ألم التنازالت لديهم .أما في الجانب
اإلسرائيلي ،فنحن نتحدث عن فشل ٍّ
مدو.
إمكانية اندالع ّ
تمرد أو حرب أهلية ليس���ت افتراضية.
وتحققها يحوم في الفضاء العام ويشغل وعي متخذي
ّ
تش���ددًا في
القرارات .الفيل القابع في الغرفة يس���بب
المواقف .الجانب اإلس���رائيلي ،بفعل أس���باب مختلفة،
ّ
ولك���ن أيضًا لكي يه���رب من مواجه���ة داخلية ،يفضل
اإلعالن أنه ال يوجد ش���ريك ،أو عرض مواقف من ش���أنها
من���ع أي احتمال للبدء بمفاوضات .بموازاة ذلك ،يس���ود
ف���ي المجتمعين تش���اؤم بخصوص اس���تعداد الطرف
اآلخر لقبول التس���وية .هناك المزيد من األصوات التي
تؤي���د حل الدول���ة الواحدة ،بتس���ويغ اس���تحالة إخالء
المستوطنين.
لماذا يشكل إخالء المس���توطنين عائقًا بهذه الدرجة
من الجدية؟ ألن مش���روع التوسع االسرائيلي والسيطرة
على الس���كان الفلسطينيين هو مش���روع الدولة األكبر
الذي أدارته إسرائيل في أية مرة بتاريخها .وحجمه من
حيث الزمن والمس���احة وتكاليفه غير مسبوق في تاريخ
ّ
ّ
إسرائيلّ .
أخمن أن إقامة الدولة كلفت أقل من توسعتها
بعد  .1967كل الدولة تقريبًا مس���تثمرة في المش���روع.
وليس الحديث عن استثمار أيديولوجي ونقل سكان إلى
مناطق فلسطينية فقط ،بل أيضًا عن توفير عمل لمئات
ألوف أو ماليين اإلسرائيليين ،ومراكمة أرباح من تصدير
معرفة ،تكنولوجيا ومنتجات أمنية تم تطويرها لغرض
السيطرة اإلس���رائيلية على أرض وسكان فلسطينيين.
إن وجود دولة فلس���طينية مستقلة في الضفة الغربية
وقطاع غزة سيجبر إسرائيل على القيام بانعطافة شاملة

ف���ي نهجها ،بما يتج���اوز كثيرًا اتخاذ قرار سياس���ي أو
إخالء نحو مئة ألف مستوطن.
إن االس���تثمار اإلسرائيلي في الس���يطرة على السكان
الفلس���طينيين قد ازداد كلما ازداد التوسع اإلسرائيلي.
في العام  2002أعادت إس���رائيل احتالل الضفة الغربية
ّ
وحولت السلطة الفلسطينية الى مقاول ثانوي ،بواسطة
التنس���يق األمني .منذ ذلك الحين نش���أ واقع لس���لطة
واح���دة بين نه���ر األردن والبحر المتوس���ط .تحت هذه
الس���لطة ،تس���يطر المجموعة اإلثني���ة اليهودية على
تلك الفلس���طينية .ومقاب���ل الفج���وة العميقة بينهما
ف���ي عالقات الق���وة ،حقوق اإلنس���ان ومنالي���ة الموارد،
هناك تكاف���ؤ ديمغرافي بي���ن المجموعتين اإلثنيتين
العدوتي���ن .المي���زان الديمغراف���ي ال���ذي ترجح كفته
ف���ي غير صالح اليه���ود ،يلزمهم بتعميق س���يطرتهم
على الفلس���طينيين .المس���توطنات ال تنت���ج ضمًا على
أرض الواق���ع فقط ،بل تش���كل أيضًا أداة س���يطرة على
الفلسطينيين .كلما ازداد االستثمار يصبح من األصعب
عل���ى المجموعة اليهودي���ة -اإلس���رائيلية التحرر منه،
والتن���ازل ع���ن االمتيازات الت���ي توفرها له���ا مكانتها
كمسيطرة .األغلبية اليهودية تقوم بتجنيد سلسلة من
التسويغات لغرض إضفاء الشرعية على مسيرة الحماقة
التي تواصلها .في رأس تلك التس���ويغات هناك األمن.
الجانب اليهودي يش���عر بما يهدد اس���تعالءه وقدرته
على الس���يطرة .هذا التهديد لدي���ه ما يثبته على أرض
الواق���ع ،لكن كثيرين ف���ي الجانب اليهودي يفس���رون
ً
ّ
يصعب عليهم القيام
ذلك ،خطأ ،كتهديد وجودي .هذا
بتغيير الوجهة.

من هو المستوطن؟
م���ن الخطأ التفكير أن المش���كلة المطروحة هنا نابعة
باألس���اس من عدد المس���توطنين .صحي���ح أن جمهور
المس���توطنين كبير ،أكث���ر من نصف مليون ش���خص،
َ
وليس���وا جميع���ًا متطرفين على ش���اكلة قتل���ة عائلة
دوابشة .وثمة منهم من يؤمن فعال بالتعايش المشترك
مع جيرانهم الفلس���طينيين ،أو بالحاجة إلى قبول حسم
ّ
األغلبية الديمقراطية .ولكن يجب تذكر أن المستوطنين
كفصيل سياس���ي ،ديني واجتماع���ي ،ال ينحصرون في
نطاق الضفة الغربية .بكلمات أخرى ،ليس موقع السكن
ما يحدد من هو «المس���توطن» .م���ن هذه الناحية هناك
«مس���توطنون» في نطاق دولة إس���رائيل أيضًا  -أي من
تماثل رؤيتهم الدينية والسياسية واألمنية والقومية
تل���ك التي لدى المس���توطنين المتطرفي���ن .بتقديري،
قس���م منهم قد يحمل الس�ل�اح م���ن أجل إحب���اط قرار
ديمقراطي يسمح بسيادة فلسطينية كاملة في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،بما يش���مل القدس الشرقية والحرم
ّ
الشريف ،ويمكن من عودة عدد متفق عليه من الالجئين
إلى إس���رائيل مقاب���ل «وه���م الس�ل�ام» .الديمقراطية

اإلس���رائيلية س���وف تتواجه عندها مع مس���ألة ّ
مجرد
شرعيتها .لن تكون هذه مواجهة مع عدو خارجي بل ضد
قس���م من مواطنيها وقس���م من جنودها .باسم قداسة
البالد وانعدام الثقة العميق بنوايا الفلس���طينيين ،قد
تقوم تلك المجموعة بتصويب السالح الذي في حوزتها،
والمعرفة العس���كرية التي اكتس���بتها ،ض���د الجيش
وأجهزة األمن التي تطبق ق���رار أغلبية المواطنين .هذا
س���يحدث بعد نقاش داخلي صع���ب ونضال ديمقراطي
شرعي من قبل رافضي االتفاق.
حين صادق استفتاء في الستينيات على إخالء الجزائر،
واجهت فرنس���ا تمردًا لمس���توطنين ووحدات عسكرية
كانت تخ���دم هناك .لقد ت���م ضم الجزائر إلى فرنس���ا
وكان فيها نحو مليون مس���توطن ونصف مليون جندي
فرنس���ي .يجدر التذكير بأن فرنس���ا قررت إخالء الجزائر
في س���ياق عالمي من مناهضة االستعمار .هذا السياق
ّ
سيصعب أكثر على اإلخالء
ليس قائما اليوم ،وهذا األمر
اإلسرائيلي .وأشبه بفرنسا ،فإن عالقة التغذية المتبادلة
بين المس���توطنين وبين المؤسسة العسكرية واألمنية
التي تحميهم في الضفة الغربية ،قد تقود إلى نش���وء
واقع مشابه في إسرائيل .المستوطنون بالمفهوم الذي
وصفت���ه هنا ،متواجدون ليس فقط في المس���توطنات،
بل أيضًا في وحدات مقاتلة داخل الجيش اإلس���رائيلي
(بعضها وحدات متجانس���ة) ،وفي اإلدارة المدنية وفي
جهاز األمن (الش���اباك) .أنا أفترض أن معظمهم سوف
ّ
التحرك ضد الجيش وأجهزة الدولة ،ولكن
يس���تصعبون
من غير المس���تبعد أن يس���اعد بعضهم المتمردين من
خلف الكواليس ،بواس���طة الفعل أو التقاعس ،وقس���م
ّ
يتمرد.
أصغر سوف
لقد كان تعداد أعضاء التنظيم الس���ري اليهودي في
الثمانيني���ات نحو  30فقط ،لكنه أثب���ت أنه يوجد بين
الجمهور نش���طاء ذوو قدرات عس���كرية وقدرات تنظيم
سرية ،ينشطون بغطاء من مرجعيات أيديولوجية لخلق
تغيير اس���تراتيجي .احتمال تكرار هذا األمر كبر فقط
منذ ذلك الحين .بعد إخالء المس���توطنات من قطاع غزة
ع���ام  ،2005لم يتقل���ص الغالف الداعم للمس���توطنين
بل اتس���ع أكثر ،والى جانبه تطورت ثيولوجيا تنفي عن
دولة إس���رائيل التي تنس���حب من أجزاء البالد واألرض
الموعودة مكانتها المقدسة .على النقيض من االنطباع
ف���ي التقارير المتتالي���ة حول عنف مس���توطنين ضد
فلس���طينيين ،فإن الخطر األس���اس الذي يهدد تطبيق
تس���وية دائمة ال يأتي من جهة عصابات ش���غب شابة،
بل من تنظيم س���ري لديه امتداد واس���ع نس���بيا داخل
المجتمع وداخل مؤسسة الدولة.
من أج���ل دفع المجموع���ة اليهودية المنغمس���ة إلى
حد عميق في مش���روع التوسع والس���يطرة ،للتنازل عن
امتيازاته���ا ،هن���اك حاجة إل���ى أزمة قاس���ية أو ضغط
خارجي كبير .لم تكن هناك أية قوة استعمارية تنازلت

عن مس���تعمراتها ألس���باب ضميري���ة واعترافا بحقوق
اإلنسان .كلما كان الضغط واألزمة أقسى ،سواء من جهة
الفلسطينيين أو من جهة المنظومة الدولية ،أو كليهما
ّ
فس���يصعب األمر أكثر على إس���رائيل االنصياع له.
معا،
سيتم وصم أعضاء معس���كر السالم كخونة ومتعاونين
وس���يتم إخراجهم رمزيا خارج المجموع القومي .ومثلما
أثبتت األحداث التي س���بقت اغتي���ال رابين ،قد تكون
هذه مقدمة إلخراج فعلي خارج حدود المجموع القومي.
ولكن يومها كان ذلك ضد ش���خص واح���د فقط .أما في
المستقبل فإن هذا السالح سيوجه ضد طبقة بأكملها.
إن ح���ل الدولة الواحدة أيضا ال ّ
يحي���د إمكانية اندالع
حرب أهلية .وخالف���ا للصراع بين دولة إس���رائيل وبين
مجموعة يهودية متمردة ،ففي الدولة الواحدة سيكون
الصراع بي���ن مجموعتين إثنيتين ،دينيتين ولغويتين.
المجموعة اإلثنية اليهودية ل���ن توافق عن التنازل عن
امتيازاتها من أجل إقامة نظام حكم متساو بين اليهود
والع���رب الفلس���طينيين .فالناتج المحل���ي الخام للفرد
في إس���رائيل ع���ام  2017وصل إلى نح���و  36250دوالر،
مقابل نحو  3000دوالر فقط في المناطق الفلس���طينية.
م���ن المعق���ول االفت���راض أن هذه الفجوة س���تتقلص
ولكن المتوقع أنها س���تظل على حالها – ليس بس���بب
قلة مهارات الفلس���طينيين ،بل بفع���ل مصلحة الطرف
اليه���ودي .أمام التفوق اليه���ودي في كل معيار ممكن
(ما عدا الديمغرافي) ليس هناك احتمال بأال يس���يطروا
عل���ى المواقع المؤث���رة العليا في الدول���ة الواحدة أو أن
يمتنعوا عن اس���تثمار مواردهم الكبيرة لصالح تكريس
مكانته���م .في واقع من المس���اواة الديمغرافية تقريبا
بي���ن المجموعتين اإلثنيتين ،ليس هن���اك احتمال بأن
يوافق الفلس���طينيون على البقاء ف���ي مكانة متدنية.
الخالصة هي أن الدولة الواحدة هي وصفة أكيدة لحرب
أهلية متواصلة ،أش���به بما ح���دث في البلقان مع تفكك
يوغسالفيا أو في لبنان.
إن الجدل حول ح���رب أهلية يقع في باب المحظور في
المجتمع اإلس���رائيلي ،حيث يسيطر شعار «اليهودي ال
يخلي اليهودي» .ال ش���ك في أن األحداث التي سترافق
تحري���ر الضف���ة الغربية وقط���اع غزة وفرض الس���يادة
الفلس���طينية الكامل���ة عليها وعلى القدس الش���رقية،
بالترافق مع عودة الجئين ،س���وف تك���ون حدثا صادما.
لغ���رض المقارنة ،فعند إغ���راق الس���فينة ألتالينا عام
 1948قتل  16من أعضاء حركة اإلتس���ل وثالثة جنود في
الجيش اإلسرائيلي ،وذلك في حدث ال يزال يعتبر ذكرى
مؤلمة ومثيرة للخالف في إسرائيل.
إن التأم���ل في تاريخ الش���عوب األخ���رى ،وفي أحداث
رافقت انتهاء أنظمة تمييز وقم���ع ،تبين أنها واجهت
تمردا أو حروبا أهلية حين مرت بعمليات تحول جوهرية.
وما أخش���اه هو أن مصير المجتمع اإلسرائيلي لن يكون
مختلفا عن تلك الشعوب.
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تقرير جديد لقسم الدفاع العام في وزارة العدل اإلسرائيلية:

ظـ��روف قـاس��ـيـة فـ��ي الـس��جـون والـمعتقـ�لات اإلس��ـرائيـليـة
ّ
وع��دم تقي��د بق��رارات وتوصي��ات قضائي��ة ورس��مية لتغييره��ا!
كتب هشام نفاع:
تحت عنوان «ظروف االعتقال والس���جن في منش���آت السجون التابعة لسلطة
الس���جون في السنتين  ،»2018-2017نشر قس���م الدفاع العام في وزارة العدل
اإلس���رائيلية ،تقريرا جديدا هو بمثابة ْ
جمع وتركيز للمستخلصات األساسية
التي أظهرها خمس���ون تقريرا رقابيا أجريت حول ظروف االعتقال والسجن في
 29منشأة سجن تابعة لسلطة للسجون ،و 13منشأة اعتقال في داخل المحاكم.
للتوضي���ح ،فإن قس���م «الدفاع الع���ام» وفقًا لما تنص علي���ه وثيقة تعريفه
الرس���مية ،قد أنش���ئ «من أجل توفير مس���اعدة قانوني���ة ذات جودة ومهنية
لمتهمي���ن ولموقوفين ذوي ق���درة اقتصادية متدنية» .وتق���ول وزارة العدل
اإلس���رائيلية إن «للدفاع العام وظيفة دستورية ذات أهمية من الدرجة األولى،
بالحفاظ على إجراء عادل في المجال الجنائي» .حيث «يشكل الحق في التمثيل
عامة والتمثيل المالئم خاصة ضمانة مركزية لتحقيق العدل».
يقول هذا القس���م القضائي في تقريره الموس���ع إنه ُيجري زيارات رس���مية
للس���جون والمعتقالت المختلفة في إس���رائيل منذ العام  .1999والزيارات هي
جزء هام من وظيفته التي يقول إنها تس���عى للدف���اع عن حقوق الفرد عموما
وحقوق الس���جناء خصوصا .ويشير إلى أن تقريره قيد البحث يستعرض مكامن
الخل���ل التي كش���فتها زيارات الرقابة في س���جون ومعتقالت تابعة لس���لطة
السجون .وهي تطال مسائل متنوعة منها :االحتجاز في ظروف العزل والفصل،
االكتظاظ القاس���ي ،االستخدام المفرط وغير النس���بي للتقييد ،قضايا تخص
تأهيل الس���جناء ،العالج الطبي ،ظروف التدفئة والتبريد والتهوية واإلضاءة،
ظروف النظافة والس�ل�امة الصحية ومشاكل تفشي الحشرات والقوارض ،الحق
في وقت مخصص للتجوال في الهواء الطلق ،الغذاء ،حيازة األغراض الشخصية
األساسية ،خدمات متجر السجن ودرجة الفصل بين مجموعات سكانية مختلفة
داخل السجون.
أما في الجزء الثاني فقد تم تناول مكامن الخلل في أقسام االعتقال واالحتجاز
الموجودة في داخل المحاكم حيث ينتظر السجناء والمعتقلون دورهم للمثول
ً
وابتداء بفصل المقدمة يش���ير هذا القس���م القضائي إلى وجود
أمام القضاة.
مكامن خلل تش���كل انتهاكا للقانون ،األنظم���ة ،األوامر والقرارات الصادرة عن
المحاكم ،وبالتالي فقد تم تقديم تلك التقارير الى الجهات ذات الصلة ومنها
المستش���ار القانوني للحكومة ،وزير األمن الداخلي ،مفوضة س���لطة السجون
وجهات أخرى ،قضائية على وجه الخصوص.

العزل إجراء منتشر في السجون دون ّ
تقيد
في ما يتعلق بسياس���ة العزل يقتبس التقرير أنظمة وقوانين مختلفة تؤكد
كلها أن هذا اإلجراء يفترض أن يكون استثنائيا فقط بحيث يقتصر على حاالت
خاصة فقط ،مع تحديد س���قف زمني محدد لفترة مكوث معتقلين وسجناء في
حال���ة عزل وفصل .والمدة القصوى التي تجيزها القوانين واألنظمة هي  7أيام
فقط .خالل هذه الفترة يمكث السجين وحيدا في خلية االعتقال دون أن يحظى
بإمكانية الخروج لجولة يومية في الهواء الطلق.
ّ
وهناك اس���تثناء في بعض الس���جون التي حددت أقس���اما معرفة على أنها
«تحت الحراس���ة» لكن التقرير يش���ير الى أن ظروف هذه األقس���ام ال تختلف
بجوهره���ا جديًا عن أقس���ام الع���زل العادية ،أي أن التس���مية ال تنتج اختالفا
حقيقي���ا عن تلك األقس���ام .وهذه األخيرة منوطة أصال بمس���اس قاس بحقوق
الس���جين من ناحية الحريات والكرامة الشخصية .فالس���جين في هذه الحالة
تفرض عليه ظروف تمنعه من أي اتصال أو تواصل مع سجناء آخرين ،مما يحمل
تداعيات قاس���ية على وضعه النفسي وعلى احتماالت تأهيله واندماجه الحقا
في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميته.
يتضح من المعطيات التي تم جمعها من قبل ممثلي الدفاع العام أن قس���ما

كبيرا من المش���اكل التي س���بقت اإلش���ارة إليها في هذا الصدد ضمن تقارير
وتوصيات سابقة ،لم توجد حلول لها بعد .في قسم كبير من الحاالت تم احتجاز
سجناء بسبب وضعهم النفسي الصعب أي أن «الحل» الذي وفرته السجون كان
لتقييم من
بمثابة مفاقمة للمشكلة .وينوه التقرير بأن بعض الحاالت افتقرت
ٍ
قبل أخصائيين بش���أن الوضع النفسي للس���جناء ،وتم اتخاذ القرار بشأن هذا
الس���جين أو ذاك داخل سلطة السجون .جزء كبير ممن تم عزلهم كانوا يعانون
من خطر «اإليذاء الذاتي» ُ
وع ّرفت ظروف س���جنهم عل���ى أنهم «تحت الرقابة»،
لكن الظروف هنا لم تختلف عن أقسام العزل أيضا ،يؤكد التقرير.
الدفاع العام أكد ضرورة تطبي���ق توصيات «لجنة التوجيه لتقليص التقييد
َ
في إسرائيل» ،والتي فحصت استخدام التكبيل والعزل لمعالجين نفسانيين.
َ
ويقول إنه يجب تطبيق تلك التوصيات أيضا بخصوص المعالجين النفسانيين
القابعين تحت مسؤولية سلطة الس���جون واالمتناع عن احتجاز سجناء كهؤالء
في ظروف عزل.
يتبي���ن أن قس���ما من منش���آت االعتقال توف���ر درجة قليلة من النش���اطات
التثقيفية والتش���غيلية لمن ت���م احتجازهم في ظروف فص���ل أو عزل .بل إن
الوضع هو من الس���وء كالتالي :ما يتوفر من تلك النشاطات في أقسام الفصل
والعزل محدود بش���كل ع���ام ولكن الكثير من الس���جون والمعتق�ل�ات ال توفر
للس���جناء أية منالية لتلك النش���اطات .وهذا يعني حرمانهم من إطار واس���ع
عالجي .فالقيام بمثل هذه النش���اطات يقلل من ش���عور العزلة للس���جين ومن
ش���أنه تخفيف قسوة وضعه النفس���ي ودفع إمكانيات تأهيلهّ .
يوجه التقرير
نقدا إلى جهات تتجاوز سلطة السجون من خالل إشارته إلى أن هناك توصيات
لضرورة وضع تش���ريعات وإقرار أنظمة للتخفيف من إجراء العزل وظروفه وهو
ما لم يتم حتى اآلن.

ُ
التهوية لم تشغل والنافذة كانت مغلقة!
الوضع وفق���ا للتقرير يصبح أكثر تعقيدا حين يتعلق األمر بقاصرين وهو ما
َ
يمارس فعال بس���جن «أوفك» ،وهو السجن المركزي للقاصرين .ويؤكد أن الضرر
المترتب على العزل في حالة القاصرين هو أكبر بش���كل ملموس .وهنا يش���ير
التقري���ر إلى أن الزيارات الت���ي أجراها والتوصيات التي قدمها إلدارة س���جن
«أوفك» قد تم تطبيقها بدرجة ما .لكنه يش���ير إلى أن بعض الش���هادات من
سجناء قاصرين دلت على ظروف احتجاز شبيهة بالعزل .أحد القاصرين قال إنه
قد حكم عليه بالعزل مرات عديدة إحداها مثال ألنه طرق نافذة خلية السجن أو
سكب ماء في داخلها .في إحدى المرات ُوضع في العزل لمدة  6أيام ولم ُيسمح
ُ
له حتى بإدخال ثياب للتبديل ،التهوية لم تش���غل ونافذة خلية العزل كانت
مغلقة .وقد وصف شعوره هناك بأنه شعور رهيب باالختناق .قاصر آخر تحدث
عن ظروف مش���ابهة ولم تتوفر لديه حتى فرشة واضطر مع معتقل آخر للنوم
على سرير حديدي.
عموما هنا أيضا يالحظ نقص في نشاطات التثقيف والعالج في أقسام العزل
وه���ي تكاد تقتصر على لقاءات مع عاملة اجتماعية .تقرير الدفاع العام يقول
إن عدد عقوب���ات العزل عمليا قد ارتفع عام  2018مقارنة بعام  .2017ويؤكد أن
وضع قاصرين في غرف ضيقة فارغة وسط انقطاع تام عما يحدث خارجها دون
أي اتصال مع األسرة أو جهات أخرى وبدون لوازم شخصية ومواد قراءة ،هو أمر
غير الئق ويتطلب تغييرا جذريا.
يص���ف التقرير زيارة لس���جين تم احتج���ازه في العزل عل���ى خلفية وضعه
النفس���ي في انتظار إجراء فحص من قبل أخصائي نفسي .قيل لممثلي القسم
القضائي إن الس���جين يمكث هناك منذ أس���بوع ولكن من غير المعروف متى
ُ
سيجرى الفحص النفساني له .والسبب هو أن األخصائية النفسية التي تعمل
في هذا الس���جن تزوره مرة في األس���بوع فقط ،وال تتمك���ن لكثرة عدد الحاالت
وضيق الوقت من لقاء جميع الس���جناء ممن يحتاجون للفحص .لقد كانت خلية
ّ
وأرضية بالط المس���طبة مكسرة
متدن جدًا ،الجدران متقش���رة
العزل في وضع
ٍ

السجون اإلسرائيلية ..نموذج لهندسة الهيمنة.

ّ
وملوث���ة .وعان���ى المكان من إهمال ق���اس حيث كانت بقاي���ا الطعام متناثرة
َ
والمرحاض ملوث .واتضح من س���جالت القس���م أنه لم يسمح للسجين بالخروج
طيلة س���اعات اليوم ول���م يخرج لجولة يومية في باحة الس���جن .وفقًا للتقرير،
صحيح أن الس���جين قال لوف���د الدفاع العام إنه غير معن���ي بالخروج من خلية
العزل ،لكن أعضاء الوفد أكدوا أنه من غير الالئق مواصلة وضع سجين في هذه
الظروف بسبب النقص في جهاز الخدمات النفسية.

أقسى ظروف االكتظاظ في السجون
التي يقبع فيها السجناء والمعتقلون األمنيون

مس���ألة خطيرة أخرى ّ
تميز وضع الس���جون هي االكتظاظ العالي الذي تؤكده
تقاري���ر الدفاع العام مرة تل���و األخرى .يقتبس التقرير ق���رارا للمحكمة العليا
من العام  2017جاء فيه« :إن مس���احة العيش المادي للس���جين تش���كل إحدى
احتياجاته األكثر أساس���ية واألكثر وجودية .من الضروري في جميع الجوانب
أن تتوفر مساحة للسجين يتمكن فيها من ممارسة حياته ضمن المحدوديات
النابعة من سجنه .هذه المسألة تقع في قلب كرامة اإلنسان وفي بذرة حقه».
أم���ا الواقع فهو مختلف تماما .وفقا لتقارير س���لطة الس���جون فإن مس���احة
العيش المتوسطة المتوفرة للسجين هي  3أمتار مربعة فقط .وهو أمر يخالف
جمي���ع المعايير المكتوبة في الكثير من األنظمة الت���ي تأمر بأال تقل عن 5ر4
متر مربع .على س���بيل المقارنة مع الدول التي تحب دولة إس���رائيل أن َ
تقارن
بها «بوصفها ديمقراطية» ،فإن الحد األدنى للمس���احة المخصصة للس���جين
في منش���آت السجن اإلس���رائيلية بعيدة جدا عن المعيار المعمول به في تلك
ال���دول الغربية ،إذ أن المس���احة التي توفرها تلك الدول للس���جين والمعتقل
في منش���آتها تتراوح ما بين  12-6مترا مربعا ،وبالمعدل فالمساحة المخصصة

للسجين هي قرابة  9أمتار مربعة.
هنا أيضا ينظر تقرير الدفاع العام بشكل منظوماتي إلى هذه القضية ،مؤكدًا
أنها تتعلق بعدم تطبيق توصيات وقرارات صدرت عن المحكمة اإلس���رائيلية
العليا ،إذ أن الدولة طلبت تأجيل مواعيد تنفيذ تلك القرارات التي أمرت بضبط
مسألة االكتظاظ وتوسيع المساحة المتاحة للسجين.
يش���ير التقرير بشكل مباشر إلى أوضاع األس���رى األمنيين حيث تم التعهد
(دون تطبيق) بتوس���يع ترتيبات التس���ريح اإلداري ،إجراء عمليات ترميم وبناء
في األقس���ام ،إقامة ّ
مخيمات لألس���رى األمنيين وتخصيص سجن منفرد لمن
تمت إدانتهم بمخالفات المكوث في حدود إسرائيل بدون تصريح .بعد طلبات
اإلرجاء المس���تمرة من قبل جهات الدولة الرسمية حددت المحكمة شهر أيار
 2020لب���دء المرحلة الثانية إلجراء التغيي���رات التي حددتها ،وكانت قد بدأت
المرحلة األولى في آخر شهر نيسان الماضي ،كما ُيفترض .أي أن حدوث تغيير
ملموس ما زال بعيدًا بسنوات!
يؤك���د تقرير الدفاع العام أن االكتظاظ في الس���جون اإلس���رائيلية يش���كل
مساسا قاس���يا وخطيرا بحقوق الس���جناء .ولقد نقل ممثلو الدفاع العام أنهم
عادوا من  16منشأة س���جن واعتقال إسرائيلية بانطباع مفاده أن حالة وظروف
االكتظاظ قاس���ية بل خطيرة في عدد من األقس���ام .وأقس���ى ظروف االكتظاظ
«كانت في الس���جون التي يقبع فيها سجناء جرت إدانتهم بمخالفات أمنية»،
كم���ا يقول التقرير حرفيًا .وهنا يوصي بأن يتم أخذ هذه الس���جون التي يقبع
فيها أسرى فلسطينيون عمليًا ،ضمن تعديل التشريعات التي جاءت لتوسيع
منظومة التسريح اإلداري التي تهدف لتوفير حل فوري لمشكلة االكتظاظ ،الى
جانب التوصيات األخرى ذات الصلة ،ويؤكد أن هذا نابع من كون قرار المحكمة
يسري على جميع السجناء والمعتقلين بما يشمل «األمنيين».

«الــدفــاع الــعــام»:

بعض أقسام المعتقالت والسجون اإلسرائيلية «غير الئقة لمكوث البشر فيها»!
يش���ير تقرير «ظروف االعتقال والسجن في منش���آت السجون التابعة
لسلطة السجون في السنتين  ،»2018-2017الذي نشره قسم الدفاع العام
في وزارة العدل اإلس���رائيلية ،الى وجوب توفير الرعاية الصحية والعالج
الطبي للسجناء والمعتقلين ،واألمر منصوص عليه في قانون االعتقاالت
وفي أنظمة سلطة السجون .لكن الفحص الذي أجراه مراقبو قسم الدفاع
العام في  15س���جنا ومعتقال قد كش���ف شكاوى واسعة بين السجناء من
عدم تلقي رعاية طبية الئقة.
وبالتفصيل :هناك ش���كاوى ع���ن نقص في عدد األطب���اء وعن معاملة
س���يئة يتلقاها الس���جناء في بعض العيادات أحيانًا ،هناك أدوار قليلة
بمس���عف ّ
لتلق���ي عالجات مختلفة ،إجراء العالج الذي يبدأ ُ
يقرر تحويل
ع���دد محدود جدا فق���ط من الح���االت لعيادة متخصصة أو مستش���فى
خارجي ،هناك تأخير طويل في توفير أدوار إلجراء فحوصات أولية (مثل
فحوص���ات دم وبول) ،وتوج���د فترات انتظار تفوق  3أش���هر في بعض
الحاالت لتلقي نظارات طبية بع���د أن كانت جهات طبية قد قررت وجود
مشاكل نظر لدى الس���جناء .أحد الس���جناء اضطر النتظار  9أشهر حتى
بدأ بتلقي عالج لمش���اكل وأوجاع ظهر مبرحة («ديس���ك») .وهناك خلل
عام في كل ما يتعلق بتوفير رعاية وعالجات لسجناء وسجينات يعانون
من مش���اكل نفسية .في بعض الس���جون ُوجد أن غرفة االنتظار الملحقة
بالعيادة مكش���وفة للبرد ش���تاء وللقيظ صيفا ،علمًا أن السجناء كثيرا ما
يضطرون لالنتظار ألوقات طويلة.
من ناحية الغذاء ،في  5منش���آت احتجاز ،معظمها معتقالتُ ،س���معت
شكاوى حول نوعية الطعام المقدم للمعتقلين وكميته وتقديمه باردًا،
خصوصا وجبات الفطور .بعض الس���جناء ش���كوا من مشاكل وأوجاع في
جهاز الهضم جراء ذلك .وكذلك نقل س���جناء شكاوى عن عدم توفير ماء
بارد في أشهر الطقس الحار.
من حيث توفير تجهيزات التدفئة والتبريد وجد مراقبو قس���م الدفاع
العام مشاكل ونواقص في  19منشأة احتجاز .غالبية غرف السجن ليست

م���زودة بأي تكييف مما يجعل ّ
الحر ال ُيط���اق ،وفي أفضل األحوال هناك
ّ
«هوايات» ليس بمقدورها توفير حل حقيقي .وفي حاالت كثيرة يترافق
األمر مع تجهيزات تهوية س���يئة واكتظاظ كبير مم���ا يضاعف معاناة
السجناء.
فيما يتعلق بشروط النظافة والصيانة ،وجد الدفاع العام «أوضاعًا مزرية»
ّ
التلوث والجدران
في  19منش���أة احتجاز كما قال التقرير .يش���مل ه���ذا:
ّ
ّ
المكس���ر وش���بكات الماء المعطوب���ة والتجهيزات
المتقش���رة والبالط
الكهربائية التي تش���مل أسالكا ومقابس مكشوفة بما يشكل خطرًا على
الس���جناء .في بعض المواق���ع ،وخصوصا األقس���ام المغلقة المخصصة
للعزل والفصل والرقابةُ ،س���معت شكاوى من س���جناء عن وجود حشرات
وجرذان وبق وصراصير .ونقل المراقبون في بعض الحاالت أنهم شاهدوا
بأعينهم أقس���امًا وغرفًا تزحف فيها الصراصي���ر .لهذا وصفوا عددا من
تلك المواقع على أنها «ال تليق بمكوث البشر فيها».

معايير كونية لحماية السجين وكرامته بكونه إنسانا
ليست حقوق السجناء مسألة تحددها الدول وفقا ألهوائها فقط .هناك
مواثي���ق ومعاهدات دولية ملزمة بهذا الخصوص ،يجب على الدول التي
وقعته���ا وأقرتها أن تلت���زم بها .إقرار معايير كونية لحماية الس���جين
وكرامته جاء إقرارا بكون الس���جين إنسانا حتى لو خالف القوانين ومهما
بلغ���ت خطورة ذلك ،ويبقى من واجب الدول تطبيق هذه المعايير بحيث
تكون الحياة في الس���جون أقرب قدر المت���اح للحياة الحرة – كما تصف
األمر وثائق أممية ذات صلة.
تن���ص القاعدة األولى من «قواع���د األمم المتح���دة النموذجية ّ
الدنيا
ُّ
َ
الس���جناء باالحت���رام الواجب
«يعامل كل
لمعامل���ة الس���جناء» عل���ى أن
ِ
ّ
لكرامته���م وقيمتـهم المتأصلة كبش���ر .وال يجـوز إخضـاع أي س���ـجين
للتعـذيب أو المعاملـة أو العقوبـة القاس���ـية أو الالإنسـانية أو المهينـة،
َّ
وتـوفر لجميـع الس���ـجناء حمايـة مـن ذلـك كلـ���ه ،وال يجـوز التـذرع بـأي

ظـ���روف باعتبارهـا مس���ـوغًا لـه .ويجب ضمان س�ل�امة وأمن الس���جناء
والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع األوقات».
بينما ّ
تنص القاعدة الثالثة على أن «الحـبس وغـيره مـن التـدابير الـتي
تفضـي إلى عـزل األش���ـخاص عـن العـالم الخـارج���ي تدابير مؤلمـة مـن
َّ
حيـث أنها تس���ـلب الفـرد حقـه في تقريـر مصـيره بحرمانـه مـن حريته.
َّ
ولـذلك ال ينبغي لنظـام السـجون ،إال في حـدود مـبررات العـزل أو الحفـاظ
علـى االنضـباط ،أن يفـاقم من المعاناة المالزمة لمثل هذه الحال».
لقد اعتم���دت الجمعية العامة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء في كانون األول  2015بوصفها «قواعد نيلسون مانديال»
في إش���ارة الى سجين الحرية األشهر من جنوب أفريقيا .وهذه القواعد،
تقول الجمعية العامة ،هي ثمرة خمس سنوات من المشاورات الحكومية
الدولية ،وتمثل مواءمة تاريخية للنس���خة األصلي���ة ( )1955مع القانون
الدولي والممارسات الجيدة إلدارة السجون .وهي تعمل من أجل تطبيق
تلك القواعد على السجناء الذين يزيد عددهم عن  10ماليين سجين في
مختلف أنحاء العالم ،وحبسهم في ظروف آمنة ومأمونة وإنسانية.
ويتض���ح من التقرير كما يقول قس���م الدفاع العام في ملخص نش���ره
على موقعه ،إنه «على الرغم من جهود س���لطة السجون لتحسين ظروف
الس���جن وتحسين مكامن الخلل التي أش���رنا إليها في تقارير سابقة ،ما
زالت تتم في إسرائيل انتهاكات قاسية لحقوق السجناء .ألوف السجناء
محتج���زون في ظروف عيش غي���ر الئقة ،في منش���آت قديمة بعضها ال
ّ
صحية متدنية .الكثير من السجناء
تصلح إلقامة البشر فيها وفي ظروف
وخصوصا القاصرين منهم ،معرضون لسياس���ة مش���ددة من العقوبات
المهينة بواسطة العزل والفصل ،واالستخدام غير النسبي للتقييد».
ويؤكد القسم أن «المس���تخلص األكثر إثارة للقلق يتضح من التعامل
مع الس���جناء الذين يعانون مش���اكل نفس���ية ،ويتم ف���ي حاالت كثيرة
احتجازه���م تحت ظروف الفصل والرقاب���ة التي ال توفر حلوال ألوضاعهم
– بل من ش���أنها مفاقمتها .ففي بعض األحيان تمارس ضدهم أساليب

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

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

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

زجر بشكل غير نس���بي وخالفًا لموقف الجهات المهنية في المجال ،أي
جهاز العالجات النفسية».
ويقول رئيس قس���م الدفاع الع���ام د .يوآف س���بير« :يعكس التقرير
واقعًا قاس���يًا ال يمكن تجاهله بخصوص ظروف الس���جن التي يتم فيها
احتج���از معتقلين وس���جناء في إس���رائيل .هذا واقع يمس بالس���جناء
جس���ديًا ونفسيًا ،لكنه بما ال يقل عن ذلك يمس أيضًا بالمصلحة العامة
المشتركة للمجتمع بأسره ،ألن ظروف السجن الالئقة واجراءات التأهيل
الواس���عة ،توجد لها مساهمة حاس���مة في خفض المخالفات الجنائية
المتكررة .لقد أدت تقارير الدفاع العام الرقابية الى تحس���ينات كثيرة
في ظروف السجن في اس���رائيل على مر السنين .ونأمل أن تتم معالجة
مكام���ن الخلل المفصل���ة في التقري���ر ،وأن يولى اهتم���ام الئق لجميع
المسائل التي تتطلب تصحيحًا».
أخيرًا ،يقتبس التقرير قرارا صادرًا عن المحكمة العليا عام  1986كتبه
رئيس المحكمة السابق آنذاك أهرون باراك وجاء فيه« :فعال ،إن االحتجاز
يف���رض بحكم جوهره س���لبًا للحري���ة ،ولكن ليس من ش���أن هذا إضفاء
ش���رعية على انتهاك كرامة اإلنس���ان .يمكن إجراء احتجاز يحافظ على
كرامة اإلنس���ان لدى السجين .ال يفترض بجدران السجون أن تفصل بين
الس���جين وبين صورته اإلنسانية ...من المحظور أن تتحول غرفة السجن
الى قفص ...لن نكون إنس���انيين ما لم نضمن مستوى إنسانيًا للسجون
لدينا .من المحظور تحقيق غايات العقاب بواسطة إهانة كرامة السجين
وإنسانيته».
ّ
إن ه���ذا الموقف القضائ���ي النظري النقي ال���ذي اتخذته أعلى هيئة
قضائي���ة اس���رائيلية قبل أكثر م���ن  3عقود ،يتناق���ض تمامًا مع وضع
مس���تمر يعاني فيه س���جناء من العزل والتقييد ونقص الرعاية الطبية
ّ
والتلوث والج���رذان والصراصير! ال مبالغة في القول إن درجة
واالكتظاظ
ُ
ّ ُ
تط���ور نظم الدول وس�ل�امتها وديمقراطيتها يجب أن تقاس أيضًا وفقًا
لوضع سجونها واحترام كرامة سجنائها.
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