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“تسويق الضم”: 
نحو “يوبيل” احتالل 1967

بقلم: أنطـوان شلحـت

تشكل المقالة المنشورة في الصفحة الخامسة من هذا العدد، نموذًجا 

ألهم المداليل التي س���ينطوي عليها إحياء إسرائيل ذكرى مرور نصف 

قرن على االحتالل سنة 1967 بعد شهرين. ومع أن المقالة تعكس وجهة 

نظر اليمين اإلس���رائيلي التقليدي، الجابوتنس���كي، إال إنها تتقاطع مع 

مقاربات معظم سائر ألوان الطيف السياسي.

 المدلول األهم ه���و ما يمكن اعتباره بمثابة “تس���ويق الضم”، 
ّ

ولع���ل

من خالل الدعوة إلى عدم ترك مس���ألة أراضي الضفة الغربية )وتحديًدا 

أراضي ما يعرف ب�”مناطق ج”( كمس���ألة خالفي���ة مفتوحة للمفاوضات، 

وطرح مسألة “الحق التاريخي للشعب اليهودي في هذه المناطق بصورة 

حازمة على ِبس���اِط البحث”، وهو “الحق الذي يج���ب أن يتغلب ويتفّوق 

على أي حق آخر للس���كان األصليين غير اليهود في بقاع هذا البلد”، كما 

تؤك���د. وتحث المقالة على عدم االكتفاء بالتركيز على المصلحة األمنية 

بر مصلحة مهمة في حد ذاتها، نظًرا 
َ
عت

ُ
اإلس���رائيلية، بالرغم من أنها ت

إلى أن المجتمع الدولي الذي يتفهم المطالب األمنية إلسرائيل، يربطها 

باالنسحاب إلى خطوط العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية. 

ف���ي مجّرد هذا الكالم ما يعيد حرب حزيران 1967 إلى س���ياقها ضمن 

المشروع الكولونيالي الصهيوني. وفي واقع األمر، فإن هذا السياق على 

وج���ه التحديد لم يك���ن خافًيا عن أعين باحثي���ن كثيرين بمن في ذلك 

باحثون إسرائيليون نقديون. 

وقد يكون أبرز هؤالء الباحثين اإلسرائيليين النقديين، عالم االجتماع 

غرشون ش���افير الذي كتب دراسة حول تلك الحرب ظهرت قبل نحو ربع 

قرن في  كتاب »المجتمع اإلسرائيلي: وجهات نظر نقدية« )1993(.

ا لما يقوله ش���افير، ش���كلت حرب حزيران 1967 إشارة البداية أو 
ً
ووفق

بمنزل���ة فاتحة نحو مزيد من تطّرف المش���روع الكولونيالي الصهيوني 

في فلس���طين. فبعد هذا التاريخ أصبحت الطريق س���الكة أمام اإلقدام 

أ«- وهو 
ّ
على تنحية ما أس���ماه “نموذج االس���تيطان الكولونيال���ي الُمجز

نم���وذج جرى تطبيقه ضمن تخ���وم “الخط األخضر” تمش���ًيا مع ظروف 

يمكن اعتبارها “خاصة” وتعود أساًسا إلى الصلة بين عنصري الجغرافيا 

والديموغرافيا في سيرورة هذا المشروع- واستبداله بنموذج استيطان 

)كولونيالي( آخر يس���تند إلى س���يطرة مجموعة المس���توطنين اليهود 

على الس���كان المحليين، أو إلى طرد هؤالء الس���كان م���ن جميع المناطق 

الخاضعة لس���يطرة المس���توطنين. بكلم���ات أخرى انقطع���ت الصلة أو 

ب الجغرافي، والتي كانت 
ّ
ب الديموغرافي وبين المرك

ّ
الرابطة بين المرك

بمثاب���ة قيد على عملية االس���تيطان الكولونيالي الصهيوني في إحدى 

مراحله���ا. وما أتاح إم���كان ذلك، بطبيعة الحال، هو الس���يطرة على تلك 

المنطقتي���ن )الضفة الغربية وقط���اع غزة( بصورة عس���كرية والتفّوق 

العسكري إلسرائيل، األمر الذي كان المس���توطنون )اليهود( مفتقرين 

إلي���ه في فترة ما قب���ل إقامة الدولة، أي ما قبل س���نة 1948. وهكذا فإن 

“نموذج االس���تيطان الطاهر المحدود” أخذ ُيخل���ي مكانه لنموذج آخر 

هو “االس���تيطان الطاهر المطلق”، والذي كانت منظمة »غوش إيمونيم« 

االس���تيطانية المتطرفة أول من بدأ بتطبيقه في المناطق الفلسطينية 

المحتلة س���نة 1967. وس���وية مع هذا التطور بدأ يتشكل تشابه واضح 

بين االستيطان الكولونيالي اإلسرائيلي في المناطق المحتلة منذ سنة 

1967، وبي���ن حركات اس���تيطان كولونيالية أوروبية س���ابقة في مناطق 

متعددة من العالم. 

ويرج���ع مص���در التقاطب األيديولوجي- السياس���ي، ال���ذي حدث في 

ا من سنة 1967 في شأن الموقف من المناطق  المجتمع اإلس���رائيلي بدًء

الفلس���طينية الت���ي احتل���ت في تلك الس���نة، إلى خ���الف بين مؤيدي 

نموذجي���ن مصغري���ن مختلفين للسياس���ة الكولونيالي���ة إزاء نموذج 

االس���تيطان الطاهر: هناك من جهة مؤيدو النم���وذج الطاهر المحدود، 

الذي���ن هم عل���ى اس���تعداد للتنازل ع���ن مناطق جغرافية ف���ي مقابل 

تحقي���ق “التجانس اإلثني”، وم���ن جهة أخرى هناك مؤي���دو النموذج 

الطاه���ر المطل���ق، الذي���ن يطمع���ون في االنتش���ار عل���ى كل المناطق 

الجغرافية، مفترضين أن الس���كان الفلس���طينيين باإلمكان الس���يطرة 

عليه���م أو طردهم. بكلمات أخرى، فإن الخالف ه���و بين الذين يؤيدون 

الخصوصية- الحصرية اليهودي���ة وإن بأصناف مختلفة، ال بين مؤيدي 

.
ً

هذه الخصوصية- الحصرية وبين معارضيها جملة وتفصيال

ا بالحكومات التي  وعملًيا فإن حكومات إس���رائيل بعد س���نة1967 ، بدًء

كانت برئاسة حزب »العمل«، ألغت تقسيم “أرض إسرائيل” )فلسطين( 

ل هادًيا 
ّ
ال���ذي نش���أ بعد حرب س���نة 1948. و«برنام���ج ألون«، الذي ش���ك

ومرشًدا لمبادرات االستيطان من طرف حزب »العمل« بعد حرب حزيران، 

ع���ّد تحت تأثير تدوين الحس���ابات الديموغرافية- الجغرافية القديمة 
ُ
أ

لحركة العمل. وكانت غاية هذا البرنامج هي ترس���يخ وجود إس���رائيلي 

ثاب���ت في المناطق اإلس���تراتيجية في الضفة الغربية، من خالل ش���مل 

حّد أدنى من الس���كان الفلس���طينيين في تخوم المناط���ق المعّدة ألن 

تبقى خاضعة لسيطرة إسرائيل، ولذا فقد تمحور البرنامج حول تشجيع 

االس���تيطان اليهودي في غور األردن ذي الكثافة السكانية المنخفضة. 

ومع ذلك، فإن إحدى الحكومات برئاسة حزب »العمل« صادقت على إقامة 

المستوطنات »غير الشرعية« في منطقة »غوش عتسيون« والخليل )ومن 

هذه المستوطنات ظهر، في فترة الحقة، زعماء منظمة »غوش إيمونيم« 

المذكورة(. وبهذه المصادقة “انجّرت” تلك الحكومة وراء سياسة توّسع 

إقليمية )جغرافية( بالتقس���يط أو على مراحل. وجرى توس���يع المناطق 

المش���مولة في »برنامج ألون«، بمقدار كبير، في سنة 1973، عبر »برنامج 

غليلي« األكثر غلواًء. وبش���كل تدريجي حدثت نقلة كبيرة في المفاهيم 

ا  والتص���ورات الس���ابقة بش���أن المناط���ق الحدودية واالس���تيطان، بدًء

باالستيطان األمني، مروًرا باالستيطان ذي الدوافع الدينية- المسيانية، 

وانتهاًء باستيطان األطراف غير األيديولوجي. 

وبرأي ش���افير، يمكن الوقوف على التغيي���ر البعيد األثر في العالقات 

بين اإلسرائيليين والشعب العربي الفلسطيني بعد سنة 1967 من خالل 

المج���االت الثالثة المهمة ف���ي أي عملية اس���تيطان كولونيالية، وهي 

مجاالت األرض والعمل والديموغرافيا.

بربط هذا التحليل مع ما يرد في المقالة المس���تجدة الس���الفة يتضح 

أكثر فأكث���ر المآل الذي ينحو نحوه المش���روع الصهيون���ي في الوقت 

الحال���ي، كم���ا يتبّين ما يتعّين علينا أن نس���تنتجه ف���ي كل ما يتعلق 

بمواجهته اآلن وهنا.  

أقيمت مس���اء أول من أمس األحد في إحدى قواعد س���الح الجو اإلس���رائيلي 

مراس���م تدش���ين منظومة »العصا الس���حرية« المضادة للصواريخ متوسطة 

سمى من اآلن فصاعدًا »مقالع داود«.
ُ
المدى، وفي هذه المناسبة أعلن أنها ست

وقال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو في سياق الكلمة التي 

ألقاها خالل مراس���م التدش���ين، إن هذه المنظومة التي تنضم إلى منظومات 

س���ابقة مضادة للصواريخ مث���ل »القبة الحديدية« و«حيتس« تش���كل دعامة 

كبيرة لقوة دولة إسرائيل. وأشار إلى أن »مقالع داود« تطوير إسرائيلي أصلي 

وأكد أن إسرائيل تبقى رائدة في العالم في هذا المجال.

وش���ّدد رئيس الحكومة على أنه بالرغم من األهمي���ة التي يوليها للقدرات 

الدفاعية للدولة فإنه يتعهد باس���تباق ضرب كل من يس���عى إلى المس���اس 

بإسرائيل وبالقضاء على كل من يهّدد وجودها.

وكان نتنياهو أدلى بتصريحات إلى وسائل إعالم في مستهل االجتماع الذي 

عقدته الحكومة اإلس���رائيلية ظهر األحد، أش���ار فيها إلى أن منظومة »مقالع 

داود« س���تدخل إل���ى الخدمة بعد ظهر ذلك اليوم. وأك���د أن الحكومة ملتزمة 

بش���كل مطلق بضمان أمن السكان اإلسرائيليين وأنها في هذا السياق تعمل 

بشكل ممنهج على تعزيز قدرات إسرائيل الهجومية ضد أعدائها وبالتساوي 

تعمل أيضًا بشكل ممنهج على تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأش���ار رئي���س الحكومة إلى أن إدخ���ال  منظومة “مق���الع داود” العتراض 

الصواريخ إلى الخدمة يعتبر ُبشرى مهمة، وإلى أن جميع السكان اإلسرائيليين 

ش���اهدوا اإلنجاز المهم الذي تمثل باس���تخدام منظوم���ة “القبة الحديدية” 

العت���راض الصواريخ قصي���رة المدى خالل الحرب األخيرة ف���ي غزة عام 2014، 

باإلضافة إل���ى تطوير منظومة “حيتس” العتراض الصواريخ االس���تراتيجية 

بعيدة المدى ووسائل أخرى. وقال إن منظومة “مقالع داود” تعترض الصواريخ 

متوسطة المدى وتحمل أهمية هائلة بالنسبة ألمن إسرائيل وحماية الجبهة 

الداخلية.

وأكدت عدة تحليالت إس���رائيلية أن هذه المنظومة الجديدة تحسن بصورة 

�ر دفاعا مطلقا. 
ّ
كبيرة قدرات الدفاع اإلسرائيلية ضد الصواريخ لكنها ال توف

وكتب المحلل العس���كري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل أنه بالرغم 

من تدش���ين “مقالع داود”، فإن الرد اإلس���رائيلي عل���ى تهديد الصواريخ 

والقذائف ما يزال بعيدًا عن أن يكون كاماًل، وثمة ش���ك في حدوث ذلك في 

أحد األيام.

، هناك مش���كلة اقتصادي���ة، فالتكلف���ة الضخمة لصاروخ 
ً
وأض���اف: بداية

اعتراضي )قرابة 100 ألف دوالر ف���ي “القبة الحديدية”؛ وثالثة ماليين دوالر 

لص���اروخ “حيتس”( ال تس���مح بإط���الق صواريخ من دون حس���اب. والمعادلة 

بس���يطة - إذا كان ح���زب الله يحتفظ بقرابة 100 ألف ص���اروخ وحركة حماس 

تملك بضع���ة آالف، فمن الطبيعي وقت الحرب أن يس���عى كالهما إلى إغراق 

منظومات االعتراض اإلس���رائيلية بهدف عرقلة قيامها بمهاتها بنجاح، وأن 

يفرض���ا على المؤسس���ة األمنية سياس���ة إدارة مخاطر ك���ي ال تبقى من دون 

صواريخ اعتراضية.

وتاب���ع: في غزة تبدو المش���كلة مح���دودة. ووفقًا لتقديرات االس���تخبارات 

اإلسرائيلية التي نش���رت طوال سنوات، تملك التنظيمات الفلسطينية عددًا 

محدودًا من الصواريخ متوس���طة الم���دى، الجزء األكبر منه���ا مرتجل ومحلي 

الصنع نظرًا إلى أن تهريب الس���الح من إيران إلى القطاع تقلص كثيرًا بسبب 

الجهد المصري المبذول ضد التهريب. وهذه كميات تستطيع منظومة “القبة 

الحديدية” مواجهتها م���ن دون صعوبة، كما برز ذلك في اعتراض الصواريخ 

التي أطلقت على غوش دان )وس���ط إس���رائيل( خالل عملية “الجرف الصامد” 

في 2014.

وب���رأي هذا المحلل ف���إن التحدي األكب���ر واألكثر تعقيدًا ه���و في الجبهة 

الشمالية. فهناك يحتفظ حزب الله بترسانة كثيفة من الصواريخ والقذائف 

المختلف���ة المدى، بينها صواريخ دقيقة موجهة بواس���طة منظومات توجيه 

مرتبط���ة باألقمار الصناعية. وقال إن التقدم التكنولوجي اإلس���رائيلي يتيح 

نجاح���ًا حقيقيًا في عملية اعتراض تهديدات م���ن كل أنواع المدى، لكن ثمة 

عالمة اس���تفهام تتعلق بالق���درة على معالجة كتلة كثيفة: كيف نس���تعد 

العت���راض مئات الصواريخ المختلفة المدى الت���ي تطلق في كل يوم من أيام 

القتال؟.

وأش���ار إلى أن الرد في ج���زء منه على األقل هو رد هجوم���ي، ولهذه الغاية 

أجرى الجيش اإلس���رائيلي تدريبات ومناورات مختلفة في السنوات األخيرة. 

لكن هذا ليس كافيًا. من هنا التش���ديد الذي يضع���ه وزراء وضباط كبار على 

احتمال أن تقوم إس���رائيل بضرب بنى استراتيجية في لبنان في حال نشبت 

حرب. وقال إن هذه محاولة إس���رائيلية لترس���يخ الردع في مواجهة حزب الله 

قبل الحرب، وكي توضح لهذا التنظيم وللحكومة اللبنانية على حد س���واء، أن 

أي ضربة قوية تصيب حيفا وتل أبيب سُيرّد عليها بضربة أقوى بمرات عديدة 

في بيروت.

ورأى هرئيل أن دخ���ول منظومة “مقالع داود” إلى االس���تخدام العملياتي 

يكم���ل الطبقة التي كانت ناقصة في منظوم���ة اعتراض الصواريخ والقذائف 

ر منظومة “مق���الع داود” ردًا عملياتيًا 
ّ
اإلس���رائيلية. ومن المفت���رض أن توف

على تهديدات متوس���طة المدى، وهي بمثابة اس���تكمال للطبقة العليا التي 

بواس���طتها تعالج منظوم���ة “حيتس” تهدي���د الصواريخ البعي���دة المدى، 

وللطبقة األدنى التي من خاللها تعترض بطاريات “القبة الحديدية” صواريخ 

قصيرة المدى نسبيًا. 

وأك���د أن إعالن تحول “مق���الع داود” إلى منظومة عملياتية هو رس���الة من 

إس���رائيل إلى دول المنطقة وفي طليعتها إيران، وهي تعلن من خاللها أنها 

مستعدة لمواجهة جميع أنواع التهديدات من البعيدة المدى حتى القصيرة 

المدى، وأنها ليس���ت بحاجة إلى اس���تغالل كامل طاق���ة منظومتي “حيتس” 

و”القبة الحديدية”، من أجل مواجهة التهديدات المتوسطة المدى. 

مع تدشين منظومة “مقالع داود” المضادة للصواريخ متوسطة المدى

تحليالت إسرائيلية: الرد اإلسرائيلي على تهديد الصواريخ 
والقذائف ما زال بعيدًا عن أن يكون كاماًل!

)إ.ب.أ( االحتالل المستمر: عمق اجتماعي إسرائيلي للتنكيل بالفلسطينيين.  

أظهر اس���تطالع جديد للرأي العام في إس���رائيل أجراه “المركز المقدس���ي 

للش���ؤون العامة والدولة” الذي يرأس���ه المدير العام السابق لوزارة الخارجية 

دوري غولد، تراجعًا تدريجيًا في استعداد الجمهور اإلسرائيلي للموافقة على 

مبدأ “األرض مقابل السالم” )أي مبدأ االنسحاب من المناطق المحتلة( في إطار 

أي اتفاق سالم يتضمن قيام دولة فلسطينية. 

ووفقًا لالستطالع الذي أجرته شركة “ميدغام” برئاسة خبيرة االستطالعات 

الدكتورة مينا تس���يمح، وش���اركت فيه عينة تمثل الجمه���ور اليهودي في 

إس���رائيل، في الع���ام 2005 كان 60% م���ن الجمهور اإلس���رائيلي يؤيد فكرة 

االنس���حاب، أما اليوم فقد تراجعت هذه النس���بة إل���ى 36% فقط. ونحو %10 

يقبلون ب�«التنازل« عن الحرم القدس���ي الش���ريف بينما 83% يرفضون ذلك، 

ونح���و 79% يريدون بقاء الق���دس موحدة، ونحو 81% يؤيدون بقاء الس���يادة 

اإلسرائيلية على غور األردن.

وبحس���ب االستطالع، فإن 57% يرون أن على إسرائيل أن تشترط إقامة دولة 

فلس���طينية بالسيطرة األمنية اإلس���رائيلية الكاملة في الدولة الفلسطينية. 

وقال 88% إنهم ال يوافقون على انس���حاب إس���رائيلي من مناطق في الضفة 

الغربية تسيطر )أو تطل( على مطار بن غوريون، ورفض 80% تسليم السيطرة 

األمنية على مناطق تس���يطر عل���ى الطريق رقم 443، بي���ن القدس وتل أبيب 

وتمر في أراضي الضفة. واعتبر 5ر57% أن س���يطرة أمنية إسرائيلية لن تمنع 

الفلس���طينيين م���ن حفر أنفاق باتج���اه األراضي اإلس���رائيلية. وترتفع هذه 

النس���بة إلى 85% في حال التوصل إلى تسوية سياسية من دون تواجد أمني 

إسرائيلي في الضفة. 

واش���ترط 71% أي اتفاق باعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل على أنها 

»الدولة القومية للش���عب اليهودي«. واعتب���ر 81% أن ثمة أهمية ألن تحافظ 

إس���رائيل على »سيادتها« في األغوار في أي اتفاق سياسي، بينما ادعى %55 

أنه لن يكون بإمكان إسرائيل الحفاظ على األمن من جهة الجبهة الشرقية من 

دون الس���يطرة على األغوار. وقال 9ر53% إن على إسرائيل اشتراط إقامة دولة 

فلسطينية كجزء من كونفدرالية مع األردن.  

وقال 79% إن ثمة أهمية لبقاء القدس تحت سيادة إسرائيلية في أي اتفاق 

سياسي، بينما رفض 59% تقسيم الس���يادة بين األحياء العربية واليهودية 

في القدس من خالل اتفاق، واعترض 68% على تقاسم صالحيات في األماكن 

المقدس���ة في المدينة، واعتبر 65% أنه إذا كانت السيطرة بأيدي قوة دولية 

فإنه لن يكون بإمكان اليهود الوصول إلى أماكن مقدس���ة في القدس ليست 

تحت سيطرتهم. وقال 83% إنهم يعارضون تسليم الحرم القدسي الشريف 

لسيادة فلسطينية. 

وبحس���ب هذا االس���تطالع، يعتقد 80% أنه في حالة الفوضى في الش���رق 

األوس���ط يحظر على إسرائيل الموافقة على تنازالت إقليمية. وقال 69% إنهم 

ال يثقون بقوة دولية، أميركية أو متعددة الجنسيات، من أجل الحفاظ على أمن 

إس���رائيل. وأيد 63% رد فعل إسرائيلي على تأييد »لإلرهاب« وخرق اتفاقيات 

أوسلو من جانب السلطة الفلسطينية. 

ووصف 5ر62% من المش���اركين في االستطالع أنفس���هم بأنهم يمينيون، 

بينما وصف 17% أنفس���هم بأنهم ينتمون إلى كتلة اليسار. ووافق 84% على 

الزعم القائل إنه ليس مهما ماذا تفعل إس���رائيل وإل���ى مدى تذهب باتجاه 

تس���وية مع الفلس���طينيين، ألن العالم سيس���تمر في انتقاد إسرائيل. وقال 

63% إن عل���ى إس���رائيل تجاهل االنتق���ادات الدولية لها ف���ي كل ما يتعلق 

بقرارات سياس���ية. وعبر 69% عن عدم قناعتهم بأن مفاوضات إس���رائيلية – 

فلسطينية ستقود إلى تسوية سياسية. 

استطالع آخر يؤكد أن االغتراب واالنقسام 
والكراهية أبرز سمات المجتمع اإلسرائيلي

وفي استطالع آخر أجرته شركة »ميدغام« ونشر أمس )االثنين( خالل مؤتمر 

عقدته حركة إس���رائيلية جديدة تهتم بشؤون الداخل اإلسرائيلي، رأى %42 

من الس���كان في إسرائيل أن الش���رخ األعمق في المجتمع اإلسرائيلي هو بين 

اليمي���ن واليس���ار، واعتبر 5ر22% م���ن اليهود أن اليس���اريين خطيرون، وقال 

3ر43% إن س���كان مدينة تل أبيب اس���تعالئيون، وقال 8ر42% إنهم يخافون 

من العرب. 

وأظهر االس���تطالع وجود انقس���ام حاد بي���ن المجموع���ات المختلفة، وقال 

6ر33% م���ن اليه���ود إنهم ال يعرفون ش���خصيا أش���خاصا حريدي���م )يهود 

متش���ددين دينيا(، وأك���د 5ر38% من اليهود إنهم ال يعرفون مس���توطنين. 

كذلك قال 1ر41% إنهم ال يعرفون ش���خصا مسلما، بينما قال 50% من اليهود 

إنهم ال يعرفون شخصيا أي أثيوبي.

وذك���رت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« أن الحركة اإلس���رائيلية الجديدة 

س���مى »ْبنيما« )الداخل(، ومن بين مؤسس���يها 
ُ
التي وقفت وراء االس���تطالع ت

وزير التربية والتعليم الس���ابق شاي بيرون، ورئيسا أركان الجيش اإلسرائيلي 

الس���ابقان بيني غانتس وغابي أش���كنازي. وجاء هذا االستطالع في إطار بحث 

غايته رسم خريطة المفاهيم والمواقف للقطاعات المختلفة بين السكان في 

إس���رائيل في مواضيع ش���خصية واجتماعية وقومية، دلت نتائجه األبرز على 

الشروخ واألفكار المسبقة السائدة في إسرائيل.

ونقل���ت الصحيفة عن مصدر في ه���ذه الحركة الجديدة قول���ه إن “العمق 

واالس���تهتار اللذين حول من خاللهما السياس���يون في إس���رائيل الكراهية 

إل���ى أداة عمل مركزية يس���توجبان تمعنا كبيرا في داخ���ل المجتمع. ويبني 

السياس���يون مس���تقبلهم على كراهية واس���تخدام كلمات تصنيفية مثل: 

يس���اريون، حريديم، مس���توطنون، عرب وغير ذلك. وهذه تعتبر أداة شرعية 

للحصول على عضوية في الكنيست”.

وأض���اف المصدر أن���ه “برغم أن نتائج االس���تطالع ليس���ت مفاجئة، فإنها 

تؤكد عمق االغتراب واالنقس���ام والكراهية التي باتت السمات األبرز للمجتمع 

اإلسرائيلي. والبحث يشدد على أن الكراهية هي نتيجة انعدام التعارف بين 

ح إلى أي مدى تحّرك اإلسرائيليين األفكار 
ّ

أجزاء المجتمع اإلس���رائيلي، ويوض

المسبقة ونزع شرعية اآلخر”.

استطالع جديد: تراجع استعداد اإلسرائيليين 
لقبول مبدأ »األرض مقابل سالم«!

* في العام 2005 كان 60% من الجمهور اإلسرائيلي يؤيد فكرة االنسحاب أما اليوم فقد تراجعت هذه النسبة إلى %36

* نحو 10%  يقبلون بـ”التنازل” عن الحرم القدسي  بينما 83% يرفضون ذلك 

* نحو 79% يريدون بقاء القدس موحدة ونحو 81% يؤيدون بقاء السيادة اإلسرائيلية على غور األردن!*
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اليهود العرب

الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد

قراءة ما بعد كولونيالية

في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني

تغطيــة خـاصـة

لتحديد س����ياق وربما “إحداثيات” قّصة مالحقة الرسام يائير 

غاربوز في خارطة السياس����ة اإلس����رائيلية الس����ائدة اليوم، من 

المفيد النظ����ر إلى التكري����م الرفيع لواحد من كبار مهندس����ي 

مشاريع االستيطان االستراتيجية، والرؤى التوسعية عموًما التي 

تسعى لدحر الفلسطيني وإبعاده عن أكثر ما يمكن من أرض.

دافيد بئيري، مس����توطن قاد ما يس����مى ترميم “مدينة داود” 

في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة. الوزير 

بينيت الذي اغت����ال بهدوء منح “جائزة إس����رائيل« لغاربوز، عّبر 

بكلمات شديدة الدفء عن سعادته بمنحها لهذا المستوطن من 

العيار الثقيل. وقال بينيت: “إن عام الذكرى الخمس����ين لتوحيد 

القدس هو فرصة رائعة لتكريم دافيد ’دافيداليه’ )وهذا إس����م 

الدل����ع! - الكات����ب( بئيري، أح����د أعظم بناة الق����دس في العصر 

الحديث. منذ عدة س����نوات، حاربنا، صلين����ا وحلمنا بالعودة إلى 

المدينة التي س����كنها الملك داود، وبإعادة اعمارها. دافيد حّول 

هذا الحلم إلى عمل”.

وبئي����ري المخت����ص في الس����يطرة على أرض الفلس����طينيين، 

بشتى الوس����ائل الملتوية، وبتعّصب قومجي يلغي الفلسطيني 

كوجود وكمجموع، ومن تم تصويره عام 2010 وهو يدهس اطفاال 

فلسطينيين في س����لوان بينما كان يتم رشق سيارته بالحجارة، 

لم يزرع الس����عادة في قلب المس����توطنين في األراضي المحتلة 

عام 1967 فقط. فقد انضّم إلى طابور التبريكات زعيم “المعسكر 

الصهيوني” المعارض الذي يطرح نفس����ه بديال: عضو الكنيست 

إسحاق هيرتس����وغ. وهذا ما كتبه في تغريدة تهنئة عبر موقع 

“تويتر”: بئيري هو “كاشف أسرار القدس”.

لك����ن الكاتب غدعون ليف����ي كتب رًدا عل����ى تخصيص الجائزة 

للمذك����ور: “ألول مرة في تاريخ الدولة تق����رر منح التقدير األكبر 

واألسمى لالحتالل. لم يسبق للدولة أن فعلت ذلك، ال سيما بهذا 

الش����كل الفظ، بدون أي خجل وتردد أو غموض. الجائزة س����تمنح 

للمحتل ومتعاونيه”. 

وعن نش���اط هذا المس���توطن قال ليفي: “في دولة س���ليمة كان من 

المفروض أن يكون مكان دافيد بئي���ري في المحكمة. تاريخ الجمعية 

الت���ي أقامها- “إلع���اد”- مليء بالخ���داع االس���تيطاني. تصادف فيه 

ش���ركات وهمية ومتعاونين ووثائق مزورة وابت���زازات تحت التهديد 

ورش���وة وركض���ا وراء الم���ال، اضافة إلى ش���ركات الحراس���ة العنيفة 

والمليشيات التي تزرع الرعب واالرهاب. هذا العفن يفوز اآلن بالجائزة، 

وه���دف بئيري غي���ر االخالقي يبرر كل الوس���ائل. وتح���ت غطاء اآلثار 

والحفاظ على جودة الطبيعة والس���ياحة، فان هدفه الشفاف والحقير 

هو التهويد. وبكلمات اخ���رى التطهير العرقي والترحيل في القدس. 

والجهاز القضائي صادق ودولة إس���رائيل تعاون���ت، واآلن هي تؤدي 

التحية. لمن تؤدي التحية، أيتها الدولة؟ لمن قام بطرد آالف الس���كان 

من منازله���م ونغص حياتهم، لمن حول قرية فلس���طينية إلى موقع 

س���ياحي يهودي؟”. وبس���خرية غاضبة ومّرة يختتم الكاتب: إن صانع 

الترانسفير هو “مكتشف أس���رار القدس” وهيرتسوغ هو “مكتشف 

أسرار إسرائيل«: كلها جمعية إلعاد.

برنامج تخويف شبه أوتوماتيكي
هناك ش����يء عفن، ليس في حكومة إس����رائيل فقط، وإنما في 

ا. هن����اك مجتمع مجرور من أنفه خلف سياس����ة 
ً

مجتمعه����ا أيض

تنهك����ه وتقتل أبناءه في ميادين “األم����ن” )الالأمن”( المقّدس 

بوثنية مش����تقة من عصور غابرة مضت. لم يعد الفلس����طيني أو 

ر من تنامي الفاش����ية 
ّ
اليس����اري غير الصهيوني وحده من يحذ

اإلس����رائيلية الحديثة. بل بات باإلمكان قراءة تحذيرات مشابهة 

على صفحات الصحف العبرية المهيمنة، ونسمعها هنا وهناك 

ممن يعّرفون أنفس����هم كصهاينة. هناك رابط متين بين اتساع 

الشرائح المؤيدة للسياسات العنيفة التي تنتهجها الحكومات 

ضد الفلس����طينيين والعرب عموًم����ا، وبين االنح����دار العنصري 

المتس����ارع بدرج����ات خطي����رة. ف����ي الحالتين يواف����ق المجتمع 

ا لبرنامج تخويف 
ً
اإلسرائيلي على صياغة أفكاره بل ومشاعره وفق

ا، 
ً

له المؤسسة الحاكمة متى شاءت، أيض
ّ
ش����به أوتوماتيكي تشغ

لخدم����ة مصالح الطبق����ة السياس����ية- االقتصادي����ة- االعالمية 

 
ّ
المسيطرة. منسوب النقد والتفكير النقدي والمختلف في أحط

درجاته. واتخاذ المواقف بناء على الغرائز الواطئة بدال من إعمال 

 العقل، بات سمة عامة وعالمة فارقة وماركة مسجلة لهذا المجتمع.

صورة قاتمة. المخرج كان وال يزال يبدأ بفرض تس����وية سياسية 

على هذه المؤسس����ة منفلتة السياس����ات والعنان. فالمعطيات 

المذكورة تش����ير إلى جه����ة الحاجة في الع����الج بالصدمات. فال 

يمكن التعوي����ل على التعاط����ي بعقالنية مع غي����ر العقالنيين 

المزكومين باالستعالء.

في المقابل: جائزة لمهندس توّسع واستيطان!

كتب هشام نفاع:

الزوبعة الجديدة المناوبة!
م���رة أخرى ثارت زوبعة قصي���رة األمد، ولكن عميق���ة الجذور، حول 

اختيار الفائزين ب�”جائزة إسرائيل«. هذه المرة كان في مركز األسهم 

والتجاذبات السياسية واإلعالمية رّسام ارتكب خطيئة المشاركة في 

اجتماع عام ضد جناح اليمين، وقول جملة واحدة إش���كالّية، فعال، لم 

تحسم مصير استحقاقه الجائزة فحسب، بل هناك من يقّدر أنه كان 

لها تأثي���ر جّدي في تحديد نتائج االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة. 

وهذا ليس لقّوة القول وبالغته، بل لشدة الصدى الذي اهتّم أصحاب 

ان 
ّ
ف وفي سياق محدد: فن

ّ
المصالح السياسية بجعله يترّدد دون توق

يس���اري من تل أبي���ب هاجم الطوائف الش���رقية اليهودية في بطن 

التدّين الرخوة.

تعّرف الموس���وعة الح���ّرة )ويكيبيدي���ا( “جائزة إس���رائيل« على 

أنها “جائزة مرموقة تمنحها دولة إس���رائيل في تش���كيلة واسعة 

م���ن المجاالت. ويتم تقديمها لمس���تحقيها غداة يوم االس���تقالل 

في أورشليم خالل حفل رسمي بمش���اركة زعماء الدولة، لكن أسماء 

عل���ن قبل ذلك الحين بش���هور. بدأ إعط���اء الجائزة عام 
ُ
الفائزي���ن ت

1953 بمبادرة وزير التربية والتعليم آنذاك”. وينس���ب الرس���ميون 

اإلس���رائيليون قيمة خاصة لموعد تقديم الجائزة ألنه “يشدد على 

العالقة الداخلية العضوية بين االس���تقالل السياس���ي واالستقالل 

الروحي”.

إذن القصة المناوبة لهذا العام كالتالي: ش���ارك الرس���ام المعروف 

في إسرائيل يائير غاربوز في عشّية االنتخابات عام 2015 في اجتماع 

ذي طابع انتخابي، بوصفه “شخصية يسارية مخضرمة، وكاتًبا ورساًما 

ل���م يخف آراءه السياس���ية في أي���ة مرحلة”، كم���ا وصفته صحيفة 

“يديع���وت أحرونوت”. وق���د ألقى خطاًبا أراد فيه مهاجمة ش���ريحة 

معين���ة من مؤيدي اليمين في إس���رائيل، لك���ن صياغة بعض جمله 

ترك���ت مجاال لتأويله، خصوًصا لدى أصح���اب المآرب والمصالح، كمن 

يوّجه نقده لجمهور المتدّينين اليهود، والشرقيين منهم خصوًصا. 

كانت الجملة القاصمة تلك التي انتقد فيها “مقّبلي الُحجب والتمائم 

والراكعين على مزارات القّديسين”.

ا 
ً

“الخط���اب الذي ألق���اه غاربوز نجح  بجعل معس���كره نفس���ه أيض

)“اليسار الصهيوني” – الكاتب( يقوم عليه، وهو ُيعتبر أحد األحداث 

الت���ي أثرت على معركة االنتخابات األخيرة وأحد العوامل في هزيمة 

اليسار الكبرى”، كما كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

يمين يلعب على  وجع مستضعفين

حه لنيل 
ّ

���ح غاربوز من رش
ّ

بعد نحو س���نتين على حادثة الخطاب رش

“الجائزة” لك���ن كان هناك من لم ينَس. لي���س المقصود هنا َمن لم 

 مطلق لمن 
ٌ

ين���َس اإلهانة، وهناك بالتأكيد َمن ش���عر بها، وه���و حق

ر والتذكير 
ّ
هم هكذا فعال؛ بل المقص���ود أولئك الذين اختاروا التذك

بي���ن من أتقن���وا المتاجرة بتل���ك الس���لعة الثمينة: رس���ام من تل 

أبيب النخبوي���ة الليبرالية يهاجم ش���ريحة مواطنين متينة المالمح 

ا أساس���ًيا في الطبقة المسحوقة  المش���تركة لهويتها، وتشكل جزًء

التي تعرضت للقمع من قبل النخب اليهودية البيضاء، على مّر عقود 

منذ إقامة دولة إس���رائيل. إنها الشريحة التي عرف زعيم “الليكود” 

التاريخ���ي مناحيم بيغن كيفي���ة اللعب بنجاح على وتر مش���اعرها 

الحقيقي���ة باأللم والحرم���ان والتمييز، وتوجيهها بدهاء واس���تعالء 

نحو خندقه السياس���ي؛ خندق الخصم التاريخي لمن حكم إسرائيل 

حتى أواخر السبعينيات، أي ما ُيعرف ب� “حركة العمل”. وهكذا، فمنذ 

1977 س���تتحّول تلك الشرائح إلى مخزون اليمين االنتخابي األساس، 

ا. ربما يصّح القول في ه���ذا الباب: مثلما في 
ً

وضحّيته األس���اس أيض

حال���ة العديد من المجتمعات المعاصرة حيث يلعب اليمين بكل لؤم 

بهم على أس���اس مشاعر الخوف ثم 
ّ
على وجع المس���تضعفين، فيؤل

م االجتماعي-االقتصادي، بل 
ّ
العداء، ليس النتشالهم من أسفل السل

مه لألعلى، أي للسلطة.
ّ
كي يجعلهم سل

تق���ول “يديع���وت أحرونوت”: “بعد س���نتين على خط���اب غاربوز 

ا. لقد علمنا أن 
ً

المش���ار إليه، يدفع الرس���ام الثمن – ومع الفائدة أيض

وزير التربية والتعليم نفتالي بيني���ت منع مؤخًرا مقترح منح جائزة 

إسرائيل ليائير غاربوز”. ونقلت عن الرسام رًدا فورًيا اولًيا عّبر فيه عن 

ا سيقول الرّسام: 
ً
“سعادته بعدم تلقي الجائزة” من هذا الوزير. والحق

“ل���م يمنع بينيت منحي الجائزة ب���ل إن اللجنة المفوضة لم تتوصل 

إلى موقف باإلجماع. األكاذيب بشأن الخطاب متواصلة. هل سأواصل 

ا من 
ً
االنش���غال  بكذبتهم التي قرروا اعتماًدا عليه���ا تقديمي قربان

أجل ناخبيهم؟”.

س على  المفارقة التعس���ة أنه سعى لعدم وصمه بالفش���ل المؤسَّ

خطابه األكثر تعاسة، فغسل بذلك يدي الوزير اليميني بماء التبرئة 

من المالحقة السياسية، وهو ضحّيتها، بل “قربانها” على حد تعبيره.

لم يُس���د م���ن الناحية التقنّي���ة إجماع في اللجنة المخولة بش���أن 

إق���رار صاحب الجائزة لهذا العام، 2017. ل���م يتم التصويت المطلق 

���ا للمعمول به من انظمة، 
ً
لصال���ح غاربوز. في مثل هذه الحاالت، وفق

تنتقل الخيوط إلى يد وزير التعليم لكي يقّرر الخطوة التالية. ولديه 

صالحية كاملة بتشكيل لجنة إضافية لكي تتخذ القرار. ولكنه يملك 

ا: إلغاء منح الجائزة في مج���ال معّين، وهو بالضبط 
ً

بدي���ال ثانًيا أيض

ما س���ارع بينيت إلى القيام به: ال توجد ه���ذا العام جائزة في مجال 

ن الوزير اليميني الذي 
ّ
الرسم. نقطة. كان هذا مفاد القرار. وهو ما مك

يتزّعم حزب المستوطنين المركزي )“البيت اليهودي”( من التنّصل 

الس���لس من الضلوع السياسي في القرار المخّول باتخاذه بكثير من 

الرسمية.

���ى هذا األمر ف���ي التعقي���ب المقتضب الذي أطلق���ه بكلمات 
ّ
تجل

ملفوفة بغالف منس���وج من البراءة ومربوطة بخيوط العفوية: “الوزير 

بينيت لم يكن ضالًعا في أية مرحلة من مراحل س���يرورة عمل اللجنة. 

ا لما تحدده 
ً
وحي���ن تم إبالغه بانعدام االتفاق في اللجنة، تصرف وفق

األنظم���ة المعمول به���ا”.. إن متابعي تفاصي���ل الصراعات الحزبية 

وااليديولوجية اإلس���رائيلية س���يتمكنون ربما من مالحظة ابتسامة 

عريضة وش���امتة مخبأة في فراغات ما بين كلمات هذا التعقيب الذي 

ينضح بما يفوق ما يصدر عن قاٍض من حيث الحياد والموضوعية.

وهك���ذا بدأت احتفاالت اليمين بمختلف منظماته وحلقاته بالقرار. 

كان ف���ي صلبه إعالن الش���عور بتحقيق انتصار جدي���د على “النخب 

م” بينيت الس���ابق، بنيامين 
ّ
القديمة”، تلك التي اس���تخدمها “معل

نتنياهو، لكي يصل الحكم ويعود اليه ويتمترس فيه.

“معارضة” مدمنة  على منافقة “اإلجماع”
أما من جهة القوى التي تس���مي نفس���ها معارضة لسلطة اليمين 

ا لمنهج النفاق 
ً
الحاكم الحالية، فقد تم كالعادة اختي���ار العمل وفق

والتل���ّون. وعض���وة الكنيس���ت عن ح���زب “المعس���كر الصهيوني” 

المعارض ش���يلي يحيموفيتش هي مثال واضح وقوي على ذلك، فقد 

س���ارعت إلى منافق���ة اإلجماع القومي معّبرة ع���ن دعمها قرار الوزير 

بينيت. وقالت في حديث إذاعي لراديو الجيش: “كنت سأتخذ القرار 

ا: 
ً

نفسه لو كنت مكانه”. ولم تكتِف بهذا التذّيل بل راحت تزايد أيض

“ليس فقط انني أتفق معه بل أعتقد أن أي قرار آخر لو اتخذه سيكون 

فظيًعا. وأصال، مجرد موافقة اللجنة على بحث ترشيح غاربوز يدل على 

انقطاع عن المجتمع اإلسرائيلي«.

بالطب���ع، ال تخط���ئ األذن المصغية ت���رددات الطبق���ات العميقة 

لص���وت منافقة “اإلجماع القومي” في حديث هذه السياس���ية التي 

قّدمت الدليل تلو الدليل على أنها بريئة من تهمة “اليس���ار” حتى 

بمفهوم���ه اإلس���رائيلي اإلصطناع���ي )ُيذكر لها االمتن���اع عن طرح 

ا على 
ً
قضية التس���وية السياس���ية مع الشعب الفلس���طيني، حفاظ

الناخبي���ن!(. وق���د كان لمثل ه���ذه المواقف مس���اهمة كبيرة وربما 

“الفضل األكبر” في السقوط المتكرر والهزيمة المستمرة للحزب بل 

المعس���كر الذي تمثله يحيموفيتش وصحبها وهو يزعم انه يشكل 

بدياًل. وبدال من انتقاد الرّس���ام غارب���وز، وبحّدة، على كيل االتهامات 

إلى المستضعفين بالمس���ؤولية عن الوضع القائم، وليس إدانة من 

يتاجرون بالمس���تضعفين وبضائقتهم والظل���م التاريخي والراهن، 

الحقيقي، الذي مورس ضدهم، تختار هذه األصوات الزاعمة تقديم 

البديل السياس���ي أن تنضم إلى الس���لطة، عملًيا، في مالحقة فنان 

أو كات���ب. وهك���ذا تتبرع لخصمه���ا، بحماقة أدمن���ت عليها، بكتف 

لحمل عرش���ه القائم عى إعادة إنتاج الخوف وبث الكراهية وتعميق 

التقسيم واستعداء المجموعات والمجتمعات وتأليبها على بعضها 

ا بتكتيكات االستعمار الدقيقة وموروثه المفّصل، الذي 
ً
البعض، أخذ

ا، باإلضافة 
ً

يماَرس في إسرائيل حتى اليوم ضد طوائف يهودية أيض

إلى ممارس���ته “الكالس���يكية” ضد العرب الفلسطينيين، في شتى 

مواقع تواجدهم.

هواجس من ثالثينيات أوروبا
لك���ن كانت هناك تعقيبات رافضة للمالحقة، وإن كانت قليلة أو لم 

اب تس���فيكا 
ّ
 بمس���احة إعالمية رحبة. مثال، رئيس منظمة الكت

َ
تحظ

ل السياسي لوزير التربية والتعليم في منح 
ّ
نير قال مستنكًرا التدخ

الجائزة: “إن السلطة في دولة إسرائيل تشّجع ثقافة اإلسكات وتقوم 

ا بأن السلطة تشجع على 
ً
بمالحقة المثقفين. بل يسود ش���عور أحيان

دفع الفنانين، المفكرين والمثقفين إلى الهجرة من البالد”.

ه���ذا الرّد الحاّد الذي يتهم الس���لطة الحاكمة في إس���رائيل 2017 

بالعمل والدفع نحو ما يش���به ترانس���فير طوع���ي للمثقفين أصحاب 

اآلراء المخالفة “للمطلوب والمف���روض”، فاقه التحليل المواِجه الذي 

قّدمه د. دافيد غورفيتش، الباحث والمحاضر في الثقافة واإلعالم في 

المركز األكاديمي متعدد المجاالت في مدينة هرتس���ليا. وقد تحدث 

لصحيفة “معاريف” رًدا على سؤال الصحيفة بشأن السبب في امتناع 

كثيرين م���ن الفناني���ن والمثقفين، الذين اتصل���ت بهم وتوجهت 

إليهم، عن التعقيب وإبداء الرأي حول ما تعّرض له يئير غاربوز.

ا 
ً
“لس���ت معنًيا/ة بالتعقي���ب”- كان الرّد الس���ائد للمذكورين وفق

للصحيفة. وعن���ه يقول غورفيتش: “الفنان���ون يخافون من التحّدث 

هم 
ّ
والتصريح، ألنهم يرغبون في البقاء قريبين من أبواب السلطة عل

ينالون فتات الجوائز الذي قد تتكرم به عليهم. هؤالء التعساء يظنون 

ا، وليس ألنصاره. إنهم يخنعون 
ً
أن الوزير بينيت سيرمي لهم ش���يئ

لس���لطة الخوف التي تعمل على الرقابة الذاتية لدى أصحابها. إنهم 

مصاب���ون بالخوف وبالتال���ي فنحن نصطدم بانع���دام الرغبة لديهم 

في الحديث والتعقيب، لك���ي يغوصوا أكثر وأعمق في ثقافة الترف 

والمتع التل أبيبية”.

يراج���ع تقري���ر للصحيف���ة المذكورة ح���االت عديد م���ن الفنانين 

ا إلى االعتداءات ألنهم 
ً
والمثقفين الذين تعرضوا للمالحقات وأحيان

قالوا ما ال تستسيغه آذان السلطة. 

فالكاتب والفنان يونتان غيفن هوجم داخل بيته من قبل ش���خص، 

مجهول الهوية، وقد كال الضربات للكاتب على وجهه وس���ط الصراخ 

عليه: “أيها اليساري الخائن”.

والممثل���ة الب���ارزة غي���ال الماغور كان���ت قد خرجت بص���وت نقدي 

احتجاجي واضح ضد جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير 

ا في فعل دموي بش���ع اقترفته زمرة م���ن العنصريين الدمويين 
ً
حرق

اليهود. “لقد تحّولت إلى عدّوة الش���عب” قالت مس���توحية الوصف 

من قواميس ممارس���ات أنظمة االس���تبداد في مالحق���ة المعارضين 

ا لما يحدث في 
ً
ا. بل قّدمت وصف

ً
والتحريض عليهم حتى الموت أحيان

 س���يارة أجرة وأتعّرض للبصاق وزعيق 
ّ

الشارع: لماذا يجب أن أستقل

“يس���ارية قذرة” يطلقه أزعر يمأل جسده بالوشوم ويطلق على نفسه 

”؟ )وهو مغن يميني تحّول إلى أبرز نجوم العنصرية بعد 
ّ

إس���م “الظل

أن ق���اد اعتداءات وحم���الت تحريض على مظاه���رات معارضة لعرب 

ويس���اريين، خ���الل الحرب اإلس���رائيلية على غزة ف���ي صيف 2014 – 

الكاتب(. “إنه يتجّول مع زمرته في ساحة مسرح “هبيما” مع سالسل 

ا عن يساريين، مثلما كانوا يبحثون في ألمانيا عن يهود، 
ً
حديدية بحث

وال يخرج أحد ضد هذا”، تقول الممثلة. 

اس���تعادة األجواء الفاش���ية والنازية لوصف ما يجري في إسرائيل 

الراهنة من مالحق���ة للمعارضين، هو موقف يش���اركها فيه الباحث 

ا لوصفه: “إن ما يجري اليوم يذكر بالفاش���ية خالل 
ً
غورفيت���ش. ووفق

ثالثيني���ات القرن الفائ���ت، ويتوافق مع ما قاله يائي���ر غوالن، نائب 

ا تكرر موتيف خيانة 
ً

رئي���س هيئة أركان الجيش. ففي ألماني���ا أيض

المثقفين، غاربوز ورفاقه، وكل من ال يش���ارك ف���ي المناعة القومية. 

إن هذا الس���لوك نابع من اليأس وليس م���ن القّوة. وحين تكّم األفواه 

وتس���كت األصوات، فه���ذا داللة على ضعف الس���لطة الراهنة، التي 

فق���دت األمل بأن تكون س���لطة أو حكومة للجمي���ع تتيح التعبير عن 

الرأي والحوار بحرّية”.

ر من الحاصل واآلتي: “يجب على الناس أن يخشوا 
ّ
والباحث نفسه يحذ

على سالمتهم. فالتطهير هو ما يمّيز األنظمة الظالمية. والهواجس 

سيئة لألسف وهي تقود إلى الشعور بأن الدولة ديمقراطية على نحو 

افتراضي فقط. ومن يدفع الثمن هم من ُيعتبرون يس���اريين، وخونة، 

وطاعني الس���كاكين في ظهر األّمة. إن الفكر السائد اليوم مفاده أن 

من تهمه حصانة الدولة يج���ب أال يتكلم مثلما يتكلم غاربوز. هؤالء 

ال مكان لهم هنا”.

غورفيتش يس���تحضر الوضع في الوالي���ات المتحدة ويحاجج بأن 

فيها مس���احة حرية تعبير كبيرة جدا: “صحيح أن الرئيس )دونالد( 

ترام���ب يحاول كم األفواه، وهو ينجح إلى ح���د ما، ولكن تقف أمامه 

قوة معارضة كبيرة. ولكن لدينا، من سيدافع عن غاربوز؟ إن الفنانين 

هن���ا غير قادرين عل���ى التحّرك. يجب أن يوضع حد لس���لطة ونظام 

الخوف”.

»جائزة إسرائيل« - أداة لحشد “اإلجماع القومي” ومعَول لالستيطان!
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بقلم: شكيد أورباخ )*(

في ش���هر كانون األول الماضي )2016(، احتشد ذات مساء شتوي في »بيت 

ِبك من الرجال الملتحين المعتمرين 
َ
صهيونيي أميركا« في تل أبيب، جمع ُمرت

للقبعات الدينية، ومن النس���اء الالتي يغطين رؤوس���هن، إحتفاء بمناس���بة 

»الي���وم العالمي لحقوق اإلنس���ان«. وفوق المنصة وضع���ت يافطة الكترونية 

ضخمة بإس���م منظمة »إم ترتسو« )»إذا ش���ئتم«( اليمينية المتطرفة، تعلن 

ِقيمه 
ُ
افتتاح حف���ل َمنح »الجائ���زة الصهيونية لحقوق اإلنس���ان«، وال���ذي ت

المنظمة للس���نة الرابعة على التوالي تحت ش���عار »دمج أبن���اء األقليات في 

المجتمع اإلسرائيلي«.

عريفة الحفل س���ألت أف���راد الطاقم المقلص الذي جل���س على المنصة عن 

األس���باب والدواف���ع التي َحَدت به���م للعمل من أجل حقوق اإلنس���ان. جميع 

المتحدثي���ن- وهم مصابة في »عملية عدائية«، وُمَرِكز حركة تش���جع انخراط 

 بإس���م منتدى تجنيد 
ٌ

المواطني���ن البدو ف���ي الخدمة العس���كرية، ومتحدث

أبناء الطائفة المس���يحية في الجيش اإلس���رائيلي- ربطوا بصورة وثيقة بين 

العمل من أجل حقوق اإلنس���ان وبين الخدمة العس���كرية في صفوف الجيش 

اإلسرائيلي وتجندهم من أجل دولة إسرائيل. 

ِتلت فيها 
ُ
صيبت في عملية طعن في القدس ق

ُ
وأفزعت كاي ويلسون، التي أ

صديق���ة لها، الحضور بأوصاف فظيعة للصور والمش���اهد التي تراودها منذ 

ذل���ك الحادث. وجونتان الخوري، وهو نجل أحد أف���راد »جيش لبنان الجنوبي« 

ويقي���م في مدينة حيفا، تحدث كيف دفعته الرغبة في االنخراط في صفوف 

الجيش اإلسرائيلي وعمله إلى جانب األب جبرائيل نداف، نحو العمل والتجند 

في خدمة دولة إسرائيل، التي قال إنها دولة ريادية في مجال حقوق اإلنسان 

في الشرق األوسط. 

وتاب���ع المتحدثون واحدا تلو اآلخر، وس���ط هتافات التش���جيع من جمهور 

الحضور، التأكيد على أن الصهيونية ليس���ت مصدرا النتهاك حقوق اإلنسان، 

وإنما هي التي تصنع مثل هذه الحقوق.

وقد تفاخر أعضاء منظمة » إم ترتس���و« خالل ذلك المساء بأن نشطاء حقوق 

اإلنسان العرب الذين شاركوا في االحتفال، يتبنون وجهة النظر الصهيونية.

وأوض���ح أحد قادة هذه المنظمة اليمينية وهو مديرها العام متان بيلغ، في 

مقابلة هاتفية أدلى بها لملح���ق صحيفة »هآرتس«، أن »الفكرة الصهيونية 

أنجب���ت الدول���ة اليهودي���ة – الديمقراطية، وهي فكرة توف���ر واقعيا حقوقا 

منح جائزة حقوق اإلنس���ان في س���بيل 
َ
إنس���انية جمة«. وأضاف أن منظمته ت

كرامة وكبرياء المجتمع اإلس���رائيلي، والذي يس���اهم وج���وده فعليا في دفع 

حقوق اإلنسان في الحيز الشرق أوسطي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حركته 

شطاء المجتمع العربي )في إس���رائيل( الذين يؤيدون 
ُ
تسعى إلى تش���جيع ن

ويدعون لالنخراط في صفوف الجيش اإلس���رائيلي ومؤسس���ات الدولة. وقال 

إن »الصهيونية ليس���ت حركة حقوقية، ولكن مما ال شك فيه أن الصهيونية 

أوجدت المنظومة السياس���ية التي تصنع حقوقا إنس���انية أكثر من أية دولة 

خرى في الش���رق األوس���ط«. وأضاف »إذا كنت تدافع ع���ن الهوية اليهودية 
ُ
أ

إلس���رائيل، فأنت تحاف���ظ وتحمي عمليا الم���زود اإلقليمي لحقوق اإلنس���ان 

ِكر هنا المجتمع اإلس���رائيلي بحقيقة أن المش���روع 
َ
ذ

ُ
ف���ي المنطقة ... نحن ن

الصهيوني هو مشروع إنساني بامتياز«!.

»إم ترتسو« ليست وحيدة 
بتبني خطاب حقوق اإلنسان!

َبنت 
َ
ليس���ت منظمة »إم ترتس���و« هي المنظمة اليمينية الوحي���دة التي ت

خطاب حقوق اإلنس���ان في اآلونة األخيرة. فقد ظهرت المؤش���رات األولى على 

ش���طاء سياسيين 
ُ
هذه الظاهرة في مطلع األلفية الثانية، وذلك في صفوف ن

وأعضاء كنيس���ت من أحزاب اليمين اإلسرائيلي. ونال هذا الخطاب دفعة إلى 

األم���ام في الع���ام 2005، في أعقاب إخالء قرابة 8000 مس���توطن يهودي من 

قط���اع غزة في نطاق تنفيذ خطة االنفصال أحادية الجانب، إذ أخذت منظمات 

يمينية تلجأ لإلدعاء القائل إن إخالء المستوطنين اليهود من بيوتهم بالقوة 

بر مخالفا لخطاب حقوق اإلنسان. 
َ
ُيعت

في الس���نوات األخي���رة اس���تخدم معارضو ح���ل الدولتين خط���اب حقوق 

اإلنس���ان ضد إخالء مس���توطنين يهود من منطقة محددة ك���ي تقام عليها 

دولة فلس���طينية متجانس���ة س���كانيا. وقد وجد هذا االدعاء، المس���تند على 

خطاب حقوق اإلنس���ان، تعبيرا له حين وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

إمكاني���ة إخالء مس���توطنين يهود م���ن األراضي الفلس���طينية بأنها بمثابة 

»تطهير عرقي«. ووفقا لنتنياهو فإن مصدر هذا االدعاء يعود لوثيقة دعائية 

أصدرتها منظمة مؤيدة إلس���رائيل، »The Israeli Project”، والتي تستخدم، 

خرى، تشبيهات من عالم حقوق اإلنسان من أجل خدمة الدعاية 
ُ
من بين أشياء أ

اإلس���رائيلية. ومما َوَرَد في الوثيقة أن “الفك���رة القائلة بأنه ال يمكن لليهود 

العيش في أي مكان يعيش فيه فلس���طينيون، وأن هناك مناطق معينة يجب 

أن تكون نقية من اليهود، هي فكرة عنصرية”. ويستند ُمِعدو الوثيقة أيضا، 

ومن ضمنهم ش���خصيات متماثلة م���ع اليمين األميركي، إل���ى نفس االدعاء 

القائل بأن الصهيونية تشكل مصدرا إلشاعة حقوق اإلنسان.

من جهته، وسع عضو الكنيست  اليميني السابق موشيه فيغلين، استخدام 

خطاب حقوق اإلنسان من الخاص/ الفرد، إلى العام/ الجماعي، فقد أيد فيغلين 

)المنش���ق عن حزب الليكود( في إطار الحزب الجديد الذي أقامه )حزب »هوية 

»( الحق في الحرية وتقرير المصير كمسوغ مركزي لتطلعه ورغبته في تعزيز 

الهوية اليهودية لدولة إسرائيل.

ويعمل عضو الكنيس���ت يهودا غليك )الليكود( بصورة مشابهة، مستخدما 

م���رارا وتكرارا خطاب حقوق اإلنس���ان لتبرير دعوات���ه المؤيدة لدخول وصالة 

اليهود في الحرم القدس���ي الشريف. ويؤكد غليك في نشاطه العام على حق 

وحرية العبادة للمصلين اليهود فيما يس���ميه »جبل الهيكل«. وُيشار إلى أن 

الحاخام غليك أس���س قبل عدة س���نوات من انضمامه لحزب الليكود، صندوقا 

خاصا لتعزيز ما أس���ماه ب���� »تراث جبل الهيكل«، وأقام ف���ي وقت الحق أيضا 

منظمة ل� »حقوق اإلنسان في جبل الهيكل«، والتي تعمل من أجل إلغاء القيود 

المفروض���ة على دخول وصالة اليهود داخل المس���جد األقصى بموجب اتفاق 

وقع بين إسرائيل واألردن في العام 1994. 

وتلجأ المنظم���ات اليمينية في الكثير من األحيان عل���ى هذا الصعيد، إلى 

استخدام لغة قانونية مش���ابهة للغة التي تستخدمها المنظمات الحقوقية 

اليسارية في إسرائيل. وعلى سبيل المثال فإن التقارير التي تصدرها منظمة 

»رغافيم« اليمينية، تس���تخدم خطابا مشابها للخطاب المستخدم في تقارير 

منظمتي »يش دين- يوجد قانون« و«بتس���يلم« اليس���اريتين ضد االستيطان 

والمس���توطنين في مناط���ق الضفة الغربي���ة. ويقول ي���ارون روزنطال، وهو 

مستوطن وناش���ط يميني حصل على »جائزة حقوق اإلنس���ان« التي تمنحها 

منظم���ة »إم ترتس���و«، إن حقيقة لج���وء المزيد من المجموع���ات والمنظمات 

اليمينية الس���تخدام خطاب حقوق اإلنس���ان يمكن أن تؤدي إلى تغيير نظرة 

اليمين إلى العالقات بين إس���رائيل والفلس���طينيين. وأض���اف روزنطال أنه 

يعتقد أن إس���رائيل تقف على أعتاب ثورة في كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان، 

بر فريضة أخالقية من شأن تطبيقنا 
َ
وقال »إن الحفاظ على حقوق اإلنسان ُيعت

لها أن يساهم أيضا في تحس���ين الوضع األمني وزيادة فرصنا في البقاء في 

وطننا إلى األبد، وربما يساهم أيضا في تحقيق السالم«.

وكان روزنط���ال، الذي يش���غل منصب مدي���ر »المدرس���ة الميدانية - كفار 

عتصيون«، قد استضاف في مدرسته، الواقعة في مستوطنة »غوش عتصيون«، 

مؤتمرا لمنظمة يمينية لحقوق اإلنس���ان تعمل برعاية »معهد االستراتيجيا 

الصهيونية«، وتسعى إلى الدمج بين حقوق السكان الفلسطينيين اإلنسانية 

وبين تعزيز إسرائيل ك�«مجتمع عادل وقيمي«.

وتلج���أ المنظمات اليمينية اإلس���رائيلية في الكثير م���ن األحيان أيضا إلى 

إس���تخدام خطاب حقوق اإلنسان من أجل تبرير وش���رعنة االحتالل العسكري 

اإلس���رائيلي في الضفة الغربية. ويشار في هذا الس���ياق إلى أن ظاهرة لجوء 

المنظمات والمجموعات السياسية اليمينية لخطاب حقوق اإلنسان، ال تقتصر 

على إس���رائيل فقط، فقد انتش���رت فيما مضى في المستعمرات السابقة في 

أفريقيا ودول أوروبا، ولدى منظمات محافظة في الواليات المتحدة األميركية. 

ويتمث���ل جزء من هذه الظاهرة في اس���تخدام المنظمات والحركات اليمينية 

لحرية التعبير من أجل ترويج آراء ووجهات نظرعنصرية. وقد تطور مس���توى 

آخ���ر لهذه الظاهرة في ثمانينيات وتس���عينيات الق���رن الماضي في أعقاب 

صعود ما يس���مى ب�”سياس���ة الهويات”. إذ شرعت منظمات ليبرالية في تلك 

الفترة بالعمل من أجل حقوق المثليين جنس���يا، ف���ي حين عارضت منظمات 

محافظ���ة ذلك إلعتبارات تتعلق ب� “حقوق العائلة”. وعلى س���بيل المثال فقد 

َبنت منظمات يمينية في الواليات المتحدة وأوروبا خطاب حقوق اإلنسان من 
َ
ت

أج���ل مكافحة الهجرة األجنبية والحد منها، ومن أجل حماية الثقافة المحلية. 

كذلك استخدم أفراد المجتمعات الدينية اليهودية في أوروبا الحق في حرية 

الدين من أجل تبريرأنماط حياتهم الخاصة.

تعاون مع منظمات
المحافظين الجدد في أميركا

في السنوات األخيرة أخذت تظهر أشكال من التعاون بين منظمات يمينية 

في إس���رائيل ومنظمات المحافظين الجدد ف���ي الواليات المتحدة األميركية، 

التي تستخدم خطاب حقوق اإلنسان. ويستعين هذا التعاون بأثرياء وأصحاب 

روا هذا الخطاب  رؤوس أموال من أعضاء ومؤيدي الحزب الجمهوري، الذين َصدَّ

إلى إسرائيل عن طريق تمويل مراكز أكاديمية ومنظمات يمينية مدنية.

ويق���ول يوعز هندل، رئيس “معهد االس���تراتيجيا الصهيونية”، وهو أحد 

مس���توردي هذا الخطاب )يت���رأس   منظمة يمينية لحقوق اإلنس���ان كان قد 

أسسها قبل ثالث س���نوات( إنه أدرك للمّرة األولى مدى أهمية هذا الموضوع 

المتعلق بخطاب حقوق اإلنس���ان، بعد خروجه من لقاء جمعه مع رئيس الوزراء 

بنيامي���ن نتنياهو في مكتب األخي���ر. وأوضح هندل أن أح���د األهداف التي 

تس���عى لها منظمته يتمثل في “توطيد حق إسرائيل كدولة قومية يهودية 

ليبرالية وديمقراطية”. وأضاف “وبما أنني أؤمن بحقنا في هذا البلد، فإن لديَّ 

أيضا واجبا أخالقيا تجاه من يقطن فيه..”، غير أنه اس���تدرك قائال “لكنني لم 

أنش���أ في أحضان مارتن لوثر كينغ، لقد نش���أت وتربيت على ِقَيم ما هو نافع 

وجيد لدولة إسرائيل الصهيونية”.

إن هن���دل لي���س اليميني الوحيد ال���ذي يواجه صعوبة ف���ي تقديم إجابة 

ش���افية للمب���دأ العالمي الماثل في أس���اس خطاب حقوق اإلنس���ان، فهناك 

تيارات مختلفة في صفوف اليمين اإلس���رائيلي تس���عى إلى طرح بديل لهذا 

الخطاب، يرتكز إلى عالم التراث والتقاليد والثقافة اليهودية، وإيجاد صيغة 

الموائمة واالنسجام مع العالم الليبرالي في هذا المجال.

ويتهم هن���دل المنظم���ات الحقوقية المتماثلة مع اليس���ار اإلس���رائيلي 

بالمس���اهمة ف���ي انحس���ار وتراجع ش���رعية حقوق اإلنس���ان ف���ي المجتمع 

اإلس���رائيلي، ويق���ول إن قالئل فقط يذك���رون أن مناحيم بيغ���ن كان محاربا 

عظيما من أجل حقوق اإلنس���ان، وبأنه كافح من أجل ضمان الحقوق األساسية 

للمواطنين العرب في إس���رائيل. وتتهم أوس���اط اليمين اإلس���رائيلي عادة 

المنظمات الحقوقية اليس���ارية بأن نش���اطاتها تتس���م باالنتقائية في هذا 

المجال.

عموم���ا، يمكن القول إنه وعلى الرغم م���ن أن دخول المنظمات اليمينية في 

بر بمثابة محاولة جادة  لخلق 
َ
إس���رائيل إلى حقل خطاب حقوق اإلنس���ان ُيعت

عملية تذويت لمبادئ جديدة، إال أن ثمة من يدعي أن هذه المحاوالت س���تبوء 

بالفشل.

وفي هذا السياق، يقول البروفسور آفي ساجي، وهو بروفسور وباحث معروف 

للشؤون اليهودية في جامعة بار إيالن، إنه وعلى الرغم من أن النشاطات التي 

تقوم بها هذه المنظمات في صفوف المعس���كر اليمين���ي، فإنه لم يطرأ أي 

تغيير جوهري في نظرة المجتمع اليهودي المحافظ لحقوق اإلنسان. وأضاف 

أن األمر يتوقف على ما يقصدونه حين يتحدثون عن حقوق اإلنس���ان، مشيرا 

إل���ى أن الرؤي���ة العالمية القائلة بأن اإلنس���ان أيًا كان، وبمع���زل عن انتمائه 

السياس���ي، هو فرد له حقوق، ليست سائدة في صفوف التيار المركزي، سواء 

لدى معسكر اليمين، أو المعسكر الصهيوني – الديني في إسرائيل. 

)*( ترجمة خاصة بتصّرف عن الملحق األسبوعي لصحيفة »هآرتس«.

منظمات يمينية متطرفة في إسرائيل تتبنى خطاب حقوق اإلنسان 
من أجل تبرير أهداف الصهيونية ومصالحها!

ثر القمة العربية التي ُعقدت في البحر الميت في األردن، يوم األربعاء 
ُ
ل���م ت

الماضي، اهتمام السياس���يين اإلس���رائيليين الذين امتنع���وا عن التعقيب 

عليها لس���بب ما، وربما يلجأون إليها في خطابات في المستقبل. لكن محللين 

إس���رائيليين تطرقوا إليه���ا، في اليوم التالي، الخمي���س الماضي، وتناولوها 

من زاويتين أساس���يتين: األولى تتعلق بالقضية الفلسطينية، بينما تتعلق 

الثانية بإيران وبالبيان الختامي، “إعالن عمان”، الذي جاء معتدال.

القضية الفلسطينية  أم إيران؟
رأى محلل الش���ؤون العربية في موقع “والال” االلكتروني، أفي سخاروف، أن 

“القمة التي اختتمت في األردن أشارت إلى اتجاهات بارزة يمكن أن تكون لها 

انعكاس���ات بعيدة المدى على إس���رائيل”. وأردف أن “القضية الفلسطينية، 

ألس���ف قادة دولة إس���رائيل، عادت هذه المرة إلى مركز الحلبة. وبعد شهور 

طويلة ش���رح خاللها لنا خبراء وسياس���يون من اليمين )اإلسرائيلي( أن الدول 

العربية ال تأبه بالفلسطينيين، غيرت فجأة الدول التي أظهرت اشمئزازا علنيا 

من االنشغال بالصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني توجهها. وذلك، على ما يبدو، 

ف���ي أعقاب تغير اإلدارة في الواليات المتحدة. حتى أنها اس���تعرضت جبهة 

موحدة بخصوص هذه القضية”. 

وأضاف س���خاروف أن “الخالصة التي وصلت إلها جامعة الدول العربية في 

القم���ة كانت: فلس���طين أوال،  Palestine First. أوال يجب حل هذه المس���ألة 

الفلس���طينية الهامشية وغير المهمة )برأي إس���رائيل(، وبعد ذلك باإلمكان 

التحدث عن تس���وية إقليمية واسعة. وهذه هي الرسالة العلنية التي تعتزم 

الدول العربية التي شاركت في القمة نقلها إلى اإلدارة األميركية”.    

وتابع س���خاروف أن “وحدة الصف العربية – الس���نية ليس���ت أم���را عاديا، 

وخصوصا في الس���نوات األخيرة”، مشيرا إلى الخالفات بين مصر والسعودية، 

وإلى المصالحة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والملك السعودي 

س���لمان، بوس���اطة الملك األردني عبد الله الثاني، وعودة السيس���ي والملك 

السعودي إلى “وصف إيران كعدو مشترك”. 

وأش���ار سخاروف إلى تقارير تحدثت عن أن السيسي والرئيس الفلسطيني، 

محمود عب���اس، والملك عبد الله الثاني سيس���تعرضون خ���الل لقاءاتهم مع 

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، سبل حل الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني 

باالس���تناد إلى مبادرة السالم العربية. وكتب س���خاروف أنه “إذا كانت هذه 

التقاري���ر صحيحة، ف���إن الحديث هنا عن انتصار هام للرئيس الفلس���طيني 

أبو مازن. فبعد نصف س���نة من إدارة القاهرة ظهرها له بسبب خصمه محمد 

ظه���ر اآلن اهتماما واضحا بأن 
ُ
دح���الن، تصالحت مصر مع رئيس الس���لطة وت

تكون جزءا من مفاوضات مستقبلية مقابل إسرائيل”.   

واعتبر سخاروف أن “هذه التحركات في الساحة العربية، إلى جانب الحراك 

المكش���وف للمبع���وث األميركي، جيس���ون غرينبالت، تقود إلى االس���تنتاج 

الحتم���ي بأن الحلبة السياس���ية اس���تيقظت. ورغ���م أن اإلدارة األميركية لم 

تعل���ن بعد عن مطالب عينية وتجري اتصاالت مع إس���رائيل ح���ول البناء في 

المستوطنات بهدوء وبعيدا عن اإلعالم، إال أن التصريحات األخيرة لغرينبالت، 

خالل لقائه مع وزراء الخارجية العرب عن أن اتفاق س���الم إسرائيلي فلسطيني 

سيكون له تأثير إيجابي على الشرق األوسط والعالم كله، تحيل إلى أن اإلدارة 

الحالية قد تدفع أجندة مقلقة بالنسبة لحكومة إسرائيل”. 

وتطرق إلى القمة العربية الصحافي والكاتب بنحاس عنباري، في مقال نشر 

في الموقع االلكتروني ل�”المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة”، وهو مركز 

دراسات يميني يرأس���ه دوري غولد، المستشار السياس���ي لرئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، وسفير إس���رائيلي سابق في األمم المتحدة. 

وبحسب عنباري، فإن القضية الفلسطينية “ليست المشكلة الحارقة بالنسبة 

للعالم العربي”.

واعتب���ر عنباري أن “ما أرادت جامعة الدول العربية تحقيقه هو اس���تعراض 

ص���ورة وحدة عربي���ة، وكأن العالم العرب���ي هو جهة المجتم���ع الدولي ُمرغم 

على أخذها بالحس���بان. وألن الموضوع الفلسطيني يوحدهم، بينما الموضوع 

اإليراني يقس���مهم، فقد فض���ل الزعماء العرب إب���راز العامل الموحد وطمس 

العامل المقس���م... ولذلك تهربت دول الخليج من إلقاء خطابات، كي ال تعرض 

على المأل ’الغسيل الوسخ’. فُعمان تؤيد إيران، وقطر شريكة إيران في حقول 

الغ���از، ال تريد التحدث ضدها، بينم���ا باقي الدول، والبحرين باألس���اس، ضد 

إيران”. 

دور ملك األردن
اعتبر الصحافي واإلعالمي المتخصص بالش���ؤون العربية، يوني بن مناحيم، 

ف���ي مقال في موقع “المركز المقدس���ي”، أنه “لم يكن هن���اك أي جديد في 

ق���رارات القمة العربية”، ودعا إل���ى االنتباه للدور الذي لعب���ه الملك عبد الله 

الثاني. وكتب “من خالل نش���اط دبلوماسي ش���خصي نجح الملك عبد الله في 

إدخال معظم زعماء العالم العربي المنقس���م والمش���رذم تحت س���قف واحد 

وإحداث انطباع بوحدة وتضامن عربي، وباألساس حول القضية الفلسطينية”. 

وأش���ار بن مناحيم في هذا السياق إلى وس���اطة ملك األردن في المصالحة 

بين عباس والسيس���ي. وأضاف أن الملك عبد الله سيلتقي في وقت الحق من 

الشهر الحالي مع ترامب “وسيطلعه على نتائج القمة والسبيل الذي باإلمكان، 

في تقديره، الدفع من خالله بالمواضيع التي تهم اإلدارة األميركية الجديدة 

في الشرق األوسط”.  

وتابع بن مناحي���م أن القمة عززت مكانة ملك األردن لدى ترامب “كجهة 

معتدلة وهامة من أجل تحقيق اس���تقرار في الش���رق األوسط. فقد أظهر 

الملك عبد الله في األس���ابيع األخيرة قدرة مثي���رة لإلعجاب على المناورة 

السياس���ية وتحول إل���ى قائد الزخم السياس���ي بكل ما يتعل���ق بالصراع 

اإلس���رائيلي – الفلس���طيني. واتضح بصورة غير متوقع���ة أنه نجح بإقامة 

عالقات وثيقة جدا مع الرئيس ترامب وتحول إلى ما يشبه ’مقاول تنفيذي’ 

للسياس���ة األميركية الجديدة في الشرق األوسط. والدليل األبرز على ذلك 

كانت مش���اركة غرينبالت كمراقب في مؤتمر القمة العربية” ولقاءاته مع 

الزعماء العرب على هامشه.

وأض���اف ب���ن مناحيم أن عب���اس كان أول من الحظ قدرات عب���د الله الثاني، 

وتع���اون مع���ه “من أجل الحص���ول على اعت���راف اإلدارة الجديدة بالس���لطة 

الفلسطينية كممثل ش���رعي وحيد للفلسطينيين”، وأن الملك نجح في إقناع 

ترامب بأن نقل الس���فارة األميركية من تل أبيب إلى القدس سيش���كل خطرا 

على المصالح األميركية في المنطقة، “والرئيس ترامب اقتنع وجّمد ’بنعومة’ 

هذه الخطوة كي ال يثير غضب إسرائيل”.  

كذلك فإن “الملك أقنع الرئيس األميركي بأهمية اس���تمرار حكم الس���لطة 

الفلس���طينية في الضفة، األمر ال���ذي جلب المحادث���ة الهاتفية بين ترامب 

وعب���اس ودعا الرئيس األميركي خاللها رئيس الس���لطة إل���ى لقاء في البيت 

األبيض في شهر نيسان”. 

وع���زا بن مناحيم أداء الملك عبد الله إل���ى صعوبات اقتصادية يعاني منها 

األردن مؤخ���را، نتيجة لوقف مس���اعدات دول الخليج، وخصوصا الس���عودية. 

وأش���ار إلى أن الملك نجح في الحف���اظ على اس���تقرار األردن رغم تهديدات 

تنظيم “داع���ش” على أمنه، “لكنه قلق من التط���ورات األخيرة في الموضوع 

الفلسطيني ومن إمكانية انهيار الس���لطة الفلسطينية، األمر الذي من شأنه 

أن يؤثر على حالة االستقرار في المملكة الهاشمية. وهذا هو السبب الرئيس 

الذي جعله يدفع المفاوضات بين إس���رائيل والفلس���طينيين إلى األمام على 

أساس حل الدولتين... ويخشى من عودة إسرائيل إلى طرح االدعاء بأن ’األردن 

هي فلسطين’”. 

ووفق���ا لبن مناحيم، ف���إن “ما يوجه المل���ك عبد الله هو باألس���اس مصالح 

المملكة الهاش���مية واس���تقرارها االقتصادي واألمني والس���عي إلى تهدئة 

ما يجري بالقرب من حدودها، عند الحدود مع إس���رائيل والحدود مع س���ورية 

والعراق. ولذلك، فإنه س���يفعل كل ما هو مطلوب من أجل منع تغلغل مشاكل 

وأزمات إلى األراضي األردنية، وهو ينجح في ذلك بش���كل جيد مثلما نجح من 

قبل والده الملك حسين”. 

سورية وإيران
أشار محلل الش���ؤون العربية في صحيفة “هآرتس”، تسفي بارئيل، إلى أن 

البيان الختامي للقمة العربية لم يذكر اس���م رئيس النظام الس���وري، بش���ار 

األس���د، ولم يتط���رق إلى طبيعة النظام المطلوب تأسيس���ه في س���ورية في 

المس���تقبل. لكن البيان ذكر قرارات محادثات جنيف حول مس���تقبل سورية 

وقرار األمم المتحدة رقم 2254، الصادر في العام 2015، والذي يقول إن الشعب 

السوري هو من يقرر مستقبل البالد. 

واعتب���ر بارئيل أن “باإلم���كان أن نرى في ذلك تغييرا ف���ي الموقف العربي 

الذي يالئم نفسه للواقع الميداني، وللتدخل النشط لروسيا التي تواصل دعم 

األسد، واعتراف بأن إيران ستكون جزءا من الحل”. 

ورأى بارئي���ل أن “هذا يعني أن التطلع اإلس���رائيلي إلى االنضمام إلى كتلة 

عربية معتدل���ة، معادية إليران ومؤيدة ألميركا، لي���س واقعيا بالضرورة، ألن 

الدول العربية ال ترى عالقة بين الصراع العربي – اإلس���رائيلي والموقف تجاه 

إيران، وأيضا بسبب خالفات حول مسألة العالقات مع إيران”.  

وأضاف بارئيل أنه “بصورة متناقضة، يوجد حتى اتفاق بين الدول العربية 

وإي���ران، وبين إي���ران والواليات المتح���دة، فيما يتعلق بالح���رب ضد داعش 

والمنظمات اإلس���المية الراديكالي���ة مثل جبهة فتح الش���ام، جبهة النصرة 

سابقا، التي تصفها إيران والواليات المتحدة كمنظمات إرهابية”.

وتابع بارئيل أنه “بإمكان الس���عودية أن تخفض في هذه األثناء مس���توى 

الهلع من إمكانية أن تتبنى إدارة ترامب إيران على حس���ابها، مثلما تشككت 

بأن إدارة أوباما س���تفعل ذلك. وفي المقابل، فإن االئتالف الذي شكلته، وفي 

عضويته تركيا التي تقيم عالقات تجارية متشعبة مع إيران، ال يمكنه ضمان 

اجتثاث إيران، خاصة عندما أصبحت روسيا، التي حصلت على إذٍن باستخدام 

قواعد إيرانية من أجل مهاجمة أهداف في س���ورية، تعتبر أكثر فأكثر كمن 

تسيطر في الشرق األوسط”.   

القمة العربية في عمان.  )أ.ف.ب(

محللون إسرائيليون: القضية الفلسطينية توحد العرب 
والقمة العربية أعادتها إلى مركز الحلبة السياسية
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

استيراد اللحوم أدى 
إلى خفض أسعارها

قال تقرير جديد لوزارة االقتصاد اإلسرائيلية إن “االصالحات” 

التي طرأت على قطاع اس���تيراد اللح���وم واألجبان، وزيادة أعداد 

ذوي التراخيص لالستيراد، ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم 

وأيضا األجبان في السنة األخيرة.

ويق���ول التقرير إنه ف���ي العام 2015 كانت نس���بة اللحوم من 

المزارع المحلية تغطي 90% من احتياجات السوق، وإن 80% من 

المزارع المحلية كانت تابعة لش���بكة “ذباح” )ش���ركة عربية من 

قرية دير األس���د(، وشركة تنوفا اإلس���رائيلية. إال أنه على ضوء 

زي���ادة اصدار تراخيص االس���تيراد، قاد ذل���ك إلى خفض حصة 

اللحوم من المزارع المحلية في الس���وق إلى 40%، بمعنى أقل من 

نصف ما كان. وهذا س���اهم في تخفيض أس���عار اللحوم بنسبة 

.%13

وكذل���ك األمر في م���ا يخص قطاع األجبان، إذ يظهر أن نس���بة 

األجبان المحلية كانت في الع���ام 2014 تغطي أكثر من 65% من 

احتياجات الس���وق، وهبطت النسبة في العام الماضي 2016 إلى 

أكثر بقليل من 54%. في حين أن أس���عار األجبان هبطت بنس���بة 

أكثر من 9% خالل عامين.  

وحسب تقارير س���ابقة، فإن أس���عار المواد الغذائية، وخاصة 

اللح���وم ومنتج���ات الحليب، أعلى بم���ا بين 20% إل���ى 30% من 

معدالت األس���عار في العالم. وحس���ب تقديرات إسرائيلية، فإن 

ارتفاع األس���عار يعود إل���ى عاملين اثنين، وه���و حجم االحتكار 

للم���واد الغذائي���ة في الس���وق المحلية، وعدم المنافس���ة على 

االس���تيراد. والعامل الثاني، هو متطلبات الش���ريعة اليهودية، 

كي يكون الطعام حالال يهوديا.

أرباح مستوردي السيارات 
تفوق ملياري شيكل سنويا

قال تقرير للخبير االقتصادي الرئيس���ي ف���ي وزارة المالية إن 

أرباح مستوردي الس���يارات في السنوات السبع من 2006 وحتى 

2013، بلغ���ت 14 مليار ش���يكل )بمعدل 86ر3 ملي���ار دوالر وفق 

معدل س���عر الصرف الحالي(، أي بمعدل ملياري ش���يكل سنويا. 

هذا يعني أن هذه األرباح س���جلت في األعوام الثالث التالية من 

2014 وحتى 2016، معدالت أكثر بكثير س���نويا، على ضوء الذروة 

في بيع الس���يارات، التي وصلت في احص���اء جديد للعام 2016، 

إلى حوالي 300 الف سيارة. وهذه األرباح تتحقق على الرغم من 

أن 50% من س���عر السيارة هو عبارة عن ضرائب، إذ يضاف لسعر 

السيارة للمستهلك، 82% جمارك، ثم 17% ضريبة مشتريات.  

وكان العام الماضي 2016 سّجل ذروة جديدة في بيع السيارات 

الجديدة، ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذا زيادة بنسبة 12% عما 

تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي سجل هو أيضا ذروة 

في بيع الس���يارات. إال أن تقري���ر وزارة المواصالت يقول إن عدد 

اآلليات والمركب���ات الجديدة، بجميع أنواعها من الدراجات مرورا 

بالس���يارات وحتى الحافالت الجديدة، بلغ���ت في العام الماضي 

338 ألف س���يارة، مقارنة بأكثر من 300 ألف س���يارة في العام 

.2015

لكن من جهة أخ���رى، أظهر تقرير لوزارة المواصالت ما ينقض 

تقدي���رات س���ابقة، أن ع���دد اآلليات الت���ي تم ابادته���ا وعدم 

ترخيصه���ا في العام الماضي، قرابة 273 الف س���يارة، مقابل ما 

يقارب 232 ألف س���يارة في العام 2015. ما يعني أن عدد اآلليات 

الجدي���دة الصافية في العام 2015 بلغت قرابة 69 الف س���يارة، 

مقاب���ل 65 ألف س���يارة في الع���ام الماضي 2016. ف���ي حين أن 

تقديرات خاطئة ظهرت قبل ش���هرين، تحدثت عن ابادة ما بين 

60 إلى 70 الف س���يارة س���نويا. إال أنه وفق تقديرات أخرى فإن 

قسما من الس���يارات التي فقدت ترخيصها، في العام الماضي، 

قد تكون ضمن س���يارات مس���تعملة تم تصديرها لدول أخرى، 

وهي ظاهرة قائمة منذ س���نوات، وبشكل خاص سيارات شركات 

تأجير السيارات.

وف���ي ما يتعلق بالع���ام الجاري، فإن التقديرات تش���ير إلى أن 

المبيع���ات ستش���هد تراجعا عن حجم مبيع���ات العام الماضي، 

باستثناء الشهر األول من العام الجاري، الذي شهد تسليم قرابة 

45 الف س���يارة، إال أنها بصفقات أبرمت ف���ي األيام األخيرة من 

العام 2016، لتفادي ضريبة جديدة فرضت على الس���يارات. في 

حين شهد الشهر التالي شباط تراجعا بنسبة فاقت 20% مقارنة 

مع الشهر ذاته من العام الماضي 2016.

محكمة جديدة للشؤون 
االقتصادية في حيفا

اتفقت وزي���رة العدل اإلس���رائيلية أييليت ش���اكيد مع وزير 

المالية موش���يه كحلون ورئيسة المحكمة العليا مريم ناؤور، في 

االس���بوع الماضي، على اقامة محكمة أخرى للشؤون االقتصادية 

في مدينة حيفا، اضاف���ة للمحكمة القائمة في مدينة تل أبيب، 

وهذا بهدف تخفيف الضغ���ط عن المحكمة في تل أبيب، ونظرا 

التساع حجم النشاط الصناعي والتجاري في منطقة حيفا الكبرى، 

التي فيها منطقة صناعية ضخمة على خليج حيفا.

وحس���ب البيان الصادر عن الوزيرين شاكيد وكحلون والقاضية 

ناؤور، فإن القرار يستند إلى حجم النشاط االقتصادي الكبير في 

مدين���ة حيفا ومنطقتها. والهدف هو تعيين قضاة ذوي خبرات 

بالش���أن االقتصادي والقوانين االقتصادي���ة، وقادرين على حل 

القضاي���ا المعقدة، خاصة وأن التجرب���ة التي بدأت في المحكمة 

المركزية في العام 2010 س���جلت نجاحا ملفتا في قضايا تتعلق 

أيضا بعمليات نصب وخداع مع أسواق المال.

ويذك���ر في هذا المجال أن القاضي االبرز في محكمة الش���ؤون 

االقتصادي���ة في ت���ل ابيب، ه���و القاضي العرب���ي خالد كبوب. 

وبرز اس���مه بش���كل خاص، بعد أن أصدر حكم���ا بإدانة واحد من 

أكب���ر أثرياء إس���رائيل، نوح���ي دانكنر، في قضي���ة غش وخداع 

البورصة اإلسرائيلية قبل خمس سنوات. وهذا استمرار للقضايا 

الكبي���رة التي أصدر فيها كبوب أحكاما، خاصة وأن أكبر القضايا 

االقتصادية يتم التداول فيها في جهاز المحاكم في تل أبيب، 

كونها مركز النش���اط االقتص���ادي اإلس���رائيلي األضخم، وكون 

المدينة مركز أسواق المال اإلسرائيلية. 

أقرت الحكومة اإلس���رائيلية في األيام األخيرة توصيات 

لجنة خاصة عينتها قبل عدة أشهر، لوضع ترتيبات لتغيير 

أنظم���ة التعيينات القائم���ة في الوزارات والمؤسس���ات 

الرس���مية التابعة لها، بش���كل يزيد من حجم التعيينات 

على أس���اس سياسي، بمعنى تعيينات مباشرة من الوزير 

المختص أو من الحكومة، وتقليص عمل ما يسمى ب� “لجنة 

البحث” عن مرش���حين لعدد من أبرز الوظائف الكبرى، من 

بينها المستشار القانوني للحكومة.

وهذا مش���روع نّصت عليه اتفاقيات االئتالف الحكومي 

القائ���م منذ عامين، ولم يتم العم���ل به إلى ما قبل بضعة 

أشهر، بعد انتخاب الرئيس األميركي دونالد ترامب، ولكن 

من دون عالقة بانتخابه. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

استغل الحديث عن نمط التعيينات في اإلدارة األميركية 

ومؤسس���ات الحكم العليا، طالبا أن تقترب إس���رائيل إلى 

ه���ذا النمط، بذريعة تعزيز حكم “من يختاره الش���عب”، 

على حّد قوله.

وبحس���ب النم���ط األميرك���ي، ف���إن آالف الموظفين في 

مختلف المستويات، يعينهم الرئيس األميركي أو طاقم 

حكومت���ه، ولكنهم يغادرون جميعا م���ع انتهاء حكمهم 

وتول���ي آخرين. وتبرز هذه القضية بش���كل خاص، حينما 

يتم اس���تبدال أحد الحزبين، إذ يكون التغيير جارفا، كما 

جرى مع وصول ترامب الجمهوري خلفا ألوباما الديمقراطي.

وأقام نتنياه���و لجنة مكونة من وزي���رة العدل أييليت 

شاكيد ووزير الس���ياحة ياريف ليفين، لتقديم توصيات 

للحكومة إلقرارها. ول���م تكن اللجنة بحاجة إلى وقت كبير 

حت���ى تنجز مهمتها، ألن اله���دف كان واضحا. وقبل اقل 

من ش���هرين وضع���ت اللجن���ة توصياته���ا األولية، ومن 

أبرزها أنه س���يكون باس���تطاعة الوزراء تعيين عدد أكبر 

من الموظفين بمن في ذلك نواب مديرين عامين. كما أنه 

ستطرأ تغييرات في ش���كل عمل لجنة التعيينات الكبرى 

ف���ي الجهاز الحكومي. ولكن كل ه���ؤالء الموظفين الجدد 

س���يضطرون للمغادرة مع استبدال الوزير، وفي هذا ضرب 

للجهاز المهني الثابت، مقابل س���طوة السياس���يين على 

المؤسسات الرسمية.

وقد أثارت هذه التوصيات اعتراضات كبيرة لدى السلك 

المهني في الوزارات، وأيضا لدى سياس���يين ومسؤولين 

س���ابقين في ال���وزارات. وقبل أيام صاغ���ت اللجنة ذاتها 

توصيتها العينية األولى، وهي أنه س���يكون بوس���ع كل 

وزي���ر في وزارته أكثر من 150 موظفا، أن يعين نائب مدير 

عام إضافيا بش���كل مباش���ر مع طاقم موظفين. وكما ذكر، 

فإن ن���واب المديري���ن العامين هم من الس���لك المهني 

يصلون إل���ى وظائفه���م بالترقية، أو بعطاءات رس���مية، 

حسب الكفاءات المهنية ذات الشأن للوظيفة.

وقالت صحيفة “ذي ماركر” إن هذا سيشمل 25 وزارة من 

أصل 30 وزارة قائمة، بينما س���يصل عدد الموظفين ككل 

إلى 75 موظفا، س���يكلفون الخزينة العامة 452 ألف دوالر 

س���نويا، إذ أن الحديث يجري ع���ن نائب مدير عام اضافي، 

ولي���س مكان أي من الموظفين العاملين حاليا، إال أن نائب 

المدير العام الجديد سيكون ضمن التعيينات السياسية، 

وخاضعا ألجندة الوزير السياسية. 

يضاف إلى ه���ذا أن اللجن���ة الوزارية ذاته���ا، وبالذات 

وزيرة العدل أييليت ش���اكيد، طلبت من رئيس حكومتها 

بنيامي���ن نتنياهو، تقليص صالحيات ما يس���مى “لجنة 

البحث” عن أس���ماء مؤهلة لتولي مناصب، وتقليص عدد 

أعضاء اللجنة من خمس���ة إلى ثالثة أشخاص، على أن يتم 

س���حب بعض الوظائف من مس���ؤوليتها، وبش���كل خاص 

المستش���ار القانوني للحكومة، ليكون تعيينا مباشرا من 

رئيس الوزراء وبمصادقة الحكومة.

وفي خلفي����ة هذا االقت����راح عدة اعتراضات للمستش����ار 

القانون����ي للحكومة الحالي، أفيحاي مندلبليت، على قوانين 

وقرارات حكومية، ابرزها ما يسمى “قانون التسوية” لنهب 

األراضي الفلس����طينية بملكية خاص����ة. إال أنه من المفارقة 

أن تعيي����ن مندلبليت كان بضغط مباش����ر م����ن نتنياهو، إذ 

كان مندلبليت س����كرتير الحكومة، وُيعد مقربا من نتنياهو. 

وأثار تعيينه ضجة كبرى، خاصة وأن المستشار هو بمثابة 

المدع����ي العام األعل����ى للنيابة، وبيده ق����رار تقديم لوائح 

اتهام ضد كبار المسؤولين، وبضمنهم رئيس الوزراء.

ويرى خبراء ومسؤولون سابقون أن القرارات األخيرة هي 

ب���دء فعلي لتطبيق التوصيات األوس���ع. ويقول مدير عام 

وزارة المالية األس���بق آفي بن بسات، وهو حاليا بروفسور 

في كلي���ة اإلدارة ف���ي الجامعة العبري���ة “إن التغييرات 

المخططة في تعيين نواب المديرين العامين في الوزارات 

والمؤسس���ات الرسمية العامة، س���تؤدي إلى اهدار المال 

الع���ام، إذ يجري الحديث عن وظائف زائدة، وعن انخفاض 

في مستوى األداء الحكومي”.

وتابع بن بسات قائال “إن االدعاء بأن هذه خطوة من أجل 

تعزي���ز حكم منتخبي الجمهور، وتطبيق سياس���ة الوزير، 

ال أس���اس له، ألن الجهاز المهني القائ���م يعد مخططات 

وبرام���ج، ويعرضها على الوزير ليقرر بش���أنها، وبحس���ب 

الحاجة فإن هذه المخططات ق���د تعرض على الحكومة أو 

حتى على الكنيست القرارها”.

وقال المأمور الس���ابق لس���لك خدمات الدولة، شموئيل 

هولندر، إن حكومات س���ابقة حاولت اإلق���دام على خطوة 

كهذه، إال أن المحكمة العليا رفضت القرار الصادر بشكل 

خاص إبان حكومة إس���حاق رابين في س���نوات التسعين 

االولى. وقررت المحكمة العليا أنه ال يمكن تحويل منصب 

نائب مدي���ر عام إلى “وظيف���ة ثقة”، ما يعن���ي تعيينه 

مباشرة من الوزير من دون عطاء.

قلق من انطالق مشروع سيطرة السياسيين على الطاقم المهني 
في الوزارات والمؤسسات اإلسرائيلية

*لجنة وزارية تطلب تعيين نواب مديرين عامين للوزارات على أساس سياسي وليس 

بسبب مؤهالتهم المهنية* المحكمة العليا كانت ألغت إجراء كهذا قبل أكثر من 22 عاما*

أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر 

في األسبوع الماضي، أن النمو االقتصادي ارتفع في العام 

الماضي 2016، بنس���بة 4%، وهي النس���بة األعلى منذ أربع 

س���نوات. إال أن البنك أش���ار إلى أن ركائز النمو في العام 

الماضي، ليس���ت من تل���ك التي تضمن نم���وا ألمد أبعد، 

وعلى الحكومة أن تع���رف مواطن الضعف، وبالذات زيادة 

الميزانيات لمش���اريع البنى التحتية، وفت���ح ابواب عمل 

أكثر امام جمهوري “الحريديم” والعرب، لالنخراط بنسبة 

أكبر في سوق العمل.

وقال البن���ك إن نس���بة النمو التي ش���هدها االقتصاد 

اإلس���رائيلي كانت األعلى منذ أربع س���نوات، التي تراوح 

فيه���ا النمو ما بي���ن 5ر2% إلى 1ر3%. فحت���ى التقديرات 

األول���ى للعام الماضي التي طرحت في نهاية العام 2015، 

ومطلع 2016، كانت تش���ير إلى وتي���رة نمو تجر االقتصاد 

إلى حالة رك���ود، إذ تراوحت التقديرات الرس���مية ما بين 

2ر2% إل���ى 4ر2%. إال أنه منذ منتصف العام الماضي بدأت 

تظهر تحوالت تدفع النمو إل���ى أعلى، ما دفع إلى تعديل 

التقديرات عدة مرات.

وقد تحقق النمو االقتصادي على الرغم من أن الصادرات 

الصناعي���ة، الت���ي تش���كل أكثر م���ن 60% م���ن اجمالي 

الصادرات )بضائع وخدمات(، ما تزال ترتفع ببطء ش���ديد، 

على ضوء التراجع في التجارة العالمية من جهة، وبس���بب 

ارتفاع قيمة الش���يكل من جهة أخرى )عن قيمة الشيكل 

اقرأ خبرا منفصال في هذه الصفحة(. وحس���ب تقرير بنك 

إسرائيل، فإن صادرات البضائع ارتفعت في العام الماضي 

بنس���بة 4ر1%، بعد أن تراجعت في السنوات التي سبقت. 

في حين أن صادرات الخدمات ارتفعت في العام الماضي 

بنسبة 5%، وهي نسبة شبيهة بارتفاع صادرات الخدمات 

في السنوات األخيرة.

ويق���ول التقري���ر إن ركائز النمو االقتص���ادي في العام 

الماضي، ليست من تلك التي تضمن نموا اقتصاديا ألمد 

أبعد، ب���ل إن النمو تحقق من تأثي���رات مرحلية. ويضيف 

أن عل���ى الحكومة أن ترصد ميزانيات أكبر لمش���اريع بنى 

تحتي���ة. كما على الحكومة رصد ميزانيات اجتماعية أكبر، 

مثل التعليم والرفاه والصحة، إذ أن نسبة رصد الميزانيات 

اإلس���رائيلية في ه���ذا المجال، هي األدن���ى من بين دول 

منظم���ة التعاون بين الدول المتط���ورة OECD. وحذر من 

سياس���ة تخفيض الضرائ���ب التي تعتمده���ا حكومات 

بنيامي���ن نتنياه���و، والحالية بضمنها. ويق���ول التقرير 

إنه ب���دال من تخفيض الضرائب، يجب اس���تثمار الفائض 

في مش���اريع بنيوية، تفتح أماكن عمل أكثر، رغم البطالة 

المتدنية.

ودع���ا التقرير إلى فتح أبواب العمل اكثر أمام جمهوري 

“الحريدي���م” والعرب، إذ أن انخراطهم في س���وق العمل 

أقل من الش���رائح األخرى. كما أن نس���بة انخ���راط هذين 

الجمهورين في أماك���ن العمل غير المهنية ذات الرواتب 

المتدنية هي األعلى.

يذكر أن رج���ال المتديني���ن المتزمتي���ن “الحريديم” 

يمتنع���ون عن االنخراط في س���وق العمل العام ألس���باب 

ديني���ة، إذ قال آخر تقرير بهذا الصدد إن نس���بة انخراط 

الرجال في جيل العم���ل من 25 إلى 64 عاما هي في حدود 

52%، مقابل 64% من نساء الحريديم من الشريحة العمرية 

ذاتها. غير أن تدني انخراط العرب في سوق العمل، يعود 

باألس���اس لقلة أماكن العمل، وحرمان البلدات العربية من 

مناط���ق عمل. والتدني هو باألس���اس بين النس���اء الالتي 

تصل نس���بة انخراطهن في العمل في حدود 33%، مقابل 

78% بي���ن الرج���ال. في حين أن نس���بة انخراط النس���اء 

اليهوديات في س���وق العمل تصل إلى 72%، مقابل %81 

بين الرجال اليهود، من الشريحة العمرية 25 إلى 64 عاما.

وفي م���ا يتعلق بوتيرة التضخم، رأى التقرير الس���نوي 

لبنك إس���رائيل أن ارتف���اع قيمة الش���يكل أمام العمالت 

األجنبي���ة، وخاص���ة ال���دوالر والي���ورو، وما تب���ع ذلك من 

انخفاض أسعار البضائع المستوردة، أو ذات المواد الخام 

المس���توردة، أدى إلى تدني األسعار، وبالتالي إلى خفض 

وتيرة التضخم. 

وكان التضخ���م المالي قد س���جل في الس���نوات الثالث 

األخيرة تراجعا بنس���بة 2ر0% في العام 2014، وبنسبة %1 

في العام 2015، وبنسبة 2ر0% في العام 2016.

بنك إسرائيل: النمو االقتصادي ارتفع بـ 4% في 2016

*هذه نسبة النمو األعلى في السنوات األربع الماضية *البنك يحذر من عدم رصد ميزانيات كافية 

لمشاريع البنى التحتية ويدعو إلى فتح أبواب العمل أمام الحريديم والعرب*

 ح���ذرت محافظة بنك إس���رائيل المركزي كارنيت فلوغ، 

في بحث جرى في اللجنة المالية البرلمانية في األس���بوع 

الماضي، من أن توقف البنك عن ش���راء العمالت األجنبية، 

من ش���أنه أن يؤدي إلى اضرار ال يمكن اصالحها لالقتصاد 

اإلس���رائيلي. وجاء هذا في الوقت الذي يواصل االقتصاد 

اإلسرائيلي انشغاله في اس���تمرار ارتفاع قيمة الشيكل، 

الذي ارتفع في شهر آذار الماضي وحده بنسبة 2%، ومنذ 

مطلع العام الماضي 2016 وحتى اآلن ارتفع بنسبة تقارب 

 .%8

وقد واجهت فلوغ انتقادات من أوساط اقتصادية، ومن 

مؤسس���ات اقتصادية عالمية، بس���بب سياسة البنك، في 

حي���ن تلقى سياس���ة البنك هذه تأيي���دا جارفا من قطاع 

المصدرين، األكثر تضررا من ارتفاع قيمة الش���يكل، نظرا 

لتراجع مردود صادرتهم بالعملة اإلس���رائيلية، في حين 

أن كلفة العم���ل ارتفعت في العامين األخيرين، بنس���بة 

ملحوظ���ة، وجزء من ه���ذا االرتفاع يعود إل���ى ارتفاع الحد 

األدنى من األجر.

وكما ذك���ر، فخالل ش���هر آذار الماض���ي ارتفعت قيمة 

الشيكل بنس���بة 2% بالمعدل، وفي حين كان سعر صرفه 

امام الدوالر، في مطلع الشهر، حوالي 68ر3 شيكل للدوالر، 

فقد هبط حتى نهاية الش���هر إلى مس���توى 61ر3 شيكل 

للدوالر. وتع���ززت قيمة الش���يكل أمام الي���ورو لعاملين، 

أولهما تراج���ع قيمته أمام الدوالر عالميا، وثانيا بس���بب 

عوام���ل االقتص���اد اإلس���رائيلية. ويقول خب���راء إن قيمة 

الشيكل تعززت أمام جميع أسعار العمالت في العالم. 

وقال���ت فلوغ، في اللجنة البرلمانية، إن سياس���ة ش���راء 

العمالت األجنبية هي جزء من سياسة الفائدة لدى البنك 

المركزي، وجزء من نهج البنك لتطبيق أهداف السياس���ة 

االقتصادية، والتي هي: الحفاظ على اس���تقرار األس���عار، 

ودع���م السياس���ة االقتصادية الحكومي���ة، التي تهدف 

إلى ضم���ان النمو االقتصادي، وفتح أماكن عمل، وتقليص 

الفجوات بين الشرائح المختلفة، وضمان استقرار مالي. 

وتابعت فلوغ قائلة إن بيد البنك وس���يلتين مركزيتين: 

تحديد الفائدة البنكية األساس، التي ما تزال منذ عامين 

مستقرة عند مس���توى 1ر0%، وثانيا التدخل المباشر في 

س���وق العمالت، وسوق أس���عار صرف الشيكل، أمام كافة 

عم���الت العالم. ومنذ نهاية العام 2014، عاد س���عر صرف 

العمالت يعزز من قيمة الشيكل، الذي يتعزز تقريبا امام 

عمالت العالم كلها، باس���تثناء البرازي���ل وجنوب أفريقيا 

وتايوان. وفي العام األخير وحده، ارتفعت قيمة الشيكل 

امام الدوالر بنس���بة 7%، وامام اليورو بنسبة 8%، وبنسبة 

أكثر من 20% أمام الجنيه االسترليني. وفي اعقاب ارتفاع 

قيمة الش���يكل، تدخل البنك المركزي في سوق العمالت 

األجنبي���ة. فجزء من ارتفاع قيمة الش���يكل نابع من وضع 

االقتص���اد اإلس���رائيلي الجي���د. ولكن في ارتف���اع قيمة 

الش���يكل هناك تأثير لسياسة الفائدة لدول تقيم معها 

إسرائيل عالقات تبادل تجاري، وهي دول تنتهج الفائدة 

السلبية، أو فائدة منخفضة.

وأضاف���ت فلوغ أن���ه خوفا م���ن توجيه ضرب���ات لقطاع 

الصادرات، فإن البنك يتبع سياسة شراء العمالت األجنبية 

بش���كل متعاظم. فالبنك الذي يغلق ابوابه بس���بب تراجع 

م���ردود الص���ادرات، لن يفت���ح ابوابه مجددا. وعبر ش���راء 

العمالت في بنك إسرائيل يلجمون ارتفاع قيمة الشيكل، 

ولكن ف���ي المقابل على المصدرين أن يالئموا انفس���هم 

لألوضاع الناش���ئة، وأن يضمنوا اس���تمرار قدرتهم على 

المنافسة في االسواق العالمية.

وقال مدير عام اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين رؤوفين 

جينال، إن تدخل بنك إس���رائيل في سوق العمالت، ينقذ 

الكثير من المصانع، ومن النش���اط الصناعي اإلسرائيلي، 

وه���ذا ما يضمن اس���تمرار النم���و االقتص���ادي، وارتفاع 

مستوى المعيشة. وطالب الحكومة باتخاذ تدابير اضافية 

لدعم الصناعات اإلسرائيلية.

محافظة بنك إسرائيل: التوقف عن شراء العمالت األجنبية سيتسبب بأضرار قاسية لالقتصاد!
*ارتفاع قيمة الشيكل خالل عامين بنسبة تقارب 8% *قطاع الصادرات يتكبد خسائر على ضوء تراجع

 مردود الصادرات بالعملة اإلسرائيلية في حين أن كلفة العمل تواصل ارتفاعها*

وتقول فلوغ إنه على الرغم من ش���راء العمالت األجنبية، 

وارتفاع احتياطي بنك إس���رائيل المرك���زي إلى 100 مليار 

دوالر، أو اكثر بقليل، فإن االحتياطي ما يزال يشكل 30% من 

حجم الناتج العام. بينما في دولة مثل سويس���را، فإن حجم 

االحتياط من العمالت يعادل حجم الناتج. وفي التش���يك، 

يصل حجم االحتياط إلى 60% من حجم الناتج العام.

وفي حين يس���تغرب مس���ؤولون في بنك إس���رائيل من 

تعزز قيمة الش���يكل، فإن وزير المالية موش���يه كحلون، 

ومعه مس���ؤولون في وزارته، يس���ارعون إلى تجيير األمر 

إل���ى ما وصفوه ب���� “قوة االقتصاد اإلس���رائيلي”. وكنا قد 

أش���رنا في العدد الماضي من “المشهد اإلسرائيلي”، إلى 

بح���ث جرى في وزارة المالية، قال في���ه الوزير كحلون “إن 

الش���يكل القوي ليس أزمة، بل ه���و نتيجة القتصاد قوي. 

فاالقتصاد اإلس���رائيلي أنهى عاما من أفضل األعوام في 

تاريخ إسرائيل، وارتفاع قيمة الشيكل هو نتيجة مباشرة 

لمعطيات الس���وق اإلس���رائيلية القوية. وعل���ى الرغم من 

هذا، فإن���ه ال يمكن تجاهل المس بالصادرات، وإلى جانب 

سياس���ة الفائدة البنكي���ة التي ينفذها بنك إس���رائيل 

المرك���زي، علينا اتباع سياس���ة تعزز الصناع���ات، وزيادة 

االنتاج على المدى البعيد”.

ونقلت صحيفة “ذي ماركر” عن مصادر في وزارة المالية 

قولها “إن ارتفاع قيمة الشيكل هو شهادة على استقرار 

االقتص���اد اإلس���رائيلي، ومن ناحي���ة الصناعيين عليهم 

مواجهة ه���ذه الحقيقة. فمن الواضح له���م أن الحكومة 

ال تس���تطيع أن تس���اعد في مجال العمالت األجنبية على 

المدى القصير، وإنما اتباع خطوات س���تكون انعكاساتها 

فقط على المدى البعيد، ولهذا فإن بنك إس���رائيل وحده 

قادر على المساعدة”.
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بقلم: يوسي أحميئير )*(

من عبء سياسي إلى كنز إستراتيجي
في يوم االثنين، الخامس من حزيران 1967، أقلعت 185 

طائرة حربية إس���رائيلية من قواعدها، ودمرت في غضون 

ساعة واحدة جميع قواعد سالح الجو المصري، فيما ُسمي 

»عملية موكيد«، وبذلك بدأت »حرب األيام الس���تة«، التي 

ُحِس���َمت من ناحية عملية في يوم واح���د، وفيها ألحقت 

إس���رائيل الهزيمة بالجي���وش العربية التي َس���َعت إلى 

إبادتها وهي لم تزل ف���ي حدودها الضيقة والخانقة في 

ذلك الوقت داخل ما يسمى ب�«الخط األخضر«.

 ذكرى مرور خمس���ين عاما على 
ُ

ِح���ل
َ
بع���د أيام قالئل، ت

ذلك الحدث الكبير، والذي لم تنقذ فيه إس���رائيل نفسها 

وحس���ب، وإنم���ا أيضًا دخل���ت إلى مناط���ق وأماكن كانت 

ْمنَية راودت الشعب اليهودي طوال »ألفي عام«.
ُ
بمنزلة أ

كان���ت »حرب األيام الس���تة« ه���ي الثالث���ة في حروب 

إس���رائيل )بعد حربي 1948 و1956(، التي لم تكن تخطت 

في ذلك الوقت عامها التاس���ع عشر. وعلى مداخل المدن 

والبلدات والمستوطنات والبيوت في المناطق التي دخل 

إليها الجيش اإلس���رائيلي، كانت الرايات البيضاء ترفرف 

في اس���تقبال الجنود اإلس���رائيليين الذين تغلغلوا في 

صحراء سيناء والضفة الغربية وهضبة الجوالن في األيام 

الخمس���ة التالية )ليوم الخامس من حزيران(، بعد الضربة 

التي وجهها س���الح الجو اإلس���رائيلي للعدو في أول أيام 

الحرب.

كان »عرب المناطق« )فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع 

غزة( مستعدين لالستس���الم، ربما ألنهم كانوا يتوقعون 

المصير الُمّر الذي كان يس���اور مخيلتهم على األقل، وهم 

الذين أدرك���وا وقتئٍذ تمام���ا ما الذي كانوا س���يفعلونه 

بالعدو اليهودي، فيما لو كان هو الذي َسُيهزم ويستسلم 

ويقع تحت االحتالل.

لقد ش���كلت »حرب األيام الس���تة« أكبر إنجاٍز عس���كري 

في تاريخ الش���عب اليهودي منذ عهد »يهودا المكابي«. 

وهذا اإلنجاز العسكري الهائل الذي أدهش العالم بأسره، 

أذهل العالم العربي وفاجأ مليونين ومئتي ألف إسرائيلي 

)تعداد س���كان إس���رائيل في الع���ام 1967( الذين أداروا 

حياتهم في ظل تهدي���دات بإبادة دولتهم منذ قيامها. 

لقد اخترق الجيش اإلسرائيلي »حدود أوشفيتس«، حسب 

تعبير وزير الخارجية اإلسرائيلي في ذلك الوقت أبا إيبان، 

وأدخل دولة إس���رائيل الصغي���رة ومواطنيها إلى حيزات 

اٍع جديدة.
َ
وِبق

ت بهجة ممزوجة بكبري���اٍء قومي مكان 
َّ
وهكذا فق���د َحل

أج���واء الكآب���ة واليأس الت���ي كانت جاثمة ف���وق نفوس 

اإلسرائيليين طوال الفترة السابقة لذاك النصر الكاسح. 

كذلك فق���د ألهبت نتائ���ج الحرب خيال يهود الش���تات 

وأثارت الحماسة لديهم، بل وتغلغلت إلى ما وراء »الستار 

الحديدي«. وللمّرة األولى أبص���ر ماليين »يهود الصمت« 

الذين أقام���وا وقتئٍذ ف���ي اإلتحاد الس���وفييتي والدول 

الدائرة في فلكه في أوروبا الشرقية الشيوعية، ضوءا في 

 كبي���ر في »العودة إلى 
ٌ

آخ���ر النفق المظلم، وراودهم أمل

صهيون«، كما ش���عر ماليين اليهود في الشتات بأن ذلك 

النصر أعاد اإلعتب���ار إلى كبريائهم القومي. ولقد تحولت 

دولة إس���رائيل الفتية في غض���ون فترة قصيرة من عبء 

سياس���ي إلى كنٍز إس���تراتيجي، وتبدد بصورة تدريجية 

الشعور بوطأة الغيتو والعزلة السياسية.

»الوحدة الوطنيـة«!
في فترة »االنتظار« التي سبقت حرب حزيران 1967، كان 

اإلس���رائيليون جميعا مدركين لحقيقة أنه ليست هناك 

أية قيمة، في ساعة االختبار، لكل التصريحات والضمانات 

واالتفاقيات والمعاهدات الت���ي ُوِقعت منذ قيام الدولة، 

بِرَم���ت منذ اإلنس���حاب العس���كري 
ُ
ِعِطي���ت أو أ

ُ
أو الت���ي أ

اإلسرائيلي من صحراء سيناء وقطاع غزة قبل عشر سنوات 

من اندالع »حرب األيام الس���تة« )1956(، حيث ساد وقتئٍذ 

الشعور بأن »أصدقاء« إسرائيل تخلوا عنها.

في تل���ك الفترة، ت���رأس الحكومة اإلس���رائيلية ليفي 

أش���كول »الرج���ل الضعي���ف« ال���ذي كان خصومه داخل 

صف���وف حزبه، وأولئك الذين تخلوا عنه، وعن س���لفه في 

المنصب دافيد بن غوريون، ينغص���ون عليه حياته. وقد 

توس���ل أش���كول الحصول على الثقة والدعم، إال أن طلبه 

قوب���ل بالرفض. لكنه وخالفا لس���لفه دافي���د بن غوريون، 

باشر جهودا ومس���اعي لرأب الصدع وإحالل المصالحة مع 

الحرك���ة التي تم نبذها منذ قي���ام الدولة، بل وقبل عقود 

من قيامها. وقد س���اهم انفتاح أش���كول عل���ى ما يجول 

في أذهان الرأي العام، وإصغ���اؤه لمختلف األصوات، في 

تحقي���ق الوحدة الوطنية للمرة األول���ى في تاريخ الحركة 

الصهيونية.

وتحق���ق ذلك بع���د أن دعا أش���كول زعي���م المعارضة 

»األب���دي« ورئيس كتلة »جاحل« )كتل���ة حيروت - األحرار( 

مناحيم بيغ���ن، لتولي منصب وزير بال حقيبة في حكومة 

“الوحدة الوطنية”، باإلضاف���ة إلى زميل بيغن في الحزب 

عضو الكنيست يوسف سابير. وقد جرى بضغط من بيغن 

ضم الجنرال )احتياط( موش���يه دايان إلى حكومة الوحدة 

الوطنية كوزير للدفاع، مما مكن إس���رائيل من الخروج إلى 

تلك المعركة المصيرية. 

لق���د بينت فترة الخمس���ين عاما المنقضي���ة منذ تلك 

الح���رب، أن العرب لم يس���تفيدوا من عب���ر ودروس تلك 

الهزيم���ة المري���رة التي من���وا بها، وهي فترة خمس���ة 

عقود خاض فيها اإلس���رائيليون غمار نحو عش���ر حروب، 

برهنت خاللها سياس���ة “الجدار الحديدي”، التي اتبعها 

الجيش اإلس���رائيلي، على صحته���ا، وعلى أن كل ما جرى، 

من إرهاب مس���تمر وآالف الضحايا ومعاهدتي سالم )مع 

مصر واألردن(، وانس���حابات وانقالبات سياسية، ومساعي 

وس���اطة وجهود دبلوماس���ية ومؤتمرات وضغوط ال حصر 

لها، ل���م يجِد نفعا. فقد نجحت إس���رائيل، في خضم كل 

ذلك، في توطيد أركانها عس���كريا واقتصاديا واستوعبت 

ماليي���ن المهاجري���ن، وتضاع���ف ع���دد س���كانها ثالث 

م���رات، بل وتحولت إلى قوة عالمي���ة في مجال الصناعات 

التكنولوجية المتط���ورة )الهايتك(، غي���ر أنها أصبحت 

أيضا دولة ملذات يعيش قس���م م���ن مواطنيها في وهم 

مؤداه أن القيام بانس���حاب جديد، وتقديم تنازل آخر، من 

شأنه في نهاية المطاف أن يرضي العرب.

اليوم وبعد خمس���ة عقود انقضت منذ ذلك الوقت، نجد 

أن الخطر الرئيس الماث���ل أمامنا يتأتى بالذات من داخل 

البيت، من بين صفوف تلك األوساط الواسعة التي ال تثق 

بمس���تقبل الدولة، والتي تالش���ى لديها اإليمان بعدالة 

الطريق وأضحت تبحث لنفس���ها عن جواز الس���فر الثاني 

لقي بالالئمة على 
ُ
ال� “المضمون”، تلك األوس���اط الت���ي ت

نفس���ها وتبرر المطالب العربية والفلس���طينية. خمسة 

طبق فيها القانون اإلسرائيلي سوى 
ُ
عقود مضت دون أن ن

على مدينة القدس الموحدة وهضب���ة الجوالن، مكتفين 

باالس���تيطان ف���ي مناطق “يه���ودا والس���امرة” )الضفة 

الغربية( التي يقطنها اآلن قرابة نصف مليون إسرائيلي 

)ومن ضمن ذلك األحياء اليهودية في القدس الش���رقية( 

تاركين مس���ألة “المناطق” كمس���ألة خالفي���ة مفتوحة 

للمفاوضات وللصراعات العنيفة.

إلى ذلك فقد أخذت الجهود الرامية إلى إعادة إسرائيل 

لخطوط العام 1967، التي انطلق العرب منها لش���ن حرب 

إبادته���م ضدنا، تزداد وتتصاعد في الس���نوات األخيرة، 

مصحوبة بإرهاب الصواريخ من جانب الفصائل والمنظمات 

اإلرهابية. ويسعى العرب إلى خداعنا بالقول: “عودوا إلى 

الخط األخضر وس���يحل الس���الم”، وهي “خدعة” سبق أن 

فش���لت مرارا أمام االختبار، فقد انسحبنا إلى خطوط العام 

1967 من منطقتي صحراء سيناء وقطاع غزة؛ انسحبنا من 

س���يناء في نطاق معاهدة السالم التي أبرمتها إسرائيل 

م���ع مصر كبرى الدول العربية في العام 1979، وانس���حبنا 

ح���ادي الجانب في 
ُ
من قطاع غزة في نطاق االنس���حاب األ

قتلعت معه مستوطنات غوش قطيف 
ُ
العام 2005، والذي أ

المزدهرة. ونحن ال نتلق���ى منذ ذلك الوقت من قطاع غزة 

س���وى الصواريخ والتهديدات، ب���ل واضطررنا إلى العمل 

داخ���ل القطاع ف���ي ثالث عملي���ات عس���كرية ألحقت بنا 

الش���تائم والعار والفضائح لدى المجتم���ع الدولي، الذي 

يزعم أن إس���رائيل ما زالت هي المس���ؤولة عما يجري في 

المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة “حماس”.

وكما حص���ل في قطاع غزة فإن أية منطقة ستنس���حب 

منها إس���رائيل في المس���تقبل - إذا ما تك���رر هذا الخطأ 

خرى- س���وف تتحول فورا إلى خشبة 
ُ
الش���نيع في أماكن أ

قفز إل���ى الحرب القادمة، وإلى محاولة لتدمير إس���رائيل 

وإبادته���ا، وهو حلم ما زال ي���راود العرب حتى اآلن، حتى 

بع���د أكثر من عش���ر هزائم أنزلتها بهم إس���رائيل خالل 

الخمسين عاما المنصرمة منذ العام 1967.

السالم مع الفلسطينيين-
 مجّرد »أحالم يقظة«!

لقد جرت ف���ي منتصف الطريق، أي قبل حوالي 25 عاما، 

وبع���د حوالي 25 عاما م���ن »حرب األيام الس���تة«، جهود 

ومس���اٍع جادة لتحريك عجلة المفاوضات بهدف التوصل 

إل���ى حل للنزاع اإلس���رائيلي – العربي، وق���د وجدت هذه 

الجه���ود تعبيرا لها ف���ي مؤتمر مدريد للس���الم )1991(، 

والتي علمتنا كما يبدو أن الس���الم مع الفلس���طينيين هو 

مجرد »أحالم يقظة«! وقد ش���كل ه���ذا المؤتمر واحدا من 

بين عش���رات العالمات الدبلوماس���ية ف���ي نطاق الجهود 

المضنية لتسوية مسألة السيادة في »يهودا والسامرة«، 

وباق���ي المناطق الت���ي جرى تحريرها )ف���ي حرب 1967(، 

والتي جرت أيضا من أجل توس���يع دائرة السالم مع الدول 

العربية.

تيح انعقاد مؤتمر مدريد لي���س فقط في أعقاب 
ُ
وق���د أ

ح���رب الخليج األولى، والتي أطلق خاللها العراق عش���رات 

الصواري���خ الباليس���تية باتج���اه إس���رائيل، وإنما أيضا 

وباألس���اس، في أعقاب معاهدة الس���الم األولى الموقعة 

مع مص���ر، وحرب “يوم الغفران” المفزعة )حرب تش���رين 

األول/ أكتوب���ر1973(. ومن دون التطرق إلى الثمن الباهظ  

الذي دفعته إس���رائيل بآالف الضحايا ومساحات شاسعة 

من األراضي التي انس���حبت منها، فإن معاهدة الس���الم 

ت فقط عبر 
َ
ح���ِرز

ُ
م���ع مصر- أق���وى وأهم دولة عربي���ة - أ

المفاوض���ات المباش���رة، في محادثات ج���رت بين رئيس 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية مناحي���م بيغن وبي���ن الرئيس 

المصري أنور السادات. وفي موازاة توقيع اتفاقية السالم 

مع مص���ر تقريبا، والتي تخلت فيها إس���رائيل )في عهد 

حكم اليمين!( عن كامل المنطقة الضخمة واإلستراتيجية 

المتمثلة في ش���به جزيرة س���يناء – جرى تطبيق القانون 

اإلس���رائيلي )عملية الضم( على هضبة الجوالن والقدس 

الكامل���ة، التي ج���رى توحيدها تحت س���يادة الش���عب 

اليهودي.

كذلك فقد جاء مؤتمر مدريد قبل التوصل إلى معاهدة 

السالم الثانية، بين إس���رائيل والمملكة األردنية، والتي 

 بين رئيس الوزراء اإلس���رائيلي إسحاق رابين وبين 
ْ

ُوِقَعت

عاهل األردن )الراحل( الملك حس���ين. ه���ذه االتفاقية أو 

المعاهدة ُوِقعت دون أن تدفع إس���رائيل في المقابل أي 

َجت  ثم���ن إقليمي )أي دون التنازل ع���ن أراٍض(، لكنها أجَّ

المشكلة الفلسطينية. 

وقد ترأس الوفد اإلس���رائيلي إلى مؤتمر مدريد رئيس 

الوزراء “المنس���ي” إسحاق شامير، والذي أحسن استغالل 

الفرصة التي حظي بها في رحاب القصر الملكي اإلسباني، 

من أجل طرح مواقف ومطالب دولة إس���رائيل، وفق رؤيته 

لها، إذ نال خطابه صدى واس���عا وآذانا صاغية لدى زعماء 

َرس���ه 
َ
الق���وى الخمس العظم���ى والدول العربية، والذي ك

صر عليها إسرائيل 
ُ
بأكمله لعرض المبادئ األساس التي ت

كشرط للتقدم في المفاوضات.

 
َ

صحي���ح أن اللقاء ال���ذي ُعِقَد وقتئٍذ ف���ي مدريد وِصف

ب�”المؤتم���ر الدولي”، غير أن ه���ذا اللقاء كان عمليا مجرد 

لقاء احتفالي فقط. 

وقد حدد إسحاق شامير، بالتنسيق مع الرئيس األميركي 

في حينه جورج ب���وش األب، لهذه االفتتاحية االحتفالية 

هدفا وهو أن تشكل بمثابة بداية تنطلق منها مفاوضات 

مباش���رة بين إس���رائيل وبين جاراتها العربيات، وهذا ما 

حصل بالفعل. فقد جرى تصمي���م المؤتمر بصورة كاملة 

وفق المطلب اإلس���رائيلي العنيد الرافض جملة وتفصيال 

ألي مفاوض���ات في إطار محفل دولي يملي حال للنزاع بين 

إسرائيل وجيرانها.

دوافع رفض فكرة  المؤتمر الدولي
 رفض فكرة المؤتمر الدولي مبدأ أساسيا في 

َ
ل

َّ
���ك

َ
لقد ش

رؤية إسحاق شامير السياسية، إذ أوضح شامير في حينه 

قائ���ال إن المؤتمر الدولي هو أش���به بهيئ���ة قضائية، أو 

محكمة دولية، يمثل أمامها متهم واحد، بمعنى أن طرفا 

واحدا سوف ُيداُن فيها وس���يجبر على دفع كامل الثمن، 

في حين أن الطرف الثاني المدعوم من قبل هيئة القضاة، 

س���يكون هو الرابح والمستفيد الوحيد فقط، مقابل َحمِلِه 

على التوقيع على مجرد »ورقة« عنوانها: اتفاقية سالم.!

في موض���وع المؤتم���ر الدولي كان ش���امير على خالٍف 

ش���ديٍد مع حزب »المع���راخ- التجمع«، وزعيمه ش���معون 

بيريس، أي مع ش���ركائه في حكوم���ة »الوحدة الوطنية«– 

حكومة المناوبة – وذلك طوال فترة والية هذه الحكومة.

فمن وجه���ة نظر ش���امير، ف���إن أية مفاوض���ات جادة 

وحقيقي���ة يجب أن تجري بصورة مباش���رة، دون وَس���طاء 

معادين للمصالح اإلسرائيلية، بين طرفي النزاع الجالسين 

حول مائدة واحدة، وجها لوجه، ودون وضع شروط ُمسَبقة. 

فبهذه الطريقة فقط س���يتضح منذ البداية، حسب رؤية 

ش���امير، إذا ما كانت ثمة رغبة لدى الطرفين في التوصل 

إلى سالم حقيقي بينهما. كذلك ستتضح في المفاوضات 

المباش���رة جمي���ع مطال���ب الطرفين، وربم���ا ينجحان في 

التوص���ل إلى تس���وية وتفاهم واتفاق، وإل���ى اإلقرار في 

المقام األول بأنه يتعين عل���ى كل طرف تقديم تنازالت 

– ولي���س فقط تنازالت إقليمي���ة – وأن يكون كال الطرفان 

مهيئين مسبقا للتوصل إلى تسوية أو حٍل وسط.

وكما هو معلوم، فقد رفض شامير بصورة قاطعة صيغة 

»األرض مقابل الس���الم«، وطرح عوضا عنها صيغة »سالم 

مقابل س���الم«، بمعنى التباحث أوال حول مبدأ السالم في 

حد ذاته، ومن ثم حول شروط مثل هذا السالم. لقد أدرك 

شامير في قرارة نفسه أن الدخول في مفاوضات من أجل 

التوصل إلى اتفاق س���الم، يتطلب من الجانب اإلسرائيلي 

أيض���ا تقديم تن���ازالت. ومن ضمن ه���ذه التنازالت، على 

س���بيل المث���ال، منح حكم ذاتي موس���ع ل�«ع���رب يهودا 

والسامرة وغزة«، الخاضعين لس���لطة إسرائيل منذ العام 

.1967

لقد كان ش���امير فخورا حتى يومه األخير بأن إس���رائيل 

ل���م تتنازل في عهد حكومته، ولو عن س���نتمتر واحد من 

»أجزاء الوطن«. 

ما زالت فكرة المؤتمر الدولي لتسوية النزاع اإلسرائيلي 

– الفلس���طيني تطرح حت���ى اآلن من حين إل���ى آخر على 

األجندة الدولية، وثمة من يس���عى إلى إحيائها، كما عبر 

ذلك عن نفسه في المبادرة الفرنسية المثيرة للسخرية، 

رحت ف���ي الفترة األخيرة، والت���ي ُدعي بموجبها 
ُ
الت���ي ط

العش���رات من رؤس���اء الدول ووزراء الخارجي���ة لالجتماع 

ف���ي باريس لبحث – ب���ل لفرض إن ش���ئتم – إقامة دولة 

فلسطينية وانس���حاب إس���رائيل من كامل أراضي العام 

.1967

كذل���ك فإن رئيس الوزراء بنيامي���ن نتنياهو- الذي قاد 

الدعاي���ة اإلس���رائيلية خ���الل انعقاد مؤتم���ر مدريد في 

الع���ام 1991 – يعي جي���دا مغزى فك���رة المؤتمر الدولي، 

وه���و من هذه الناحية، يعتبر مكمال لطريق رئيس الوزراء 

)الليكودي( الراحل إس���حاق شامير، إذ يصر نتنياهو على 

مبدأ المفاوضات المباشرة، رافضا بذلك إمالءات المجتمع 

الدول���ي. فهو يدرك جيدا أن أية مبادرة من هذا القبيل – 

س���واء في إطار مؤتمر خاص أو ف���ي إطار الجمعية العامة 

مم المتحدة أو مجلس األمن الدولي – لن يكون هدفها 
ُ
لأل

تحقيق الس���الم، وإنما إرغام إسرائيل على االنسحاب إلى 

 
َ

قَبل
ُ
 أو ت

َ
بَح���ث

ُ
خط���وط الرابع م���ن حزيران 1967، دون أن ت

دمها االعتراف الفلس���طيني 
َ
أٌي م���ن مطالبها، وف���ي ُمق

بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

إسرائيل قدمت التنازالت المطلوبة 
منها للفلسطينيين ولن تقدم المزيد!

ف���ي واق���ع األمر، ف���إن الع���رب الذي���ن ُيطل���ق عليهم 

»فلس���طينيون«، يتمتعون حاليا بص���ورة فعلية، وللمّرة 

األولى في تاريخهم، بإدارة ذاتية )أوتونوميا( موس���عة، 

في أجزاء واس���عة من »المناطق« )المحتلة(، إذ أن السلطة 

الفلس���طينية تعم���ل كدولة بكل معن���ى الكلمة تقريبا، 

فلديها نظام حكم وعلم ورموز ومراس���م وُسفراء وشرطة 

و... منظمات إرهابية! والمقصود إدارة ذاتية لم يتمتعوا- 

بل ولم يطالبوا- بها طوال 400 عام من حكم اإلمبراطورية 

العثماني���ة، وط���وال ثالثي���ن عاما م���ن فت���رة االنتداب 

البريطاني، وطوال تسعة عشر عاما كانت فيها »المناطق« 

ا من األردن ومصر. )الضفة الغربية وقطاع غزة( جزًء

على الرغم من ذلك، فقد أخفقت إسرائيل طوال خمسين 

عاما من س���يطرتها على »المناطق«، في طرح مسألة الحق 

التاريخي للشعب اليهودي في هذه البالد بصورة حازمة 

على ِبساِط البحث، وهو الحق الذي يجب أن يتغلب ويتفوق 

على أي حق آخر للس���كان األصليين غير اليهود في بقاع 

هذا البلد. فقد ركز المتحدثون بلس���انها )أي إس���رائيل(، 

بر مصلحة مهمة في 
َ
عت

ُ
عل���ى المصلحة األمنية، والت���ي ت

حد ذاتها، وذلك خالفا للفلسطينيين الذين ال يألون جهدا 

من أجل تحريف الرواية التاريخية، بطرحهم ل�« حقوقهم 

التاريخية«، بزعم أنهم من »س���اللة الكنعانيين«، وغيرها 

من األكاذيب الس���خيفة التي تص���ل أحيانا أيضا إلى حد 

الالس���امية. صحيح أن المجتمع الدولي يتفهم المطالب 

األمنية إلسرائيل، غير أنه يربطها باالنسحاب إلى خطوط 

العام 1967، وإقامة دولة فلسطينية. 

إن على إس���رائيل التطرق في جهوده���ا الدعائية إلى 

تجربتها المريرة »الثالثية«:

-  في العام 1948: »حرب االس���تقالل«، التي اندلعت في 

أعقاب رفض العرب، ومن ضمنهم »عرب أرض إس���رائيل«، 

قرار التقس���يم الصادر عن األمم المتحدة في 2 تش���رين 

الثاني 1947، وعدم تسليمهم بقيام الدولة اليهودية في 

14 أيار 1948؛  

- ف���ي العام 1967: »حرب األيام الس���تة«، التي اندلعت 

عقب محاولة الح���كام العرب تدمير إس���رائيل الصغيرة 

والضيقة.

- في العام 2005: عندما انس���حبت إسرائيل، في نطاق 

حادية الجانب من قطاع 
ُ
تنفيذ »خطة االنفصال«، بصورة أ

غزة، متخلية عنه لصالح س���لطة منظم���ة إرهابية )حركة 

حماس(.

بين أن الس���الم ال يتحقق 
ُ
إن ه���ذه المح���اوالت الثالث ت

عب���ر تقديم تنازالت إقليمية، وإنما، في المقام األول، عبر 

التمس���ك بموقف حازم من جانب الحكومة اإلس���رائيلية 

ضد أي انس���حاب أو مقامرة على أمن إس���رائيل، عن طريق 

إخالء مناطق واقتالع مستوطنات.

فض���ال عن ذلك يتعي���ن على إس���رائيل تعزيز وتوطيد 

س���يطرتها ومكانته���ا في »يهودا والس���امرة«، ليس من 

الناحية العس���كرية فقط، وإنما من الناحية االستيطانية 

أيضا. 

ينبغي إلسرائيل التمس���ك بمواقفها وأن تقول للعالم 

بأنه���ا قدمت التنازالت المطلوبة منها، ولن تقدم المزيد. 

فإس���رائيل لم تعد تس���يطر على 98% م���ن »عرب يهودا 

والسامرة«، الذين يتمتعون بحكم ذاتي كامل في مناطق 

أ و ب، والذي يعني أن الفلس���طينيين لن يكونوا مواطنين 

إس���رائيليين، وأنه يمكن لهم، إذا ما أرادوا، أن يجس���دوا 

تطلعاتهم الوطنية كجزء من المملكة األردنية. 

في المقابل فإن إس���رائيل تجسد حقها في االستيطان 

في بقاع وطنها التاريخي، والتي ال تختلف من حيث الحق 

ف���ي العيش والبن���اء عليها عن النق���ب والجليل ومنطقة 

»هشارون« والس���احل، كما أنها تجس���د أيضا سيطرتها 

األمنية في كل الحيز الواقع بين البحر األبيض المتوس���ط 

ونهر األردن.

لقد عش���نا أياما مجيدة في أعقاب االنتصار الكبير في 

»حرب األيام الس���تة » قبل 50 عاما.. أعدنا توحيد مدينة 

القدس، وأش���رعنا أب���واب أجزاء الوطن بأكمل���ه أمام أبناء 

الشعب اليهودي.

هي���ا بنا نعود إل���ى تلك الروح المنتش���ية التي نبضت 

داخل نفوس���نا في ذلك الوقت.. هيا بنا نتشبث بمنجزات 

ذلك النصر العظيم وبحقنا غير القابل للجدل في القدس 

الكاملة، في يهودا والس���امرة، في بيت إيل وش���يلو، في 

»حفرون« )الخليل( و«معرات همخباله« )الحرم اإلبراهيمي 

في مدينة الخليل(، وفي هضب���ة الجوالن بطبيعة الحال. 

بتمسكنا بكل هذه األماكن، وبإصرارنا على مواقفنا- بقوة 

الح���ق التاريخي- نس���تطيع فقط ضمان مس���تقبل دولة 

إسرائيل وأمنها إلى األبد.

)*( سياســـي ومفكر يميني. رئيس تحريـــر مجلة »هؤماه« 

الفصلية الصادرة عن »محفل جابوتنسكي«. هذا المقال هو 

افتتاحية العدد 205 من المجلـــة الصادر أخيرًا والمخّصص 

لذكـــرى مرور نصف قـــرن على حرب حزيـــران 1967. ترجمة 

خاصة: سعيد عّيـاش.  

حرب حزيران 67: نزوح عبر نهر األردن.

»ستة أيام ويوبيل سنوات« - الرواية اليمينية لحرب حزيران 1967

ضمان مستقبل إسرائيل وأمنها إلى األبد مرهون بتمسكها بالضفة الغربية 
وهضبة الجوالن وإصرارها على قوة »الحق التاريخّي«!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

ادعت إس���رائيل منذ نشوب الحرب األهلية في س���ورية أنها ال تتدخل 

ت العديد من الغ���ارات على أهداف داخل 
ّ
ول���ن تتدخل فيها، لكنها ش���ن

س���ورية، من دون تحمل مس���ؤولية علنية عنها، علما أنها تركت بصمتها 

فيها، كما أن تقارير عربي���ة وأجنبية أكدت أن الطيران الحربي أو صواريخ 

إس���رائيلية هي التي نفذت هذه الغارات. لكن الغارة اإلس���رائيلية التي 

قصف���ت هدفا في عم���ق األراضي الس���ورية، ف���ي 17 آذار الفائت، كانت 

استثنائية بسبب إطالق إسرائيل صاروخا من منظومة “حيتس” العتراض 

الصواريخ البالس���تية، بعد قيام سورية بإطالق صاروخ أرض – جو من طراز 

SA-5 ف���ي محاولة العتراض الطائرات اإلس���رائيلية التي كانت عائدة من 

غارته���ا. وتمكن صاروخ “حيت���س” من اعتراض الصاروخ الس���وري، الذي 

س���قط في األغوار داخل األراضي األردنية. واضطرت إس���رائيل إلى تبني 

مسؤولية هذه الغارة.

إال أن هذه الغارة اإلسرائيلية ورد الفعل السوري، دفعا خبراء عسكريين 

ومحللين إسرائيليين إلى وضع عالمات استفهام حول مدى تأثير الغارات 

التي تش���نها إس���رائيل ضد أهداف س���ورية، وما إذا بإمكانها منع تزايد 

ق���وة حزب الله، كونها تس���تهدف قوافل تنقل أس���لحة من س���ورية إلى 

لبنان. كذلك تساءل محللون حول رد الفعل السوري، بإطالق صاروخ باتجاه 

الطائرات اإلس���رائيلية. ويش���ار إلى أن أنباء تحدثت عن غارة إس���رائيلية 

أخرى في سورية، ردا على رد الفعل السوري وأسفرت عن مقتل أحد عناصر 

الميليشيات الموالية إليران. 

وكتب رئيس شعبة االس���تخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق، ورئيس 

“معهد أبحاث األمن القومي” ف���ي جامعة تل أبيب، عاموس يدلين، أنه “في 

المستوى التكتيكي، فإن س���لة ردود الفعل اإلسرائيلية تألفت من مهاجمة 

مصادر إطالق النار على إس���رائيل، مهاجمة الجيش الس���وري الذي لم يمنع 

إطالق نار كهذا وضرب تنظيمات إرهابية تعمل بتوجيه من حزب الله أو إيران 

وبتمويلهما في هضبة الجوالن السورية )أي القسم غير المحتل من الجوالن(. 

وفي المستوى اإلس���تراتيجي، قاد الجيش اإلسرائيلي، وفقا لمصادر أجنبية، 

حربا ضد تعاظم قوة حزب الله بأس���لحة متطورة، مثل بطاريات صواريخ أرض 

– جو متطورة من صنع روس���ي وصواريخ باليس���تية دقيقة م���ن صنع إيران 

وصواريخ أرض – بحر متطورة وغيرها”. )“يديعوت أحرونوت” – 22.3.2017(    

وأضاف يدلين أن هذه الغارات اإلس���رائيلية جرى تنفيذها في س���ياق 

“محاولة إح���داث توازن بي���ن األفضليات الكامنة في ض���رب تعاظم قوة 

حزب الله وبين مخاط���ر التصعيد المقرونة بها. وحافظت إس���رائيل على 

ضبابي���ة� انطالقا من تقديرات أنها تقل���ل من مخاطر رد حزب الله أو نظام 

األس���د. واألمر الذي س���اعد في ابتالع األنش���طة اإلس���رائيلية في الضجة 

الشاملة للحرب األهلية في س���ورية هي الهجمات غير المتوقفة ألسلحة 

الجو الروس���ية واألميركية والتركية. وحقيقة أن إسرائيل اعترفت بالغارة 

)في 17 آذار الفائت( ال يعبر عن سياس���ة جديدة، وإنما نبع ذلك من إطالق 

ال�’حيتس’ الذي ال يمكن إخفاءه”.    

ورأى يدلي���ن أن “التوجهات الحاصلة في س���ورية ف���ي الفترة الحالية 

تستوجب تعديل السياسة اإلسرائيلية، وفيما المتغير األهم هو الوجود 

العس���كري الروسي في سورية ومركزيته، إلى جانب الدعم اإليراني، الذي 

أدى إلى انتعاش النظام السوري وإعادة بناء ثقته بالنفس”.  

وأردف أن���ه “ف���ي هذا الس���ياق على إس���رائيل أن تس���توضح غاياتها 

اإلس���تراتيجية مرة أخرى والتدقي���ق بصورة دائمة ومعمق���ة في فائدة 

خطواته���ا مقابل المخاطر بالتصعيد غير المرغوب بها”. وهذا كالم جديد 

ونادرا ما يصدر عن خبير عسكري إسرائيلي رفيع المستوى كيدلين. 

وبعد أن أش���ار يدلي���ن إلى أن “العنصر األس���اس هو ترس���يخ وتعزيز 

الردع” ضد س���ورية ولبنان وحزب الله وإيران، كتب أنه “فيما يتعلق بمنع 

تعاظ���م قوة حزب الله، ف���إن المطلوب هو تقديرات جدي���دات حول ما إذا 

كانت الغارات تش���وش عملية بناء القوة لهذه المنظمة بقدر يبرر مخاطر 

التصعي���د. وإذا كان المس بتعاظم القوة ضئي���ال، لربما مخاطر التصعيد 

ليس���ت مبررة. وإذا كان كبيرا، يجب االس���تمرار في مس تعاظم قوة حزب 

الله بسالح نوعي”.     

من اتخذ قرار  إطالق الصاروخ؟
هذه ليس���ت المرة األولى التي ُيطلق فيها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه 

طائرات حربية إس���رائيلية، فقد فعل النظام الس���وري ذلك في أيلول العام 

2006. وأش���ار المحلل العسكري في موقع “يديعوت أحرونوت” االلكتروني، 

رون بن يش���اي، إلى أن “رد الفعل الس���وري جاء عندم���ا كانت الطائرات في 

األجواء اإلس���رائيلية”، وأن الصاروخ الذي أطلقه الجيش الس���وري من صنع 

روس���ي وحصلت عليه س���ورية في الفترة األخيرة. وأض���اف أنه “على ضوء 

حقيقة أن هذا صاروخ كبير نسبيا، فإن بطارية ’حيتس’ هي التي اعترضته”.

وبحس���ب بن يش���اي فإن »إطالق SA-5 هو تغيير في السياسة من جانب 

النظام الس���وري. والرئيس الس���وري بشار األسد يش���عر باألمان بدعم من 

الوجود العس���كري الروس���ي، واالنتصار في حلب والس���الح اإلستراتيجي 

المتط���ور الذي تم تزويده له. ويبدو أيض���ا أن رد الفعل مرتبط بأن الغارة 

اس���تهدفت كنزا هاما بالنسبة له. واألسد يش���عر أنه على ظهر الحصان، 

وهو يعرف أن إسرائيل لن تنفلت في ردها، بسبب وجود القوات الروسية”. 

واعتبر بن يشاي أن “إطالق هذه الصاروخ ينذر بشرور ويدل على تصعيد 

ف���ي قابلية تفجر األوض���اع وتوترها. وعمليا، فإن إط���الق صاروخ بعد غارة 

داخل األراضي السورية قد يقود إلى أن أي تصادم سيتطور إلى حرب”.

بدوره وصف محلل الش���ؤون العربية في موقع »وال���ال« االلكتروني، أفي 

س���خاروف، إطالق الصاروخ السوري بأنه »رس���الة«، وتساءل ما إذا الحديث 

يدور هنا عن »رس���الة من قصر الرئيس السوري فقط، أم أنها شيء برائحة 

موسكوفية؟ وإذا كان الروس ضالعين بصورة أو بأخرى في إطالق الصاروخ، 

ف���إن هذا الواقع مختلف تماما عما عهدناه حتى اآلن. وحتى لو كانت هذه 

عملية س���ورية فقط، فإن األس���د يحاول أن يوضح أنه ليس في نيته ضبط 

النفس بعد اآلن حيال قصف قوافل )أسلحة( بين سورية ولبنان«.

م���ن جانبه، اعتب���ر المحلل العس���كري في صحيفة »هآرت���س«، عاموس 

هرئي���ل، أن »واقعة إطالق الصاروخ تعبر على ما يبدو عن أن نظام األس���د 

يحاول تغيي���ر قواعد اللعبة غير الرس���مية. وهذا تط���ور خطير، برغم أن 

مؤشرات على هذا التوجه كانت معروفة في األشهر األخيرة. وال يبدو أنها 

ستقود إلى مواجهة أوسع بين الجانبين في هذه المرحلة. فتوازن القوات 

العس���كرية بين إسرائيل وسورية واضح وثمة شك في ما إذا كانت دمشق 

معنية في جر إس���رائيل إلى حرب، من شأنها أن تدفن كل اإلنجازات التي 

حققها النظام في األشهر األخيرة«.  

وأض���اف هرئيل أن س���ورية تطلق بي���ن الحين واآلخ���ر صواريخ مضادة 

للطائ���رات باتجاه طائ���رات حربية إس���رائيلية أثناء الغ���ارات، منذ أيلول 

الماضي، وأن الجديد هذه المرة هو أن الصاروخ السوري دخل إلى األراضي 

اإلس���رائيلية. وخلص هرئيل إلى القول »ثمة سؤال مثير حول ما إذا رصد 

الطائرات اإلس���رائيلية تم بواس���طة منظوم���ة رادارات صديقتنا الكبرى 

الجديدة، روس���يا، بعد أس���بوع من ع���ودة نتنياهو من موس���كو. ويمكن 

التقدير أن أجهزة األمن اإلس���رائيلية س���تهتم بفحص ما إذا كان القرار 

الس���وري بالرد قد تم تنسيقه مع الش���ركاء واألوصياء على دمشق: روسيا، 

إيران، وحزب الله«.  

معنى توجس إسرائيل من إطالق الجيش السوري صاروخا نحو طائراتها

أحد مواقع قوات األمم المتحدة في الجوالن  )رويترز(

تش���ير التقديرات في إس���رائيل إلى أن الحرب األهلية في 

س���ورية، التي دخلت في منتصف ش���هر آذار الفائت عامها 

السابع، قد ش���ارفت على نهايتها، في أعقاب التحول الكبير 

في هذه الحرب لمصلحة النظام السوري. لكن في الواقع، هذه 

التح���والت ال تصب في مصلحة النظام الس���وري وحده فقط، 

وربما ال تضمن بقاءه، وإنما تصب باألساس في مصلحة حلفاء 

دمشق، روس���يا وإيران وأيضا حزب الله، الذين لوال تدخلهم 

العسكري المباشر لما تمكن النظام من الصمود أمام هجمات 

قوات المعارضة السورية والتنظيمات الجهادية المتطرفة، 

مث���ل تنظي���م “الدولة اإلس���المية” )داع���ش( و”جبهة فتح 

الشام” )النصرة سابقا(.  

وف���ي الوض���ع الحال���ي، بينما تج���ري محادث���ات متعددة 

األطراف، بمشاركة النظام السوري وقوى المعارضة السورية 

وروس���يا وإي���ران وتركي���ا واألم���م المتحدة، ح���ول االنتقال 

السياس���ي في س���ورية، تعتبر إس���رائيل أن عليها أن تؤثر 

في هذه المحادثات، الجارية في جنيف وأس���تانة وموس���كو 

وأنقرة. وبعثت بعدة رس���ائل إلى معظم الجهات المش���اركة 

هذه المحادثات وخصوصا روسيا. 

التحول في الحرب السورية
بدأ التحول الكبي���ر في الحرب األهلية في س���ورية عندما 

ق���رر الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، التدخل عس���كريا 

في الحرب، في أيلول الع���ام 2015، من أجل الحفاظ على بقاء 

نظام بشار األسد. وإلى جانب قوات النظام والقوات الروسية، 

الجوي���ة باألس���اس، حاربت إي���ران وحزب الله وميليش���يات 

عراقية ش���يعية ضد ق���وات المعارضة. ووص���ل القتال أوجه 

عندما س���قطت مدينة حلب، معقل المعارضة، بأيدي النظام 

وحلفائه في كانون األول الماضي. 

وفي أعقاب ذلك، بادرت روس���يا وتركيا إلى وقف إطالق نار 

مع قوات المعارضة المركزية باستثناء التنظيمات الجهادية، 

في موازاة محاولة إط���الق مرحلة انتقالية، في محاولة لبلورة 

مستقبل سورية ومستقبل النظام السوري أيضا.      

ومن وجهة النظر اإلس���رائيلية، فإنه خالل فترة وقف إطالق 

النار والمحادثات في أس���تانة وجنيف، اس���تمر التغيير في 

ميزان القوى الداخلي وتزايد تأثير القوى الخارجية المشاركة 

في الحرب، بحيث أن روس���يا وإيران تساعدان قوات النظام في 

توسيع سيطرتها في عدة مناطق في البالد، بينها شرق حلب 

وغوطة دمشق ومنطقة حمص. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن 

حزب الله يعمل تحت رعاية إيران على تغييرات ديموغرافية، 

خصوصا في المناطق الحدودية بين س���ورية ولبنان، من أجل 

إنشاء بيئة ديموغرافية مريحة في فترة ما بعد الحرب.   

في موازاة ذلك، اش���تدت الهجمات ضد “داعش” في ش���رق 

س���ورية بهدف تحرير تلك المناطق من س���يطرته. واشتدت 

هذه الهجمات في أعقاب بدء والية الرئيس األميركي، دونالد 

ترام���ب، في كان���ون الثاني الماض���ي. وتدفع ق���وات القيادة 

المركزي���ة األميركي���ة القتال ض���د “داعش” ف���ي معقله في 

الرقة. وقد عززت الواليات المتحدة قواتها في ش���مال وش���رق 

س���ورية بزج المزيد من قوات مشاة البحرية )المارينز(، إضافة 

إلى إرس���ال قرابة 500 جندي من القوات الخاصة. وتشارك في 

هذه المعارك ضد “داعش” قوات سورية الديمقراطية وقوات 

حماي���ة الش���عب الكردية. وهات���ان المجموعت���ان األخيرتان 

تتلقي���ان الدعم والتدريب من الوالي���ات المتحدة. وإلى جانب 

ذلك، تحاول قوات النظام الوصول إلى الرقة من الجهة الغربية. 

روسيا وتوازن القوى في سورية
المعضلة التي تراها إس���رائيل في س���ورية هي أن روسيا 

تحولت إل���ى الالعب األبرز في الس���احة الس���ورية وحتى أن 

تأثيرها ازداد في الش���رق األوس���ط، من جهة، وأن بدء والية 

ترام���ب تثير توقع���ات بحدوث تع���اون روس���ي – أميركي، 

م���ن الجهة األخرى. يض���اف إلى ذلك وجود مؤش���رات، وفقا 

للتقديرات اإلس���رائيلية، حول وجود تغيرات في السياس���ة 

األميركية في الش���رق األوس���ط لجهة السعي إلى لجم تأثير 

إيران في مقابل تحس���ين العالقات م���ع الدول العربية، مصر 

واألردن والس���عودية ودول الخليج، بعد تراجعها خالل والية 

الرئيس الس���ابق باراك أوباما، خاصة ف���ي أعقاب المحادثات 

مع إيران وتوقي���ع االتفاق النووي معها، الذي أثار حنق هذه 

الدول.

وتعتبر إسرائيل أنه على الرغم من اإلنجازات التي حققتها 

روس���يا في س���ورية وتحس���ين مكانتها في الشرق األوسط، 

إال أنها ستس���عى إل���ى التوصل إلى تفاهم���ات مع الواليات 

المتح���دة وزيادة التنس���يق معها بما يتعل���ق بالحفاظ على 

نظام األسد في سورية.   

لكن ورقة تقدي���ر موقف صدرت عن “معه���د أبحاث األمن 

القومي” في جامعة تل أبيب، مؤخرا، قالت إن “سياس���ة إدارة 

ترامب تجاه روس���يا ما زالت غير واضحة. إذ أن النوايا المعلنة 

للرئيس بالتقرب من موس���كو يشوش���ها الكشف عن فضائح 

حول عالقات مستش���اريه مع الروس حالل الحملة االنتخابية 

)للرئاس���ة األميركية( وموقف الجه���ات المهنية في اإلدارة، 

التي تدعو إلى ممارس���ة ضغوط واتباع سياس���ة حازمة تجاه 

روس���يا. وحلبة الش���رق األوس���ط، وفي مركزها التسوية في 

س���ورية، تش���كل عمليا االختبار األول لتعام���ل إدارة ترامب 

مع روس���يا. فهذه اإلدارة تركز باألس���اس على ه���زم ’الدولة 

اإلس���المية’ وتنظيمات المتمردين الس���لفيين – الجهاديين 

التي تدور في فلك تنظيم القاعدة بواسطة غارات جوية، ومنح 

روسيا زمام األمور في قيادة عملية التسوية في سورية”.      

وأضافت الورقة أن “تركيا، التي تدعم مجموعات المتمردين 

المقربة من اإلخوان المسلمين والجيش السوري الحر، احتلت 

مكانة عالية في المحادثات حول مس���تقبل س���ورية بعد أن 

سيطرت على مناطق في شمال سورية )من خالل عملية “درع 

الفرات” العس���كرية(. وأنق���رة قلقة جدا م���ن تزايد التأثير 

الكردي هناك وتعمل على دحر القوات الكردية إلى ش���رقي 

نهر الف���رات. وفي هذا اإلط���ار هي معنية بالمش���اركة في 

المجهود العسكري للسيطرة على الرقة، من أجل منع األكراد 

من تحقيق أي إنج���از، في الطريق نحو إقام���ة منطقة أمنية 

جنوبي الحدود التركية – السورية”.  

وتابع���ت الورقة أن “إيران تواصل تطلعها إلى الحفاظ على 

سورية كاملة تحت النظام العلوي. ولذلك فإنها ال توافق على 

ما تبدو أنها السياسة الروسية الفعلية، أي تأسيس نوع من 

الفدرالية في سورية، تتفق مع توازن القوى الداخلي وتمنح 

نوعا من الحك���م الذاتي في المناطق الت���ي توجد فيها قوة 

مس���يطرة، مثل المنطقة الكردية في شمال سورية أو الجيب 

السني في منطقة حلب. كما أن إيران ليست راضية عن الدور 

المركزي الذي منحته روسيا إلى تركيا في تمثيل المتمردين 

الس���نة في المحادثات، وع���ن االعتراف أيض���ا بحيز التأثير 

التركي في شمال سورية. وتتعاون إيران مع روسيا في هذه 

المرحلة، لكنها في موازاة ذلك تس���اعد األس���د على توسيع 

س���يطرته في مناطق أخرى وتواصل تزويد الس���الح لذراعها 

التنفيذية المركزية، أي حزب الله”. 

وأش���ارت الورقة إلى أنه “ليس واضحا تماما مدى استعداد 

روس���يا ألخذ رغبات إيران بالحس���بان، وليس مس���تبعدا أنه 

يوجد تناقض مصالح بين الدولتين. رغم ذلك، تواجه موسكو 

صعوبة في االستجابة إلى مطالب الواليات المتحدة بتقليص 

التأثير اإليراني في سورية بعد أن زّودت إيران ’األحذية على 

األرض’ )أي القوات(، والتي سمحت بانتصار االئتالف الداعم 

لألسد في حلب. إضافة إلى ذلك، توجد لروسيا مصالح واسعة 

ومتنوع���ة أكث���ر تربطها بإي���ران، مثل الطاقة وبيع الس���الح 

والتجارة وغيرها”.   

إسرائيل وتوازن القوى في سورية
وفقا لورقة تقدير الموقف، فإن “إسرائيل تدرك أنه انتهت 

مرحل���ة القتال األساس���ية في الحرب األهلية في س���ورية”، 

و”بدأت معركة جديدة على بلورة سياس���ية لوجه س���ورية”، 

وأنه على ضوء ذلك، زار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نتنياهو، موس���كو والتقى م���ع بوتين، في التاس���ع من آذار 

الفائ���ت. وركز نتنياهو في هذا اللقاء مع الرئيس الروس���ي، 

وهو الخامس منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، 

على استياء إسرائيل من مركزية إيران في سورية ومن توقع 

بقاء قوات إيرانية وقوات أخرى تحت رعايتها في سورية في 

إطار تسوية مستقبلية. 

وفيما تدعي إسرائيل أنها ال تتدخل في الحرب الدائرة في 

س���ورية، قالت الورقة إن “إس���رائيل وضعت مجددا خطوطها 

الحمراء، وأهمها منع نش���ر قوات إي���ران وأذرعها )حزب الله 

وميليش���يات عراقية( في جنوب سورية، وبالقرب من الحدود 

)أي خ���ط وقف إطالق النار، من العام 1974، في هضبة الجوالن 

والذي تعتبره إسرائيل أنه حدودها مع سورية(. وعلى ما يبدو 

أن هذه الخطوط الحمراء ه���ي الخلفية للغارة الجوية )في 17 

آذار الفائت( في عمق س���ورية، وعلى مخزن يس���تخدمه حزب 

الله و/أو الق���وات الخاضعة إليران. وتدل المحاولة الس���ورية 

العتراض الطائ���رات المهاجمة بواس���طة صواريخ أرض – جو 

من ط���راز SA-5 على نوعية األهداف الت���ي تمت مهاجمتها 

وكذلك على تغيير محتمل لقواعد اللعبة، بأن سورية لم تعد 

مستعدة المتصاص هجمات إسرائيلية من دون رد. واستدعاء 

الس���فير اإلسرائيلي في موس���كو إلى محادثة استيضاح في 

أعقاب هذا الحدث غايته التعبير إلسرائيل عن استياء روسيا 

من توسيع األنشطة العسكرية اإلسرائيلية في عمق سورية”.    

واعتبرت الورقة أن “روس���يا تنظر إلى إس���رائيل على أنها 

دولة عظمى إقليمية بمقدورها التأثير على مجمل التطورات 

في الحلبة الس���ورية. ولديه���ا مصلحة مثبتة في تنس���يق 

خطواتها في المنطقة مع إس���رائيل، من خ���الل االمتناع عن 

احتكاك عس���كري معها، ويجري بين الجانبين تنسيق أمني 

في الحيز الس���وري، أثبت نجاعته. كذلك هناك وعي روس���ي 

حيال مصلحة إسرائيل في منع استقرار قوات خاضعة إليران 

بالقرب من حدودها، إلى جانب حساس���يتها للوجود اإليراني 

في سورية عموما، وروسيا ال تعارض تنسيقا إستراتيجيا مع 

إسرائيل حول مستقبل الحيز السوري”.

لكن من الجهة األخرى، أش���ارت الورقة إلى أن إيران ال تأبه 

بالتهديدات اإلس���رائيلية لمنع نش���ر ق���وات تابعة إليران 

قريب���ا من خط وقف إطالق النار في الجوالن. وقالت الدراس���ة 

إن “اإليرانيي���ن أعلن���وا عن تش���كيل قوة جدي���دة في إطار 

الميليش���يات الش���يعية العراقية حزب الل���ه النجباء، التي 

تقاتل في سورية تحت قيادة إيرانية. وأعلن المتحدث باسم 

هذه القوة إنها لن تخرج من سورية حتى طرد آخر اإلرهابيين 

عن أراضيها، كما أنه يجري تش���كيل قوة مقاتلة في سورية 

من أجل تحرير هضبة الجوالن”. 

وقالت الورقة إن إس���رائيل تش���عر بأنها “فاقدة التأثير” 

على المحادثات حول مستقبل سورية التي تجري في موسكو 

وطهران وأنقرة وأس���تانة وجنيف. وفي الوقت نفس���ه، فإن 

إس���رائيل تس���عى إلى طرح تخوفاتها وخطوطه���ا الحمراء 

وبحزم. وهذا الوضع دفع نتنياهو إلى زيارة موس���كو، مؤخرا، 

وقبل زي���ارة الرئيس الترك���ي، رجب طيب أردوغ���ان، وزيارة 

الرئي���س اإليراني، حس���ن روحاني. ورأت الورقة أن “روس���يا 

ستحاول طبعا تهدئة تخوفات جميع هؤالء الالعبين وتمرير 

رس���ائل س���رية فيما بينهم كوس���يطة. وفي هذه المعركة، 

ت���ؤدي الواليات المتح���دة دورا ثانوي���ا، وال تقف في مقدمة 

مسرح األحداث وتحافظ على سرية أوراقها”.    

ودفع هذا الوضع المعقد في س���ورية نتنياهو إلى التحدث 

عن الغارة، بصورة غير مألوفة، ألن إس���رائيل ال تتحمل عادة 

مسؤولية الغارات التي تشنها في سورية. وقال نتنياهو إن 

“سياس���تنا مثابرة جدا، وعندما نرصد محاوالت لنقل أسلحة 

متط���ورة إلى أيدي ح���زب الله، وتتوفر بحوزتن���ا المعلومات 

االستخباراتية واإلمكانية التنفيذية العسكرية، فإننا نعمل 

من أجل منع ذلك. هكذا كان وهذا ما س���يكون. وبإمكاني أن 

أتح���دث عن إصرارنا وه���و صلب، والدليل عل���ى ذلك هو أننا 

نعمل. وكل واحد يجب أن يأخذ ذلك بالحسبان، الجميع”. 

ورأت الورق���ة بأق���وال نتنياه���و ه���ذه أنها تعب���ر عن قرار 

إسرائيل “بزيادة التدخل في ما يجري نسجه في سورية، على 

ضوء التقدي���رات أن توازن القوى يتغير ف���ي غير مصلحتها. 

والسؤال الكبير هو: إلى أي حد بإمكان إسرائيل أن تكون حازمة 

ف���ي الحفاظ على الخط���وط الحمراء الت���ي وضعتها وفي منع 

تعاظم قوة حزب الله وأذرع إيران األخرى في سورية، وذلك من 

دون أن تقوض عالقاتها المميزة مع موسكو ومن دون التسبب 

بتصعيد واسع في الجبهة )اإلسرائيلية( الشمالية؟”. 

رسائل إسرائيلية
ذكر محلل الش���ؤون األمنية في صحيفة “معاريف”، يوس���ي 

ميلمان، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل مررت رسائل من خالل 

األطراف غير الس���ورية الضالعة في المحادثات حول مس���تقبل 

سورية، قالت فيها إنها ستكون مستعدة لتقليص تدخلها في 

سورية، أي تقليص الغارات التي تشنها بين حين وآخر في عمق 

األراضي الس���ورية، مقابل تس���وية أو تفاهمات صامتة تقضي 

بمنع إيران وحزب الله ومليشيات شيعية أخرى من االقتراب إلى 

مسافة معينة من خط وقف إطالق النار في الجوالن.

وأضاف ميلمان أن إس���رائيل ستوافق على أن “يعود جيش 

نظام األسد إلى المنطقة الحدودية هذه بموجب اتفاق فصل 

القوات بين الدولتين من العام 1974”. 

وبحس���ب ميلم���ان، فإنه تس���ود تخوف���ات ل���دى القيادة 

اإلس���رائيلية، السياس���ية والعس���كرية، من أن التوصل إلى 

بقي األسد في الحكم سيجلب إيران إلى نشر قوات 
ُ
تس���وية ت

موالية لها في مناطق قريبة م���ن الجوالن المحتل، وأن “هذا 

الموضوع أهم بالنسبة إلسرائيل من الغارات التي تشنها في 

عمق األراضي السورية”.

وتابع أن هذه التخوفات تفسر الزيارات المتكررة لنتنياهو 

إلى روسيا، ولقاءاته مع بوتين، إضافة إلى عشرات االتصاالت 

الهاتفية، وزيارات ضباط في الجيش اإلس���رائيلي ووزراء إلى 

موسكو. “وفي إسرائيل يعرفون أن زمام األمور بيدي موسكو 

واإلجاب���ات التي س���معها نتنياه���و من بوتين ف���ي زيارته 

األخيرة لموسكو لم تكن واضحة. لكن االنطباع لدى مسؤولين 

سياس���يين وأمنيين إس���رائيليين ه���و أن بوتين يدرك قلق 

إسرائيل ومصالحها األمنية”.    

إسرائيل تسعى إلى التأثير على التسوية حول مستقبل سورية
*تحليالت: في إسرائيل يعرفون أن زمام األمور بشأن سورية في يدي موسكو*
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تقاريــر خــاصـــــــة

»جن���وب تل أبيب ينهار: المتس���للون أصبحوا أغلبية؛ %62 

من اإلس���رائيليين يخافون الخروج من منازلهم«!- تحت هذا 

العنوان التحريضي الصارخ، نش���ر موقع »ميداه« اإلسرائيلي 

اليمين���ي مؤخرا تقريرا موس���عا عن الالجئي���ن األفارقة في 

إسرائيل والذين يعيش كثيرون منهم في األحياء الجنوبية 

م���ن مدينة تل أبي���ب، وهو م���ا تعتبره أوس���اط اليمين في 

إس���رائيل »برميل ب���ارود« أصب���ح »قاب قوس���ين وأدنى من 

االشتعال الذي سيليه االنفجار الكبير«!

ويستهل الموقع التقرير باإلش���ارة إلى »معطيات جديدة 

تكش���ف عمق القصور )من جانب س���لطات الدولة المختلفة 

وأذرعها المختصة( ومدى خطورت���ه: جهازا التعليم والرفاه 

على شفا االنهيار؛ مواطنون إسرائيليون )أي يهود( يهجرون 

األحياء والمنطقة )جنوب ت���ل أبيب( برّمتها أصبحت منطقة 

معادية خارج نطاق الدولة«!  

يطل���ق التقرير على هؤالء المهاجرين م���ن بلدان أفريقية 

»االسم« الذي تس���تخدمه أوساط واس���عة جدا من المجتمع 

اإلسرائيلي، وخاصة من الجناح اليميني، لتعريف هؤالء وهو: 

»المتس���للون«. وهي الصف���ة التي أطلقتها إس���رائيل ُبعيد 

إنشائها على الالجئين الفلسطينيين المهجّرين إبان النكبة 

الذين كانوا يحاولون الع���ودة إلى وطنهم وبيوتهم وقراهم 

في أعقاب اتفاقيات وقف النار )الهدنة( في العام 1949.

وم���ن المعروف أن فئات واس���عة في المجتم���ع اليهودي، 

يقودها ويحرضها نش���طاء سياس���يون � حزبيون من اليمين 

اإلس���رائيلي، تعارض وجود هؤالء المهاجرين في إس���رائيل 

وبين سكانها اليهود وتس���عى من أجل إخراجهم من هناك 

وطرده���م م���ن البالد. وفي األحي���اء الجنوبية م���ن تل أبيب، 

تحديدا، ينشط تنظيم يطلق على نفسه اسم »الجبهة إلنقاذ 

جنوب تل أبيب«.

وقد بدأت هذه التحركات »الشعبية« بعدما أمرت المحكمة 

العليا اإلسرائيلية، في أيلول 2014، بإلغاء »قانون المتسللين« 

ه الكنيست اإلس���رائيلي. وكانت تلك المرة الثانية 
ّ
الذي سن

الت���ي تقضي فيها المحكمة العليا بعدم دس���تورية »قانون 

المتس���للين« هذا. ففي حزيران من العام 2012، بدأ س���ريان 

مفعول هذا القانون بصيغته األولى كما أقرها الكنيست في 

كانون الثاني من العام نفس���ه. وكانت تلك الصيغة بمثابة 

تعدي���ل )أول( على »قانون منع التس���لل« اإلس���رائيلي الذي 

أقره الكنيست اإلسرائيلي في 16 آب من العام 1954 لمحاربة 

م���ا كانت تطلق عليه إس���رائيل آنذاك اس���م »المتس���للين« 

الفلسطينيين، من خالل رفع درجة خطورة »مخالفة التسلل« 

ف���ي التدريج الجنائي اإلس���رائيلي ومن خالل إنش���اء جهاز 

قضائ���ي عس���كري خاص يس���تطيع محاكمة »المتس���للين« 

بأقصى السرعة الممكنة.

ف���ي أعقاب ق���رار المحكمة العلي���ا المذك���ور، وتنفيذا له، 

اضطرت الس���لطات الحكومية في إس���رائيل إلى إطالق سراح 

2200 الجئ أفريقي كان���ت تعتقلهم في مركز »حولوت« في 

جنوب البالد، إضافة إلى إطالق سراح 500 آخرين من الالجئين 

كانوا معتقلين في معتقل »س���هرونيم«. وتش���ير معطيات 

إسرائيلية رس���مية إلى أن عدد هؤالء الالجئين يبلغ نحو 60 

ألف إنس���ان، غالبيتهم الساحقة من أريتريا والسودان، ممن 

ال تستطيع إسرائيل طردهم بصورة رسمية، لما في ذلك من 

خرق للقانون الدولي والتفاقية حماية األس���رى، التي وقعت 

عليها إس���رائيل. وألن األمر كذلك، فهي تلجأ إلى ممارس���ة 

الضغ���وط الش���ديدة والمختلفة عليهم )الس���جن، االعتقال 

اإلداري، التحري���ض الدم���وي ضدهم وحرمانهم من أبس���ط 

الخدم���ات وأكثرها حيوية( إلكراههم على المغادرة »بصورة 

طوعية واختيارية« )!!( – وهو ما نجحت في تحقيقه مع آالف 

من هؤالء الالجئين الذين غادروا إسرائيل، فعال. 

»المدينة العبرية األولى تفقد طابعها«!
يقول تقرير موق���ع “ميداه” إن “س���كان جنوب تل أبيب” 

)المقصود الس���كان اليهود( تعرضوا في األس���ابيع األخيرة 

إل���ى موج���ات من العن���ف، الكالمي والجس���دي، م���ن جانب 

“متسللين أفارقة”، أطلق الالجئون خاللها سياًل من الشتائم 

لدولة إسرائيل وش���رطتها ومواطنيها، مثل: “هذه الشرطة 

هي داع���ش”، “دولتكم مقرف���ة”، “هذه ليس���ت دولتكم”، 

“أنتم مهاجرون”، بل كان بين أبن���اء المهاجرين من عبر عن 

“الشكر الجزيل لهتلر وللنازيين”! ويضيف التقرير أن رجال 

الواحدات الخاصة في الش���رطة اإلس���رائيلية الذين حضروا 

إلى المكان لتهدئة األوضاع وإعادة النظام “قوبلوا بوابل من 

الحجارة من جانب المشاغبين األفارقة”. 

كم���ا يتح���دث التقرير عن “ح���االت االغتصاب الوحش���ية 

العديدة، االس���تفزازات الجماهيرية والش���تائم التي تعمق 

الش���عور بأن الجزء الجنوبي م���ن المدينة العبرية األولى )تل 

أبيب( يفقد طابعه اإلسرائيلي ويتحول إلى بيت للمتسللين 

األجانب”. ويس���تعين بوثيقة يقول إنه���ا صادرة عن “مركز 

األبح���اث والمعلومات” في الكنيس���ت تحت عن���وان “وجود 

المتس���للين ف���ي أحياء جنوب ت���ل أبيب”. وه���ذه الوثيقة، 

التي صدرت في حزيران األخي���ر، “تؤكد أن األمر ليس مجرد 

أحاسيس فقط، وإنما هي حقائق صلبة تثير القلق الشديد”، 

ألنها تكشف أن “عدد المتس���للين في األحياء الجنوبية من 

ت���ل أبيب أصبح يفوق عدد اإلس���رائيليين )اليهود( في تلك 

األحياء”، وذلك استنادا إلى معطيات رسمية قدمتها أقسام 

مختلفة في بلدية تل أبيب إلى مركز األبحاث التابع للكنيست. 

وتبي���ن هذه المعطيات، المحدثة حتى بداية العام 2016، أن 

عدد “المتس���للين األفارقة” في األحياء الجنوبية الخمس���ة 

فقط في مدينة تل أبيب وحدها )أحياء: شابيرا، نفيه شأنان، 

هتكفا، كريات شالوم وفلورنتين( يتراوح بين 48 ألفًا )حسب 

تقدي���رات المركز  االجتماعي � االقتصادي في البلدية( و 60 

ألفًا )حس���ب تقديرات مديرية خدمات الرف���اه في البلدية(. 

ف���ي المقابل، انخفض عدد اإلس���رائيليين )اليهود( في تلك 

األحياء الخمس���ة إلى 39150 ش���خصًا فق���ط، طبقا لمعطيات 

بلدية تل أبيب حتى نهاية العام 2014. وتعكس هذه األرقام 

“فجوة ديمغرافية جدية وخطيرة لصالح المتسللين، تتراوح 

بين عشرة آالف وعشرين ألف شخص”. 

غير أن هذه الفجوة الديمغرافية � حس���ب تقرير “ميداه” 

� ل���م تتقلص مع الوقت، بل العك���س هو الصحيح، إذ ازدادت 

وتعمقت في غير صالح اإلس���رائيليين. وهذا ما تؤكده بلدية 

ت���ل أبيب ذاته���ا، أيض���ا، إذ “تعترف بأن الع���دد الحقيقي 

للمتسللين األفارقة الذين يعيشون في المدينة يزيد، فعليا، 

عما هو مس���جل في المعطيات المتوفرة في حوزة البلدية”، 

مش���يرة إلى أنه “تنقصها أرقام دقيق���ة عن عدد األوالد في 

عائالت المتسللين وعن عدد الوالدات والوفيات لديها”. 

ويلفت التقري���ر إلى أن البلدية تضيف إل���ى هؤالء، أيضا، 

“عش���رات آالف العمال األجان���ب والالجئين الذين يتوافدون 

إلى المدينة في نهايات األسابيع”، ما يعني أن عدد األجانب 

ف���ي تل أبيب هو “كبير جدا، لكن م���ن الصعب جدا تقديره” 

وأنه “إذا ما بقي الوضع كم���ا هو عليه اليوم، فمن المؤكد أن 

ع���دد األجانب في جنوب تل أبيب س���يزداد باس���تمرار خالل 

السنوات القليلة القادمة”. 

بي���ن المعطيات التي يوردها التقري���ر، أيضا، نقال عن وثيقة 

مركز األبحاث التابع للكنيست: عدد األطفال األجانب حتى سن 

س���ت س���نوات في األحياء الجنوبية من تل أبيب يزيد عن عدد 

األطفال اإلس���رائيليين في تلك األحياء. وتفيد معطيات بلدية 

تل أبيب بأن عدد األطفال اإلس���رائيليين حتى سن ست سنوات 

في أربعة من األحياء الخمس���ة المذكورة بل���غ 2960 طفاًل حتى 

نهاي���ة العام 2014، بينما تفيد معطي���ات عيادات األم والطفل 

التابعة لوزارة الصحة اإلس���رائيلية بأن ع���دد األطفال األجانب 

في تلك األحياء بلغ، في الفترة نفس���ها، 3600 طفل؛ ما يعني 

وجود “فجوة ديمغرافية” بقيمة 600 طفل لصالح “المتسللين 

األفارقة”. والغالبية الساحقة من العائالت التي تتلقى الخدمات 

ف���ي عيادات األم والطفل في تل���ك األحياء )أكثر من 80%( هي 

عائالت قادمة من دول أفريقية، وخاصة أريتريا والسودان. 

»كأن الحّي ليس جزءا من دولة إسرائيل«!
حي���ال هذا الوضع الذي تعكس���ه األرق���ام، تعاني األحياء 

الجنوبي���ة في ت���ل أبيب � كما يؤك���د التقري���ر � من ظاهرة 

»الهجرة الس���لبية المكثفة«. فخالل الفترة بين 2010 و 2014، 

خس���رت أربعة من أحياء الجنوب الخمس���ة )بدون فلورنتين( 

نح���و 3000 من س���كانها اإلس���رائيليين )اليهود(. وتش���ير 

وثيقة مركز األبحاث في الكنيست إلى »انعدام أية معلومات 

حول أس���باب هذه الهجرة«، لكن مع���ّد التقرير في »ميداه«، 

غلعاد تس���فايك، يضيف: »من األحادي���ث التي أجريناها مع 

إسرائيليين هجروا جنوب تل أبيب، يتضح أن السبب المركزي 

لالنتقال إلى السكن في مكان آخر هو المتسللون األفارقة«!!  

وإلثبات ما يقوله، ينقل التقرير عن سيدة »رفضت الكشف 

عن اس���مها الحقيق���ي« تركت حي »هتكفا« ف���ي جنوب تل 

أبيب مؤخرا وانتقلت إلى الس���كن في مكان آخر، قولها: »400 

إس���رائيلي غادروا حي هتكفا خالل الع���ام 2014.... أنا تركت 

الح���ي ألنه ال قانون فيه وال س���لطة، كأنه ليس جزءا من دولة 

إسرائيل«! وتضيف: »ابتداء من الساعة السابعة مساء، يصبح 

الحي كأنه تحت حظر التجول الشامل... وحين كنت أخرج من 

المنزل في المس���اء، رغم ذلك، كانت يداي ترتعدان من شدة 

الخوف«! 

هذه السيدة، كما يقول التقرير، ليست حالة وحيدة وشاذة، 

ب���ل جزء من وضع عام أصبح يس���ود المنطقة الجنوبية من تل 

أبيب. فخالفا ل�«المسألة الديمغرافية«، كما يسميها التقرير، 

والتي تتوفر حولها معطيات، ولو غير محدثة تماما، ليس���ت 

ثم���ة أية معطيات حول تورط »المتس���للين« في الجريمة في 

المنطقة وما يلقيه ذلك من مشاعر الخوف وعدم األمن واألمان 

على السكان. ونقل التقرير عن قائد في شرطة إسرائيل قوله 

إن »المتس���للين« كان���وا متورطين في نح���و 60% من جرائم 

السطو التي حصلت في المنطقة في العام 2012 وفي أكثر من 

60% من جرائم االغتصاب والتحرش الجنسي في تلك السنة. 

وهي نس���بة مذهلة إذا ما تذكرنا أن نس���بة »المتسللين« من 

بين سكان الدولة في تلك الفترة لم تتجاوز 3ر%0! 

ويستعين التقرير بنتائج »استطالع جنوب تل أبيب« الذي 

بدأت تجريه الش���رطة في الس���نتين األخيرتين بين س���كان 

األحي���اء الجنوبية في تل أبيب وتس���تطلع فيه آراءهم حول 

مدى األمن الش���خصي ال���ذي يتمتعون به هن���اك. و«رغم أن 

االس���تطالعات ال تعبر دائما عن حقيقة الوضع في الميدان« � 

كما الحظ التقرير � إال أن اس���تطالع الشرطة هذا »هو الوثيقة 

الوحيدة المتاحة للحصول على مؤشر ما حول الشعور / عدم 

الش���عور باألمن واألمان لدى س���كان األحياء الجنوبية في تل 

أبيب«. و«ترسم نتائج هذا االستطالع األخير، عن العام 2015، 

ص���ورة مقلقة للغاية: 62% من اإلس���رائيليين في جنوب تل 

أبيب يخش���ون الخروج من منازلهم في س���اعات الظالم؛ %40 

منهم ال يش���عرون بأنهم آمنون حتى بي���ن جدران منازلهم 

من���ذ مغيب الش���مس؛ 34% منهم عبروا ع���ن خوفهم من أن 

يكونوا ضحايا ألعمال عنف، س���واء باعتداء جسدي مباشر أو 

بالتهديد«. 

أما »الس���بب المركزي« لهذا الش���عور بالخ���وف بين هؤالء 

السكان فهو، كما يشدد التقرير، »مجموعة غير اإلسرائيليين 

التي تس���كن في المنطقة«! إذ تشكل هذه »المجموعة« %64 

من مصادر القلق التي يساور اإلسرائيليين في تلك األحياء. 

وإلى جانبها، ثمة مجموعتان أخريان تثير هذا القلق وتدني 

الشعور باألمن واألمان في تلك المنطقة هما: »المدمنون على 

المخدرات« و«المشردون بال مأوى«. 

إل���ى جانب ما ذكر أعاله عن »الفجوة الديمغرافية« و«تراجع 

الش���عور باألمن واألمان«، يش���ير تقرير »مي���داه« إلى جانب 

آخر من االنعكاسات الس���لبية المترتبة على وجود الالجئين 

األفارق���ة في تل���ك األحياء من مدينة ت���ل أبيب، وخاصة في 

المجال االجتماعي � االقتص���ادي. ويركز التقرير هنا على أن 

»بلدية تل أبيب تس���تثمر في أبناء المتس���للين على حساب 

اإلسرائيليين«! 

وللتدلي���ل على ه���ذا، يق���ول التقرير إن بلدي���ة تل أبيب 

رص���دت في الع���ام 2015 مبلغ���ا يزيد عن 64 مليون ش���يكل 

لمعالجة أوضاع »الس���كان األجانب في جنوب تل أبيب«، وهو 

ما يش���كل زيادة بنس���بة 40% عن الميزانية التي خصصتها 

البلدية لألجانب في العام 2013. أما في العام الجاري، 2017، 

فيتوق���ع أن تصل ه���ذه الميزانية إلى أكثر م���ن 100 مليون 

ش���يكل ... »وهذا كله يأتي على حساب السكان القدامى )أي 

اإلسرائيليين � اليهود( في جنوب تل أبيب، والذين يضطرون 

إلى الهرب والبحث عن أماكن أخرى للسكن«!.

اليمين اإلسرائيلي: الالجئون األفارقة “برميل بارود” في جنوب تل أبيب!
*عدد “المتسللين األفارقة” في األحياء الجنوبية الخمسة في مدينة تل أبيب يتراوح بين 48 ألفًا و60 ألفًا، بينما انخفض عدد اإلسرائيليين )اليهود( في تلك األحياء إلى 39150 شخصًا فقط!*

أكدت كل التقارير اإلس���رائيلية على مدى السنوات الماضية 

أن التبادل التجاري التركي اإلس���رائيلي لم يتوقف في أي وقت 

حتى خ���الل “األزمة” السياس���ية المعلنة بي���ن الجانبين، منذ 

الع���ام 2009 وحتى منتص���ف العام الماضي، حي���ن تم توقيع 

اتفاق المصالحة بين الجانبين. وليس هذا فحسب، بل إنه خالل 

سنوات “األزمة” س���جل التبادل التجاري ذروة غير مسبوقة من 

حيث حجمه، لتكون تركيا الدولة الخامس���ة في العالم من حيث 

حجم االس���تيراد من إس���رائيل. ولكن اآلن بدأ الحديث عن هذا 

التعاون بش���كل علني أكثر، كما جاء على لسان السفير التركي 

الجديد في تل أبيب كمال أوكيم.

ووردت تصريح���ات أوكي���م في مقابلة معه ف���ي مجلة خاصة 

أصدرها الجانب اإلس���رائيلي في “المجلس االقتصادي والغرفة 

التجارية التركية اإلس���رائيلية”، الذي مّر على اقامته في مطلع 

العام الجاري 25 عاما. كما أكد عدد من المسؤولين اإلسرائيليين 

في مجاالت مختلفة على ج���ودة العالقات االقتصادية التركية 

اإلس���رائيلية، وأكدوا أن الجانبين بصدد التوصل إلى اتفاقيات، 

من ش���أنها أن تنقل التبادل التجاري والتعاون االقتصادي إلى 

مرحلة أكبر.

وكانت األزمة المعلنة بين الجانبين اإلسرائيلي والتركي، التي 

امتدت على مدى سبع سنوات، وتأججت بشكل خاص في العام 

2010، في أعقاب أس���طول الحرية، قد انتهت باتفاق مش���ترك، 

تم التوقيع عليه في ش���هر حزيران 2016. وينص على أن تدفع 

إسرائيل تعويضات لضحايا مجزرة اسطول الحرية، وضمان عدم 

محاكمة جنودها وضابطها. كما ينص االتفاق الذي سيقود إلى 

تع���اون في قطاع الغاز، على أن تنقل تركي���ا إلى قطاع غزة عبر 

سلطات االحتالل “مساعدات انس���انية” غير محدودة. وقد أقر 

البرلمان التركي االتفاق في وقت الحق، بعد تأخير محدود بفعل 

محاولة االنقالب الفاشلة، في صيف العام الماضي.

إال أنه على الرغم من س���حب س���فيري الجانبي���ن، والكثير من 

الس���جاالت السياسية على مر الس���نوات األخيرة، فإن العالقات 

االقتصادية لم تتوقف، بل ازدهرت وتزايدت، بينما التراجعات 

كان���ت مرحلية، وكتأث���ر باألزمة االقتصادي���ة العالمية. فمثال 

س���جل العام 2014 ذروة في التبادل التجاري بين الجانبين وبلغ 

8ر6 مليار دوالر. 

وحسب تقرير إسرائيلي فإن الصادرات إلى تركيا ارتفعت من 

الع���ام 2000 إلى العام 2014، بما نس���بته 534%، من 434 مليون 

دوالر إل���ى ما 8ر2 مليار دوالر. وفي حين أن الصادرات إلى تركيا 

ش���كلت في العام 2000 ما نس���بته 4ر1% من اجمالي الصادرات 

اإلس���رائيلية، فقد ش���كلت في الع���ام 2014 ما نس���بته 4% من 

اجمالي الصادرات اإلسرائيلية. 

وكان واضحا أن مس���ألة الغاز، الذي تس���يطر عليه إس���رائيل 

في البحر األبيض المتوس���ط، لعبت دورا في التقارب السياسي 

بي���ن الجانبين، إذ تكثفت االتصاالت ف���ي ظل األزمة بين تركيا 

وروس���يا، على خلفية اسقاط طائرة روسية في األجواء السورية، 

وتخوف تركيا من أن ينعكس هذا على تزودها بالغاز الروس���ي. 

وف���ي حينه أش���ار وزير االس���كان اإلس���رائيلي ي���وآف غاالنت 

إلى أن االتفاق التركي اإلس���رائيلي يرتكز عل���ى أهمية أمنية 

واقتصادية هائلة. وأش���ار إلى أن حقول الغاز في البحر األبيض 

المتوسط كانت ورقة مس���اومة هامة في المفاوضات وساعدت 

في التوصل إلى االتفاق.

العالقات لم تتوقف بل ازدهرت
ويقول الس���فير التركي في تل أبيب كمال أوكيم، في مقابلة 

تضمنته���ا المجلة، إن العالقات السياس���ية بي���ن الجانبين لم 

تتوق���ف، وكذا العالق���ات االقتصادية، بل ازده���رت، وما يثبت 

هذا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف تقريبا قبل 

عامين، إذ رأينا أن التبادل ارتفع من 5ر2 مليار دوالر، إلى حوالي 

5 مليارات دوالر، وهذا ُيعد ذروة حتى اآلن )أكد تقرير صادر عن 

معهد الصادرات اإلس���رائيلي أن حج���م التبادل في العام 2014 

بلغ 8ر6 مليار دوالر(.

ويتابع أوكيم قائال: صحيح أنه في العامين األخيرين س���جل 

التب���ادل التج���اري تراجعا إلى مس���توى 7ر3 ملي���ار دوالر، في 

كل واح���د من العامين، إال أن قس���ما من ه���ذا التراجع نابع من 

تغيير س���عر صرف الدوالر، وتراجع أس���عار النفط، وأثر هذان 

األمران بش���كل كبير جدا على حجم التبادل، ألن قسما كبيرا من 

الصادرات اإلس���رائيلية إلى تركيا هي مواد وبضائع كيميائية، 

ومن منتوجات النفط. ويقول الس���فير “إنني على ثقة بأن حجم 

التبادل سيتحسن ويعود إلى سابق مستواه، وحتى سيزيد”.

ويضيف السفير أوكيم قائال إن المبدأ المركزي الذي يوجهنا 

هو أننا نريد توسيع وتقوية العالقات االقتصادية في كل مجال 

ممك���ن، وأن ال نميز مجاال عن مجال آخر. لدينا مخططات للتعاون 

في مجاالت كثيرة، ومن بينها السياحة، والمشاركة في عطاءات 

حكومية وخدمات وغيرها.

ويقول أوكيم “إن رجال أعمال وش���ركات من تركيا متحمسون 

جدا إليجاد الف���رص الجديدة، للوصول إلى إس���رائيل، والعمل 

فيها. ومنذ اآلن توجد مش���اريع كثيرة تنفذها شركات تركية 

في إس���رائيل، مثل توسيع الموانئ، وبناء ش���بكات مواصالت، 

ومش���اريع في مجال البناء االس���كاني وغيرها. وأنا واثق من أن 

تركيا تستطيع أن تكون الشريك االفضل لدولة إسرائيل، أيضا 

بالمقارنة مع دول أخرى في العالم مثل الصين، ش���ريكة جيدة 

لرجال األعمال اإلسرائيليين، ولمطوري البنى التحتية وغيرهم. 

إننا نريد التداول في كل مش���روع يتم عرض���ه، وأن يكون على 

طاول���ة المفاوض���ات، من أجل الدف���ع به مع ممثلي الش���ركات 

والجهات اإلسرائيلية ذات الصلة”. 

ويتابع أوكيم قائال: “إنني ال أس���تطيع انكار أن مجالي الطاقة 

والس���ياحة هما المج���االن األكثر ضمانا وحجما بش���كل خاص. 

وأعتقد أن قط���اع التكنولوجيا والفروع المتفرعة منه هي أيضا 

تحمل فرص���ا كبيرة، وعلى الجهات التركية أن تفحص أين هي 

االستثمارات األفضل للعمل فيها”.

ويقول أوكي���م إن العالقات االقتصادية قوية، “كما أن القرب 

الجغرافي بين الدولتين يس���هل اقامة وتوطيد العالقات. وفي 

المس���تقبل لربما يتم رب���ط أنبوب غاز في أعم���اق البحر وأيضا 

كابل كهرباء، وفي المستقبل االبعد كابل اتصاالت أيضا وغيره. 

وم���ن المهم ج���دا أن نفهم أن التقدم ف���ي العالقات والتعاون 

بين الجانبين، س���يتم توجيههما بموجب المصالح المتبادلة. 

وهن���اك ميزة اضافية للتعاون ونحن نفحص اين هي احتماالت 

المصال���ح المش���تركة. إننا نريد اج���راء حوار موس���ع وفي كل 

المواضيع هذه”.

هل تشكل تركيا محطة عبور لدول أخرى؟
يقول رئيس معهد الصادرات اإلس���رائيلي رمزي غباي، لمجلة 

المجل���س االقتصادي والغرفة التجارية اإلس���رائيلية التركية، 

“إنه في كل سنوات األزمة استمر وصول الوفود ورجال األعمال 

م���ن تركيا إلى إس���رائيل، وتم الحف���اظ على العالق���ات. واآلن 

نحن ف���ي اعقاب التوقيع على اتف���اق المصالحة والتطبيع بين 

الدولتي���ن، ونقف ام���ام مرحلة تحول ايجابي، وم���ا نؤمن به أن 

العالقات االقتصادية ستقوى بين الدولتين”.

ويتابع غباي قائال إن إلسرائيل وتركيا شبكة عالقات اقتصادية 

واس���عة وطويلة األم���د. وحجم التب���ادل التجاري اإلس���رائيلي 

التركي وصل في العام 2015 إلى 4 مليارات دوالر. وبين العامين 

2015 و2016، طرأ تراجع في الصادرات اإلس���رائيلية إلى تركيا، 

بسبب تراجع صادرات البضائع الكيميائية ومنتوجات النفط، إذ 

هبطت بنس���بة 44%، مقارنة مع ما كان في العام 2015. والسبب 

المرك���زي لتقلص هذه الصادرات هو التراجع الحاد في أس���عار 

الطاق���ة العالمية، اضافة إل���ى تأثير ملم���وس لتراجع التجارة 

الدولية تمثلت بتراجع الطلب والمنافسة في االسواق العالمية. 

ويش���ير غباي إلى أن الصادرات الكيميائية اإلس���رائيلية إلى 

تركي���ا ليس م���ن المفروض انه���ا مخصصة كلها إلى الس���وق 

التركية المحلية، بل إن تركيا تش���كل محطة انتقال قسم كبير 

من ه���ذه البضائع إلى دول أخرى تصدر له���ا تركيا. وما يقوله 

غباي باإلمكان تفس���يره بأن تركيا قد تك���ون قناة نقل بضائع 

إس���رائيلية إلى دول ال تقي���م عالقات مع إس���رائيل، مع أن من 

مصلحة األخيرة عقد اتفاقيات تجارية مباشرة مع أكبر عدد من 

دول العالم.

ويقول غباي “بكلمات أخرى، فإن الصادرات إلى تركيا محددة 

بشكل كبير، ولهذا فإنها تتأثر بشكل جوهري من التغيرات في 

هذا القطاع، كما ه���و حاصل في مجال الكيميائيات ومنتوجات 

النف���ط. ومن هنا تكم���ن أهمي���ة تنويع وتش���عب الصادرات 

اإلس���رائيلية إلى تركيا. فتركيا هي عنوان الصادرات الخامس 

من حيث حجمه للصناعات اإلس���رائيلية، بعد الواليات المتحدة 

األميركية، والمملكة المتحدة، والصين وهولندا”.

ويختم غباي قائال إن اتفاق المصالحة بين إس���رائيل وتركيا 

يخلق فرصا جديدة لمس���تقبل جديد. وإذا م���ا عرفت الدولتان 

كيف تستغالن الفرصة السانحة، فإن التبادل التجاري بينهما 

سيرتفع لصالح الجانبين.

من ناحيته يقول س���فير إس���رائيل في أنق���رة، ايتان نائيه، 

إن الدولتين تضعان على رأس س���لم األولويات مسألة التعاون 

االقتصادي التجاري، وتنويع التجارة وتوسيعها، من خالل ابرام 

اتفاقيات مناس���بة، ومن خالل تعديل اتفاقيات التجارة الحرة، 

واتفاقيات اقتصادية أخرى، واجراء مسح لمجاالت تعاون أخرى، 

بما في ذلك تعاون متبادل في العطاءات الحكومية. وفي األشهر 

القريبة ستكون زيارات وزراء متبادلة ذوي عالقة باالقتصاد، إلى 

جانب وفود اقتصادية لدفع العالقات بين الجانبين.

أما رئي���س اتحاد الصناعيين اإلس���رائيليين ش���راغا بروش، 

فيق���ول في كلم���ة افتتاحي���ة لمجل���ة المجل���س االقتصادي 

والغرفة التجارية اإلس���رائيلية التركي���ة، إنه في بدايات العام 

2017، مّرت 25 عام���ا على اقامة المجل���س االقتصادي والغرفة 

التجارية اإلس���رائيلية التركية، وكلنا نشهد حالة االستنهاض 

في العالق���ات والمرحلة الجدي���دة بين الدولتي���ن، منذ اتفاق 

المصالحة الذي تم توقيعه في ش���هر حزي���ران 2016. فتركيا 

شريكة مركزية للصناعات اإلس���رائيلية، إن كان في الصادرات 

أو االستيراد. والقرب الجغرافي بين الدولتين يسمح لنا بتعزيز 

التعاون بشكل أفضل بكثير.

وتابع بروش قائال إن التجربة مع تركيا دلت على أنه أيضا في 

ظل أزمة سياس���ية اس���تمرت العالقات التجارية بين الدولتين 

مس���تقرة، وحتى أن االس���تيراد من تركيا ارتف���ع بين العامين 

2011 و2015 بنسبة 13%. وأضاف: إننا نبارك العالقات المتطورة 

والحوار بينن���ا وبين الجهات االقتصادي���ة الموازية في تركيا، 

ونأم���ل التوصل خالل العام الجاري إلى اتفاقيات جديدة، تدفع 

بالعالقات إلى األمام أكثر.

وتؤكد الباحثة ف���ي “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة 

تل أبيب د. غاليا ليندنش���تراوس إن مجرد اس���تئناف التعاون 

الرسمي بين إس���رائيل وحلف الناتو، وفتح المكتب اإلسرائيلي 

في مقر الناتو، هو ثمرة اسقاط حق النقض )الفيتو( التركي في 

الحلف، وهذا أيضا ثمرة اس���تئناف العالقات الدبلوماسية بين 

الجانبين. وعدا هذا، فإن أح���د المحفزات للتوقيع على اتفاقية 

التطبيع، كان امكانية تصدير الغاز من تركيا إلى إسرائيل، على 

الرغم من أنه حتى في حال توقيع اتفاقية بين الجانبين بش���أن 

الغاز، فإن امكانية تطبيقها ما تزال موضع ش���ك. ولكن في كل 

األحوال فإن احتمال االتفاق كان له التأثير األكبر على التوقيع.

يذكر أنه حينما ت���م اإلعالن عن توقيع االتفاق، جرى الحديث 

عن احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق لمد أنبوب غاز من الحقول 

التي تسيطر عليها إس���رائيل في البحر االبيض المتوسط، إلى 

تركيا، ومنها إلى دول أوروبية.

وتقول ليندنش���تراوس إنه إلى جانب كل ه���ذا، فإن الجانب 

التركي ما يزال يس���لط تركيزه على الش���أن الفلسطيني، ولكن 

بشكل خاص على إعادة اعمار قطاع غزة، وهي قضية كانت سببا 

في المماحكات الكثيرة بين الجانبين اإلسرائيلي والتركي على 

مدى سنوات. 

وتضيف ليندنش���تراوس أن قسما من المش���اريع المرتبطة 

باع���ادة اعمار قطاع غزة صعب جدا من حيث التنفيذ، على ضوء 

اس���تفحال أزمة الكهرباء في القطاع. وق���د اتفقت تركيا وقطر 

على تزويد القطاع بكميات س���والر تكفي النتاج الكهرباء على 

مدى ثالثة اش���هر، إال أن تركيا تأم���ل التعاون مع ألمانيا القامة 

محطة قوة جديدة النتاج الكهرباء.

يذكر أن تركيا كانت قد تنازلت خالل المفاوضات عن طلب رفع 

الحصار عن قطاع غزة، بحس���ب ما ذكرت إسرائيل؛ وفي المقابل 

فإن تركيا أعلنت أن االتفاق يسمح لها بنقل بضائع “مساعدات 

انسانية” دون تحديد كميات إلى قطاع غزة. لكن هذه البضائع 

س���تصل إلى ميناء إسرائيلي وستكون خاضعة لفحص وأنظمة 

سلطات االحتالل، التي ستتولى نقل البضائع إلى قطاع غزة.

]ب. ج[ 

التبادل التجاري التركي- اإلسرائيلي سجل ذروة حتى خالل األزمة ويستعد ألكثر!
*السفير التركي في تل أبيب: نريد تنويع التبادل االقتصادي مع إسرائيل *تركيا شكلت محطة لنقل بضائع كيميائية ونفطية إسرائيلية إلى دول أخرى*

الجئون أفارقة على قارعة طريق في تل ابيب.
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هل تتناقض العنصرية مع »قيم« 
المجتمع اإلسرائيلي حقا؟

بقلم: غاليا بونيه )*(

قبل مدة س���معت قصة ش���خصية من ممثل فلس���طيني كان أحد 

نجوم مسلس���ل تلفزيوني إسرائيلي رائج قبل س���نوات كثيرة. قال 

ه���ذا الممثل إنه ف���ي أحد األيام أوقف���ه رجل في الش���ارع وعانقه 

بانفعال وتقدير، ومن ثم س���أله: »قل لي، كيف تس���تطيع التحدث 

بالعربية بهذه الصورة؟«. فأجاب���ه الممثل: »ماذا تقصد، أنا عربي!«. 

عنده���ا خفض الرجل عينيه وقال: »أوه خس���ارة..!«. في هذه اللحظة 

قرر الممثل أال يعمل في إسرائيل بعد ذلك.

تعالوا نتص���ور عالما مثالي���ا يحقق فيه الخطاب الع���ام والبرامج 

التربوي���ة واالجتماعي���ة التي تح���ارب العنصرية النج���اح. هل كان 

بمق���دور هذا من���ع الموقف المذك���ور؟ عندما نتح���دث ونربي ضد 

العنصري���ة، ماذا نقصد؟ ما هو هذا الش���يء الس���يء الذي يس���مى 

عنصرية ونريد تغييره؟

في موقع وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية كتب بخصوص اليوم 

العالمي لمحاربة العنصرية )الذي يصادف كل عام في يوم 21 آذار(: 

“في الس���نوات األخيرة نش���هد ظاهرة متس���عة من العنصرية في 

المجتمع اإلس���رائيلي، من س���ماتها عالقات من الكراهية، التمييز، 

النبذ، والتشهير بمجموعة ما بسبب لون البشرة، الطائفة أو األصول. 

إن ظاه���رة العنصري���ة تتناق���ض مع قي���م ديمقراطي���ة كالكرامة 

والمساواة. كما أنها تتجلى في أحيان كثيرة بمظاهر عنف صعبة”. 

ه���ذا التصريح يعكس التوجه الس���ائد في المجتم���ع حول “ظاهرة 

العنصري���ة” التي يتم تصويره���ا كما لو أنها ظاه���رة خارج حدود 

المس���موح والمقبول والمتبع وتتناقض مع القيم التي يرتكز عليها 

المجتمع.

ولكن هل تتناقض العنصرية مع قيمنا حقًا؟

إن العنصرية هي تنشئة اجتماعية تموضع األبيض، وفي إسرائيل 

اليهودي أيضًا، في رأس الهرم، مثلما يموضع النظام األبوي الرجل، 

ومثلما تموضع الغيرية المغاير جنس���يًا في أس���فل الهرم. وإذا ما 

فحصن���ا قيم المجتمع بحس���ب األدلة، وليس بحس���ب التصريحات، 

لوجدنا أنه يحافظ على نظام اجتماعي عنصري واضح بدرجة كبيرة. 

والثقاف���ة المهيمنة تعزز وتستنس���خ هذا النظام بش���كل يومي. 

باإلم���كان الوقوف على ذل���ك من خالل التمعن ف���ي معايير الجمال 

والجودة: من يحص���ل على تمثيل في الحيز العام، بأية طريقة، ومن 

حكى ومن ال؟ من يحتل مكانا أكبر 
ُ
���دّرس قصته وت

ُ
يغيب عنه؟ من ت

ومن يتم اقصاءه وإسكاته؟ من لديه الحق بأن يكون فردًا ومن يعتبر 

دائمًا وأبدًا ممثاُل لمجموعة ما؟.

 إلى ذلك، هناك لدى المجتمع آلي���ات تضمن الحفاظ على 
ً
إضاف���ة

النظام االجتماعي- بواس���طة القوانين، األنظمة، االجراءات وغيرها- 

وباإلم���كان رؤية نتائج هذه في كل األجهزة: في التربية )من يحصل 

على ش���هادة “بجروت” كاملة ومن ال؟ من ينتس���ب لمساق التعليم 

النظري ومن للمهني؟ من يتواجد في الجامعات ومن ال؟(؛ في الصحة 

)م���ن يعيش أكثر من اآلخر؟ من معافى أكث���ر ومن مريض أكثر؟ من 

لديه متناولي���ة للخدمات ومن ال؟(؛ في القضاء )من يعاقب بش���كل 

مشدد ومن يحصل على تسهيالت وعلى عفو؟ من يجلس في السجن 

ومن ال؟(؛ في الشرطة )من يعتقلون بشكل يومي ومن ال يعتقلون؟(؛ 

في االسكان )من يسكن أين وبأية ظروف؟(؛ في االقتصاد )من فقير 

ومن غني؟(؛ في السياس���ة )من يسيطر ويقرر في السياسة ومن ال؟( 

وم���ا إلى ذلك. وإذا ما افترضنا أنه ال توجد من الناحية الجينية ميول 

طبيعية ل���دى أية مجموعة لإلجرام، المرض وع���دم النجاح، بإمكاننا 

أن نس���تنتج أن المجتمع خلق هرمية معينة، وأن كل اآلليات تعمل 

بصورة مدمجة لكي تس���تبقي هذه الهرمية كما هي منعكس���ة في 

المعطيات.

جميعنا- س���واء كنا نربح أم نخس���ر من هذه الطريقة- نذوت هذه 

التنشئة ونستمر في استنساخها واستبقائها غالبًا من دون وعي أو 

قص���د بأن هذا ما نقوم به. وعملية التذويت هذه عميقة لدرجة أنها 

تخلق أحكاما مس���بقة تبدو طبيعية للغاية. كما أن المجتمع يوفر لنا 

مجموعة من التبريرات لوجود هذا النظام االجتماعي. إن عبارة “هذا 

متبع ف���ي ثقافتكم” هي أكثر تبرير ش���ائع، ولكن هناك تكتيكات 

أخ���رى لإلنكار واتهام الضحي���ة، وال تكفي قصص النج���اح القليلة 

إلثبات إنصاف النظام القائم.

به����ذه الطرق يكرس المجتمع نظام����ا اجتماعيا وحدودا تقرر من 

في الداخل ومن يبقى في الخارج، من في األعلى ومن في األس����فل. 

من يشعر باألمان في مكانه، يستطيع أن يتحدث عن قيم عليا دون 

أن يخاط����ر بمكانته ووضعه. أما م����ن يتواجد على الحد بين الداخل 

والخ����ارج، عليه أحيانًا أن يحارب على مكانته، وأن يمس����ك الحدود 

بق����وة كي يكون في الداخل. هذا اإلمس����اك بالح����د ممكن أيضًا أن 

يكون عنيفًا وفظًا وبش����عًا. ولكن إذا ما انش����غلنا فقط في ش����جبه، 

ولم ننظر إلى من وما  يحميه، لن ندحر العنصرية بل س����نقوم فقط 

بتغطيتها.

إن معاينة المش���كلة بهذه الطريقة تس���تدعي تعام���اًل مختلفًا 

للغاية. فهي ال تنش���غل في وس���م من هو عنصري وما هو التصرف 

العنصري، وال بالشجب وبترسيم حدود الخطاب. عوضًا عن ذلك، هي 

تستدعي استقراء عميقًا وتغييرًا عميقًا للنظام االجتماعي القائم، 

وتش���جع التفكير النقدي الذي يكشف ويتحدى هذا النظام، مكاننا 

ف���ي داخله ومكانه ف���ي داخلنا، وتحثنا عل���ى أن نتصور كيف يبدو 

المجتمع غير العنصري، وماذا علينا وباستطاعتنا أن نفعل كي نخلق 

مجتمعًا من هذا النوع.

الموق���ف الذي وصفته في مس���تهل المقال لم ينط���و على عمل 

عني���ف أو متطرف، وال عل���ى تمييز فظ. كانت هن���اك كلمتان فقط 

وعناق. بحسب التوجه الذي ينظر إلى العنصرية كظاهرة من مظاهر 

الكراهي���ة، ليس هناك الكثير مما نفعله بهذا الموقف، في حين أن 

التوجه الذي يرى في العنصرية تنش���ئة اجتماعية يكشف الكثير 

وبإمكانه أن يكون نقطة انطالق خصبة للتعلم والتغيير.

)*( أســـتاذة جامعية إســـرائيلية وزميلة في “مدرســـة مندل للقيادة 

التربوية”. المقال عن موقع “هعوكتس” )اللسعة( اإللكتروني.

كتب برهوم جرايسي:

أنهى الكنيست اإلسرائيلي األسبوع الفائت الدورة الشتوية، بعد أن واصل 

تش���ريع سلس���لة من القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالس���تيطان، 

وأبرزها سن قانون بالقراءة النهائية يجيز نهب األراضي الفلسطينية بملكية 

خاصة في الضفة المحتلة )“قانون التس���وية”(، بهدف تثبيت عشرات البؤر 

االستيطانية، وسّن مش���روع قانون بالقراءة التمهيدية يحظر آذان المساجد 

وبال���ذات آذان الفجر، إلى جانب سلس���لة من القوانين األخ���رى. كما أن الدورة 

الش���توية شهدت ثالث عواصف كل واحدة منها قادت فورا إلى طرح احتمال 

اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، إال أنها تالشت كلها. 

وعلى الرغم من هذا، فإن احتمال االنتخابات المبكرة ما زال في األجواء، إال أن 

المقرر األقوى بشأنها سيكون تحالف أحزاب المستوطنين “البيت اليهودي”، 

الراب���ح األكبر من بين أحزاب االئتالف من انتخابات كهذه. وهذا صحيح، حتى 

وإن فاجأ بنيامين نتنياهو الحلبة السياسية مجددا بقرار حل الحكومة الحالية 

والتوجه إلى انتخابات مبك���رة. وبموازاة ذلك، فإن احتمال بقاء هذه الحكومة 

حتى انقضاء مدتها القانونية في خريف العام 2019 ما يزال واردا.

العواصف!
كانت العاصفة األولى حول ش���بهات الفساد ضد بنيامين نتنياهو وزوجته، 

التي تفجرت في الشهر األخير من العام الماضي، وما تزال التحقيقات جارية 

بشأنها، وقد تنضم لها تحقيقات أخرى.

والعاصف���ة الثانية دارت حول اخالء البؤرة االس���تيطانية “عمونه”، ومعها 

قانون نهب األراضي الفلس���طينية في الضفة، المس���مى “قانون التسوية”. 

فقد طالب تحالف أحزاب المس���توطنين “البيت اليهودي” بأن تسن الحكومة 

الحالية قوانين لضم الكتل االستيطانية إلى ما يسمى “السيادة اإلسرائيلية”، 

مس���تغلين بدء والية الرئيس دونالد ترامب. إال أن هذه العاصفة تالشت بعد 

أن أق���ر نتنياهو اقامة مس���توطنة جديدة، وهو القرار الذي صدر رس���ميا في 

االس���بوع الماضي. وثانيا، بثت إدارة الرئيس ترامب، بعد أيام من بدء عملها، 

رسائل للحكومة اإلسرائيلية من شأنها أن تخفض سقف التوقعات، الذي كان 

لدى أحزاب المستوطنين بشأن االستيطان ومستقبل الحل، على الرغم من كل 

التقارب إل���ى درجة االلتصاق في مواقف البيت األبيض من سياس���ة اليمين 

اإلسرائيلي األكثر تشددا.

أم���ا العاصف���ة الثالث���ة واألخيرة، فق���د دارت ح���ول هيئة الب���ث اإلذاعي 

والتلفزيون���ي الجديدة، التي من المفترض أن تبدأ عملها في نهاية الش���هر 

الج���اري. فقد عاد نتنياهو وطلب مجددا الغاء الهيئ���ة الجديدة واالبقاء على 

القديمة، بعد أن لمس أن هيكلي���ة الهيئة الجديدة، من حيث طواقم الصف 

االول م���ن العاملي���ن، وخاصة أولئك الذين سيس���يطرون عل���ى الميكروفون، 

ال يروقون لنتنياهو ش���خصيا. وه���ذا كالم ورد في تقاري���ر صحافية عديدة، 

ولكن ثبتت صحته في ش���كل انتهاء األزمة، الت���ي دارت بين نتنياهو ووزير 

المالية موش���يه كحلون، والتي هدد خاللها نتنياهو طيلة الوقت بالتوجه إلى 

انتخابات برلمانية.   

وق���د انتهت هذه األزمة بالتوصل إلى حل، يقضي بإخراج البرامج االخبارية، 

وبضمنها نشرات االخبار، واللقاءات مع السياسيين، من عمل السلطة الجديدة، 

وتشكيل اطار جديد يديره أحد المقربين من نتنياهو. 

وتش���ير استطالعات الرأي في االش���هر األخيرة، ولكن بالذات في الشهرين 

األخيرين، إلى أن حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو سيخس���ر خمسة مقاعد أو 

أكثر من المقاعد ال� 30 التي له حاليا. بينما سيقفز حزب “يش عتيد” )يوجد 

مس���تقبل( من 11 مقعدا اليوم إلى ما بين 24 وحت���ى 26 مقعدا، وفي عدد من 

اس���تطالعات الرأي تبوأ هذا الحزب صدارة النتائج، دون أي تفس���ير منطقي 

لهذه النتيجة.

أما بشأن أحزاب االئتالف الحالي، فإن جميع األحزاب ستخسر أو تحافظ على 

مقاعدها، باس���تثناء تحالف أحزاب المستوطنين “البيت اليهودي”، الذي له 

حاليا 8 مقاعد، وقد يرتفع إلى 12 وحتى 13 مقعدا.

لك���ن صدارة النتائج وحدها ال تكفي، بل على الح���زب الفائز أن يكون قادرا 

على تش���كيل الحكومة التالية. وحسب نتائج اس���تطالعات الرأي ككل، فإنه 

حتى لو حل “الليكود” ثانيا، وبفارق صغير عن “يوجد مس���تقبل”، فس���يظل 

وحده القادر على تش���كيل الحكومة التالية، ألن “يوجد مس���تقبل”، لن يجد 

أكثرية برلمانية تدعمه. 

يبقى السؤال: أي من األحزاب معني بانتخابات مبكرة؟.

وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه هنا.   

“الليكود”
مع تفجر قضية ش���بهات الفس���اد ضد بنيامين نتنياهو سرت أحاديث عن 

أن نتنياه���و قد يبادر إلى انتخابات مبكرة، كي يوقف هذه التحقيقات، إال أن 

كل المحللين أجمعوا على أن خطوة كهذه ستكون ضربة مرتدة على نتنياهو 

وتعمق ورطته في ش���بهات الفس���اد. وفي المقابل، ف���إن الحديث عن انتهاء 

الحياة السياس���ية لنتنياهو كان سابقا ألوانه، ألن ش���بهات الفساد قد يتم 

حسمها بعد فترة طويلة جدا، وليس بالضرورة أن تنتهي بلوائح اتهام.

وك���ذا حينما فّج���ر نتنياهو قضية هيئ���ة البث، فقد ت���م اتهامه على أنه 

سيس���تغل ه���ذه القضية كذريعة، بينما الس���بب األقوى لديه هو ش���بهات 

الفس���اد. ما يعني أن هناك انطباعا ب���أن نتنياهو معن���ي بانتخابات مبكرة، 

ولكن ليس بالضرورة سيكون الرابح فيها. فحسب استطالعات الرأي، كما ذكر 

هنا، سيخس���ر الليكود بعضا من مقاعده ال� 30، ما يعني أن نتنياهو سيواجه 

مش���كلة أصعب لدى تش���كيل حكومة بعد انتخابات، وسيكون فيها اضعف 

مما هو اآلن. ولهذا ٌيس���أل السؤال، لماذا نتنياهو معني حقا، حسب ما ُينشر، 

بانتخابات مبكرة سيخرج منها ضعيفا، مقارنة مع وضعيته اليوم؟. 

كذلك في حال بادر نتنياهو فعال إلى انتخابات مبكرة، سيكون أمام مساءلة 

الجمهور الواس���ع، حول الحاجة النتخابات مبكرة، في الوقت الذي يظهر فيه 

ثب���ات االئتالف، وأن الموازنة العامة مقررة حت���ى نهاية العام 2018، ما يدل 

عل���ى ثبات اقتصادي ومالي للحكومة الحالية. وس���يكون رد نتنياهو ضعيفا، 

فيما لو بادر فعال النتخابات كهذه.

“البيت اليهودي”
كما ذكر، فإن تحالف أحزاب المس���توطنين، “البيت اليه���ودي”، هو الرابح 

الوحيد م���ن ضمن أحزاب االئتالف الحاكم، في ما لو جرت االنتخابات في هذه 

المرحلة، فإن المقاعد األربعة أو الخمسة االضافية التي تتوقع له استطالعات 

ال���رأي أن يحققها في االنتخابات، س���تعزز من قوته أكثر مما هي اآلن، خاصة 

وأن���ه يدرك أنه ف���ي كل األحوال س���يكون خياره حزب “الليكود” لتش���كيل 

حكومة ما بعد االنتخابات.

ولهذا فإن صاحب القرار األقوى لحل الحكومة الحالية والتوجه إلى انتخابات 

ه���و “البيت اليهودي”. وعلى الرغ���م من هذا، فإنه ال يمك���ن تجاهل أن هذا 

التحالف، وخاصة رئيس���ه وزي���ر التعليم نفتالي بينيت، مث���ل حيتان المال 

الداعمين لش���خص بيني���ت، ال يرى ضرورة للتوجه إل���ى انتخابات مبكرة. كما 

أن القاعدة الجماهيرية األساس���ية لهذا التحالف، المؤلفة من المستوطنين 

وتيارهم المتغلغل في البلدات اإلس���رائيلية، ال ترى حاجة النتخابات مبكرة، 

تنهي الحكومة األفضل للمستوطنين واليمين المتطرف.

“يوجد مستقبل”
السؤال األكثر حيرة للمراقبين والمحللين هو سر هذه القوة التي تتوقعها 

اس���تطالعات الرأي لحزب “يش عتيد” )يوجد مستقبل(، بزعامة النائب يائير 

لبيد، الذي تتوقع له استطالعات الرأي أن يقفز من 11 مقعدا اليوم، إلى ما بين 

24 وحتى 26 مقعدا، ويحتل الصدارة. فهذا حزب أسس���ه ش���خص لبيد، دون 

هيكلي���ة حزبية واضحة، بل هو حزب محكوم أساس���ا بقرار لبيد ذاته، وحصل 

في انتخابات 2013 على 19 مقعدا، وانهار إلى مس���توى 11 مقعدا بعد عامين، 

في انتخابات 2015.

وهذا الحزب ال يبدي تميزا وهو في صفوف المعارضة، بل يزيد من حين إلى 

آخر منافسته لليمين المتش���دد، وهذا ينعكس في شكل خطابه، وفي أدائه 

في مسلس���ل القوانين العنصرية، والداعمة لالحتالل واالستيطان. ولهذا فإن 

األصوات التي يحصل عليها في استطالعات الرأي، هي أصوات احتجاج ويأس 

من القوى السياس���ية القائمة، وبالذات من تحالف “المعس���كر الصهيوني”، 

الذي سنأتي عليه، وليس من منطلق التميز في مواقفه، أو لكونه بديال للحكم 

القائم.

“المعسكر الصهيوني”
تحالف “المعسكر الصهيوني” المؤلف من حزب “العمل” وحزب “الحركة” 

بزعامة تس���يبي ليفني، يواجه أزمة غير مسبوقة في استطالعات الرأي، التي 

جم���ع كلها في الع���ام األخير على تلقيه ضربة قاصمة، قد تؤدي إلى ش���به 
ُ
ت

انهيار لحزب “العم���ل” التاريخي، إذا ما تحققت. فقد أجمعت اس���تطالعات 

الش���هرين األخيرين على أن هذا التحالف س���يحصل على 11 مقعدا في حال 

جرت االنتخابات في هذه المرحل���ة. وهو درك لم يصله حزب “العمل” وحده، 

فكيف مع تحالف.

وال يمكن تفس���ير سبب هذا االنهيار، خاصة وأن كل تحليالت االستطالعات 

تتح���دث عن أن األص���وات التي يخس���رها “المعس���كر” تتجه إل���ى “يوجد 

مس���تقبل”. وهذا ما يزيد من عالمات االس���تفهام حول هذا الجرف. فإذا كان 

التفس���ير هو التحوالت نحو اليمين أكثر في تحالف “المعسكر الصهيوني”، 

فإن “يوجد مس���تقبل” ليس العنوان، كما أس���لفنا وقلنا هنا، ألن هذا الحزب، 

وخاصة رئيسه، غارق في المنافسة على مواقف اليمين المتشدد.

وليس من المس���تبعد أن اس���تطالعات الرأي خلقت أجواء ضد هذا التحالف. 

ولكن من الس���ابق ألوانه حسم مصير حزب “العمل” و”المعسكر الصهيوني” 

ككل، ألن حزب “العمل” ما زال قائما بتنظيمه ومؤسس���اته، وهذا ما سيلعب 

دورا ف���ي لجم االنهيار في االنتخابات المقبلة. ولكن في كل األحوال فإن حزب 

“العمل” حس���م أمره منذ س���نوات، بأنه بعيد جدا ع���ن احتمال تبوء الصدارة 

في االنتخابات البرلمانية، أو أن يكون بمقدوره قيادة حكومة في المس���تقبل 

المنظور.

“كوالنو”
ح���زب “كوالنو” )كلن���ا( الذي له 10 مقاعد، وأسس���ه من ب���ات وزيرا للمالية 

موشيه كحلون، المنشق عن حزب “الليكود”، بدأ يفقد من قوته البرلمانية في 

اس���تطالعات الرأي منذ االستطالعات األولى التي بدأت تصدر بعد االنتخابات 

البرلماني���ة قبل عامين. وهي الح���ال ذاتها التي كانت لح���زب “يش عتيد” 

)يوجد مستقبل( قبل أربع سنوات. وهذه ظاهرة ترافق أحزاب “الفقاعة” التي 

تظهر فجأة قبل االنتخابات البرلمانية، وال تعّمر طويال.

وكم���ا يبدو فإن نتيج���ة “كوالنو” مرتبط���ة أيضا بالسياس���ة االقتصادية، 

وبالس���قف العالي الذي طرحه كحلون، خالل المعركة االنتخابية. فقد ساهم 

ف���ي نتيجة هذا الحزب ما أقدم عليه كحل���ون حينما كان وزيرا لالتصاالت في 

الحكومة ما قبل السابقة، من تغييرات في أنظمة شركات الهواتف الخليوية، 

ما أدى إلى خفض أس���عارها للمستهلك بنس���بة تجاوزت 60%. إال أن ما سمي 

في حينه “ثورة”، انعكس���ت بش���كل مباش���ر على جيب المواطن، لم يلمسها 

المواطنون ف���ي العامين األخيرين، في السياس���ة االقتصادية القائمة التي 

واصلت سياسة نتنياهو.

وما من ش���ك ف���ي أن كحلون ل���ن يكون معني���ا بانتخابات مبك���رة، في ظل 

اس���تطالعات باتت تبلور رأيا عاما لكثرتها، تشير إلى أنه حزب يتقلص ومعه 

تأثيره. 

“يسرائيل بيتينو”
حزب “يس���رائيل بيتينو” )إس���رائيل بيتنا(، بزعامة وزي���ر الدفاع أفيغدور 

ليبرمان، هو الحزب الذي كس���ر معادالت “حزب الرج���ل الواحد”، وما زال على 

الساحة البرلمانية منذ 18 عاما، رغم أنه خسر في االنتخابات األخيرة، 60% من 

قوت���ه البرلمانية التي حققها في انتخابات 2006، حينما وصل إلى 15 مقعدا، 

بينم���ا حقق في االنتخابات األخيرة 6 مقاع���د. وهذا ُيعد انجازا، إذ حافظ على 

تمثيل برلماني، على الرغم من شبهات الفساد التي الحقته والحقت حزبه.

وُيعّد “يسرائيل بيتينو” من ضمن األحزاب غير المعنية بانتخابات مبكرة، 

خاصة وأن استطالعات الرأي تتوقع أن يحافظ الحزب على قوته، ولربما يضيف 

مقعدا. 

كتلتا “الحريديم”
كتلتا المتدينين المتزمتين “الحريديم”، “ش���اس” لليهود الش���رقيين )7 

مقاعد(، و”يه���دوت هتوراة” لليهود الغربيين “األش���كناز” )6 مقاعد(، هما 

أيض���ا من ضمن الكتل غي���ر المعنية بانتخابات مبك���رة، خاصة وأن الحكومة 

الحالية كافية لهم���ا إلعادة كافة الميزانيات واالمتي���ازات التي تمتعتا بها 

م���ن قبل، وحتى زادت؛ إل���ى جانب الغاء فعلي للقانون ال���ذي يفرض الخدمة 

العسكرية االلزامية على شبان جمهورهما، والذي أقر في الحكومة السابقة.

ولهذا فإن الكتلتين ستكونان معنيتين بسحب كل فتيل انتخابات مبكرة، 

على الرغم من أن اس���تطالعات الرأي تش���ير إلى ثبات م���ا في نتيجتيهما في 

االنتخابات السابقة؛ علما أن “شاس” فقدت 4 مقاعد من قوتها بفعل انشقاق 

في الحركة قاده الرئيس الس���ابق ايلي يش���اي، وانتزع من الحركة مقعدين، 

فيما ذهب مقعدان آخران لحزب “كوالنو”، بزعامة اليهودي الش���رقي موشيه 

كحلون، الذي يتم عرضه كمن هو ابن األحياء الفقيرة لليهود الشرقيين.

ولكن احتمال أن تس���ترد “ش���اس” بعضا من قوتها قائم ف���ي االنتخابات 

المقبلة، في حال حصلت على قسم من خسارة مقاعد متوقعة لحزب “كوالنو”، 

وفي حال لم تخض االنتخابات القائمة المنشقة عن “شاس”. 

“القائمة المشتركة”  و”ميرتس”
في ما يخص كتلتي “القائمة المشتركة”، و”ميرتس”، فكونهما في صفوف 

المعارض���ة، ككتل المعارض���ة األخرى، يرّجح أن تؤي���دا التوجه إلى انتخابات 

مبكرة، في أي وقت وفي أي ظرف. أما من حيث الحسابات االنتخابية، فإنه على 

الرغم من أجواء التحريض في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وجهات معينة في 

داخل المجتمع العربي، التي تدع���ي أن الجمهور العربي يبتعد عن “القائمة 

المش���تركة”، وأن “القائمة” فقدت من شعبيتها، إال أن كل استطالعات الرأي 

التي تنش���رها وسائل اإلعالم ذاتها، تبين أن “القائمة” ستحافظ على قوتها 

البرلمانية، 13 مقعدا، في ما لو جرت االنتخابات في هذه المرحلة.

لك���ن هذه النتيجة تحكمها عدة عوام���ل، أولها الحفاظ على وحدتها حاليا، 

وأيض���ا خ���الل المفاوضات إلعادة تركيبته���ا قبل االنتخاب���ات المقبلة، إذ أن 

احتمال شقها إلى كتلتين وارد، وباألساس احتمال أن يسعى واحد من مركبات 

القائم���ة لتجنيد جهات من خ���ارج األحزاب األربعة لتش���كيل قائمة موازية. 

ومحاولة كهذه ظهرت في خضم المفاوضات لتش���كيل القائمة المش���تركة، 

ولم تخرج إلى النور، وقد تكون مناورة لرفع أسهم هذا الطرف أو ذاك. 

كذلك فإن احتمال أن تزيد القائمة المشتركة من قوتها، على األقل بمقعد 

واح���د على األقل، ه���و أيضا وارد، وه���ذا بفعل التكاثر الطبيع���ي للجماهير 

الفلس���طينية، وأيضا في حال حصل تراجع اضاف���ي في األصوات التي تتجه 

إلى األحزاب الصهيونية.

أما بخصوص حركة “ميرتس”، فإن استطالعات الرأي تبقيها أيضا على ذات 

النتيجة، 5 مقاعد، علما أن المقعد الخامس حققته الكتلة بفعل اتفاق فائض 

األصوات مع قائمة “المعسكر الصهيوني”. وهناك قلة من استطالعات الرأي 

تمنح “ميرتس” أحيانا مقعدا اضافيا.

ونشير هنا إلى أن كتلة “القائمة المشتركة” أساسا، وأيضا كتلة “ميرتس”، 

هم���ا خارج معادالت تركيبة أي حكومة بع���د االنتخابات المقبلة، ف�”ميرتس” 

من الممكن أن تكون ش���ريكة فقط لحزب “العمل”، الذي س���قط في السنوات 

األخيرة من احتماالت أن يش���كل حكومة إس���رائيلية جديدة. ولهذا فإن كل 

مقعد اضافي ألي من الكتلتين سيكون مقعدا ذا تأثير، ألنه يحّدد أكثر مجال 

مناورات تشكيل أي حكومة مقبلة.   

الكنيست ينهي دورة شتوية طغت عليها ثالث »عواصف« سياسية!
*كل واحدة من العواصف السياسية طرحت احتمال االنتخابات المبكرة ليتالشى مع انتهاء كل أزمة* قرار االنتخابات األقوى 

بيد تحالف المستوطنين “البيت اليهودي” *خيار بقاء الحكومة حتى انتهاء واليتها القانونية في خريف 2019 يبقى واردا*
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