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كلمة في البـدايـة

تقرير: المواطنون العرب ال 

يستفيدون من »المعطيات 

الجيدة لالقتصاد اإلسرائيلي«!

تغطية خاصة: 

ماذا بعد األزمة 

االئتالفية األخيرة؟

الـبـربـريـة اإلسـرائـيـلـيـة!

بقلم: أنطـوان شلحـت

على نحو جازم ال يقبل التأويل يس���تخلص أس���تاذ اللس���انيات 

اإلس���رائيلي، البروفس���ور عيدان الندو، أن »البربرية اإلس���رائيلية 

الحديثة«، حسبما تجّسدت مظاهرها في آخر الجرائم التي ارتكبها 

االحتالل ف���ي أراضي 1967، ه���ي البربرية اإلس���رائيلية القديمة 

ذاته���ا، لكن من دون خجل، نظرًا إلى أن »ُمس���تنقع االحتالل يخلع 

ش���كاًل ويرتدي آخر. فهو هنا منذ س���نوات طويل���ة، ونحن غارقون 

فيه إلى درجة أصبح من الصعب معها أن نرى التغييرات الحاصلة 

فيه«! )طالع مادة سليم سالمة، ص 5(. 

ورّبما يعود أحد أسباب ذلك إلى واقع كون الجيش والمستوطنين 

بمثاب���ة يد واح���دة. وهو واق���ع ُيترج���م جانبًا مهم���ًا وخطرًا من 

تط���ورات بنيوية عميقة حدثت في إس���رائيل مرتبطة بالتغّيرات 

الديموغرافي���ة المجتمعية، وبالتح���والت االجتماعية في مجتمع 

المهاجرين االس���تعماري واآلثار االستراتيجية الحتالل 1967، كما 

بّين المرة تلو األخرى »تقرير مدار اإلس���تراتيجي« حول المش���هد 

اإلسرائيلي، الذي سيتم إطالق نسخته األحدث الخاصة بعام 2018 

في مثل هذا اليوم من األسبوع المقبل.

وتح���ت وطأة ه���ذه التط���ورات تقلصت ف���ي األع���وام األخيرة، 

بشكل حاّد، ما تس���ميه األدبيات اإلسرائيلية »حرية عمل الجيش 

اإلس���رائيلي ف���ي مقاب���ل المس���توطنين«. وُيعزى ذل���ك، من بين 

أم���ور أخرى، إلى ازدياد نس���بة ُمعتمري الكيب���ا )القبعة الدينية( 

والمستوطنين العاملين في وحدات الجيش وال سيما المنتشرة في 

الضفة الغربية بش���كل دائم أو مؤقت )مثل لواء المشاة(، باإلضافة 

إلى القي���ادات الُمكلفة ب�«حفظ النظام« ف���ي الضفة، بما في ذلك 

اإلدارة المدنية. وفي كثير من األحيان يظهر أن والء هؤالء للقيادة 

العس���كرية جزئي ال أكثر، وفي هذا يكمن أيضًا أحد عوامل انتشار 

البؤر االستيطانية العشوائية وصعوبة إخالئها.

ولعل إحدى العبر الرئيس���ة، التي ينبغي أن نقرأها من التسوية 

التي توصلت إليها أح���زاب االئتالف الحكومي لألزمة الحاّدة التي 

اندلعت أخيرًا على خلفية قانون تجنيد الشبان اليهود الحريديم، 

وكادت أن تتسّبب بانتخابات عامة مبكرة )طالع التغطية الخاصة، 

ص 6(، هي أن مركبات االئتالف اليميني الراهن مقتنعة بأنها لم 

نجز بعد مهماتها الملحة من وجهة نظرها، التي وضعتها نصب 
ُ
ت

عينيها، وما تزال محتاجة لمدة زمنية لتثبيت سيطرتها، ولتحويل 

ما أنجزته حتى اآلن إلى أمر واقع ال راّد له، حتى في حال خسارتها 

مقاليد السلطة.

وحول مح���ور تثبيت س���يطرة اليمين هذه يتفاق���م، في اآلونة 

األخيرة، س���جال يكون حاّدًا أحيانًا بين »اليمين الجديد« و«اليمين 

ه مؤخرًا موقع 
ّ
القدي���م«، كم���ا انعكس األمر مث���اًل في هجوم ش���ن

إلكترون���ي ناطق بلس���ان »اليمي���ن الجديد« عل���ى صحيفة »مكور 

ريش���ون« المتهمة بأنها ما زالت موالي���ة ل�«اليمين القديم« )طالع 

م���ادة عن هذا الهجوم على ص 2(.  وعلة هذا »اليمين القديم«، من 

وجه���ة نظر »اليمين الجديد«، أنه ما زال ملتزمًا بمنظور يطمح إلى 

خب اليس���ارية«، ال إلى اس���تبدالها والحلول 
ُ
االندماج في علّية »الن

مكانها!

وس���واء أكانت هذه االدعاءات صحيح���ة أو مبالغًا فيها، ال ُبّد من 

تس���جيل ما يلي: يجاهر اليمين اإلس���رائيلي الحاكم صباح مساء 

بأنه موجود في س���ّدة الحكم من أجل أن ُيحدث »ثورة«. وكما تشير 

قرأ إس���رائيليًا في الوق���ت عينه، يعمل 
ُ
الوقائ���ع األخيرة، والتي ت

هذا اليمين على ضم األراضي الفلس���طينية )وخاصة مناطق »ج«(، 

ويك���ره دولة الرفاه وحرك���ة االحتجاج االجتماع���ي التي قامت من 

أجل تحس���ينها، ويسعى الس���تيراد األفكار المحافظة األميركية. 

كما يعمل اليمين على إعادة »اإلنجازات الليبرالية« الش���حيحة في 

إس���رائيل، وفي طليعتها الدستورية والنسوية، عشرات السنوات 

إلى الوراء. ويبني نفسه ليس فقط كبديل ل�«اليسار« الذي لم يعد 

موجودًا، ب���ل أيضًا لليمين القديم الذي ي���رى في النخب القديمة 

عنوانًا، ويجب أخذ آرائها في االعتبار. 

يمك���ن القول إن الفارق األس���اس بين اليمي���ن القديم واليمين 

الجديد في إسرائيل ناجم من جهة عن وتيرة اإلجراءات المستعّد 

كل منهما التخاذها في سبيل إشباع شهيته إلنجاز تلك »الثورة«، 

وناجم من جهة أخرى عن حدود تلك الشهية، مع مالحظة أنها لدى 

اليمي���ن الجديد مفتوحة على مصاريعها، وأنه من أجل إش���باعها 

مستعد أكثر لسياسة إحراق المراحل. 

 عنه المعركة حول »مش���روع قانون القومية«، 
ّ

وهذا هو ما تش���ف

الذي أقرت���ه اللجن���ة البرلمانية المش���تركة للجنتي الكنيس���ت 

والدستور والقانون والقضاء، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الدورة 

الش���توية األسبوع الفائت، ويرّسخ كون إس���رائيل الدولة القومية 

للشعب اليهودي ضمن قانون أساس )دستوري(.

فلقد تّم ش���طب مصطلحات، عل���ى غ���رار الديمقراطية ووثيقة 

االس���تقالل، من الصيغة الجديدة لمش���روع القانون، التي تهدف 

ل الطابع اليه���ودي للدولة على 
ّ

إلى جع���ل المحكمة العلي���ا تفض

القيم الديمقراطية عندما ينش���أ أي تناقض بينهما. كما يتضمن 

مش���روع القانون بندًا يسمح بإقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط 

ومنع غير اليهود من السكن فيها. ويمنح اللغة العبرية مكانة عليا 

باعتباره���ا لغة الدولة، وينص على أن تك���ون للغة العربية مكانة 

خاصة.

وبالرغم من ذلك، فإن ش���طب بند من مش���روع القانون يدعو إلى 

إخض���اع جميع القوانين األس���اس والقواني���ن العادية للنصوص 

التي تظهر في قانون القومية، وش���طب بند القضاء العبري، الذي 

يل���زم قضاة المحاكم باالس���تناد إلى أحكام الش���ريعة اليهودية 

في قضايا ال توجد بش���أنها سوابق قضائية أو قوانين مالئمة لها، 

تسّببا بتعّرضه لهجوم اليمين الجديد بحجة أنه »ال يرسخ يهودية 

الدولة بشكل كاف«! )طالع ص 5(.

وإذا كان���ت بربرية اليمي���ن الحديثة مبنية عل���ى ثوابت البربرية 

اإلسرائيلية القديمة، فإن آثام هذه األخيرة وجرائمها لم تستهدف 

الفلسطينيين فقط بل أيضًا اليهود الُمهاجرين من الدول العربية، 

كما أعاد التذكير بذلك مسلسل وثائقي إسرائيلي جديد.

اع، ص 8(.
ّ
)طالع مادة هشام نف

ذك���رت وس���ائل إع���الم إس���رائيلية أن التقديرات الس���ائدة في 

المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية تشير إلى أن الجبهة األكثر احتمااًل 

لالشتعال هي الساحة الفلس���طينية ألنها خالفًا للجبهة السورية- 

اللبنانية هي الجبهة غير المتوقعة.

في غض���ون ذلك أك���دت ع���دة تحليالت عس���كرية إس���رائيلية 

متطابقة في األي���ام األخيرة أن تصعيد األوض���اع األمنية مع قطاع 

غزة بات واضحًا، وأش���ار بعضه���ا إلى أنه يكفي وق���وع حادث واحد 

يتسبب بس���قوط عدد كبير من المصابين نتيجة هجوم فلسطيني 

أو عملية إس���رائيلية، حتى يتدهور الطرفان إلى اش���تباك عسكري 

واس���ع النطاق، بحسب ما كتب المحلل العسكري لصحيفة »هآرتس« 

عاموس هرئيل أمس االثنين.

وأضاف هرئيل: لم يعد في اإلمكان تجاهل األمر؛ الحدود مع قطاع 

غزة تزداد س���خونة، ويدل على ذلك بوضوح تفجير عبوة ناسفة لدى 

مرور قوة من الجيش اإلس���رائيلي كانت تتحرك على طول الس���ياج 

الحدودي في األمس، والهجمات الجوية اإلسرائيلية ردًا عليها. وربما 

يبدو أن خلفية التوت���ر لها عالقة بوضع »حماس« المعقد، لكن يبدو 

أيضًا أن لها عالقة بالجهد اإلس���رائيلي لتدمي���ر األنفاق الهجومية 

»حماس«. التابعة ل�

وتابع: عندما بدأ قبل نحو عام مشروع بناء الجدار ضد األنفاق على 

طول القطاع، ظهرت تكهنات في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بأن 

»حماس« يمكن أن تقوم بتسخين الحدود بهدف عرقلة بناء الجدار، 

أو اس���تباق ذلك واس���تخدام األنفاق الهجومية التي ُحفرت قبل أن 

يج���ري هدمها. ومنذ ذلك الحين ج���رت المحافظة بصورة عامة على 

ه���دوء أمني في القطاع، وتقدمت األعم���ال المكثفة تقريبًا من دون 

إزعاج. لكن في األس���ابيع األخيرة تغير ش���يء م���ا، فقد جرى تفجير 

ما ال يقل عن أربع عبوات ناس���فة ضد قوات الجيش اإلسرائيلي على 

طول السياج. وفي إحدى المرات، ونتيجة عطل فني خطير وقع خالل 

معالج���ة عبوة مخبأة داخل علم فلس���طيني، ُج���رح أربعة جنود. في 

الجيش اإلس���رائيلي ال ُيقال مباشرة َمن المس���ؤول عن زرع العبوات 

رحت، بينها أن المس���ؤول 
ُ
في الش���هر األخير، لكن عدة تقديرات ط

هو منظمات س���لفية متطرفة، أو ناشطون »مارقون« من »حماس«، أو 

عملية مخطط له���ا وُمعّدة من جانب حركة »حماس« نفس���ها. وفي 

 نظر على 
ّ

جميع األحوال، فإن من الصعب أن يتكرر ذلك من دون غض

األقل من جانب »حماس«.

وأش���ار المحلل إلى أنه في هذه األثناء يتق���دم بناء الجدار الذي 

يج���ري على طول أغلبية مناطق القطاع، وس���ينتهي العمل فيه في 

العام المقبل بتكلفة عامة تبلغ قرابة 3 مليارات شيكل. وفي الوقت 

نفسه، يحّس���ن الجيش اإلسرائيلي أسلوب الكشف عن األنفاق، وقد 

جرى منذ تش���رين األول الماضي اكتش���اف أربع���ة منها على األقل 

وتدميره���ا. ووصف قائد المنطقة الجنوبية الجدار ب�«مقصلة تدمير 

األنفاق« ألنه يقّص األنفاق ويضعها خارج الخدمة.

وق���ال المحلل العس���كري لصحيفة »معاريف« يوس���ي ميلمان إن 

الحادثة الذي كانت بمثابة ش���رارة لالنتفاض���ة األولى )كانون األول 

1987( هي عملية دهس ضد قوة من الجيش اإلس���رائيلي في مخيم 

جباليا لالجئين في غزة، وتساءل: هل ستشكل عملية الدهس، التي 

أدت لمقت���ل اثنين من الجن���ود وإصابة اثنين آخرين ليلة الس���بت 

في مس���توطنة »ميفو دوتان« في الضفة الغربية، شرارة النتفاضة 

جديدة؟. وتابع: من الس���ابق ألوانه ومن الصعب تقدير ذلك. وأشار 

إل���ى أن ما لم يعلنوه أيضًا في المؤسس���ة األمني���ة وقيادة الجيش 

وجهاز »الش���اباك« أن االنتفاضة الثالثة المسماة انتفاضة األفراد، 

والتي بدأت قبل عامين ونصف العام قد انتهت، وأكد أنها حتى لم 

، بل لديها موجات صعود وهبوط.
َ

تتالش

وب���رأي ميلم���ان ف���إن عملية الدهس ه���ذه تعك���س أن المناطق 

الفلس���طينية تغل���ي. وأش���ار إلى أنه بحس���ب بيانات »الش���اباك« 

هن���اك ارتفاع بحوالي 15% في عدد العملي���ات واألحداث المختلفة 

في غزة والضفة، ولذلك ألس���باب عدة: غياب عملية سياس���ية أدى 

لفق���دان األمل بالتغيير في صفوف الفلس���طينيين؛ إعالن الرئيس 

األميركي نقل السفارة للقدس؛ االنفصال في العالقات بين السلطة 

الفلس���طينية وواش���نطن؛ الوضع االقتصادي المتراجع في القطاع 

والتحريض غير المتوقف من طرف »حماس« و«الجهاد اإلس���المي«؛ 

محاولة تنظيم عمليات في الضفة وحدود القطاع.

وأوضح ميلمان أن التقديرات في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية 

هي أن العوامل المثيرة للغضب لن تتالشى، وقد تقوى في األشهر 

المقبل����ة، خاصة قبيل احتف����االت الذكرى ال� 70 لقيام إس����رائيل، 

بجان����ب المظاه����رات التي س����تقام إلحي����اء ذكرى نكبة الش����عب 

الفلسطيني. وأشار إلى أنه تقريبًا في كل حوار أو اجتماع أو تقدير 

موقف لهيئة األركان ورئيس »الش����اباك« ومسؤولين في الجانبين 

يتم التأكيد دومًا أن الجبهة األكثر احتمااًل لالشتعال هي الساحة 

الفلس����طينية ألنها خالفًا للجبهة السورية- اللبنانية هي الجبهة 

غير المتوقعة.

وأك����دت تحليالت عس����كرية في صحيفة »يديع����وت أحرونوت« 

أن عملية الطع����ن في القدس )األحد( وعملي����ة الدهس )الجمعة( 

والعمليات التي س����بقتهما من شأنها أن تتصل بسلسلة متفجرة 

من المناس����بات المرتقبة، م����ن بينها يوم النكبة ونقل الس����فارة 

تقديرات المؤسسة اإلسرائيلية األمنية: 
الجبهة األكثر احتمااًل لالشتعال هي الفلسطينية!

*عدة تحليالت عسكرية إسرائيلية متطابقة: األراضي الفلسطينية تغلي وقد تنفجر في أي لحظة!* »العوامل المثيرة للغضب لن تتالشى 

وقد تقوى في األشهر المقبلة، خاصة قبيل الذكرى الـ 70 للنكبة التي ستقام فيها مراسم نقل السفارة األميركية إلى القدس«*

األراضي الفلسطينية: أكثر من سبب لالشتعال.                   )إ.ب.أ(

مسلسل وثائقي جديد يثير جداًل صاخبًا

إسرائيـل قمعـت اليهـود الشرقييـن بسبب هوّيتهم العربية 
واستخدمتهم درعًا بشريًا ضد عودة الالجئين الفلسطينيين!

يتواصل في إس���رائيل عرض حلقات مسلس���ل وثائقي إس���رائيلي اسمه »صالح، هنا أرض 

إس���رائيل«، موضوعه شكل تعامل مؤسسة دولة إسرائيل مع اليهود الذين هاجروا، أو ُدفعوا 

س���م 
ّ
للهج���رة، من دول ش���مال أفريقيا العربية إل���ى البالد، ومنطلقات هذا التعامل الذي ات

أكثر شيء باالس���تعالء العنصري. وهذا ألن النظرة إليهم كانت غربية- أشكنازية نحو يهود 

عرب، مختلفين عن الصورة التي ش���كلتها المؤسس���ة الصهيونية لليهودي الذي »ينبعث 

من جديد«، كما ُرس���مت معنويًا في النصوص اإليديولوجية واألدبية، وكما ُرس���مت فعال في 

الملصقات الدعائية الشهيرة: األبيض األشقر الشعر، طويل القامة ومفتول العضالت، الذي 

يقبض على معول بيد وبندقية باليد الثانية.

م تلك القصة غير الجديدة  هذا المسلسل، الذي سبق أن ُعرض بصيغة فيلم قبل أشهر، يقدِّ

ب���أدوات فنية نجحت في إعادتها إلى مركز االهتم���ام، إذ ينّوه أحد المقاالت النقدية الى أن 

منتجي الفيلم قد نجحوا في كشف بروتوكوالت واقتباسات غير معروفة من األرشيفات التي 

كان من شأنها أن تصدم المشاهدين. ويشيد المقال بتقنية خلق موازاة سينمائية بين هذه 

البروتوكوالت وبين قصص حياة س���كان بلدة يروحام الجنوبي���ة، وهو ما أنتج تجربة جديدة 

ولغة جديدة لقصة قمع الشرقيين.

ر ه���ذه القضية في 
ّ
م���ع ذلك، فإن قّوة الج���دل الذي ثار ويتواص���ل تكمن في عمق وتجذ

المجتمع اإلس���رائيلي. فالقمع الذي تم إنتاجه في خمس���ينيات القرن الماضي لم يكن »خطأ 

تطبيقيًا«، كما يزعم قباطنة المؤسس���ة الحاكمة اإلس���رائيلية، بل كان عمليًا تشييدًا لبنية 

تحتية لما سيؤسس لدائرة مقفلة من القمع اإلثني- الطبقي لهذه الشريحة من اليهود.

وبين تلك الردود على المسلس���ل ما عاد وأكد العنصري���ة التي تعّرض لها هؤالء اليهود، وهم 

في الحقيقة وكما يق���ول بعض محاَوري الوثائقي، يهود عرب؛ وكذل���ك الجانب المتعلق بإقدام 

اليمين السياس���ي الحاكم على اس���تغالل إعادة نبش هذه الذاكرة اإلش���كالية بعنصريتها، في 

محاولة الستغاللها لمآربه ومصالحه، وعلى رأسها اإلمعان في االستفراد باليهود العرب، وتعميق 

الش���رخ بينهم وبين »النخب القديمة اإلس���رائيلية« من جهة، وتأجيج شعور العداء تجاه العرب 

الفلسطينيين مواطني إسرائيل، وإبقائهم مخزونا انتخابيا سهال ومربحا لليمين من جهة أخرى.

لفهم مدى الغضب يجدر التمّعن في بعض المواد األرشيفية الصارخة. فمثال كتب رئيس 

قسم االستيطان في »الوكالة اليهودية«، رعنان فايتس، إلى أحد مرؤوسيه )حينذاك( ببرود: 

 منك في حينه أن تفتح كتابًا أس���ود لتس���ّجل فيه كل العائالت التي غادرت اإلطار 
ُ

لقد طلبت

االس���تيطاني الجديد )موقع التوطين( بدون ترتيب وبدون تصريح. وأطلب منك بناًء عليه أن 

تجمع كل هذه األسماء وترسل نسخًا من القوائم إلى مكاتب العمل لكي نمنع عنهم العمل... 

وإلى قس���م االس���تيعاب حتى نمنع عنهم ترتيبات االستيعاب والس���كن في المواقع التي 

يتواجدون فيها اليوم، وإلى قسم التأهيل الحكومي إلخراجهم من دور االنتظار لإلسكان.

والصيد في هذه المياه العكرة تتقنه، مثال، وزيرة العدل اليمينية أييلت ش���اكيد، التي أعلنت 

أيضا أنها تنوي فتح وثائق أرش���يف الوكالة اليهودية أمام الجمهور، وذلك في محاولة مكش���وفة 

لمماألة ش���رائح من اليهود الشرقيين. وهي تقول، وفقًا لبيان رسمي: »ليس هناك أي سبب في أن 

كش���ف المواد التي تتناول تاريخ الدولة. س���وف نس���تعرض المادة ونوصي بكشفها ونشرها 
ُ
ال ت

طالما لم يكن هناك ما يشكل حساسية من ناحية أمن الدولة«. ولكن كما يشير من عمل مستشارًا 

للمسلسل، فمن غير المؤكد أن هناك مواد سرية في هذا اإلطار، وهو ما تعلمه الوزيرة )مع التأكيد 

على وجود مواد بكميات هائلة ال تزال مؤسسات الدولة تتكتم عليها بذرائع األمن(.

أخيرًا، واألهم ربما، هو الحقيقة المركزية والهامة التي طرحها المسلس���ل، وتتمثل في أن 

شكل توطين اليهود العرب المهجرين من دولهم والمستقدمين إلى إسرائيل الصهيونية، 

جاء ضمن خطة واضحة ومعلنة ومكتوبة ومفصلة لجعل هؤالء المهاجرين بمثابة حاجز أمام 

عودة الالجئين الفلس���طينيين، إذ تم توطينهم باعتراف المؤسسة في المناطق التي ُعّرفت 

»خاوي���ة« ويكتنفها خطر »اجتياح« الالجئين الفلس���طينيين المهجرين إليها. حتى أن أحد 

المتحدثي���ن في المسلس���ل يقول بصراحة كاملة إن من حدد نق���اط ومناطق ومواقع توطين 

اليه���ود العرب كان الجهاز األمني بنفس���ه، إذ وضع الجيش تقاري���ر مفصلة للمناطق التي 

تقتضي »الحاجة األمنية« توطين يهود فيها. وتكفي نظرة سريعة إلى الخارطة لرؤية أن ما 

سمي ب� »بلدات التطوير« النائية أقيمت بمعظمها ليس فقط في مناطق طرفية »خاوية«- أي 

راهم الفلسطينية نفسها: مجدال 
ُ
تم إخالء الفلسطينيين منها بالتهجير- بل على أنقاض ق

هعيمك على أنقاض المجيدل، العفولة على أنقاض الفولة، بيت ش���آن على أنقاض بيسان... 

وهذه أمثلة فقط من قائمة طويلة.

)طالعوا ص 8(

األميركية إلى القدس ويوم مناس����بة االستقالل ال� 70، وأن تؤدي 

إلى التصعيد.

ورأت هذه التحليالت أن التصعيد اندلع بشكل عام بعد التقاء 

عدة متغيرات ف���ي نقطة زمنية واحدة، وه���ذه النقطة الزمنية 

يمكن أن تتواصل أليام، بل وحتى أسابيع، كلما تغير خرق وتبعه 

آخر. 

وأضافت: اآلن يبدو أنه وبعد فترة ال بأس بها من الهدوء النس���بي، 

األرض تغل���ي مرة أخ���رى. الغلي���ان الحالي يمك���ن أن نربطه بعدة 

متغي���رات تتجمع هي األخ���رى بطيئًا، وتواص���ل التجمع في األيام 

واألس���ابيع القليلة القادمة، وهي: إعالن ترامب االعتراف األميركي 

بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل؛ الهجوم العلني واالستثنائي الذي 

تقوم به القيادة الفلسطينية على اإلدارة األميركية؛ الشعور بالعزلة 

لدى الفلس���طينيين؛ غياب دعم ال���دول العربية؛ أيام المناس���بات 

الفلس���طينية القريبة )يوم األرض، ذكرى النكبة، وذكرى النكسة(؛ 

مس���يرة العودة الكبرى في قطاع غزة التي خطط لها لتقام على عدة 

موجات، بدءًا من األس���بوع القادم وحت���ى يوم النكبة؛ احتفاالت يوم 

االستقالل ال� 70 لدولة إسرائيل؛ مراسم نقل السفارة األميركية إلى 

القدس، المخطط لها بعد يوم واحد من ذكرى النكبة.

وقالت إن هذه المتغيرات بدأت ف���ي ظاهر األمر بالتجمع، وما يزال 

م���ن غير الممك���ن التقدير إلى أين س���تقود كل واح���دة منها وكلها 

مجتمع���ة. وي���دور الحديث حول سلس���لة عبوات متفجرة، وال س���يما 

المناس���بات الواقعة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، والتي من شأنها 

أن تشعل الفتيل.

وأورد المحلل العسكري في صحيفة »يديعوت أحرونوت« أليكس 

فيشمان أن تقديرات ش���عبة االستخبارات العسكرية »أمان« تتوقع 

قرب نهاية ما أس���ماه »عقد الهدوء النس���بي« ف���ي الضفة الغربية 

أيضًا، خاصة في ظل غياب أي أفق سياس���ي للح���ل وعلى ضوء قرار 

الرئيس ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل السفارة 

األميركية إلى القدس في ذكرى النكبة الفلسطينية.

وأش���ار فيش���مان إلى أن العمليات الفردية تخطت كونها فردية، 

وأصبح���ت تمث���ل حال���ة مزاج ش���عبي عام تن���ذر بتفج���ر الغضب 

الفلسطيني.
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في خطوة كثيف���ة الداللة على ما يجري م���ن صراع »هادئ« 

و«تح���ت الس���طح« بين قوتي���ن مركزيتين في داخ���ل »البيت 

اليميني« اإلسرائيلي، نشر موقع »ميداه« اليميني )المقرب من 

الليكود وزعيمه ش���خصيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو( 

مق���اال كتبه رئيس تحرير الموقع، زي���ف ماؤور، وخصصه لنقد 

ومهاجمة صحيفة »مكور ريشون« اليمينية )المقربة من حزب 

»البي���ت اليهودي« والتيار الصهيوني المتدين عامة( ورئيس 

تحريرها، حجاي س���يغال، من خالل الفرز والتمييز بين »يمين 

قديم«، تمثله »مكور ريش���ون« و«البي���ت اليهودي« من جهة، 

و«يمين جديد« يمثله موقع »ميداه« ونتنياهو من جهة أخرى، 

حسب تشخيص الكاتب وتقييمه. 

يمكن الجزم ب���أن توقيت هذا المقال، ال���ذي يمكن اعتباره 

اس���تثنائيًا ف���ي ه���ذه الفترة وه���ذه الظ���روف، والذي حمل 

خِرس مكور ريش���ون اليمين الجديد« )3/13(، 
ُ
عن���وان »هكذا ت

لم ي���أت صدفة، إطالق���ا. فإلى جان���ب ما يطرح���ه المقال من 

خالفات واختالفات في ال���رؤى والتوجهات بين قوتّي اليمين 

المركزيتي���ن المذكورتي���ن، تش���كل المنافس���ة الحزبي���ة � 

االنتخابية بينهما دافعا واضحا لنشره اآلن بالذات، بالنظر إلى 

الحديث المتزايد ع���ن احتمال إنهاء الحكومة الحالية دورتها 

والتحركات الفعلية الذاهبة في اتجاه تبكير موعد االنتخابات 

البرلمانية في إس���رائيل، على خلفية ت���ورط رئيس الحكومة، 

نتنياهو، ف���ي مخالف���ات جنائية مختلف���ة والتوصيات التي 

قدمتها الش���رطة بشأن تقديم لوائح اتهام جنائية بحقه في 

ين اثني���ن حتى اآلن، فضال عن التحقيق���ات التي ما تزال 
ّ
ملف

جارية في ملفات جنائية أخرى، تعتبر أكثر خطورة وأهمية. 

مما يرّجح هذا التقييم ويؤكده أن الحجة العينية المباش���رة 

لكتاب���ة ه���ذا المقال ونش���ره اآلن تتمثل في خط���وة أقدمت 

عليها صحيفة »مكور ريشون« مؤخرا بالمبادرة إلى عقد مؤتمر 

مشترك مع »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية«، تحت عنوان 

»70 س���نة من الديمقراطية«، من دون إش���راك أي متحدث من 

»اليمين الجديد« فيه. لكن هذا المؤتمر لم يكن التعاون األول 

من نوع���ه، وال الثاني وال الثالث حتى، بي���ن هذين المنظّمين 

)»مكور ريشون« و«المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«( اللذين 

يس���تبعدان »منظمات يمينية حقيقية وممثليها«، بل سبقه 

� حسبما يس���جل كاتب المقال في »ميداه« � مؤتمر عقداه في 

الصيف األخير ح���ول قضايا اقتصادية، وقبله مؤتمر عقد في 

تموز 2015 تحت عنوان »عش���ر س���نوات عل���ى االنفصال« )عن 

قطاع غزة( وغيرهما.

حقوق اإلنسان، الديمقراطية واليسار
يستهل محرر »ميداه«، زيف ماؤور، مقالته هذه باإلشارة إلى 

أن صحيفة »مكور ريشون« عقدت، يوم األحد الماضي، مؤتمرا 

مش���تركا مع المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية تحت عنوان 

»70 سنة من الديمقراطية«. و«باس���تثناء مراسلي الصحيفة، 

صحافيين آخرين وعدد من مس���تخدمي الدولة والسياسيين، 

لم يتحدث في هذا المؤتمر س���وى ثالثة ممثلين من المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة فقط. ل���م ُيدَع إلى ه���ذا المؤتمر 

أي تنظي���م يميني، ولو م���ن باب التوازن، لل���رد على المواقف 

اليسارية التي عرضها ممثلو المعهد«!

كيف يس���تدل كات���ب المقال عل���ى »يس���ارية المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطية«؟ يوضح قائ���ال: »تعريفه كذلك 

ينب���ع، بص���ورة حتمية، م���ن تعريفه )المعه���د( لمصطلح 

والمؤسس���ات  القي���م  »مرك���ز  فه���دف  الديمقراطي���ة: 

الديمقراطي���ة«، ال���ذي يش���كل درة تاج مش���اريع المعهد، 

ه���و الدف���اع ع���ن »الديمقراطي���ة الجوهري���ة وقيمها في 

دولة إس���رائيل. تنص���ب جهود المعهد ف���ي تعزيز التزام 

المؤسس���ات وصناع القرارات بحماية حقوق اإلنسان، مبادئ 

الحرية والمس���اواة في دولة إس���رائيل«. أي، بكلمات أخرى: 

يتبن���ى المعهد التعري���ف الكاذب والمش���وه الذي وضعه 

اليس���ار لمصطلح الديمقراطية. فهي ليس���ت آلية لتسيير 

إرادة المواطنين وترجمتها إلى أعمال وإجراءات س���لطوية، 

وإنم���ا هي االمتثال لمبادئ مجردة تتعلق بحقوق اإلنس���ان 

تخضع )المبادئ( للتفسيرات الذاتوية التي تضعها جهات 

غي���ر منتخبة، مثل قضاة المحكمة العليا«! ويضيف: »جميع 

النشاطات الواسعة والمتشعبة جدا التي يقوم بها المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة، ف���ي مج���االت اإلدارة والحكم، 

االقتصاد، الدين والدولة، األمن واالتصال واإلعالم، تس���تمد 

وقتها م���ن ذلك التعري���ف المغلوط والمش���وه � والمنحاز 

سياسيا، أيضا � لمصطلح الديمقراطية«!! 

المؤسسات المنحازة سياسيا وطرق مواجهتها
يرى الكاتب أن صحيفة »مكور ريش���ون« ترغب في اعتبارها، 

واالعتراف بها، »وس���يلة إع���الم جدية ورصينة في معس���كر 

اليمين اإلس���رائيلي«، ثم يتس���اءل: »فكيف باإلم���كان، إذن، 

تفس���ير قصة الغرام المتواصلة بين هذه الصحيفة والمعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية«؟ 

أم���ا اإلجابة على ه���ذا الس���ؤال، كما يعرضها مح���رر موقع 

»مي���داه«، فتبدأ من الع���ودة إلى الوراء »إذ ش���هد اليمين في 

إس���رائيل، خالل العقد األخير، تحوالت متسارعة. كان اليمين 

القديم يؤمن بنوايا المؤسس���ات المختلفة في إسرائيل وأخذ 

على عاتقه المس���ؤولية/ الذنب عن االنحياز السياسي القائم 

س���ا«، على حد  فيه���ا«. ويورد، ف���ي هذا الس���ياق، »مقاال مؤسِّ

وصفه، كتبه الصحافي وعضو الكنيست الراحل أوري أورباخ في 

العام 1987، أعلن فيه: »نحن المذنبون في االنحياز اليس���اري 

في المؤسس���ة اإلعالمي���ة«. ويضيف زيف م���اؤور، في مقالته 

ف���ي »ميداه«: هذه الظاه���رة، على مختلف الث���ورات المحلية 

التي كانت تطمح في خوضها، منيت بفشل ذريع. فقد أدركنا 

أن المش���كلة ليست فينا، ليس���ت في أننا لم نتجند للوحدات 

الصحيحة أو أننا لم ندرس المواضيع المناس���بة. لقد استغرق 

األمر عقدين من الزمن كي يدرك اليمين أن المشكلة المركزية 

هي أن هذه المؤسسات غير قادرة على وغير مستعدة الحتواء 

آراء مغايرة تختلف عن تلك الراس���خة لدى المس���ؤولين عنها 

والعاملين فيها«! ولهذا، فإن »هذه الخالصة، التي تم التعبير 

عنها على صفحات مكور ريشون أيضا أكثر من مرة، قد أنجبت 

يمينا جديدا... يمينا يرّد على المؤسس���ات المنحازة سياسيا 

بثالث طرق مختلفة«:

األول���ى: حين ي���دور الحديث عن مؤسس���ة حكومية منحازة 

وجودها ض���روري وحي���وي، مث���ل المحاكم، يطل���ب »اليمين 

بيه وممثليه استخدام صالحياتهم 
َ
الجديد« ويتوقع من منتخ

إلصالح االعوج���اج وتقويم االنحي���از فيه، ث���م الوقوف بحزم 

ودونم���ا هوادة في وجه الموظفين الذين يتباكون على تدمير 

هذه المؤسسات وسلبها قوتها وتأثيرها. 

الثانية: حين يدور الحديث عن مؤسسة حكومية منحازة وال 

حاجة له���ا، بمعنى أنها غير ضرورية وغير حيوية، مثل »غالي 

تساهل« )إذاعة الجيش اإلسرائيلي( والبث الجماهيري بشكل 

عام، أو مركز األبحاث والمعلومات في الكنيست، يطلب »اليمين 

الجديد« إغالق هذه المؤسس���ات، من خالل تبني واس���تخدام 

خطاب ومنظور ليبراليين. 

الثالثة: حين ي���دور الحديث عن مؤسس���ة نخبوية منحازة، 

مؤسسة خاصة غير حكومية أو عامة، مثل »المعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية« أو »الصندوق الجديد إلسرائيل«، يبادر »اليمين 

الجديد« إلى خلق وتأس���يس منظمات ومؤسس���ات بديلة لها. 

هك���ذا فعل حينما أقام »صندوق األمل« )كيرن تكفا(، »منتدى 

كوهلت«، »الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية« و«جمعية 

حق الجمه���ور في المعرف���ة«، وهذه كلها »عين���ات فقط من 

البدائل التي أقامها اليمين الجديد«، كما يفاِخر زيف ماؤور. 

»اليمين القديم« وبدائل »اليمين الجديد«
منطقيا وموضوعيا، كان من المفترض أن تجد هذه المنظمات 

والمؤسس���ات البديلة الت���ي أقامها »اليمي���ن الجديد« خالل 

العقد األخير، بوجه خاص، »بيت���ا دافئا على صفحات صحيفة 

مكور ريش���ون وعلى منصات المؤتمرات الت���ي نظمتها هذه 

الصحيفة«، كما يق���ول زيف ماؤور، الذي يضي���ف على الفور: 

»لكّن هذا لم يحدث«! 

لماذا لم يح���دث هذا »المنطقي والموضوع���ي«، برأي ماؤور، 

ال���ذي يتحدث باس���م »اليمين الجدي���د«؟ � ألن »رئيس تحرير 

مكور ريشون، حجاي س���يغال، لم يفهم ولم يذّوت، كما يبدو، 

مب���ادئ اليمين الجديد«! وألنه »م���ا زال ملتزما بمنظور اليمين 

القدي���م إلى الواقع، والذي يطمح إلى االندماج في علّية النخب 

اليس���ارية، ال إلى اس���تبدالها والحلول مكانها«! وهذا هو، كما 

يبدو، »الس���بب المركزي الذي يقف وراء هذه العالقة الحميمة 

الوثيق���ة الت���ي تقيمها صحيفة مكور ريش���ون م���ع المعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية«، برأي ماؤور.  

غير أن ماؤور يس���تدرك فينّوه بأن »هذا الس���بب )المركزي!( 

لي���س كافيا وحده لتفس���ير الغب���ن الالحق بممثل���ي اليمين 

الجدي���د ومنظمات���ه على صفح���ات مكور ريش���ون ومنصات 

مؤتمراته���ا«. وم���ن أجل فهم ذل���ك، يجب أواًل فهم »س���مة 

أخرى هامة من س���مات اليمي���ن القديم«: لي���س فقط رغبته 

القوي���ة جدا، بل تطلعه الفعلي، إلى االنخراط في صلب النخب 

القديمة، وإنما س���عيه المس���تمر إلى الف���وز باعترافها وبما 

تس���بغه عليه من ش���رعية، أيضا. ولهذا فإن »إقصاء منظمات 

وممثلي اليمين الجديد عن صفحات مكور ريش���ون ومنصاتها 

ه���و نتيجة طبيعي���ة، حتمية، لنم���ط التفكير الس���ائد لدى 

اليمي���ن القديم، ألن هذه المنظمات تش���كل تحديا جوهريا، 

قويا وثابتا، للنخب القديمة، التي يشكل المعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية أحد أب���رز مراكزها«. ومن مقّومات »نمط التفكير 

الس���ائد لدى اليمين القديم«، كما يصفها ماؤور، مثال، أن منح 

حجاي س���يغال وصحيفة مكور ريشون منصة الئقة وتمثيلية 

لتلك اآلراء والطروحات التي تعرضها منظمات اليمين الجديد 

سيشكل »اس���تئنافا، بل تعديا، على اس���تراتيجية التجاهل 

التي تعتمدها النخب اليسارية« )!!(، مما سيكبدهما )سيغال 

وصحيفته( بالتالي »خسارة ثروة ثمينة جدا، في نظرهما على 

األقل«، كما يقول ماؤور بكثير من الس���خرية الحادة، ويضيف 

موضحا: سيخس���ران تصريحات من قبيل »أنا أقرأ )صحيفتّي( 

هآرتس ومكور ريش���ون فقط« أو »مكور ريش���ون هي صحيفة 

يميني���ة، لكنها جدية ورصينة« � مثل ه���ذه المقوالت »التي 

ليس ثمة يميني واحد لم يس���معها« هي التي تش���كل »خبز 

حجاي س���يغال ومصدر اعتزازه، بصفت���ه رجل اليمين القديم 

وممثله«!  

بيد أن م����اؤور ال يعتق����د بأنه ما زال في إس����رائيل ثمة 

»يمي����ن قدي����م« قوي وذو تأثي����ر يحتل مواق����ع ومناصب 

هامة، بل يقول: »حجاي س����يغال، على ما يبدو، هو الممثل 

األخير لليمين القديم ال����ذي ال يزال يتمتع بمكانة قوية، 

أيا كانت. ويمكننا فقط التس����اؤل عن س����بب إصراره على 

عدم االس����تفاقة والتعقل واالنخراط ف����ي صفوف اليمين 

الجديد«! ثم يضع ماؤور »المعادلة« التي تمثل ما يش����به 

التهديد، الصحافي � اإلعالمي أساسا لكنه ال يخلو من معاٍن 

انتخابية أيضا، ليس لحجاي س����يغال شخصيا فقط وإنما 

لكل ما يمثله من »يمين قدي����م«، بتعريف محرر »ميداه«: 

»إذا ما أصّر )سيغال( على رفضه اإليديولوجي، فيبدو أنه ال 

مناص من تذويت الحقيقة األساسية التالية: هذا الرفض 

هو ال����ذي يقيم حاجزا كبيرا ومرتفع����ا بينه وبين جمهور 

الهدف الطبيعي لصحيفته. لن يس����تطيع االستمرار في 

تصوير نفس����ه عنصرا هاما ومركزيا في السجال اليميني، 

ف����ي الوقت ال����ذي يغازل فيه اليس����ار، باس����تمرار، برؤية 

يمينية متهالكة«.  

يشار، أخيرا، إلى أن حجاي س���يغال هو رئيس تحرير »مكور 

ريش���ون« )الصحيفة اليمينية التي تأسست في العام 1997( 

ابتداء من تموز 2014؛ مستوطن يسكن في مستوطنة »عوفرا«؛ 

وإرهابي أدي���ن في العام 1980 بعضوي���ة »التنظيم اإلرهابي 

الس���ري اليهودي« وُحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سنتين، 

على خلفية مش���اركته في محاولة اغتيال ثالثة رؤساء بلديات 

فلس���طينيين في حزيران 1980: كريم خلف )رام الله(، بس���ام 

الش���كعة )نابلس( وإبراهيم الطويل )البيرة(. وهو والد معلق 

الشؤون الحزبية في القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، 

عميت سيغال. 

كما ُيشار إلى أن موقع »ميداه« تأسس في العام 2012 بمبادرة 

من ران بارتس، المستوطن في »كفار أدوميم« والناشط السابق 

في منظمة »إم ترتس���و« اليمينية ث���م مدير طاقم اإلعالم في 

ديوان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، نتنياه���و، بين العامين 

2016 و 2017. 

موقع »ميداه« ينشر مقاال لمحرره ضد صحيفة »مكور ريشون« ومحررها

»اليمين الجديد« في مواجهة »اليمين القديم«
خالفات في المواقف وآليات العمل و... رائحة انتخابات!

أدى االنس���حاب المفاجئ لرئيس���ة ح���زب ميرتس زهافا 

غالئون من المنافس���ة على رئاسة الحزب، وانسحاب من كان 

يعتب���ر المنافس القوي إيالن غيلئون، من المنافس���ة أيضا، 

إلى شبه ضمان فوز النائبة عن الحزب تمار زاندبرغ )42 عاما(، 

حسب الرأي الس���ائد في ميرتس واألوساط الحزبية ووسائل 

اإلعالم، إال إذا نشأت مفاجأة حتى يوم االنتخابات العامة في 

الحزب، في نهاية آذار الجاري.

ويخ���وض ميرتس ألول م���ّرة االنتخاب���ات المفتوحة، على 

الطريقة األميركية، كما هو قائم في حزبي العمل والليكود، 

والحق���ا حزب المف���دال، بمعن���ى فتح باب االنتس���اب أمام 

الجمهور الواسع، لغرض المشاركة في االنتخابات الداخلية. 

وبلغ عدد المنتسبين 31 ألف شخص.

وقد أعلن كل من غالئون وغيلؤون انسحابهما من المنافسة 

بش���كل مفاجئ يوم 6 آذار الجاري. وقال���ت غالئون إنه بعد 

االتصال المباشر مع جمهور المنتسبين توصلت إلى قناعة 

بأن الرغبة الس���ائدة هي التجديد، لذا فإن فرصها ليس���ت 

قوي���ة. أما غيلئون فقد أعلن انس���حابه ألس���باب صحية في 

األس���ابيع األخيرة، وهو ما منعه من الحراك االنتخابي. إال أن 

أيا منهما لم يعلن دعمه ألي من المنافسين الثالثة الباقين.

فإلى جانب زاندبرغ، ينافس أيضا الناش���طان االجتماعيان 

آفي بوسكيال وآفي دابوش، وهما ليسا من األسماء المعروفة 

ف���ي الواجهة السياس���ية لح���زب ميرتس، ال���ذي تتنبأ له 

استطالعات الرأي في العام األخير تحسين قوته االنتخابية، 

من 5 مقاعد اليوم إلى ما بين 6 وحتى 8 مقاعد. 

ميرتس- تاريخ وواقع
تش���كل حزب ميرتس قبل انتخابات 1992، بتحالف حزبين 

أساس���يين فيه: حزب مبام التاريخي الذي تشكل منذ العام 

1948، وحرك���ة راتس التي تش���كلت في منتصف س���نوات 

الس���بعين، بانش���قاق المحامية ش���والميت ألوني عن حزب 

العم���ل. واإلطار الثالث ه���و حركة ش���ينوي، التي تحالفت 

سياس���يا مع هذين االطارين، رغ���م توجهاتها االقتصادية 

الصقرية. وحينها حقق ميرتس 12 مقعدا، بإضافة مقعدين 

لما كان للكتل الثالث مجتمعة، قبل تلك االنتخابات.

لكن ه���ذه النتيجة كانت األكبر الت���ي حققها الحزب، ثم 

ضعف قليال في س���نوات التس���عين. وبعد العام ألفين، بدأ 

يتراجع بوتيرة أعلى، ووص���ل إلى أدنى نتيجة له، 3 مقاعد، 

في انتخابات 2009، حينما كان يرأس ميرتس الوزير األسبق 

حايي���م أورون، الذي اعتزل بع���د عامين من تلك االنتخابات، 

ولتعود إلى الكنيست مكانه، زهافا غالئون، التي تولت الحقا 

رئاس���ة الحزب، وهي من أبرز قادة الحزب الذين يتمسكون 

بالخطاب السياسي واالجتماعي، األكثر جرأة في ميرتس.

ونجح���ت قي���ادة غالئون ف���ي انتخاب���ات 2013 بمضاعفة 

ع���دد المقاعد لتقف���ز إلى 6 مقاعد، والمقع���د األخير تحقق 

باتفاقية فائض اص���وات. لكن في انتخابات 2015، بدا وكأن 

ميرتس يواجه مأزقا، باألس���اس بس���بب تحالف »المعسكر 

الصهيوني«، الذي جمع حزب العمل وحزب »الحركة« بزعامة 

تس���يبي ليفني، لكن ميرت���س حصل في نهاي���ة المطاف 

على خمس���ة مقاعد، بتراجع طفيف من حيث النسبة، وهذا 

انعكس بمقعد كامل. 

ويتميز ح���زب ميرت���س، وكتلته في الكنيس���ت، بأنهما 

حاضران على الدوام ميدانيا وبرلمانيا، بمعنى أنهما ليس���ا 

حركة انتخابات، وهما على اتصال دائم بالش���ارع. باإلمكان 

القول إن نوابه رأس حربة في النش���اط البرلماني المعارض. 

وهذا كان من المف���روض أن يضمن قوة متزايدة للحزب في 

كل انتخابات، بين الجمهور الذي يعارض سياسات الحكومة. 

غي���ر أنه في منطق الس���احة اإلس���رائيلية ف���إن النتيجة 

ف���ي  الكثي���ر  يحق���ق  ال  ميرت���س  أن  بمعن���ى  عكس���ية، 

اس���تطالعات الرأي، وهذا بتأثير طغي���ان أجواء التطرف في 

الش���ارع اإلس���رائيلي، إذ أن ميرتس يتبن���ى أكثر المواقف 

»يس���ارية« في الحركة الصهيونية، على الُصعد السياسية 

واالقتصادية واالجتماعي���ة، إلى جانب تأكيده على أنه جزء 

من الحركة الصهيونية تاريخيا، بكل ما تحمله الصهيونية 

من أسس فكرية.

فعل���ى المس���توى السياس���ي، يؤيد ميرتس ح���ق تقرير 

المصير للش���عب الفلسطيني، واقامة دولته المستقلة على 

حدود 1967، مع تبادل أراض للحفاظ على الكتل االستيطانية 

الكب���رى، وأن تك���ون عاصمتان في الق���دس، كما أكدت هذا 

زاندبرغ في المقابلة مع صحيفة »يديعوت أحرونوت« يوم 9 

آذار الجاري، والتي سنستعرض أهم ما ورد فيها هنا. 

لكن الح���زب يعارض حق عودة الالجئين الفلس���طينيين، 

بمن فيهم الالجئون في وطنهم. وكان قد أيد قبل س���نوات 

»ع���ودة رمزية« لالجئي���ن، كما ظهر اعالميا ف���ي مفاوضات 

كامب ديفي���د في العام 2000، وأيضا إب���ان المحادثات في 

فترة حكوم���ة إيهود أولمرت. ويعارض ميرتس المش���اريع 

االس���تيطانية، بم���ا فيه���ا الق���دس المحتل���ة، ويدعو إلى 

استئناف وانهاء المفاوضات.

في المقابل، ف���إن ميرتس يتلكأ ف���ي التعبير عن موقفه 

الراف���ض للحروب التي تش���نها إس���رائيل، مث���ل العدوان 

المتكرر على قطاع غزة، والحرب على لبنان، إذ جاءت مواقفه 

متأخرة بعض الش���يء، والحقا كان يطالب بوقف كل واحدة 

من هذه الحروب، بموازاة كيل اتهامات للجانب الضحية، في 

الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ورغم ما في ه���ذا الخطاب من نواقص برؤية فلس���طينية 

وعربي���ة، ورغ���م تمس���ك ميرت���س بأنه ج���زء م���ن الحركة 

الصهيوني���ة، إال أن هذا الخطاب ُيع���د األكثر جرأة من بين 

األحزاب الصهيوني���ة، ما يردع جمهورا م���ن المؤيدين من 

حيث المبدأ لحل الدولتين عن تأييد ميرتس، خاصة في ظل 

تنامي األجواء اليميني���ة المتطرفة والخطاب العنصري في 

الشارع اإلسرائيلي.

كذل���ك األمر في ما يتعل���ق بالخط���اب االجتماعي، فحزب 

ميرت���س ُيع���د العن���وان األكبر لجمه���ور مثلي���ي الجنس 

اإلسرائيلي، الذي معقله األكبر في منطقة تل أبيب الكبرى، 

وهذا جمهور واس���ع، إن كان ممن ه���م مثليو الجنس، أو من 

المؤيدين لمبدأ عدم اقصائهم عن المجتمع بسبب ميولهم 

الجنس���ية. وهذا م���ا جعل حت���ى أحزابا يميني���ة متطرفة 

تتق���رب لهذا الجمه���ور، مثل حزب الليك���ود. وهذا الجانب 

م���ن خطاب ميرتس االجتماعي يردع جمه���ورا محافظا نوعا 

م���ا، ذا توجهات سياس���ية قريبة، عن دعم ه���ذا الحزب في 

االنتخابات. 

أم���ا خطاب ميرتس االقتصادي، فه���و مقبول على جمهور 

واسع في الش���ارع اإلس���رائيلي، وهو األكثر يسارية، نسبيا 

من جمي���ع األحزاب الصهيونية، ويتمس���ك إل���ى حد كبير 

بمواقف »االشتراكية الديمقراطية«. ولكن الجمهور المؤيد 

لهذه المواقف يحكم موقفه من ميرتس بناء على المواقف 

األخرى، منها السابق ذكرها هنا.

ويض���اف إلى ه���ذا، أن ميرتس مؤيد ومداف���ع عن حقوق 

االنسان، وهو يعارض بثبات جميع القوانين العنصرية التي 

تطرح وتقر في الكنيس���ت على مر الس���نين، إن كانت تلك 

الموجهة ضد فلس���طينيي 48، أو ضد الجمهور الفلسطيني 

ف���ي الضفة والق���دس والقطاع، وهذا يس���اهم في تضييق 

المساحة التي يتحرك فيها ميرتس في الشارع اإلسرائيلي.

زاندبرغ وموقفها من القضية الفلسطينية
انخرطت زاندبرغ في الحياة السياسية منذ سنوات شبابها 

األولى في ميرتس، وكانت مساعدة برلمانية للنائب األسبق 

ع���ن الحزب ذات���ه، ران كوهين، الذي باإلم���كان اعتباره على 

يمي���ن ميرتس، حتى اعتزل الحياة السياس���ية منذ ما يزيد 

عن عقد من الزمن. 

وزاندبرغ لها ابنة من زوجها السابق، بينما زوجها الحالي، 

أوري زك���ي، هو رئيس مؤتم���ر ميرتس، وكان في الس���ابق 

المدير العام لفرع مركز »بتسيلم« الحقوقي اإلسرائيلي في 

الواليات المتحدة األميركية. 

ووصلت إلى عضوية البرلمان ألول مّرة في انتخابات 2013، 

حينم���ا حصل ميرت���س على 6 مقاعد، مضاعف���ا بذلك قوته 

البرلمانية التي حصل عليها في العام 2009، وكانت المقاعد 

الثالثة تلك حضيضا بالنس���بة للحزب، الذي حصد 12 مقعدا 

في الع���ام 1992. وفي انتخاب���ات 2015 فقد ميرتس مقعده 

الس���ادس، وكاد أن يخس���ر مقعده الخامس، ال���ذي تحتله 

زاندب���رغ؛ وحينها أعلنت رئيس���ة الحزب أن���ه إذا لم تدخل 

زاندبرغ للكنيس���ت فإنها ستس���تقيل، إال أنه عند النتائج 

النهائي���ة نجح ميرتس بالفوز بالمقع���د الخامس باتفاقية 

فائض أصوات مع »المعسكر الصهيوني«. 

وهي بين النواب البارزين في النش���اط البرلماني، وترأس 

في الوالي���ة البرلماني���ة الحالية لجنة مكافح���ة المخدرات 

واإلدمان على الكحول.

وق���د فاجأت زاندبرغ بإعالن ترش���يحها لرئاس���ة ميرتس، 

ولم تكن احتماالتها واضحة، أمام منافس���ة رئيس���ة الحزب 

والنائب غيلئون. 

وفي مقابلة مع صحيفة »يديعوت أحرونوت«، نش���رت يوم 

9 آذار الج���اري، تعّرف زاندبرغ ذاته���ا على أنها صهيونية، 

وتق���ول إن الحركة كذلك. وجاء هذا الس���ؤال على خلفية ما 

أثارته وس���يلة إعالم يمينية متشددة بأن ميرتس ال يعرف 

نفسه في دستوره بأنه صهيوني. وكان النائب عن ميرتس 

المدير العام األسبق لحركة »السالم اآلن« موسي راز قد أعلن 

يومها أن حركته ليست صهيونية. 

وتق���ول زاندبرغ »من الواض���ح أن ميرتس حزب صهيوني، 

برغ���م كون الصهيونية اليوم مش���ّوهة، عل���ى يد مجموعة 

مس���يانية على رؤوس التالل )تقصد عصابات المستوطنين 

في الضف���ة(، ما يدفع الصهيونية إل���ى الزاوية، لكننا نحن 

نمث���ل الصهيوني���ة، فالوطنية الحقيقية ه���ي أن تعارض 

االحتالل«.

وردا عل���ى س���ؤال كيف يتماش���ى تعري���ف ميرتس بأنه 

صهيوني مع س���عي الح���زب لتمثيل العرب في إس���رائيل، 

قال���ت زاندب���رغ »نحن ال نج���ري امتحانات باإلخ���الص. دولة 

إس���رائيل هي بيت لكل مواطنيها، وأقلية ليست قليلة هي 

عرب، وتحق لها المساواة الكاملة، وهذا ما تنص عليه وثيقة 

االستقالل«. 

وبش���أن موقفها من القضي���ة الفلس���طينية والحل، تبدأ 

»يديعوت أحرونوت« بس���ؤالها عما إذا فرحت بنقل السفارة 

األميركي���ة إلى الق���دس المحتلة؟، فقالت »ل���م أفرح، أردت 

أن أرى كل س���فارات العالم تنتقل إل���ى القدس، لكن ليس 

كهدية يمنحها دونال���د ترامب لبنيامي���ن نتنياهو، وإنما 

كسياس���ة معلنة في إطار اتفاق س���الم. وهذا ما يمنع حاليا 

االعتراف الدولي بالقدس عاصمة إلسرائيل«.

وتق���ول زاندب���رغ إنها ت���رى بالقدس عاصم���ة للدولتين 

ومنقس���مة مع ترتيبات بش���أن األماكن المقدس���ة. وبشأن 

عودة المهّجرين الفلس���طينيين إلى وطنهم، تبدي زاندبرغ 

معارضتها لحق العودة الكامل، وتقول إن العودة تكون إلى 

الدولة الفلسطينية فقط.

وعن احتالل العام 1967 تق���ول زاندبرغ »نحن الجيل األول 

الذي الذي ولد ونش���أ في ظل االحتالل، وبالنس���بة ألشخاص 

مثلي فهذا أمر ش���خصي، إننا نش���عر بانعكاسات االحتالل 

الرهيبة علينا ش���خصيا، أن نكون أس���يادا لشعب آخر. يثير 

غضبي إل���ى درجة الغلي���ان التنكيل بالجن���ود في منظمة 

»لنكسر الصمت«، الذين يتحدثون عما عايشوه في المناطق 

)الضفة(...«. وتقول إن ِم���ن الجنود َمن يؤدي بهم األمر إلى 

استخدام ما تسميه »المخدرات الخفيفة«، كي يبتعدوا عما 

شاهدوه وعايشوه هناك.

فرص ميرتس
في سياق المقابلة مع »يديعوت أحرونوت«، تكرر زاندبرغ 

مجددا ما قالته خالل الش���هر الماض���ي، بأن على ميرتس أال 

يك���ون معارضة فورية، كما هو حاله منذ نهاية العام 2000، 

الرئيسة المحتملة لميرتس تتمسك بثوابت الحزب وتراهن على المشاركة في »حكومات وسط«!
*حزب ميرتس مقبل على عهد جديد بقيادة جديدة تحققت بالمفاجأة التي أحدثتها رئيسة الحزب بإعالن انسحابها من المنافسة * الرئيسة المحتملة تمار زاندبرغ 

تتمسك بقيام الدولة الفلسطينية »وتبادل األراضي مقابل الكتل االستيطانية« و »عاصمتين في القدس«، وترفض عودة المهّجرين )الالجئين( إلى مناطق 48 و»إنما 

فقط إلى الدولة الفلسطينية« *بخالف عما كان قبل ثالث سنوات يبدو أن ميرتس سيحقق إضافة في قوته في االنتخابات المقبلة*

بل أن يش���ارك في حكومات »يس���ار وس���ط« كما أسمتها، 

وأنه���ا ال ترى غضاضة بالجلوس ف���ي حكومة مع أفيغدور 

ليبرمان، وال تستبعد حركة شاس الدينية المتزمتة، التي 

كانت شريكة في حكومات شارك بها ميرتس في العامين 

1992 و1999.

لكن كما هو معروف فإن أح���زاب اليمين، والدينية على 

نح���و خاص، ترف���ض الجلوس في حكومات يش���ارك فيها 

ميرتس، بسبب مواقفه االجتماعية الليبرالية، وأيضا فيما 

يتعلق بعالقة الدين بالدولة، عدا عن مواقفه السياس���ية. 

وكم���ا ذكر من قبل، فإن اس���تطالعات الع���ام األخير باتت 

»أفض���ل« نس���بيا م���ع ميرتس. فف���ي الع���ام 2015، وبعد 

االنتخابات ببضعة أش���هر، كان يبدو ح���زب ميرتس كمن 

يحارب على تجاوز نس���بة الحسم- 25ر3%، لكن االمر شهد 

تحوالت ابتداء من النص���ف الثاني من العام 2016، حينما 

بدأ تحالف »المعسكر الصهيوني«، الذي يضم حزب العمل 

وحزب »الحركة« بزعامة ليفني، باالنهيار في اس���تطالعات 

الرأي. وكل االس���تطالعات تمنح »ميرتس« زيادة من مقعد 

إلى ثالثة مقاعد، على المقاعد الخمسة التي له اآلن.  

وخصوصية ميرتس االجتماعية قبل السياس���ية تجعل 

ارتباطه مع األح���زاب الصهيونية القائم���ة ضمن تحالف 

انتخاب���ي أمرا صعبا. ومن ناحية سياس���ية فإن تحالفه مع 

القوى الناش���طة في أوساط فلس���طينيي الداخل، القائمة 

المشتركة حاليا، هو أيضا أمر صعب، بسبب عمق الموقف 

م���ن القضية الفلس���طينية، ومس���ألة ع���ودة المهّجرين، 

وتعريف الحزب لذاته بأنه صهيوني.

وكما يبدو، ف���إن ميرتس س���يخوض االنتخابات المقبلة 

بقائمة مس���تقلة، كما ه���و حاله على مر العق���ود الثالثة 

األخي���رة، إال أنه خالف���ا لما ظهر قبل ثالث س���نوات، فإنه 

س���يحقق قوة إضافية، ما يعني ابتعاده عن نسبة الحسم، 

وعن خطر الغياب عن الحلبة السياسية. 

]ب. جرايسي[

تمار زاندبرغ.
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اليهود العربص

الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد

قراءة ما بعد كولونيالية

في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني

م« � ه���ذه المرة ليس بمعنى 
َ
»إس���رائيل تدير ظهرها للعال

انتهاكه���ا المتك���رر للقواني���ن واألعراف الدولي���ة، وضربها 

المنهجي ع���رض الحائط بالقرارات الدولية المختلفة، س���واء 

على صعيد ممارساتها االحتاللية � االستيطانية في المناطق 

الفلسطينية أو على صعيد عالقاتها )السياسية واالقتصادية 

� التجارية( مع أنظمة اس���تبدادية وقمعية همجية في أنحاء 

مختلفة من العالم، بما في ذلك تزويد هذه األنظمة بالس���الح 

وبالمرشدين والمدربين العسكريين؛ هذه المرة بمعنى تجاهل 

الكنيست اإلسرائيلي )السلطة التشريعية( القضايا الخارجية 

� الدولي���ة وامتناعه���ا المنهجي المتواص���ل، المطلق تقريبا، 

عن طرح مثل هذه القضايا على جدول أعمالها، مناقش���تها أو 

إبداء رأي )برلماني( فيه���ا. وعلى هذه الصورة، »يظهر الواقع 

الغريب، بل الشاذ جدا، في المشهد البرلماني الدولي: انعدام 

ت���ام ألي بحث أو نظر في قضايا خارجي���ة � دولية«، كما يقول 

الصحافي نيتس���ان هوروفيتس، عضو الكنيست السابق )عن 

ميرتس(، في دراس���ة جديدة أجراها لصال���ح »معهد ِمتافيم 

)مس���ارات( � المعهد اإلسرائيلي لسياس���ة خارجية إقليمية« 

���م � لماذا يتجاهل 
َ
ش���رت مؤخرا تحت عن���وان »ظهرنا للعال

ُ
ون

الكنيست اإلسرائيلي القضايا الخارجية؟«.  

يش���ير هوروفيتس، في مستهل دراس���ته، إلى حقيقة أن 

»القضايا الدولية، بما فيها مسائل هامة وحساسة جدا مدرجة 

على جدول األعمال الدولي لكنها خارج مجال االهتمام المباشر 

في الحلبة السياسية � الحزبية اإلسرائيلية، مغيبة عن البحث 

والنق���اش في الكنيس���ت، تماما تقريبا: ال في لجنة الش���ؤون 

األمنية والخارجية التابعة للكنيس���ت، وال في أية لجنة أخرى 

أو في أي نشاط يجري في الكنيست، سواء في الهيئة العامة، 

في التشريعات أو في المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية التي 

عقد في الكنيس���ت«. لكن األخطر في هذا السياق، كما يقول 
ُ
ت

هوروفيت���س، هو »الغياب البرلماني الب���ارز في كل ما يتصل 

بالسياس���ات اإلس���رائيلية الخارجية، إذ نادرا ج���دا ما يبحث 

الكنيس���ت في التوجهات والخطوط األساس���ية في السياسة 

الخارجية، بل في ما إذا كانت ثمة سياس���ة خارجية إسرائيلية 

مبلورة ومنهجية وما هي هذه السياسة«.  

ه���ذه الحقيقة � غياب الكنيس���ت، التام تقريب���ا، عن حلبة 

التفكير، البحث والتخطيط، القرار والحسم، في القضايا الدولية 

� ترس���م »صورة لواقع تعيس في مس���ألتين بارزتين: مكانة 

الكنيس���ت المتدنية مقاب���ل الحكومة )الس���لطة التنفيذية( 

وتجاهل الس���لطات السياسية الرسمية اإلس���رائيلية الدائم 

للقضايا الدولية«. 

تع���رض الدراس���ة لبع���ض الجوانب األساس���ية ف���ي عمل 

الكنيس���ت، ذات التأثي���ر المباش���ر على االهتم���ام المتدني 

جدا بالقضاي���ا الدولية، أبرزها: انعدام لجنة خاصة للش���ؤون 

الخارجي���ة واإلش���كالية التي ينط���وي عليها »دم���ج القضايا 

الخارجية في لجنة مش���تركة للش���ؤون األمني���ة والخارجية«؛ 

الواقع السياسي اإلس���رائيلي الذي يقيم وزنا ضئيال للقضايا 

الخارجي���ة في ظل هيمنة القضايا األمنية ومركزيتها؛ ضعف 

الرقابة البرلمانية على وزارة الخارجية اإلسرائيلية واإلخفاقات 

المتكررة والمتواصلة في تعزيز مجال السياسة الخارجية، من 

خالل تشريعات قانونية. 

انعدام لجنة خاصة للشؤون الخارجية
تشكل »لجنة الش���ؤون الخارجية« في غالبية البرلمانات في 

العالم إح���دى اللجان البرلمانية األكث���ر أهمية وقيمة، عادة، 

ول���ذا »هي من أكثر اللجان المطلوبة الت���ي يرغب البرلمانيون 

في عضويتها«. فهي تبحث ف���ي القضايا التي تحتل صدارة 

االهتمام���ات الدولية، يترأس���ها سياس���يون من أب���رز وأرفع 

البرلمانيين، تس���تضيف ف���ي أبحاثها ومناقش���اتها ضيوفا 

أجانب من أعلى المستويات وتجري جوالت عديدة في مناطق 

مختلف���ة من العال���م. وهي اللجن���ة التي تتول���ى، في الدول 

الديمقراطية، مسؤولية مراقبة عمل وزارة الخارجية وبعثاتها 

الدبلوماس���ية في العالم، فضال عن مراقبة عمل المؤسس���ات 

واألذرع الس���لطوية المختلفة ذات العالقة، المباش���رة أو غير 

المباشرة، بأنشطة دولية. وهي التي تضع جدول األعمال وسلم 

األولويات في السياس���ات الخارجية. ولهذا كله، فهي »جسم 

برلماني وسلطوي على درجة فائقة من األهمية والحيوية«.  

أما الكنيس���ت اإلسرائيلي، فهو »أحد البرلمانات القليلة جدا 

في العالم التي ليس فيها لجنة خاصة ومتخصصة بالش���ؤون 

الخارجية«. صحيح أن في الكنيست »لجنة هامة« تسمى »لجنة 

الش���ؤون الخارجية واألمنية« )كان هوروفيتس نفس���ه عضوا 

فيها خالل الفترة التي أش���غل فيها عضوية الكنيست(، لكن 

»يمكن الجزم، من تجربتي الش���خصية ومن جميع المحادثات 

ها حول الموضوع، بأن القضايا الخارجية 
ُ
العديدة التي أجريت

والسياس���ات الخارجية هي الموضوع األخير والهامش���ي في 

س���لم اهتمام ه���ذه اللجنة ون���ادرا جدا ما ُيطرح على بس���اط 

بحثها«، كما يؤكد هوروفيتس ويتس���اءل: كيف يمكن لدولة 

مثل إس���رائيل، يعتمد اقتصادها عل���ى التصدير إلى الخارج، 

ترى أهمية كبيرة في العالقة م���ع المجموعات اليهودية في 

مختلف أنح���اء العالم، جزء كبير من مواطنيها هاجر إليها من 

دول أخرى عديدة وهي دولة هجرة بامتياز، أن تبدي مثل هذا 

فرد لها أي 
ُ
التجاهل العميق للقضاي���ا الدولية الهامة وأن ال ت

حيز، على اإلطالق تقريبا، في عمل برلمانها؟

عل���ى خلفية واقع احتالل القضايا األمنية حصة األس���د في 

م���داوالت »لجنة الش���ؤون الخارجية واألمنية« في الكنيس���ت 

وأبحاثه���ا، مقابل هامش���ية القضايا الخارجي���ة )التي يجري 

البح���ث فيها أيضا، على قلته وهامش���يته، في س���ياق أمني 

أو سياس���ي � حزب���ي غالبًا(، جرت محاوالت عدي���دة، كما يقول 

هوروفيتس ال���ذي كان صاحب إحداها، لفص���ل هذه »اللجنة 

المش���تركة« إلى لجنتين اثنتين، إحداهما للش���ؤون األمنية 

واألخرى للش���ؤون الخارجي���ة، غير أن جميع ه���ذه المحاوالت 

باءت بالفش���ل وتم إجهاضها من قبل الحكومة اإلس���رائيلية. 

أما الس���بب وراء هذا، فهو أن »األجهزة األمنية اإلس���رائيلية، 

بأذرعها المختلفة وممثليها الكثر، تعتبر نفس���ها المسؤولة 

ع���ن القضاي���ا السياس���ية الدولية، أيض���ا.... رج���ال األمن، ال 

السياس���يين أو الدبلوماس���يين، هم أصح���اب القول الفصل 

ف���ي القضاي���ا المرتبطة بالسياس���ة الخارجية اإلس���رائيلية. 

كثيرون منهم يبدون تش���ككا، بل استهتارا، بوزارة الخارجية 

ويمتنعون عن إشراك ممثليها في مواضيع حساسة«!  

هن���ا يق���دم هوروفيتس ش���هادة ش���خصية: »ف���ي إحدى 

م���داوالت لجنة الخارجية واألمن في الكنيس���ت ال���� 19، حول 

قضية حساس���ة، أوضح أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع ألعضاء 

ب���ون!( أنه يرى 
َ
خ

َ
اللجنة )يجب التذكير: أعضاء كنيس���ت منت

نفسه المسؤول المباشر عن القضايا الخارجية الخاصة بدولة 

إس���رائيل وهو الذي يديرها فعليا أيضا، بينما وزارة الخارجية 

ه���ي وزارة فاش���لة، يقتص���ر أداء رجاله���ا على التش���ويش 

والتسريب فقط، وباإلمكان تدبر األمور بصورة أفضل بدونهم 

بالتأكي���د«! ويضيف: ه���ذا الموقف تكرر م���رات عديدة في 

الكثير من جلس���ات اللجنة البرلمانية ومداوالتها »على لسان 

ممثلي األجهزة األمنية وفي ش���كاوى قدمها مس���ؤولو وزارة 

الخارجية«! 

لماذا يقول ق���ادة األجهزة األمنية ذل���ك ويطبقونه فعليا؟ 

� يجي���ب هوروفيتس بالقول: »يش���كل الصراع اإلس���رائيلي 

� العرب���ي عنصرا مفتاحي���ًا في فهم هذه المس���ألة. فالرؤية 

المتمثلة في أن دولة إس���رائيل هي دول���ة محاصرة تتعرض 

لتهديدات وجودية دائمة تش���كل حجر أساس في الكينونة 

اإلسرائيلية في ش���تى مجاالت الحياة، وفي مقدمتها بالطبع 

المجال السياس���ي � الحزب���ي المحلي والخارجي«. وتأسيس���ا 

على هذه الرؤية، »تعززت األجهزة األمنية في إس���رائيل على 

مدى السنوات كلها، باستمرار وبصورة خيالية، حتى أصبحت 

تحظى بالقسط األكبر من الميزانيات والقوى البشرية األفضل 

وبمكانة سياس���ية وجماهيرية رفيعة جدا. وهو ما لم تحظ به 

أية مؤسسة س���لطوية أو جماهيرية في إسرائيل. وعلى ضوء 

ذلك، يصبح من الس���هل جدا استخدام هذه األجهزة األمنية 

دراسة جديدة وضعها الصحافي وعضو الكنيست السابق نيتسان هوروفيتس:

»إسرائيل تدير ظهرها للعالم« ـ الكنيست يتجاهل القضايا الدولية والسياسة الخارجية!
*في الكنيست لجنة برلمانية مشتركة للشؤون الخارجية واألمنية تكاد ال تبحث في القضايا الدولية والسياسات الخارجية. جرت محاوالت عديدة لفصلها إلى 

لجنتين، واحدة للشؤون األمنية وأخرى للشؤون الخارجية، لكن الحكومة اإلسرائيلية أجهضتها جميعها ألّن »األجهزة األمنية اإلسرائيلية، بأذرعها المختلفة 

وممثليها الكثر، تعتبر نفسها المسؤولة عن القضايا السياسية الدولية أيضا«!* على مدى سنوات عديدة أصبح الكنيست ـ بلجانه ومداوالته ـ في نظر وزراء الحكومة 

وحتى موظفيها الكبار ناهيك عن األجهزة األمنية بالطبع »مصدر إزعاج« ينبغي تجاهله وتجاوزه! وهو ما يحصل غالبا وباستمرار*

الكنيست: تأثير مقّيد.

رحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعيين 

مايك بومبيو في منصب وزير الخارجية األميركي.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة إنه 

خالل لقاءاته م���ع بومبيو أعجب كثيرا بقدراته وبخبرته، وأكد 

أنه سيعمل جيدا جدا معه أيضا في منصبه الجديد.

وكان���ت ع���دة تحليالت إس���رائيلية أش���ارت إل���ى أن قيام 

الرئي���س األميركي دونالد ترامب مؤخرًا بإقالة وزير الخارجية 

األميركي ريكس تيلرس���ون واس���تبداله برئيس ال�«سي آي. 

إي« ماي���ك بومبي���و، أبهج حكومة إس���رائيل ومؤيديها، نظرًا 

إلى أن تيلرس���ون ُيعتبر غير متعاطف مع إسرائيل بينما ُيعد 

بومبيو نصيرًا متحمسًا لها. وقد س���عى تيلرسون للمحافظة 

على االتفاق النووي مع إيران، بينما يش���اطر بومبيو نتنياهو 

وترام���ب مطالبتهما بتعدي���ل االتفاق أو القض���اء عليه. كما 

أن تعيين جينا هاس���بل مكان بومبي���و يمكن أن يبدو مفيدًا، 

فهي كانت مسؤولة خالل س���نوات طويلة عن الحرب السرية 

همت أيضًا بالس���ماح بتعذيب 
ُ
والس���وداء ضد اإلره���اب، وات

المخربين من اإلسالميين المتطرفين.

وجاء في أحد هذه التحليالت: منذ البداية ش���كل تيلرسون 

وترامب ثنائيين غير ناجحين. لكن خطيئة تيلرس���ون الكبرى 

أنه لم ينجح في تملق ترامب كما يجب، ولقد تعرض بس���بب 

ذلك إلى سلسلة ال نهاية لها من اإلهانات من البيت األبيض. 

م���ع ذلك لي���س ترام���ب فقط ل���ه مالحظات ضد تيلرس���ون. 

فقد افتق���د وزير الخارجية إلى الكاريزم���ا التي تدفع الناس 

إلى االس���تماع له. وبس���رعة فهم سياس���يون أجانب أن وزير 

الخارجية ال يتحدث دائمًا باس���م رئيسه. ومثل وزراء خارجية 

إسرائيليين عديدين استخف تيلرسون بالوزارة التي توالها، 

وواف���ق على تقليص���ات كبيرة في ميزاني���ة وزارة الخارجية، 

وامتنع ع���ن إجراء تعيينات في مناصب رئيس���ية وتس���بب 

بمغادرة مس���ؤولين كبار آخرين. والدبلوماسيون األميركيون 

في اتفاق نادر مع مؤيدي إس���رائيل، وبينهم الثرّي ش���لدون 

أدلسون، لن يذرفوا دمعه على ذهابه.

وأضاف كاتب التحليل: في المقابل يبدو بومبيو على نفس 

الموجة مع الرئيس على الصعيد الش���خصي وإن لم يكن ذلك 

دائمًا عل���ى الصعيد الدول���ي. وبخالف تيلرس���ون الذي كان 

غريبًا في واش���نطن وال يعرف أسلوب تصرفها، شغل بومبيو 

منص���ب عضو ف���ي مجلس الن���واب عن والية كنس���اس خالل 

الس���نوات الست التي س���بقت تعيينه، وهو محبوب ومقبول 

في الكونغ���رس، وخصوصًا في كتلة الجمهوريين. من ناحية 

ثانية، تشير إقالة تيلرس���ون إلى تخلي ترامب المستمر عن 

ل���وا الوالء لمنصبهم عل���ى انصياعهم 
ّ

األش���خاص الذين فض

ألهواء الرئيس. 

وخت���م الكاتب: من المحتمل أن تش���كل ه���ذه التبديالت 

منعطفًا معينًا في توجه ترامب، وال س���يما نحو روس���يا. لكن 

يبقى األمر األكيد أن ترامب عزز الشكوك في أن زعيم »العالم 

الحر« هو رجل غير متوقع وأهوج، وبخالف المديح الذي يكيله 

لنفس���ه وبمعرفته بعالم األعمال، يدي���ر ترامب إدارته مثل 

دكان بقال���ة م���ع ب���اب دوار. وزعماء العالم يخاف���ون من عدم 

استقرار ترامب ومن استعداده لغرز سكين في ظهر حلفائه، 

وخصوصًا أصدقائه في الداخل، باستثناء نتنياهو طبعًا، ألنه 

مقتنع بأن هذا لن يحدث معه.

فرح نتنياهو!
ُ
تحليالت إسرائيلية: إقالة تيلرسون ت

في القضايا والشؤون التي ال تقع ضمن صالحياتها المباشرة، 

ومنها تلك التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الخارجية بالطبع«!   

افتقار القضايا الخارجية للوزن السياسي الداخلي
بك���ون الكنيس���ت حلبة سياس���ية � حزبي���ة، يعتقد أعضاء 

الكنيست والسياس���يون اإلس���رائيليون من مختلف األحزاب 

والمعس���كرات السياسية أن القضايا الخارجية غير المرتبطة، 

ارتباط���ا مباش���را، بالصراع اإلس���رائيلي � العرب���ي وبالقضايا 

اإلقليمية، الش���رق أوسطية، »ال تش���كل جزءا جديا من جدول 

األعمال السياسي � الحزبي في إسرائيل وال جزءا من االعتبارات 

االنتخابية«! ولهذا، نادرا جدا ما يتعامل أعضاء الكنيس���ت مع 

هذه المواضيع )الخارجية( ويبحثون فيها من منطلق سياسي 

أو في نطاق أنشطة أحزابهم السياسية. 

 ف���وق هذا، ونظرا الفتقار القضاي���ا الدولية � الخارجية ألية 

أهمية حزبية � انتخابية، في نظر الغالبية الساحقة من أعضاء 

طرح فيها قضية 
ُ
الكنيس���ت، ففي المرات النادرة جدا التي ت

دولي���ة للبحث في إط���ار برلماني ما، أيا كان، يجري »إلباس���ه« 

أو »ربط���ه« بقضايا تحت���ل موقعا مركزيا عل���ى جدول األعمال 

اإلس���رائيلي الع���ام، مثل: األمن، الش���رق األوس���ط، اإلعالم أو 

اليهود في الخارج. 

يعي���د هوروفيتس س���بب هذا الح���ال إلى نظرة إس���رائيل 

المتأصلة، الرس���مية والجماهيرية، إلى العالم بوصفه »عدوًا« 

)»العال���م كله ضدنا«( ال يس���تحق االهتم���ام وتعتبر القضايا 

الدولية غير المتعلقة بإس���رائيل، بصورة مباش���رة وواضحة، 

»مشاكل أغيار« ال تس���تحق صرف جهد في متابعتها، بحثها 

ومعالجتها. ويضيف: إس���رائيل ال تشعر، حقا، بأنها »جزء من 

المجتمع الدولي«، ليس فق���ط ألن »العالم معاد لها«، ظاهريا، 

وإنما أيضا ألنها تبث، بنفسها وباستمرار، رسائل مفادها أنها 

غير معنية بذلك إطالقا.  

أح���د النم���اذج األكثر تعبي���را عن ه���ذا الحال هو مس���ألة 

المس���اعدات والتنمية الدوليتين، والتي تعتبر أحد المعايير 

األب���رز لمدى تداخل الدول والتزامها حي���ال العالم والمجتمع 

البش���ري. وفي هذا المجال، »تقبع إس���رائيل في مرتبة مثيرة 

للخج���ل، األخي���رة، خل���ف جميع ال���دول المتط���ورة«. ذلك أن 

المساعدات الخارجية تشكل مساحة واسعة لألنشطة الرامية 

إل���ى دعم دول نامية ومس���اعدتها على مواجهة مش���كالتها 

االقتصادية واالجتماعية، مثل التأهي���ل المهني، المعونات 

اإلنسانية في أعقاب كوارث طبيعية، عمليات اإلنقاذ، الخدمات 

الطبية وشطب الديون. 

الميزانية اإلس���رائيلية المخصصة للمس���اعدات الخارجية 

ال تزي���د عن 07ر0% م���ن إجمالي الناتج القومي اإلس���رائيلي، 

بينم���ا تقضي المعايير المعمول بها في دول منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية )OECD( بتخصيص ما ال يقل عن 7ر%0 

من الناتج القومي للدولة � أي، عش���رة أضعاف الميزانية التي 

ترصدها إسرائيل لهذا الغرض. وعالوة على هذا، فحتى »هذه 

الميزانية المثيرة للخجل، تواجه صعوبة كبيرة في اقتطاعها، 

من خالل اس���تخدام مب���ررات وأعذار نفعي���ة مختلفة � أمنية 

وسياسية«! 

رقابة برلمانية ضعيفة على وزارة ضعيفة
يمث���ل القص���ور البرلماني في مج���ال السياس���ة الخارجية 

»التعبي���ر األكثر حدة عن ضعف الكنيس���ت مقابل الحكومة«. 

ورغ���م أن نظام الحكم في إس���رائيل ُيعتب���ر »برلمانيا« ومنح 

الكنيس���ت أولوية في »تجسيد السيادة اإلس���رائيلية«، إال أن 

هذا صحيح عش���ية مواسم االنتخابات وفي األزمات السياسية 

� الحزبية الحادة فقط. فمنذ لحظة تشكيل الحكومة، عقب أية 

انتخابات برلمانية، يخلي الكنيس���ت مكان���ه الريادي، بصورة 

أتوماتيكية، ليمس���ك »االئتالف الحكوم���ي« )الحكومة( بدفة 

القيادة، بينما »ينتقل الكنيست إلى المقعد الخلفي، يحتكم 

لرغبات الحكومة ويمتثل إلرادتها، سواء في مهمات التشريع 

القانوني أو في وضع ورسم السياسات«. لكن الكنيست ال يقف 

عن���د هذا الحد من »التنازل« لصال���ح الحكومة، بل يتعداه إلى 

»التخلي عن إحدى وظائفه األساسية في مراقبة عمل الحكومة، 

ضبطها وموازنتها، ليس في المجاالت األمنية فقط، وإنما في 

كل المجاالت األخرى أيضا«، وذلك خالفا ألداء برلمانات عديدة 

جدا في الدول الديمقراطية.  

مع استمرار هذا الوضع وتكرسه على مدى سنوات عديدة، أصبح 

الكنيس���ت � بلجانه ومداوالت���ه � في نظ���ر وزراء الحكومة، وحتى 

موظفيها الكب���ار، ناهيك ع���ن األجهزة األمني���ة بالطبع، »مصدر 

إزعاج« ينبغي تجاهله وتجاوزه! وهو ما يحصل غالبا وباستمرار.  

ضاف إلى حقيقة ضعف الرقابة 
ُ
عل���ى خلفية هذه الصورة، ت

البرلمانية، بل انعدامها في كثي���ر من الحاالت، حقيقة أخرى 

تتمثل في كون وزارة الخارجية اإلس���رائيلية »إحدى الوزارات 

األضعف في الحكومة اإلس���رائيلية«، وهو ما يتجس���د بصورة 

أساس���ية في »المكانة المتدنية التي تحظى بها طواقم وزارة 

الخارجية وممثلياتها الدبلوماسية، إلى جانب افتقار السياسة 

الخارجية اإلسرائيلية ألية مبادئ توجيهية واضحة«. 

يؤك���د هرورفيت���س أن ه���ذا الوض���ع »اآلخذ ف���ي التدهور 

باستمرار، بما ُيغرق وزارة الخارجية في أزمة تنظيمية عميقة، 

تص���ل حد االنهيار«، ليس وليد الصدفة إطالقا، بل هو »نتيجة 

نهج مرس���وم ومتعمد، نش���هد تفاقمه الحاد في الس���نوات 

األخيرة بش���كل خاص، ليس فقط من خ���الل عدم تعيين وزير 

خارجية بوظيفة كاملة ومس���تقلة )رئي���س الحكومة بنيامين 

نتنياهو هو الذي يش���غل منصب وزير الخارجية في الحكومة 

الحالي���ة(، وإنما من خالل انتزاع مجاالت سياس���ية مركزية من 

يدي هذه الوزارة وإيكالها لجهات وأذرع حكومية أخرى«!     

اإلخفاق التشريعي
ع���الوة على كل ما ذكره آنفا، يش���ير هوروفيتس إلى إخفاق 

الكنيس���ت في تش���ريع أية قواني���ن تنظم مجال السياس���ة 

الخارجي���ة وعم���ل وزارة الخارجي���ة، بما يتالءم مع مش���كالت 

الدولة واحتياجاته���ا، مثلما حصل ويحصل في برلمانات دول 

ديمقراطية عديدة. 

ويعرض هوروفيتس للمبادرات العديدة التي قادها أعضاء 

كنيست مختلفون لس���ن مثل هذه القوانين، وكان آخرها في 

العام 2014، وكان هو ش���خصيا شريكا بها � محاولة لسن قانون 

يعّرف وزارة الخارجية اإلس���رائيلية بأنها »الجس���م الحكومي 

المرك���زي المس���ؤول ع���ن صياغة، بل���ورة وتنفيذ السياس���ة 

الخارجي���ة والدبلوماس���ية« ويح���دد صالحيات ه���ذه الوزارة 

والعالق���ة بينها وبين ال���وزارات واألذرع الحكومية األخرى في 

هذا المجال، لكن هذه المحاولة باءت بالفش���ل بسبب معارضة 

الحكومة لها والعمل الحثيث على إجهاضها.  

نشاط الكنيست على الصعيد الدولي
يوضح هوروفيتس أن »نش���اط الكنيست في المجال الدولي 

يج���ري من خالل إطارين أساس���يين: 1. مجموعات الصداقة مع 

برلمانات مختلفة في العالم � مهمتها دفع وتطوير العالقات 

بين إس���رائيل ودول العالم المختلف���ة، وخاصة مع برلماناتها 

وبرلمانييه���ا؛ 2. وفود إلى مؤتم���رات برلمانية دولية � تمثيل 

الكنيس���ت في مؤتمرات عديدة »إليصال صوت إسرائيل إلى 

المنتديات الدولية«.

لك���ن هوروفيت���س، ال���ذي أش���غل عضوية عدد م���ن هذه 

المجموعات وش���ارك في عدد من هذه المؤتمرات، كما يقول، 

يؤكد أن جزءا كبيرا من هذه المجموعات قائم على الورق فقط، 

وبعضه���ا القليل يعمل بص���ورة خجولة ج���دا، وذلك »نتيجة 

األهمي���ة المتدنية ج���دا الت���ي يوليها الكنيس���ت للقضايا 

الدولية«. 



الثالثاء 2018/3/20م الموافق 2 رجب 1439 هـ العدد 416 السنة السادسة عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع بنسبة 4% في ديون العائالت
ق���ال تقرير جدي���د لبنك إس���رائيل إن اجمالي ديون 

العائالت س���جل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة %4، 

عما كان في العام الذي سبق- 2016. وحسب التقديرات- 

فإن حجم ديون العائالت، من دون القروض االسكانية، 

بل���غ مع نهاية العام الماضي قرابة 160 مليار ش���يكل، 

وهو ما يعادل حاليا أكثر من 46 مليار دوالر.

إال أن نس���بة ارتفاع الديون في الع���ام الماضي، %4، 

كانت أقل من االرتفاع السنوي ب� 6% الذي شهدته كل 

واحدة من السنوات األربع التي سبقت. وحسب التقرير، 

فإن العائالت لم تعد تس���عى إلى تقليص الديون في 

الحس���ابات الجارية، بفعل نس���بة الفوائد المنخفضة 

نسبيا. وإسرائيل واحدة من الدول القالئل، التي تعتمد 

نظام »الماينس« )سلبي( في الحسابات الجارية، بحيث 

يحظ���ى زبون البنك بحج���م اعتماد ثابت في حس���ابه، 

يس���مح له بأن يكون حسابه مدينا دائما، بموجب حجم 

راتب���ه أو رواتب العائل���ة في الحس���اب الواحد، وقدرة 

العائلة على التسديد.

وكان بن���ك إس���رائيل قد حذر، في تقرير س���ابق، من 

االرتفاع المس���تمر في حجم دي���ون العائالت، إذ ارتفع 

حج���م الديون من���ذ الع���ام 2011 وحتى الع���ام 2016، 

بنس���بة 50%. والعامل األكبر الرتف���اع ديون العائالت 

في الس���نوات األخيرة، هو القروض لش���راء الس���يارات 

الجديدة، التي س���جلت في الع���ام 2016 ذروة، وتجاوز 

عدد الس���يارات 300 ألف سيارة، وانخفض العدد بنحو 

1% في العام الماضي.

وقد أصدر بنك إس���رائيل تعليمات تقضي بتشديد 

ش���روط الحصول على قروض للس���يارات، وخاصة اجراء 

تحليالت أدق لمخاطر قروض الس���يارات، تحسبا لنشوء 

فقاعة قروض س���يارات تنعكس س���لبا على اس���ترداد 

الق���روض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي 

اعتم���اد 60% من تقدير تخمين س���عر الس���يارة لدى 

بيعها، لألخذ بالحس���بان ِقدم الس���يارة حتى بيعها، أو 

تراجع قيمتها ألسباب كهذه أو تلك.

ويشار إلى أنه في الس���نوات القليلة األخيرة، تعمل 

الكثير من المؤسسات المالية التجارية، وأولها البنوك 

وش���ركات بطاقات االعتماد، ثم ش���ركات التأمين، على 

تقديم قروض، بش���روط متنوعة، وف���ي فترات عديدة 

تكون منافسة ش���ديدة على الفوائد البنكية، وهذا ما 

لع���ب دورا ف���ي االرتفاع الحاد في دي���ون العائالت في 

الس���نوات األخيرة، إل���ى جانب ارتفاع حج���م القروض 

اإلسكانية بفعل ارتفاع أسعار البيوت. 

وقد عب���ر البنك عن قلقه من زي���ادة قروض العائالت 

لغ���رض ش���راء الس���يارات، إذ بلغ���ت نس���بة التمويل 

بالقروض إلى 100% من سعر السيارة، ما شجع الجمهور 

على ش���راء س���يارات جديدة، خاص���ة ذات المحركات 

الصغي���رة، واالقتصادية في ح���رق الوقود، ما يقلل من 

مصروف السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.

وي���رى خبراء أن ه���ذه الديون قد تش���كل الحقا أزمة 

اقتصادية، في حال عادت الفائدة البنكية إلى مس���ار 

االرتف���اع، إذ أنه���ا مجم���دة عند نس���بة 1ر0% كفائدة 

أساس���ية منذ 37 ش���هرا. ويحذر الخبراء من أن ارتفاع 

حجم الديون مع ارتفاع الفائدة، قد يزيد من نسبة عدم 

تسديد االلتزامات. 

قانون جديد يقّيد حجم الدفع نقدا
أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونا يفرض قيودا 

على حج���م الدفع نقدا، لدى إبرام الصفقات. وبحس���به 

س���يكون المبلغ األقصى، الذي من الممكن دفعه نقدا 

في صفقة تجارية واحدة، هو 11 ألف شيكل، ما يعادل 

حالي���ا 3180 دوالرا، بدال مما أرادت���ه الحكومة، 8 آالف 

ش���يكل )2310 دوالرات(، وهذا كحل وس���ط مع ممثلي 

المتدينين المتزمتين، الحريديم، الذين تنتش���ر في 

مجتمعهم ظاهرة »االقتصاد األس���ود«، خارج السجالت 

الرسمية.

أما في القطاع االقتصادي، فإن الصفقة األكبر للدفع 

نقدا، ستكون 50 ألف ش���يكل، ما يعادل 14490 دوالرا. 

وإذا كان الفرد س���ائحا من الخ���ارج، يجوز له الدفع نقدا 

حتى مبلغ 25 ألف شيكل )7245 دوالرا(.  

وتحاول الحكومة اإلسرائيلية منذ ثالث سنوات الدفع 

به���ذا القانون، تجاوبا مع متطلب���ات عالمية، خاصة من 

الهيئات الدولية التي تكافح عمليات تبييض األموال. 

ويرى خبراء أن الدفع نقدا هو أساس لالقتصاد األسود، 

والتهرب الضريبي، وأيضا لعالم الجريمة. ولكن من كان 

يعيق هذا القانون في السنوات األخيرة، كما ذكرنا، هم 

المتدين���ون المتزمتون الحريديم، كي ال يكون القانون 

عائقا أمام »االقتصاد األسود« السائد في مجتمعهم.

وحسب تقديرات شبه رس���مية، فإن ما بين 20% إلى 

22% من الناتج اإلس���رائيلي، هو اقتصاد أسود، وبسبب 

ذلك تخسر خزينة الضرائب ما يعادل 50 مليار شيكل 

س���نويا، وه���ذا يع���ادل 49ر14 ملي���ار دوالر. كما أن %5 

من النات���ج العام هو من الجريم���ة المنظمة، ومن عالم 

الجريمة بشكل عام. 

ويقول تقرير لمنظم���ة التعاون بين الدول المتطورة 

إن إس���رائيل من أكثر ال���دول اس���تخداما للدفع نقدا 

باألوراق النقدية، مقارن���ة مع باقي الدول األكثر تطورا 

ف���ي العالم. ففي الس���ويد مثال فإن حج���م الدفع نقدا 

ب���األوراق النقدية يعادل 7ر1% م���ن الناتج العام، وفي 

الدانمارك- 3%، وفي بريطانيا- 5ر3%، وفي إس���رائيل- 

6ر%5.

وحس���ب سلس���لة تقارير، فإنه لدى الحريديم تتسع 

باس���تمرار ظاهرة »االقتصاد األس���ود«، وهي ميزانيات 

ضخمة يتلقاها الحريديم م���ن مصادر خارجية خاصة 

بهم، ومنها يديرون معاهد ومؤسس���ات تدفع الرواتب 

نقدا، بعيدا عن س���لطة الضريبة. وهذا بش���كل خاص 

منتش���ر لدى الطوائف الغربية )األشكناز(، واألكثر بين 

طائفة ساتمر، التي ال تعترف بإسرائيل رسميا، ويقدر 

عدد أبنائها بحوالي 7% من إجمالي عدد الحريديم.

قال مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إن عدد السياح في 

الش���هرين األولين من العام الجاري بلغ 556 ألف سائح، زيادة 

بنسبة 25% عن ذات الفترة من العام الماضي، الذي سجل ذروة 

غير مس���بوقة بدخول 6ر3ماليين سائح؛ زيادة بنسبة 25% عن 

العام الذي سبق 2016

واس���تمرت الواليات المتحدة األميركية في احتالل المرتبة 

األولى من حيث عدد الس���ياح القادمين في الشهرين األولين 

من هذا العام، إذ ارتفع عدد الس���ياح منها بنس���بة 26%، في 

حين شهد عدد السياح من بولندا ارتفاعا بنسبة 170% وغالبا 

هي سياحة دينية، كما سجل عدد السياح من السويد ارتفاعا 

بنسبة 87%، ومن إيطاليا بنسبة %50.

وكما ذكر، فقد سجل العام الماضي 2017 ذروة غير مسبوقة، 

بدخول 6ر3 مليون س���ائح، زيادة بنسبة 25% عن العام 2016. 

وكانت الذروة السابقة قد تم تسجيلها في العام 2010، حينما 

وصل الى البالد 4ر3 مليون س���ائح، ومن بعدها بدأ االنهيار في 

أعداد السياح، بداية بسبب األوضاع اإلقليمية، التي انعكست 

سلبا على الس���ياحة إلى البالد، كون أن المجموعات السياحية 

الكبرى تنظم جوالت لعدة دول في مسار سياحي واحد. والحقا 

بس���بب الحرب على غزة في الع���ام 2014، وتأثيرها امتد أيضا 

للعام 2015، الذي ش���هد هبة فلسطينية في القدس والضفة 

المحتلتين.

وحس���ب تقرير مكت���ب اإلحصاء، ف���إن 5ر19% من الس���ياح 

ف���ي العام الماض���ي )700 ألف( كانوا من الوالي���ات المتحدة 

األميركية، وهذه زيادة بنسبة 21% عن عدد السياح األميركان 

في العام 2016، ونس���بة عالية منهم هم من السياح اليهود. 

وحلت روس���يا في المرتبة الثانية، التي وصل منها 307 آالف 

سائح )5ر8%(، وهذه زيادة بنسبة 26% عن العام 2016.

وحلت فرنس���ا في المرتبة الثالثة، التي وصل منها 284 ألف 

س���ائح، على الرغم م���ن أن الزيادة الحاصلة في عدد الس���ياح 

الفرنس���يين، 8%، أقل بالثلث من نسبة الزيادة العامة. وكانت 

ألماني���ا في المرتب���ة الرابعة، بوصول 202 ألف س���ائح، زيادة 

بنس���بة 34% عن الع���ام 2016. وكانت في المرتبة الخامس���ة 

بريطانيا، التي وصل منها 184 ألف س���ائح، زيادة بنسبة %10 

عن العام الذي سبق.

ومن أبرز الدول، التي وصل منها س���ياح في العام الماضي، 

كانت أوكرانيا- 137 ألف���ا، ثم الصين- 105 آالف، والصين هي 

دولة هدف لدى وزارة الس���ياحة اإلسرائيلية، ثم إيطاليا- 93 

ألف سائح، وبولندا- 85 ألف سائح، وكندا- 75 ألف سائح.

وحس���ب مكتب اإلحصاء المركزي، فإن 59% من السياح زاروا 

البالد ألول مرة، و25% قالوا إن زيارتهم ألس���باب دينية، و%23 

آخرون قالوا إن الس���بب زيارة دينية ونزهة في آن واحد، و%10 

للترفي���ه. بينم���ا 24% من الس���ياح لغرض التواص���ل العائلي 

واألصدق���اء، فيم���ا 11% جاؤوا ألغراض العم���ل. وكان 30% من 

اجمالي الس���ياح قد زاروا البالد ضمن مجموعات منظمة، و%64 

بشكل مستقل، فيما 6% من خالل شراء رزمة سياحية.

وأقام 63% من الس���ياح في فنادق، و21% ل���دى أقارب وأصدقاء، 

و7% في بيوت مس���تأجرة، و1% في أدي���رة. وعمل مكتب اإلحصاء 

المركزي على توزيع السياح بحسب االنتماء الديني، إذ بلغت نسبة 

السياح المسيحيين 54%، ونسبة 7ر21% يهود، والباقي من ديانات 

أخرى، من دون أن توضح نسبة السياح المسلمين. وذكر المكتب أن 

ارتفاع أعداد السياح بنسبة 25% بعد ارتفاعهم بنسبة مماثلة في العام الماضي
*العام 2017 سجل ذروة جديدة في عدد السياح: 6ر3 مليون سائح *الذروة السابقة كانت في العام 2010 بدخول 4ر3 مليون سائح*

السياحة االسرائيلية: صعود قياسي.

25% من اجمالي السياح كانوا مسيحيين لسياحة دينية.

وقال وزير السياحة اإلس���رائيلي ياريف ليفين إن السياحة 

دفقت على االقتصاد اإلس���رائيلي في العام الماضي 20 مليار 

ش���يكل، وهو ما يق���ارب 8ر5 مليار دوالر، وفق س���عر الصرف 

الحالي )45ر3 ش���يكل للدوالر(. في حين قال مدير عام الوزارة 

أمي���ر هاليفي إن تس���جيل ال���ذروة الجديدة ناب���ع من حملة 

إعالمية وتسويقية متطورة، وبما يالئم المنافسة مع السياحة 

العالمية.

س���جل التضخم المالي في إس���رائيل خالل ش���هر شباط 

الماضي ارتفاعا بنس���بة 1ر0%، وهو مخالف لكل التوقعات، 

إذ أن التضخم المالي في مثل هذا الشهر، على األقل منذ ما 

يزيد عن عقد من الزمن، يكون »سلبيا« بفعل تراجع األسعار 

الموسمي. وبذلك يكون التضخم قد تراجع منذ مطلع العام 

بنسبة 3ر0%، وارتفع في األشهر ال� 12 األخيرة بنسبة 2ر%0. 

وقد فاجأ التضخم مرتين في األشهر الثالثة األخيرة، بعد 

أن سجل في الشهر األخير من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 

4ر0%، رغ���م أنه تقليديا في مثل هذا الش���هر من كل عام، 

فإن التضخم إم���ا يتراجع، أو يبقى عند صف���ر بالمئة. وفي 

ما يتعلق بش���هر شباط، للمقارنة، تراجع التضخم في العام 

2016 بنس���بة 3ر0%، وفي العام 2015 بنس���بة 7ر0%. وبقي 

عند صفر بالمئة في عدد من السنوات السابقة.

وحس���ب تقرير مكتب اإلحص���اء المركزي، ف���إن التضخم 

تأثر من ارتفاع أس���عار الفواكه الطازجة بنس���بة 10%، رغم 

انخفاض أس���عار الخضراوات بنس���بة 2ر2%. كما أن أس���عار 

الملبوس���ات واألحذية س���جلت تراجعا بنسبة 6ر4%، بعد أن 

كانت قد تراجعت بنس���بة 8ر8% في الش���هر األول من هذا 

الع���ام، وهذا ليس فقط ناجما عن تراجع أس���عار موس���مي، 

وإنم���ا انعكاس لألزم���ة الكبيرة التي يواجه���ا هذا القطاع 

منذ بدء موس���م الش���تاء، إذ أن حالة الطق���س الدافئة في 

أشهر الشتاء منعت بيع قس���م كبير من المخزون الشتوي، 

مما تتسبب بخس���ائر كبيرة لهذا القطاع. وبدأ الحديث في 

األس���ابيع القليلة الماضية عن احتمال البدء بموجات فصل 

من العمل، لتقليص النفقات، بعد أن أقدمت بعض الشبكات 

على اغالق فروع لها. 

ويق���ول الخبير االقتصادي عوفر كالين إن التضخم المالي 

في إس���رائيل هو م���ن األدنى عالميا بين ال���دول المتطورة. 

وتوقع أن يش���هد التضخم تقلبات ع���دة هذا العام، على أن 

ينتهي الع���ام كله بتضخم بنس���بة 8ر0%، ويبقى أقل من 

الس���قف الذي وضعته السياس���ة االقتصادية اإلسرائيلية 

في س���نوات األلفين على أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 

1% إلى 3%، إال أن العام األخير الذي س���جل تضخما في هذا 

المجال، كان العام 2013، لتتبعه ثالث س���نوات مما يسمى 

»التضخم السلبي«، بمعنى تراجع التضخم كما ذكر.

وكان التضخم قد س���جل، في العام الماضي 2017، ارتفاعا 

بنسبة 4ر0%، وهو االرتفاع األول بعد ثالث سنوات متتالية، 

س���جل فيها التضخم تراجعات، كان أعالها في العام 2015 

حينم���ا تراجع بنس���بة 1%، بينما تراجع ف���ي العامين 2014 

و2016 بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.

هذا وأبقى بنك إس���رائيل المرك���زي الفائدة البنكية عند 

مس���تواها الذي يالمس الصفر، 1ر0%، للش���هر ال� 37 على 

التوال���ي، وال يبدو أن الفائدة س���تعود إلى مس���ار االرتفاع 

في األش���هر القليلة المقبلة. وقالت محافظة بنك إسرائيل 

المركزي كارنيت فلوغ إن ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر 

يلجم احتماالت ارتفاع الفائدة البنكية، إلى جانب استمرار 

وتيرة التضخم المالي المنخفضة. 

ويتوقع كالي���ن أن يغير بنك إس���رائيل المركزي توجهه 

بالنسبة للفائدة البنكية في هذا العام، إذ قال إن أحد أعضاء 

لجنة تحديد الفائدة الستة كان قد طلب، في اجتماع اللجنة 

األخير، رفع الفائدة إلى مستوى 25ر0%، إذ حسب رأيه ليس 

صحيحا أن يبقى مس���توى الفائدة مرتبطا بوتيرة التضخم 

المالي. وحس���ب كالين فإن هذا التوجه قد يلقى تزايدا في 

بحر العام الجاري، ما ينهيه عند فائدة بمستوى 25ر%0.

يذكر أن بنك إس���رائيل كان قد توقع ع���ودة الفائدة الى 

مس���ار االرتفاع في نهاية العام الماضي، ثم نقل توقعاته 

إل���ى الربع األخي���ر من الع���ام الجاري. ولكن حس���ب تقارير 

أخ���رى، فإنه طالما أن التضخم ال يصل إلى منتصف الهدف 

السنوي، بمعنى 5ر1%، فإن الفائدة قد تبقى عند مستواها 

المتدني.

التضخم المالي يفاجئ مّرة أخرى ويرتفع في شباط بنسبة 1ر%0
*التضخم المالي في شباط يسجل عادة تراجعًا بفعل تراجع األسعار الموسمي *

*رغم االرتفاع فإن التضخم ما زال بعيدًا عن الحد األدنى المطلوب لألهداف االقتصادية اإلسرائيلية*

بقلم: سيفر بلوتسكر )*(

بعد س���بع س���نوات من نصب الخيام في جادة روتشيلد 

في تل أبيب في العام 2011، وبعد س���بع سنوات من الكفاح 

المتواص���ل ضد غالء المعيش���ة، الذي خاضت���ه الحكومات 

ووزراء المالية، فإن إسرائيل بقيت دولة ذات كلفة معيشة 

عالية، كم���ا كانت. وللدق���ة أكثر، فإنها بات���ت ذات كلفة 

معيشة أعلى مما سبق.  

وهذا االس���تنتاج قائم على أس���اس ما ظهر في التقارير 

األخيرة لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، التي 

تقارن بين مس���تويات األسعار لس���لة منتوجات وخدمات 

في عشرات الدول المشاركة في المشروع العالمي، لقياس 

مس���توى المعيش���ة الفعلي، بمقاييس القوة الش���رائية 

المحلية.

وقد كانت أسبوعية »أكونوميست« البريطانية من األوائل، 

الذين نشروا »مقياس القوة الشرائية«، متعدد الدول، الذي 

بدأ يقارن األسعار بالدوالر لساندويش الهامبرغر التقليدي 

لشركة »ماكدونالد«، »بيج ماك«، في عشرات الدول. وكانت 

الفجوات في األس���عار بين الدول مقياس���ا للقوة الشرائية 

والقدرة عليها.

وكانت إسرائيل محسوبة في الماضي، كما غالبية الدول 

المتط���ورة، بأنها أقل كلفة نس���بيا. فس���لة المش���تريات 

اإلس���رائيلية كانت أقل كلفة مقارنة م���ع الدول األوروبية، 

إال أن ه���ذا الحال ل���م يبق على حاله. فكلم���ا تعززت قيمة 

الش���يكل، وتع���زز االقتص���اد اإلس���رائيلي ككل، انتقلت 

إس���رائيل الى فئة الدول األكثر غالء، واآلن حتى ذات كلفة 

عالية جدا.

ولغرض إج���راء المقارن���ة، يبلور مكتب اإلحص���اء التابع 

لمنظم���ة OECD، وبالتعاون مع مكتب اإلحصاء في االتحاد 

األوروب���ي، والبنك الدولي، س���لة مش���تريات تضم حوالي 

3 آالف منت���وج وخدم���ات، تس���تخدمها العائالت. ويجري 

المس���ح الكامل مّرة كل ثالث سنوات، ويتم تعديله جزئيا 

كل بضعة أش���هر. وفي ش���هر ش���باط الماضي، تم نش���ر 

المعطيات ش���به النهائية لمسح األس���عار، الصحيح للعام 

2014، وكانت النتيجة بالنس���بة للمس���تهلك اإلسرائيلي 

قاسية. والتعديالت التي جرت في العام 2017 لم تدل على 

تحول لإليجاب. فإسرائيل تحل في المرتبة 12 من أصل 47 

دولة، من حيث غالء المعيشة، بحيث أن المرتبة األولى هي 

األغلى.

وس���لة المش���تريات للعائلة اإلس���رائيلية كلفتها أعلى 

بنسبة 25% من معدل سلة المشتريات في الدول المتطورة 

األعضاء في OECD. وهذا يعني أنه من أجل ش���راء س���لة 

منتوجات وخدمات ثابتة، فإن العائلة اإلس���رائيلية تدفع 

125 ش���يكال، مقاب���ل كل 100 ش���يكل تدفعه���ا العائل���ة 

بالمعدل في دول OECD. ففي ألمانيا الفارق 104 ش���واكل، 

وفي فرنس���ا 109 ش���واكل، وفي النمس���ا 112 شيكال، وفي 

الواليات المتحدة األميركية 100 ش���يكل. ومن يتقدم على 

إسرائيل في غالء المعيشة هي فقط الدول اإلسكندنافية 

وسويسرا وأس���تراليا وبريطانيا ونيوزلندا. وغالبية الدول 

األوروبية أقل كلفة من إس���رائيل بنسبة 15%. فعلى سبيل 

المثال، مستوى المعيش���ة في البرتغال أقل بنسبة %33 

من إسرائيل، وفي التشيك وبولندا أقل بنسبة %55.

وما هي األس���عار باهظ���ة الثمن في إس���رائيل على نحو 

خاص؟ المنتوجات الغذائية، وأولها الحليب ومشتقاته، إذ 

أن إس���رائيل مدرجة في المرتبة الثالث���ة من حيث ارتفاع 

كلفة الحليب ومنتوجاته، فأس���عارها أعلى بنس���بة %68 

مقارنة مع المعدل في دول OECD، وأعلى بنسبة 83% عما 

هي في ألمانيا ودول كبرى أخرى في أوروبا. وسلة منتوجات 

الحلي���ب في إس���رائيل أعلى بنس���بة 100% عم���ا هي في 

الواليات المتحدة األميركية، وأكثر بنس���بة 160% عما هي 

في بولندا. فقط دولة أوروبية واحدة فيها أس���عار الحليب 

ومشتقاته أعلى هي النرويج. وفي سلة األغذية فإنه حتى 

اليابان أقل كلفة بقليل من إسرائيل.

كما أن الكلفة في إسرائيل أعلى في عدد من المنتوجات 

الغذائي���ة األخ���رى. وهاكم بع���ض النماذج: المش���روبات 

الخفيفة في إس���رائيل أعلى بنسبة 33% مقارنة مع معدل 

OECD، وتحل إس���رائيل في المرتبة السادس���ة من حيث 

غالء األسعار. كما أن أس���عار الخبز والحبوب تضع إسرائيل 

في المرتبة السابعة من حيث ارتفاع كلفتها، مباشرة بعد 

الدول اإلس���كندنافية والنمس���ا وكندا، إذ أن أسعار الخبز 

 OECD والحبوب أعلى بنس���بة 35% عما ه���ي بالمعدل في

وغ���رب أوروب���ا، وأعلى بنس���بة 66% عما هي ف���ي الواليات 

المتحدة، وبنسبة 118% عما هي في بولندا.

كما أن أس���عار اللح���وم ومنتوجاتها أعل���ى، ولكن ليس 

بنس���بة ارتفاع أس���عار الحليب ومنتوجاته، إذ أن أس���عار 

اللحوم أعلى بنسبة 21% من معدل OECD، وتحل إسرائيل 

في المرتبة ال� 18. فأس���عار اللحوم في إسرائيل أقل بقليل 

من األسعار في ألمانيا، ولكنها أعلى مما هي في بريطانيا. 

وف���ي هذا أيض���ا تفاجئنا الوالي���ات المتحدة، بمس���توى 

أسعارها المنخفضة. فمثال سعر ستيك لحوم في الواليات 

المتحدة 83 شيكال، بينما في إسرائيل 112 شيكال. وأسعار 

اللحوم في بولندا أقل من نصف سعرها في إسرائيل.

فقط في الفواكه والخضروات األسعار أقل بنسبة 8% من 

المعدل القائم في OECD، وأقل بنس���بة 20% وحتى %25 

مما هي في ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا. ولكن تبقى 

األسعار في إسرائيل أعلى بنسبة 5% عما هي في الواليات 

المتحدة، وأكثر بنسبة 33% عما هي في بولندا.

وماذا بش���أن أسعار الملبوس���ات واألحذية؟ فهل نسافر 

للخارج لنش���تريها؟، ليس بالضبط. فاألسعار في إسرائيل 

قريبة من المعدل القائم في OECD، وفي االتحاد األوروبي. 

وبريطاني���ا أقل كلف���ة بقليل من إس���رائيل. وألمانيا أعلى 

بقليل. وأس���عار الملبوسات واألحذية متقاربة مع مجموعة 

كبيرة م���ن الدول األوروبي���ة المتطورة. كذل���ك فإن كلفة 

الخدم���ات المختلف���ة، مثل التعلي���م والثقاف���ة والفنون 

والصح���ة واالتص���االت، مريحة ف���ي إس���رائيل مقارنة مع 

األسواق المتطورة.

م���ا الذي يتس���بب بهذه األس���عار؟ أوال وقبل كل ش���يء 

الش���يكل ذو القيم���ة العالية. فلو كان س���عر ال���دوالر 4ر4 

ش���يكل، ولي���س 5ر3 كما هو الي���وم، لكان���ت اختفت كل 

الفجوات بين أسعار سلة المش���تريات وبين OECD. إال أن 

انعكاس���ات الش���يكل الضعيف بهذا القدر على االقتصاد 

بشكل عام، وعلى مستوى المعيشة بشكل خاص، ستكون 

أكث���ر تعقيدا. ومن الواضح، على س���بيل المثال، أن وتيرة 

التضخم ستكون أسرع، والفائدة ستكون أعلى. 

وعلى الرغم من هذا، فإنه مع األخذ بعين االعتبار الشيكل 

القوي، فإن لغز غالء المعيش���ة في إسرائيل يبقى مفتوحا. 

فلماذا أسعار الخضراوات والفواكه في إسرائيل أقل كلفة 

بنس���بة كبيرة مقارنة مع أوروبا، بينما الخبز واألجبان أغلى 

بكثير، وبعش���رات النس���ب؟ ولماذا مكافحة كل الحكومات 

منذ الع���ام 2011، وبصخب إعالمي كبير، فش���لت المّرة تلو 

المّرة؟.

إن أحد األس���باب هو ضريبة القيمة المضافة، فالنس���بة 

المفروض���ة ف���ي إس���رائيل، 17%، هي أيضا عل���ى المواد 

الغذائي���ة. وفي الدول األعضاء ف���ي OECD، تتمتع المواد 

الغذائي���ة بضريبة قيمة مضافة بنس���ب أقل، وحتى صفر 

بالمئة، واإلعفاء الضريبي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى 

األسعار. فانظروا أسعار الخضراوات والفواكه المعفية من 

ضريبة القيمة المضافة في إس���رائيل، فهي أقل كلفة من 

الكثير من الدول.

كذلك فإن أصنافا من سلة المش���تريات والخدمات التي 

عليها ذات نس���ب الضرائب تقريبا، قريبة من المعدل في 

OECD، مثل الملبوسات واألحذية، وخدمات مختلفة.

الس���بب الثاني هو االحتكار في إصدار شهادات الحالل. 

فمتطلبات الحالل تزداد تشددا من عام إلى آخر، وهذا يرفع 

أس���عار المواد الغذائي���ة. ومن أجل اإلثبات غير المباش���ر 

له���ذا، يكفي أن ننظر إلى أس���عار الخض���راوات والفواكه، 

فه���ي كما هو معروف معفية م���ن »ضريبة الحالل«، ولهذا 

فإنها أرخص نسبيا.

والتلخي���ص بائس. في الع���ام 2011، ع���ام االحتجاجات 

الش���عبية، كان مس���توى األس���عار في إس���رائيل تقريبا 

 .OECD مش���ابها للمعدالت في الدول األعضاء في منظمة

واآلن ه���و أعل���ى بأكثر م���ن 20% من المع���دل القائم في 

OECD. وبذا فشلت حكومات الليكود، الواحدة تلو األخرى، 

في مكافحتها لغالء المعيشة.

)*( محلل قتصادي. عن »يديعوت أحرونوت«

كلفة المعيشة في إسرائيل أعلى مما سبق
*هل تذكرون حملة االحتجاجات الشعبية في العام 2011؟ منذ ذلك الحين ارتفعت كلفة المعيشة

 في إسرائيل بنسبة 25% مقارنة بمعدلها في دول منظمة OECD *لماذا فشلت المعركة ضد غالء المعيشة؟*
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إقرار »مشروع قانون القومية«

»الحقوق القومية ألبناء الشعب اليهودي فقط«!

*»هآرتس«: قانون عنصري سيء وال ضرورة له*

أقرت اللجنة البرلمانية المش���تركة للجنتي الكنيس���ت والدس���تور والقانون 

والقضاء، قبل خروج الكنيس���ت إلى عطلة الدورة الش���توية األس���بوع الماضي، 

مش���روع قانون القومية الذي يرس���خ كون إس���رائيل الدولة القومية للش���عب 

اليهودي ضمن قانون أساس )دستوري(.

وأيد مشروع القانون 9 أعضاء كنيست وعارضه 7 أعضاء.

ومن المتوقع أن يطرح مش���روع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيس���ت آفي 

ديختر من الليكود، على الكنيس���ت بكامل هيئته للتصوي���ت عليه بالقراءات 

النهائية في الدورة الصيفية القريبة.

وق���ال رئيس اللجنة البرلمانية المش���تركة، عضو الكنيس���ت أمير أوحانا من 

الليكود، إن مش���روع القانون هذا من أهم القوانين التي س���نتها الدولة، اذ إنه 

يضمن الحقوق الفردية لجميع س���كانها، لكنه يضم���ن الحقوق القومية ألبناء 

الشعب اليهودي فقط.

واحتج أعضاء كنيست من المعارضة على شطب مصطلحات مثل الديمقراطية 

ووثيقة االستقالل من الصيغة الجديدة لمشروع القانون.

ل الطابع اليهودي 
ّ

ويهدف مش���روع القانون إلى جعل المحكمة العلي���ا تفض

للدولة على القيم الديمقراطية عندما ينشأ أي تناقض بينهما، وال تظهر كلمة 

ديمقراطية في مشروع القانون.

كما يتضمن مشروع القانون بندًا يسمح بإقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط 

ومنع غير اليهود من الس���كن فيها. ويمنح اللغة العبرية مكانة عليا باعتبارها 

لغة الدولة، وينص على أن تكون للغة العربية مكانة خاصة.

وتم ش���طب بند من مشروع القانون يدعو إلى إخضاع جميع القوانين األساس 

والقوانين العادية للنصوص التي تظهر في قانون القومية. 

كما جرى ش���طب بند القضاء العبري، الذي يلزم قضاة المحاكم باالستناد إلى 

أحكام الشريعة اليهودية في قضايا ال توجد بشأنها سوابق قضائية أو قوانين 

مالئمة لها.

وانتقد عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش )»البيت اليهودي«( شطب بند 

القضاء العبري، وبند منح اللغة العربية مكانة خاصة، وأكد أن مشروع القانون ال 

يرسخ يهودية الدولة بشكل كاف.

وقال وزير الس���ياحة ياريف ليفين )الليكود( إن مشروع القانون يعتبر خطوة 

تاريخية نحو تصحيح االنقالب الدس���توري للمحكمة العليا الذي تس���ّبب بمس 

المكانة اليهودية للدولة.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل، في بيان صادر عنها، إن مشروع 

القانون الذي تم إقراره ش���مل ع���ددًا من التعديالت على ن���ص االقتراح األّول 

للقان���ون، التي لم تغّير م���ن مضمونه أو تداعياته عل���ى الديمقراطية، حقوق 

االنسان وحقوق األقلّية الفلسطينّية داخل إسرائيل.

وأض���اف البيان: اقت���راح القانون الذي م���ّر باألمس يعتمد، كم���ا االقتراحات 

الس���ابقة، على إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البالد، كما العبرّية، 

وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع االلتزام بعدم تغيير الوضع القائم 

بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هالمي لم ُيعرف معناه بعد. باإلضافة 

الى ذلك، ينص اقتراح القانون على أن إس���رائيل هي »البيت القومي للش���عب 

اليهودي، وله فقط«، دون التطّرق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم 

ل مّسًا مباش���رًا بديمقراطية الدولة 
ّ
كدولة »يهودية وديمقراطية«، مما يش���ك

والحق في المس���اواة لكل المواطنين فيها وعلى رأس���هم أبن���اء وبنات األقلية 

الفلسطينّية. وليس هذا وحس���ب، بل إن االقتراح يقونن التمييز العنصري من 

خالل إتاحة االمكانية للفصل في أماكن الس���كن بين مواطني الدولة – بش���كل 

قاطع وبدون أي ش���روط – على أس���اس ديني أو قومي، ومنح األفضلية الواضحة 

ل�«االس���تيطان اليهودي« والذي س���يتم تخصيص ميزانيات حكومّية له كأمر 

ملزم وفقا للقانون.

وقال البي���ان: جمعية حقوق المواطن تؤكد معارضتها بش���كل قاطع القتراح 

قانون القومية إذ إن التعديالت والتغييرات في نص االقتراح ال تغّير مضمونه 

األساسي الذي يشدد على تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها، وبالتالي 

تفضي���ل اليهودي على غي���ره، وعلى وجه الخصوص األقلية الفلس���طينية في 

إس���رائيل وحقوقها، التي يقّوضها اقتراح القانون بشكل صارخ. وباإلضافة إلى 

ذلك فإن اقتراح القانون يهّمش حقوق اإلنس���ان، كالمساواة وحقوق األقليات، 

وسلطة القانون، وهي أسس تبنى عليها األنظمة الديمقراطية. وتطالب جمعية 

حقوق المواطن أعضاء الكنيس���ت بالتصويت ض���د اقتراح القانون في القراءات 

القادمة، ولجمه قبل فوات األوان وقبل أن يتحّول إلى قانون أساس ذي إسقاطات 

وتداعيات خطيرة على حقوق اإلنسان والمواطن في الدولة.

ورأت صحيفة »هآرتس« في مقال افتتاحي أن قانون القومية هو أهم ش���عار 

ترفع���ه حكومة اليمين، وهدفه المّس بالمس���اواة في الحق���وق مع المواطنين 

العرب كما وردت في وثيقة االستقالل.

دخال إلى المسودة األخيرة 
ُ
وأضافت: على الرغم من التنازالت والحذف اللذين أ

قرت تؤكد أنه قانون س���يء وال ضرورة له. 
ُ
للقانون، فإن الصيغة الجديدة التي أ

والدلي���ل على ذلك ح���ذف البند المتعلق بأهداف القانون »ترس���يخ في قانون 

أس���اس قَيم دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية وفق روحية المبادئ 

الواردة في إعالن قيام دولة إس���رائيل«. هذا البند الذي يلمح إلى المساواة في 

الحق���وق الكاملة كما تعهدت به وثيقة االس���تقالل ُحذف »تعويضًا« عن حذف 

البند الذي يتعهد بتقدم القومية اليهودية على »أي ش���يء أو أي تشريع آخر«. 

وهو ما يعني الحاجة إلى توازن في س���لم القيم المش���وه للذين بادروا إلى طرح 

القان���ون: إذا كان من غير الممكن إخضاع التش���ريعات وقانون أس���اس للقَيم 

اليهودية، فإنه في المقابل سيجري أيضًا محو العنصر الديمقراطي.

ومضت تق���ول: إن الخوف من »فائ���ض ديمقراطية« يمر كالخ���ط الناظم في 

صيغ���ة القانون الجديد. فالقانون الحالي يس���مح عمليًا بالفصل الجغرافي بين 

اليهود والعرب، بحكم »بند البلدات المنفصلة«. لذلك كان المستشار القانوني 

للحكوم���ة أفيحاي مندلبليت على حق عندما أوض���ح أنه يعارض هذا البند. وقد 

ش���رح نائبه المحامي إي���ال زاندبرغ أن معنى ذلك »تمييز واضح بين البش���ر، ال 

ينسجم مع قَيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ومعنى ذلك إمكان 

أن توجد الفتة في لجنة استقبال تمنع دخول من هم ليسوا يهودًا«. 

وأك���دت أنه إذا مر هذا القانون، على الرغم من هذه التغييرات والحذف، فإنه 

س���يقوض التوازن القائم بين األس���اس الديمقراطي وبين األس���اس اليهودي 

الموجود هو أيضا في قوانين أس���اس وف���ي قوانين عادية كثيرة. في كل دولة 

ديمقراطية ال يمكن وضع بن���ود تضمن الطابع القومي للدولة من دون أن تمنح 

المساواة الكاملة لألقليات في التشريع وفي اإلعالن.

وختم���ت الصحيف���ة: إذا كان هدف قانون القومية هو فع���اًل أن يكون بطاقة 

هوية لدولة إسرائيل، يتعين على زعماء األحزاب الذين يحيكون قانون القومية 

الحالي أن يعرفوا جيدًا أن هناك هوية إلسرائيل هي وثيقة االستقالل. لكن بداًل 

من تظهيرها يتآمرون عليها، كما يتآمرون على القَيم األساس���ية التي تشكل 

دولة إس���رائيل، وفي طليعتها المساواة في الحقوق بين جميع مواطني الدولة. 

إن المس���ار الذي مّر به القانون أوضح للمؤيدين له أنه ال ينسجم مع ديمقراطية 

تلتزم المس���اواة في الحقوق تجاه مواطنيها. إنه قانون مضر وسيؤثر سلبًا في 

العالقة بمواطني إس���رائيل من غير اليهود ويريد أن يرسخ في القانون التمييز 

ضدهم، كما سيؤثر سلبًا على عالقة العالم بالديمقراطية اإلسرائيلية. والسبيل 

الصحيح هو التخلي عن القانون. 

كتب سليم سالمة:

بم���اذا تختلف »البربرية اإلس���رائيلية الحديثة« ع���ن »البربرية 

القديمة« في كل ما يتعلق بواقع االحتالل واالستيطان المستمرين 

ف���ي المناطق الفلس���طينية وما يترت���ب عليهما ف���ي المجاالت 

والمستويات كافة � اإلنسانية، االقتصادية والسياسية؟  

قد يبدو هذا الس���ؤال في نظر كثيرين سؤاال عبثيا غير ذي صلة 

بالواقع، بل أقرب إلى »السفس���طائية«، ربما، في ظروف ومعطيات 

ال تسمح بذلك، على األقل! لكن أستاذ اللسانيات اإلسرائيلي )في 

»جامعة بن غوريون« في مدينة بئر الس���بع في النقب(، البروفسور 

عيدان الندو، يعطي لهذا السؤال معاني ودالالت تتجاوز حرفيته 

وتوفر مرس���اة ومنطلقا جديدي���ن في مقاربة الواق���ع االحتاللي 

� االس���تيطاني ومقابل���ه الموضوع���ي � الواقع الفلس���طيني، في 

السنوات األخيرة بوجه خاص.  

صمم وعمى تاّمان!
في مق���ال تحت عنوان »البربرية الحديثة«، نش���ره على مدونته 

الشخصية، يرى الندو أن »البربرية )الوحشية/ الهمجية( الحديثة 

هي البربرية القديمة، لكن من دون خجل«! ثم يقدم بضعة نماذج 

بارزة من الفترة األخيرة تحديدا ترس���م س���مات ه���ذه »البربرية 

الحديث���ة«، من خالل التأكي���د على أن »مس���تنقع االحتالل يخلع 

شكال ويرتدي آخر. فهو هنا منذ سنوات طويلة ونحن غارقون فيه 

لدرج���ة أصبح من الصعب أن نرى التغييرات الحاصلة فيه. ينبغي 

االبتعاد قليال، أقصى المس���تطاع، كي تصبح الرؤية أوضح. ذراعاه 

اللزجتان، الدبقتان، تش���ّد علين���ا وال ترخيان. يتحدثون عن وضع 

روتين���ي أحيانا، وعن انفجارات أحيانا أخ���رى. موجات من العنف، 

حالة من الهدوء«. 

وهذا كله، ألن »اإلس���رائيليين توقفوا عن رؤية أو سماع أي شيء 

هناك. يمكن القول إنهم قد أصيب���وا بالصمم وبالعمى التاّمين، 

تقريبا، في كل ما يتعلق بالمناطق الفلس���طينية وباالحتالل. نوع 

ل عميقا«. أما َمن 
ّ
ت، المستدخ من الظالم الحّسي المكتَسب، المذوَّ

يصّر، في إس���رائيل، على محاولة إظهار أو إس���ماع ما يجري هناك 

)في المناطق الفلس���طينية( »فهو يصطدم بسور شاهق من عدم 

المعرفة المتعّمد والقاطع«!

ما من ش���ّك، ف���ي نظر الندو، ب���أن »االحتالل يرتدي اآلن ش���كاًل 

أكثر وحش���ية«، لكنه »أكثر بقليل فقط«، ألن هذه س���يرورة ثابتة 

ومتواصل���ة: »في كل م���رة، أكثر بقليل فق���ط«!  ولهذا، يصبح من 

الصع���ب جدا، حقا، »رؤية الفارق من يوم إل���ى آخر«! خالفا لما كان 

عليه الحال قبل 20 أو 30 س���نة خلت: ف���� »األحداث التي تمر اآلن 

س���ريعًا ودون أن ينتبه له���ا أو يتوقف عندها أح���د، كانت تهز 

الدولة كلها آنذاك«! 

الجيش والمستوطنون ـ يد واحدة!
ي���ورد الندو، كم���ا ذكرنا، عدة نم���اذج عن »البربري���ة الحديثة« 

التي يتولى ممارس���تها في المناطق الفلسطينية ذراعا االحتالل 

األساسيان: »الجيش اإلسرائيلي الذي يعمل في المناطق دون أية 

كوابح« )»فالجنود يعلمون جيدا أن كل ش���يء مباح، إذا كان عنوان 

عمليتهم القبض على مطلوبين«( و«المستوطنون الذين ُيفرغون 

غضبهم بالفلسطينيين وممتلكاتهم، دون وازع أو رادع«! 

من بين هذه النماذج، مثال: قتل الش���هيد ياس���ين الس���راديح 

ال���ذي أعدمه جن���ود االحتالل في مدين���ة أريحا ميدانيا، بس���بق 

إص���رار وتعمد، إذ واصلوا ضربه بوحش���ية حتى الموت، ثم »حملة 

االنتقام الوحشية« التي نفذتها قوات االحتالل في أعقاب مقتل 

المس���توطن رازيئيل بن ش���يفح، والتي طالت ع���ددا من المنازل 

والعائ���الت في ق���رى محافظة جني���ن بحثا عن )الش���هيد( أحمد 

نصر ج���رار، وما تخلل ذلك من نس���ف للمن���ازل وتهديم وترويع 

للنس���اء واألطف���ال في س���اعات اللي���ل المتأخرة، حت���ى »حققت 

الحملة هدفها: مجموعة من الرجال والنس���اء الجرحى، الُمهانين، 

واألطف���ال المنكوبي���ن بالصدمات والبي���وت المهدمة«! ويضيف 

الندو: »إياكم من تضليل ما تبثه وسائل اإلعالم، نقال عن السلطات 

الرس���مية: فالهدف م���ن وراء هذه الحملة لم يك���ن إلقاء القبض 

عل���ى القاتل أو تحقيق العدالة، حق���ا، وإنما الهدف هو بث الرعب 

بين الفلس���طينيين، بغض النظر عن جريمة القتل العينية � رعب 

عام وش���امل، جماعي، دون تمييز، يتجس���د في استخدام الكالب 

المفترسة، القنابل الصوتية والجرافات«! 

»لماذا ب���ث الرعب؟«، يحذر الكاتب من مجرد طرح هذا الس���ؤال: 

»فنحن غارقون عميقا جدا في المس���تنقع، لدرجة يصبح فيها من 

العبث طرح مثل هذه األسئلة الساذجة«!   

ثم يسترسل في طرح النماذج، كما ذكر، فيأتي على جريمة قتل 

الش���هيد ابراهيم أبو ثريا، الُمقعد على كرس���ي العجالت، بالقرب 

من حاج���ز »ناحل عوز« عند حدود قطاع غزة، ويعتبر هذه الجريمة 

االحتاللية »ردا جيدا على مّدعي األخالق في الجانب اإلس���رائيلي 

الذين يطالبون الفلسطينيين بتبني المقاومة غير العنيفة«!  

منذ إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة 

لدولة إس���رائيل، في كانون األول 2017، قتل الجيش اإلس���رائيلي 20 

فلسطينيا وأصاب نحو 5 آالف آخرين بجراح في المناطق الفلسطينية 

المحتل���ة )الضفة الغربي���ة وقطاع غزة( »وهو ع���دد مرتفع جدا لفترة 

ش���هرين، حس���ب كل اآلراء والتقييم���ات«، كما يقول الن���دو مضيفًا: 

»ينبغ���ي القول بأقصى الوضوح، مرة أخ���رى: إطالق النار المتعمد على 

أناس غير مسلحين ال يشكلون أي خطر هو جريمة قتل، بكل المعايير«! 

في ما يتعلق بممارسات المس���توطنين واعتداءاتهم المتكررة 

على الس���كان الفلس���طينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، 

يشير الندو إلى واقع »تنفيذ المستوطنين اعتداءاتهم هذه أمام 

أعين الجيش اإلس���رائيلي الذي يقف جانبا متفرجا. وحين يحتاج 

المستوطنون إلى مساعدة، أو حماية، ال يتوانى الجيش عن إطالق 

قنابل الغاز المس���يل للدموع«! و«إذا لم يكن بإمكان المستوطنين 

الدخول إلى قرية ما )أنظر قرية بورين، مثاال(، ألي سبب كان، فهم 

يلجأون إلى إحراق حقولها، دون أن يلقى القبض على أي منهم أو 

تقديم أي منهم للمحاكمة«!  

نشر الرعب ـ من نتيجة ثانوية إلى هدف مركزي!
الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة »يجبي ثمنا 

باهظا، استثنائيا«، يقول الندو. فباإلضافة إلى تدمير قطاع الصيد 

)أ.ف.ب( البربرية اإلسرائيلية: تجليات متنوعة لجوهر واحد.            

»البربرية اإلسرائيلية الحديثة« هي »البربرية القديمة لكن من دون خجل«!
 

*ما هي تجليات »البربرية الحديثة« هذه وِسماتها؟ ولماذا ينتفض الضمير اإلسرائيلي ضد ما يجري في سورية وضد محاولة طرد 

الالجئين األفارقة بينما يبقى يغط في سباته، في المقابل، حيال تجليات البربرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟*

في القطاع � بفرض قيود على الصيد لمس���افة س���تة أميال فقط، 

م���ن جهة أولى، وبضخ المياه العادمة إل���ى البحر، من جهة ثانية 

� يقوم س���الح البحرية اإلس���رائيلي بمهاجمة قوارب الصيد التي 

يمتلكها ويشغلها سكان من قطاع غزة، باستمرار وبصورة دائمة. 

وخالل العام 2017 وحده، قتل سالح البحرية اإلسرائيلي صيادين 

فلس���طينيين اثنين وأصاب 21 آخرين بإطالق النار على قواربهم 

مباش���رة وبصورة متعمدة. واعتقل الجيش اإلسرائيلي 39 صيادا 

ّيًا للتحقي���ق، دّمر ثالثة قوارب صيد تدميرا تاما، دّمر 6 قوارب 
ّ
غز

أخرى تدميرا جزئيا أدى إل���ى تعطيلها وصادر 13 قاربا آخر. وإلى 

جانب هذا كله، صادر س���الح البحرية، أيضا، عش���رات األطنان من 

أدوات الصيد المختلفة وهو ما يش���كل »عقابا جماعيا وحشيا ضد 

صيادين يدفعهم الج���وع، وحده، إلى المخاطرة والبحث عن صيد 

لهم بعيدا عن الشاطئ«، كما يؤكد الندو. 

جمي���ع الش���هداء والمصابين الذي���ن أوقعهم س���الح البحرية 

اإلس���رائيلي من خالل الحصار البحري »لم يكونوا ضالعين في أي 

عمل إرهابي ضد إس���رائيل«، بل إن »الحصار البحري يقتل ويجّوع 

� وهذا ه���و هدفه«، حس���بما يقول الندو ويضيف: »تحول نش���ر 

الرعب م���ن نتيجة ثانوية مترتبة على عمل ما إلى هدف مركزي«! 

وهذه س���مة أخرى من س���مات »البربرية الحديث���ة« في المناطق 

الفلسطينية. 

أم���ا الحصار البري على قطاع غزة »فم���ن الصعب تقييم أضراره 

وتحديد أبعاده وانعكاساته«، يقول الندو، لكن »باإلمكان التركيز 

على جانب واحد ضيق منه، سادّي بشكل خاص، هو: منع تصاريح 

الخ���روج من قطاع غزة لتلقي العالج الطبي في إس���رائيل«. فخالل 

العام 2017، توفي 54 فلس���طينيا من س���كان قط���اع غزة من جراء 

رفض منحهم تصاريح كه���ذه، أو المماطلة في منحها. ويضيف 

الندو: »سأقولها وأكررها مرة أخرى: في كل أسبوع، تقتل إسرائيل 

مواطن���ا واحدا من قطاع غزة، في المتوس���ط، بإج���راء بيروقراطي 

بس���يط جدا � منع الخروج من قطاع غ���زة لتلقي العالج الطبي في 

إسرائيل«! 

في العام 2017، ُس���جل رقم قياس���ي س���لبي ف���ي معدل هذه 

الطلب���ات التي تمت المصادقة عليها: 54% فقط! وللمقارنة، ففي 

الع���ام 2012، بلغت نس���بة الطلبات التي تم���ت المصادقة عليها 

88%. ومن تلك السنة فصاعدا، هبطت نسبة الطلبات التي صودق 

عليها، باستمرار. وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 

الفلس���طينيين من قطاع غزة »أضاع���وا« 1100 دور لعالج طبي في 

إسرائيل جراء رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي المصادقة على 

طلبات مغادرة القطاع لتلقي العالج الطبي في إسرائيل! 

وثمة جانب آخر لهذا الوضع المأس���اوي يمثل س���مة أخرى من 

ص أصال 
ّ
سمات »البربرية الحديثة«: تقليص مستمر في مجال مقل

يطلق عليه اس���م »الحاالت اإلنسانية االستثنائية«. فخطر الموت 

الواضح، المحدق والفوري، جراء وضع صحي � طبي، »ال يش���كل، في 

معايير سلطات االحتالل واعتباراتها، سببا كافيا للخروج من قطاع 

غزة«! وه���ذا في الوقت الذي يختنق فيه قطاع غزة وس���كانه في 

أزمة إنسانية هي األخطر في تاريخه، على اإلطالق!  

وإلى جانب ذلك، صّعبت إس���رائيل في الفترة األخيرة من شروط 

مغ���ادرة قطاع غزة إل���ى خارج البالد )عن طريق جس���ر اللنبي(، إذ 

تل���زم الراغبين ف���ي / المحتاجي���ن إلى المغ���ادرة بالتوقيع على 

تعهد بالع���ودة إلى قطاع غزة في غضون فت���رة زمنية ال تتجاوز 

س���نة واحدة. ومن الضروري، في هذا السياق، االنتباه إلى أن هذه 

التقييدات التعس���فية وغيره���ا تحظى بدعم مطل���ق من جانب 

الجهاز القضائي اإلسرائيلي الذي يتنكر، منذ »االنفصال عن قطاع 

غزة«، لمسؤولياته وواجباته تجاه س���كان قطاع غزة، باستخدامه 

ذريعة »عدم توفر سبب كاف للتدخل )القضائي(«.

هدم البيوت ـ ضجيج الخلفية المواكب للصهيونية!
تتمثل س���مة أخرى إضافية من سمات »البربرية الحديثة«، كما 

يرى الندو، في عملي���ات هدم البيوت وهي )هذه العمليات( التي 

وصفتها م���ن قبل بأنها »ضجي���ج الخلفية الدائ���م الذي يواكب 

الصهيونية«، كما يقول. وهي عملي���ات تتواصل بوتائر مذهلة، 

وخاصة في ثالث مناطق مرش���حة، ومعرضة فعليا، للترانس���فير 

)التهجير الجماعي( اإلثني، هي: جنوب جبال الخليل، غور األردن 

ومنطقة معاليه أدوميم. نحو 180 ألف إنسان فلسطيني معرضون 

لخطر التهجي���ر الجماعي في هذه المناط���ق الثالث التي »تنظر 

إس���رائيل إليها بوصفها مصدر إزعاج يتعين التخلص منه«، كما 

يقول الندو. 

خ���ارج منطق���ة »ج« )C(، تركز إس���رائيل عملي���ات الهدم التي 

تنفذها باس���تمرار في مدينة القدس الشرقية بوجه خاص. فقد 

هدمت خالل العام المنص���رم، 2017، أكثر من 170 مبنى، نصفها 

مبان س���كنية. وخالل ال� 15 س���نة األخيرة، هدمت إسرائيل أكثر 

من 1400 مبنى س���كني في القدس الش���رقية. والذريعة الدائمة 

الجاه���زة لذلك ه���ي: عدم وج���ود تراخيص بناء! ويش���ير الندو: 

»إنتبهوا جيدا إلى المعطيات الجافة: 37% من سكان القدس هم 

فلس���طينيون، لكن المساحة المخصصة لهم للسكن ال تتجاوز ال� 

5ر8% فقط من المساحة اإلجمالية لمدينة القدس«!

إلى جرائم الهدم هذه، تضاف جريمة »الترانسفير القضائي«، 

كما يسميه الندو: السلطات اإلسرائيلية قدمت إلى المحاكم، حتى 

اآلن، دع���اوى قضائية ضد 193 عائلة فلس���طينية إلخالء بيوتها 

في أنحاء مختلفة من القدس الش���رقية، وذل���ك نيابة عن »ورثة« 

يهود »هم أعضاء جمعيات يمينية وأجسام مختلفة تحظى بدعم 

مؤسساتي سلطوي تام ومتواصل«!   

ومن س���مات »البربري���ة الحديث���ة«، كما يعرضه���ا الندو: طوق 

الحص���ار الخان���ق، والذي يش���تد ويتفاقم باس���تمرار، ضد قرية 

الولجة، إل���ى الجنوب من القدس � »قرية مس���المة اعتاش أهلها 

على الفالحة حتى اآلن، لكنهم يراقبون هذه األيام، بأعين دامعة، 

كي���ف تتحول حقولهم إلى »محميات طبيعية« لراحة المتنزهين 

اليه���ود ومتعته���م... كل من يقترب إلى أرضه م���ن أهل القرية 

يتلقى على الفور إش���عارا بغرامة مالية باهظة«! أما ما لم يتحول 

من أراضي القرية إلى »محميات طبيعية«، فسيتحول في القريب 

العاجل إلى »أحياء جديدة تابعة لمستوطنة جيلو، على بعد مئات 

األمتار م���ن بيوت قرية الولجة، التي يبقى س���يف الهدم مصلتا 

فوقها«! ويقول الندو: »إنها تجس���يد كالس���يكي صارخ لمقولة: 

 وورثت؟؟ � أراضي العرب لليهود وبيوت العرب للهدم«!
َ

أقتلت

س���مة أخرى لهذه »البربرية الحديثة« يراه���ا الندو في »اعتبار 

فتاة ابن 17 عاما )عهد التميمي( وناش���طة نس���وية وسياس���ية 

)خالدة جرار( خطرا أمنيا«، وهو ما »كانت البربرية القديمة تخجل 

به«! 

النضال ضد األبارتهايد  اإلسرائيلي منوط بأثمان
لم���اذا ال يهتز »س���وى جزء قليل ج���دا من اإلس���رائيليين« من 

مثل هذه الممارسات البربرية اإلس���رائيلية وسواها ضد الشعب 

الفلس���طيني في المناطق المحتلة، بينما ترى قطاعات واس���عة 

جدا من اإلس���رائيليين ُيصدمون جراء ما يجري في س���ورية، مثال، 

أو جراء مس���عى السلطات اإلسرائيلية لطرد طالبي اللجوء األفارقة 

الموجودين في إس���رائيل؟ »لماذا يس���تيقظ ضمير كثيرين من 

اإلس���رائيليين النائم رفضا لهذه الممارسات )سورية واألفارقة( 

بنما يبقى يغط في س���باته حيال البربرية اإلس���رائيلية الحديثة 

ف���ي الضفة الغربية وقطاع غزة«، يس���أل الندو ويجيب قائال: »من 

الس���هل على اإلس���رائيليين التجند ضد ما يجري في س���ورية أو 

ما يج���ري لالجئين األفارقة ألنهما قضيتان تبدوان ليس���تا فقط 

عادلتين، كما يدعون، وإنما ألنهما قضيتان سهلتان وال تنطويان 

على أية تعقيدات أو مخاطر، كما ال يترتب عليهما أي ثمن ينبغي 

دفعه«! أما »األبارتهايد اإلس���رائيلي«، كما يصفه، فهو »جزء حي 

منا، من تكويننا. ليس فقط أن لغالبية اإلس���رائيليين حصة فيه 

ودورًا، وإنما هي تس���تفيد منه أيضا«! ول���ذا »من الصعب التجند 

ض���ده، ألن النض���ال ضده يعن���ي، في الوقت ذات���ه، النضال ضد 

مجتمع���ك، ضد أقاربك، وأحيانا كثيرة � ضد نفس���ك أنت، أو ضد 

أجزاء من شخصيتك«!

إلى ذلك، ُيضاف »النضال ضد الفس���اد الس���لطوي المستشري، 

الذي يغطي على النضال ضد األبارتهايد.... فالجميع يكره الفساد 

ويعارضه ويوما بعد يوم يصبح من الصعب جدا تبريره. التعاطف 

مع هذا النضال يش���مل جميع المعس���كرات واألطياف وهو يخلو، 

تماما تقريبا، من أية مخاطرات«!   

في المحصل���ة، يرى الن���دو أن »البربرية الحديثة اإلس���رائيلية 

تمث���ل تدهورا إضافيا آخر في س���لم اإلنس���انية اإلس���رائيلي... 

ال يمك���ن وقفه والبراء منه إال بالنظر إلى الفلس���طينيين كبش���ر 

يس���تحقون الحياة والحقوق، مثل ما يستحقها هو )اإلسرائيلي( 

واآلخرون... عندئذ فقط، يمكن التحرر من العبودية التي تفرضها 

فري« التي تعني: فائدة طرف ما ومصلحته  نظرية »المجموع الصِّ

مرهونتان بهزيمة الطرف اآلخر واستسالمه«!
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كتب برهوم جرايسي:

أنهى الكنيس���ت، ف���ي منتصف آذار الج���اري، دورته 

الش���توية، وعامه البرلمان���ي الثالث، بثبات وتماس���ك 

االئتالف الحاكم، بش���كل يكس���ر كل تج���ارب الماضي، 

ف���ي الوالي���ات البرلمانية اإلس���رائيلية، الت���ي واجهت 

فس���اد من يقف على رأس الحكومة. ونجح االئتالف في 

تحقيق سلس���لة من المكاسب السياس���ية، على صعيد 

التشريعات العنصرية واالحتاللية، وأيضا على الصعيد 

االقتصادي، بإقرار ميزانية العام المقبل في وقت مبكر. 

وم���ن خلف هذا يق���ف عامالن مركزي���ان، أولهما حرص 

اليمين االس���تيطاني على أجندته، فهذه الحكومة هي 

األفضل بالنسبة له؛ والثاني، حس���ابات الربح والخسارة 

لدى أحزاب االئتالف، واالئتالف ككل، وكل هذا نجح في 

ظل غياب معارضة ذات وزن لسياسة الحكومة.

وم���ن أبرز محط���ات الدورة الش���توية أنه���ا بدأت في 

ظ���ل تكثف التحقيق���ات مع رئيس الحكوم���ة بنيامين 

نتنياهو في ش���بهات الفس���اد، لكن بعد ذلك بش���هر 

تلقى نتنياهو دعما سياس���يا على المستوى الشخصي، 

ولحكومته بشكل عام، من خالل إعالن الرئيس األميركي 

دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل، ونقل 

الس���فارة األميركية اليها من تل أبي���ب، وهو ما اعتبره 

اليمين االستيطاني دعما غير مسبوق لتوجهاته. 

وفي منتصف ش���هر ش���باط الماضي أعلنت الش���رطة 

توصياتها بمحاكمة نتنياهو في قضيتي رشاوى وخرق 

األمانة. وكان مثل هذا في حالة س���ابقة كفيل بأن يقود 

نتنياهو إلى االس���تقالة. فمثال ف���ي العام 1977، حينما 

قرر المستش���ار القانوني التحقي���ق مع رئيس الحكومة 

إس���حاق رابين، وزوجته ليئا، بسبب وجود حساب بنكي 

لألخيرة في الوالي���ات المتحدة، فيه أقل من ألفي دوالر، 

استعجل رابين االس���تقالة. والحقا، في العام 2008، لم 

ينتظر رئيس الحكومة إيهود أولمرت صدور قرار رسمي 

من المستشار القانوني، وال حتى من الشرطة في قضية 

ش���بهات الفس���اد، وأعلن اس���تقالته. ومن المفارقة أن 

القضية األساسية التي اس���تقال أولمرت بسببها برأته 

المحكمة الحقا منها لضعف األدلة.

أم���ا نتنياهو فقد حظي بدعم حزب���ي من كافة أطراف 

االئتالف، وهذا انعكس مباشرة في صعود قوة الليكود 

وشعبية نتنياهو في اس���تطالعات الرأي. فحتى ما قبل 

توصية الشرطة، كانت االستطالعات تتحدث عن خسارة 

الليكود، ما بين 5 إلى 6 مقاعد من مقاعده ال� 30 الحالية، 

أم���ا اليوم فإن اس���تطالعات الرأي تتح���دث عن احتفاظ 

الليكود بمقاعده الحالية، أو لربما يفقد مقعدا أو اثنين. 

وقد س���اهمت في ه���ذا عملية صناع���ة رأي مكثفة، في 

مركزها ش���يطنة جهاز التحقيقات في الشرطة، وعرض 

نتنياهو عائلته بأنها »ضحية مؤامرة«.

لك���ن بعد توصية الش���رطة بأيام قليل���ة أعلنت إدارة 

دونالد ترامب اس���تعجال نقل السفارة إلى القدس، في 

ذكرى نكبة الش���عب الفلس���طيني، ف���ي منتصف أيار 

المقب���ل، رغم أن الحديث كان يج���ري عن نهايات 2019، 

وه���ذا ما أظهر أن ترامب ومجموعته يس���عيان لتقديم 

دعم سياسي إضافي لشخص نتنياهو. 

وبع���د ذلك بأي���ام فّجرت كتلت���ا اليه���ود الحريديم، 

يهدوت هتوراة وش���اس، مس���ألة قانون جديد لتحييد 

الغالبية الس���احقة من ش���بان جمهورهما من مس���ألة 

التجنيد االلزامي في الجيش، إذ إن المحكمة العليا كانت 

قد ألغت التعديل القانوني الذي أقره الكنيس���ت بطلب 

من الحكوم���ة، في خريف العام 2015، ويخفف كثيرا من 

قان���ون تجنيد الحريديم، التي كان���ت حكومة نتنياهو 

والكنيس���ت قد أقراه في بحر الع���ام 2014، حينما كانت 

الحكوم���ة م���ن دون حريديم. غير أنه قب���ل دخول ذلك 

القانون مس���ار التنفي���ذ كليا، ب���ادرت الحكومة الحالية 

لتعديله، بطلب من الحريديم، وه���و ما ألغته المحكمة 

العليا، وطلبت أن يقر الكنيست قانونا بديال، حتى شهر 

أيلول من العام الجاري 2018.

وم���ن أبرز معالم الدورة الش���توية أن االئتالف الحاكم 

س���ارع في األس���ابيع األخيرة إلنجاز عدد م���ن القوانين 

الداعمة لالحتالل واالستيطان، وقوانين عنصرية أخرى، 

وكما يبدو تحس���با الحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة 

قد تلغي مكتسبات كبيرة لليمين االستيطاني.

ف���ي المقاب���ل، ضغط نتنياه���و على االئت���الف لدفع 

»قانون القومية« العنصري، رغم ما فيه من بنود اختالف 

بين أط���راف االئت���الف، في م���ا يتعلق بطاب���ع النظام 

الديمقراط���ي، ومكانة المس���اواة العامة، ومكانة الطابع 

اليهودي والشريعة اليهودية. وكان واضحا أن نتنياهو 

يريد هذا القانون مكسبا سياسيا بيده. 

وكان الكنيس���ت قد أقر القان���ون بالقراءة التمهيدية 

قبل عام من اآلن، ولم يتسن الدفع به أكثر. وفقط في آخر 

أسبوع من الدورة الشتوية، صادقت اللجنة الخاصة التي 

تعم���ل على بلورة القانون على صيغت���ه للقراءة األولى، 

لعرضه على الهيئة العامة. وفش���ل نتنياهو في أن يتم 

عرضه على الهيئة العامة قبل نهاية الدورة الش���توية، 

ول���ذا يطالب بعرض���ه للتصويت في األس���بوع األول من 

الدورة الصيفية المقبلة، في نهاية نيسان المقبل. 

كما فش���ل نتنياه���و بالدفع بقانون ف���رض قيود على 

أذان المساجد، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية 

قبل أكثر من ع���ام، وهو يواجه خالفات وتحفظات داخل 

االئتالف الحاكم. 

ما بين الحسابات السياسية والحزبية
م���ن الواضح أن قرار عدم التوج���ه إلى انتخابات مبكرة 

خاطفة، كان نتنياهو تواقا لها جدا، كان يرتكز أساس���ا 

على حس���ابات ربح وخس���ارة حزبية. لكن ف���ي الحقيقة 

ليس ه���ذا وح���ده، ب���ل كانت هن���اك أيضا حس���ابات 

سياسية، وبالذات لدى الرابح األكبر من هذه االنتخابات، 

تحالف المس���توطنين »البيت اليهودي«، الذي »تبشره« 

اس���تطالعات الرأي باس���تعادة قوت���ه البرلمانية التي 

حققها في 2013، من 12 مقعدا، بدال من 8 مقاعد اليوم، 

لكنه يرى أنه مقابل هذه الزيادة »الس���خية« نسبيا، فإن 

حج���م االئتالف الحاكم اليوم س���يتقلص، م���ا قد يغير 

تركيبة الحكومة، بما يمنع تحقيق مكتس���بات سياسية 

لليمين االستيطاني، بالمستوى الذي يتحقق منذ ثالث 

سنوات.

فعلى مس���توى حزب الليكود، ف���ي الوقت الذي يرغب 

فيه نتنياهو بالتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، فإن 

قس���ما كبيرا من كتلة حزبه البرلمانية ليس معنيا بها، 

ألنه وفق نظ���ام االنتخابات الداخلية ف���ي الليكود، فإن 

كل انتخابات س���تؤدي إلى خ���روج ما بين 33% إلى %40 

من أعضاء الكنيس���ت الحاليين، من القائمة االنتخابية 

الجدي���دة. فالنظام القائم يعتمد على تخصيص مقاعد 

لألقاليم وفروع الحزب الكبيرة. وبعد أن ُينتخب الشخص 

ألول مّرة على مقاعد األقاليم، فإنه في االنتخابات التالية 

س���يكون عليه التنافس على المقاعد القطرية، وهذا ما 

يزيد من حدة التنافس عليها، ويؤدي إلى خروج من هم 

أضعف، ولذا ف���إن نصف النواب الحاليي���ن من الليكود 

سيخافون على مستقبلهم ويضغطون بعدم التوجه إلى 

انتخابات مبكرة، قدر اإلمكان.

والخ���وف هو أيضا لدى حزب »كوالن���و« حديث العهد، 

بزعامة موش���يه كحلون، فكل اس���تطالعات الرأي تتنبأ 

بأن يخس���ر الحزب ما بي���ن 3 إلى 4 مقاع���د من مقاعده 

ال���� 10 الحالية. وفي حالة كه���ذه فإن كحلون ليس فقط 

انه س���يعود أضعف، وإنما أيضا لن يكون بمقدوره طلب 

حقيب���ة رفيعة بمس���توى المالية، ومعه���ا وزارة البناء 

واإلسكان، كما هي حال حزبه اليوم.

وكذا األمر بالنس���بة ألفيغدور ليبرمان، الذي هو أيضا 

تقول اس���تطالعات الرأي إنه في أحسن أحواله سيحافظ 

على مقاعده الس���تة الحاليين، أو يرب���ح أو يفقد مقعدا 

واحدا، وهذا ما يضعف وزنه في الحكومة التي س���تقام 

حرص اليمين االستيطاني على أجندته تسّبب بإنقاذ نتنياهو والحكومة!
*الكنيست ينهي دورة شتوية يحقق فيها االئتالف الحاكم الكثير من أجندته المتطرفة *ومن أجل استمرار عمل الحكومة كسر تجارب الماضي 

فيما يتعلق بفساد منتخبي الجمهور *لكن من فوق كل هذا، توجد أيضا حسابات ربح وخسارة حزبية لهذا الحزب وذاك ولالئتالف الحاكم ككل*

تغطية خاصة: ماذا بعد األزمة االئتالفية األخيرة؟

نتنياهو: ويتواصل صراع البقاء.                             )إ.ب.أ(

قال وزير المالية اإلس���رائيلي موشيه كحلون )رئيس 

حزب »كوالنو«( إنه في حال قيام المستش���ار القانوني 

للحكومة اإلس���رائيلية بقبول توصيات الش���رطة بشأن 

تقدي���م الئحة اتهام ض���د رئيس الحكوم���ة بنيامين 

نتنياهو بش���بهة تلقي رشوة، ال يمكن لهذا األخير أن 

يس���تمر في أداء مهماته في ه���ذا المنصب، ويتعّين 

عليه تقديم استقالته.

وأضاف كحلون في س���ياق مقابل���ة أجرتها معه قناة 

التلفزة اإلسرائيلية »حداشوت« )القناة الثانية سابقًا(، 

يوم الخميس الماضي، أن هذا هو موقفه منذ 3 أشهر، 

ولم يتغّير.

وردًا عل���ى س���ؤال ح���ول تعالي أص���وات داخل حزب 

الليكود الحاك���م أكدت أنها س���تواصل دعم نتنياهو 

حتى لو قدمت ضده الئح���ة اتهام، قال كحلون إنه في 

الليكود يس���تطيعون قول أي ش���يء يريدون، وأكد أن 

ح���زب »كوالنو« لن يبقى ف���ي االئتالف في حال تقديم 

الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة. 

وأش���اد وزير التربي���ة والتعليم اإلس���رائيلي نفتالي 

بينيت )رئيس حزب »البيت اليهودي«( بالتسوية التي 

تم التوصل إليها لحل أزمة مش���روع قان���ون التجنيد، 

ال���ذي ينص عل���ى إعفاء الش���بان اليه���ود الحريديم 

)المتش���ددين دينيًا( من الخدمة العسكرية اإللزامية، 

ب انتخابات ال لزوم لها.
ّ
وأشار إلى أنها تسّببت بتجن

وأش���ار بينيت، في تصريحات أدلى بها إلى وس���ائل 

اإلعالم يوم األربعاء الماضي، إلى أنه ال يس���تبعد إمكان 

البق���اء في االئت���الف الحكومي حتى ف���ي حال تقديم 

الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة. وأكد أن األمر سيكون 

متعلقًا بخطورة االتهامات التي ستنسب إلى نتنياهو.

كم���ا أك���دت وزيرة الع���دل أييليت ش���اكيد )»البيت 

اليه���ودي«( أن���ه في ح���ال توجيه الئح���ة اتهام ضد 

نتنياهو بشبهات فساد، سيقوم حزبها بتقييم الوضع 

ودرس الخيارات.

وتوقعت ش���اكيد، في س���ياق مقابل���ة أجرتها معها 

إذاعة الجيش اإلس���رائيلي، أال يتم إجراء انتخابات قبل 

عام واحد على األقل.

ُيذكر أن ش���اكيد حذرت نتنياهو قب���ل التوصل إلى 

تسوية، من مغبة التوّجه إلى انتخابات مبكرة. 

وقالت شاكيد إن أزمة مشروع قانون التجنيد ُمزيفة، 

وإن إس���قاط حكومة يمينية من دون س���بب س���يكون 

بمثابة خطأ تاريخي مماثل في نطاقه لس���قوط حكومة 

إس���حاق ش���امير في العام 1992. وكانت شاكيد تشير 

إل���ى انهيار حكوم���ة الليكود برئاس���ة ش���امير، الذي 

أدى إل���ى هزيمة ف���ي االنتخابات لصال���ح حزب العمل 

برئاسة إس���حاق رابين وإطالق عملية سالم إسرائيلية- 

فلسطينية انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو. 

وأع���رب وزير الدفاع اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان 

)رئيس حزب »يسرائيل بيتينو«( عن رضاه عن التسوية، 

وأكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يرد تبكير 

موعد االنتخابات العامة. 

وأضاف ليبرمان، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة 

الجيش اإلسرائيلي، أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة 

في مجال األمن وأنه ال يمكن التركيز في العمل حينما 

تقوم بعض مركبات االئتالف الحكومي بزعزعة الوضع 

القائم في شؤون تخّص الدين والدولة.

ورف���ض ليبرمان مزاعم أفادت بأن���ه عمل هو ورئيس 

الحكومة على تنس���يق كل التطورات طوال هذه األزمة 

االئتالفي���ة. وكان���ت تقاري���ر إعالمية ألمح���ت إلى أن 

نتنياهو، الذي تتهمه الشرطة بتلقي رشاوى في عدد 

من قضايا الفساد، يس���عى إلى إجراء انتخابات مبكرة 

كاستفتاء على حكمه.

التسوية
وتوصل رؤساء أحزاب االئتالف الحكومي، مساء االثنين 

الماضي، إلى تسوية الحتواء األزمة حول مشروع قانون 

التجنيد، وللحيلولة دون تبكير االنتخابات اإلسرائيلية 

العامة. 

وبموجب هذه التس���وية صادق الكنيس���ت بالقراءة 

التمهيدية على مشروع قانون التجنيد. 

وصوت���ت اللجن���ة الوزارية لش���ؤون س���ن القوانين 

باإلجم���اع على الس���ماح ألحزاب االئت���الف بالتصويت 

بشكل حر حول مشروع قانون التجنيد.

وتنّص التسوية على إقرار مشروع قانون التجنيد في 

القراءة التمهيدية ف���ي مقابل امتناع رئيس الحكومة 

بنيامي���ن نتنياهو عن فصل الوزيرة س���وفا الندفر من 

حزب »يس���رائيل بيتينو« بعد تصويتها ضد مش���روع 

القان���ون في اللجنة الوزارية لش���ؤون س���ن القوانين. 

وبحس���ب الس���وابق ال يمكن لوزير أن يصّوت ضد قرار 

تتخذه هذه اللجنة. 

كما تتضمن التس���وية بندًا ين���ص على بلورة صيغة 

جدي���دة للقانون المذكور ُيتف���ق عليها في وقت الحق 

بالتنسيق مع وزارة الدفاع. 

ووفقًا للتس���وية س���يمر قان���ون التجني���د بالقراءة 

األول���ى من أصل ثالث قراءات قب���ل بداية عطلة الربيع 

في الكنيس���ت يوم الخميس الماض���ي، وهو ما حصل 

فع���اًل. ف���ي المقابل سُيس���مح ألعضاء الكنيس���ت من 

حزب »يس���رائيل بيتينو«، المعارضين بشدة للقانون، 

بالتصويت ض���ده. وبعد ذلك س���يتم تعديل القانون 

بحس���ب توصيات وزارة الدفاع، ويجري التصويت عليه 

بالقراءتين الثانية والثالثة خالل الصيف القريب. 

وس���تتم أيضًا المصادقة على الميزانية اإلسرائيلية 

العامة لسنة 2019 بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما 

حصل فعاًل.

وكان أعض���اء الكنيس���ت الحريديم هددوا بإس���قاط 

ميزاني���ة 2019 ف���ي حال عدم المصادقة على مش���روع 

قان���ون التجنيد بالقراءة األولى قبل عطلة الكنيس���ت، 

وهّدد وزير المالية موش���يه كحلون باالستقالة في حال 

عدم المصادقة على الميزانية.

واته���م البعض نتنياهو بالس���عي النتخابات مبكرة 

من أجل ضمان والية أخرى قبل احتمال توجيه الئحتي 

اته���ام ضده بش���بهة تلقي رش���وة. وتقوم الش���رطة 

بالتحقي���ق مع رئيس الحكومة في عدة قضايا فس���اد، 

ويواج���ه توصيات من طرف الش���رطة بتوجيه الئحتي 

اتهام ضده في قضيتين على األقل. كما وقع اثنان من 

المقربين الس���ابقين منه اتفاقين يتحوالن بموجبهما 

إلى »شاهدي ملك« ضده في قضية ثالثة.

وتعقيب���ًا على هذه التس���وية قال رئي���س الحكومة 

بنيامين نتنياهو في سياق خطاب ألقاه في الكنيست، 

إنه وف���ى بتعهداته بب���ذل قصارى الجه���ود الحتواء 

األزمة السياس���ية حول مش���روع قانون التجنيد سعيًا 

للحيلول���ة دون تبكير موعد االنتخاب���ات والحفاظ على 

سالمة الحكومة الحالية.

وأضاف نتنياهو أن الحكومة الحالية حققت إنجازات 

كبيرة للدولة، وال تزال تواجه تحديات جس���يمة، ورّحب 

بق���رار أحزاب االئتالف اس���تمرار العمل لخدمة مصالح 

الدولة وسكانها.

ب إسرائيل انتخابات مبكرة على خلفية أزمة »قانون التجنيد«
ّ
وقائع تجن

بعد االنتخابات.

وفي الحقيقة فإن شيئا ما ليس مفهوما في استطالعات 

ال���رأي فيما يتعل���ق بكتلتي الحريدي���م، وبالذات كتلة 

شاس. فحس���ب التقديرات، يشكل الحريديم حوالي %9 

من جمهور الناخبين، ولربما أكثر بقليل، وهؤالء نس���بة 

التصوي���ت لديهم تفوق 90%، ما يقّرب نس���بتهم بين 

الناخبين فعال في ي���وم االنتخابات إلى 10%، بمعنى 12 

مقعدا على األقل. إال أن اس���تطالعات الرأي تتنبأ بارتفاع 

ق���وة يهدوت هت���وراة لليهود األش���كناز بمقعد واحد، 

لتصبح 7 مقاعد، بينما قوة ش���اس لليهود الش���رقيين 

س���تهبط من 7 مقاع���د اليوم إل���ى 5 وحت���ى 4 مقاعد، 

بمعنى صراع مع نس���بة الحسم، على الرغم من أن لشاس 

قواعد انتخابية من اليهود الش���رقيين من خارج جمهور 

الحريديم. وحركة شاس فقدت في انتخابات 2015 أربعة 

مقاعد، اثنان لصالح حزب »كوالنو« نظرا لزعيمه الشرقي 

كحلون، واثنان آخران بفعل االنقس���ام في الحركة الذي 

قاده الوزير األس���بق إيلي يش���اي، الذي ليست واضحة 

وجهت���ه ف���ي االنتخاب���ات المقبلة، ما يعن���ي أن هناك 

معقدين تخطئ بهما اس���تطالعات الرأي، وقد يحققهما 

حزب ش���اس، لكن أيضا شاس بات يخاف من االنتخابات 

المبكرة. 

في المقابل، فإن وس���ائل إعالم ومحللين اتهموا كتلة 

»المعس���كر الصهيون���ي« المعارض���ة، الت���ي يقف في 

صلبها ح���زب »العمل«، بأنها لم تمارس ضغطا ش���عبيا 

لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك نظرا 

لكون استطالعات الرأي تتنبأ بأن يخسر التحالف نصف 

مقاع���ده ال� 24، ولربم���ا في هذه النتيج���ة مبالغة ليس 

قليلة. 

االنتخابات المبكرة
من الواض���ح أن االئتالف الحاكم دخل اآلن إلى مس���ار 

تجاذبات ليس سهال، ترتكز أساسا على حسابات حزبية 

انتخابي���ة، بمعن���ى أن هناك قوى تري���د تحقيق أوراق 

سياس���ية رابحة، فكتلت���ا الحريديم، يه���دوت هتوراة 

وش���اس، وبالذات األولى من بينهم���ا، معنيتان بقانون 

مخف���ف إل���ى أقصى الحدود في مس���ألة تجنيد ش���بان 

الحريدي���م في الجي���ش. ومن ناحيتهما ه���ذه الفرصة 

السانحة لوضع أس���اس جديد لهذه القضية، خاصة وأن 

جمهور الحريديم، وبال���ذات قيادتهم الدينية، يضغط 

لس���ن القانون بكل قوة، ألن المسألة مرتبطة بمستقبل 

جمه���ور الحريديم ومجتمعهم المغل���ق، كون التجنيد 

بالنس���بة لهم هو بمثابة كس���ر جدران ه���ذا المجتمع 

المنغلق على ذاته، وبذلك تكون بداية تدفق ش���بانهم 

إلى العالم المفتوح على كافة الُصعد.

ف���ي المقابل ف���إن وزي���ر الدف���اع أفيغ���دور ليبرمان 

يح���ارب ضد ه���دف الحريديم، إذ كما ظهر بعد أش���هر 

م���ن انتخابات 2015، وضع ليبرمان لنفس���ه هدف جذب 

الجمه���ور اليميني المتش���دد، الرافض للش���روط التي 

يفرضه���ا الحريديم عل���ى الحياة العامة، وعلى مس���ألة 

االنخراط في الجيش وحجم الميزانيات التي يتلقاها من 

الموازنة العامة. وليبرمان بعد أن انضم إلى الحكومة في 

حزيران 2016، أوقف كل مس���يرته الت���ي بدأها في هذا 

االتجاه، ويرى في الصدام مع الحريديم حاليا في مسألة 

التجنيد عودة إلى هذا المس���ار، على أعتاب االنتخابات 

المبكرة.

كذل���ك ليس واضحا ما ه���و مصير »قان���ون القومية«، 

فعل���ى الرغم مما أعلن عن أن اللجن���ة البرلمانية الخاصة 

صادقت على القانون، فإنه ليس واضحا كيف أن كتلتي 

الحريديم وبالذات األكثر تشددا دينيا، يهدوت هتوراة، 

س���تدعمان القانون، الذي فيه العديد م���ن البنود التي 

تصطدم مباشرة مع عقائدهما الدينية، خاصة وأن قوى 

واسعة من الحريديم تضغط في اتجاه افشال القانون.

ما ي���راد قوله هو أنه على الرغم من التماس���ك البادي 

في االئت���الف، فإن بدء هذا المس���توى م���ن التجاذبات 

قد يقّص���ر من عمر الحكومة. ومن���ذ اآلن باإلمكان القول 

إن انتخابات ف���ي موعدها القانوني، ف���ي خريف 2019، 

ستكون أمرا صعبا جدا، ولذا فإن االنتخابات ستكون في 

ظل احتمالين، األضعف منهما أن يتم حل الكنيست في 

بدايات الدورة الصيفية، التي س���تبدأ في اليوم األخير 

من نيس���ان المقب���ل، وحينها س���تكون االنتخابات في 

نهاية تشرين األول من العام الجاري، على أن يتم تأجيل 

انتخاب���ات البلديات إلى ش���تاء 2019. وهذا الس���يناريو 

يعتمد عل���ى احتمال ظه���ور أمور جدي���دة، خاصة في 

قضية نتنياهو، أو احتدام الصدام بين أطراف االئتالف 

حول قان���ون التجنيد، الذي بموجب قرار المحكمة العليا 

على الكنيست أن ينجزه في أيلول المقبل، وبشكل يلزم 

الغالبية الس���احقة من الشبان الحريديم بتأدية الخدمة 

العسكرية اإللزامية. واالحتمال اآلخر األقوى هو أن تجري 

االنتخابات البرلمانية في بحر ش���هري شباط وآذار 2019، 

وهذا الس���يناريو مرتبط أيضا بظهور مفاجآت، أو صدور 

ق���رار نهائي في قضية بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة، 

صادر عن المستش���ار القانوني للحكومة، على الرغم من 

أن القرار النهائي الكلي سيحتاج ألشهر طويلة، بموجب 

تجارب الماضي.

وبحس���ب األنظمة القائم���ة، في حال قرر المستش���ار 

القانون���ي توجيه الئحة اتهام أو أكثر ضد نتنياهو، فإن 

ذلك القرار سيكون أوليا، ومن حيث المبدأ، لتعطى فرصة 

لمحامي نتنياهو باالعت���راض على القرار، ومحاولة إقناع 

المستشار بتغيير موقفه، وهذه عملية تستغرق ما بين 

ثالثة إلى خمسة أشهر حتى صدور القرار النهائي.

ولك���ن الق���رار األولي كفي���ل بتش���ديد الضغوط على 

نتنياهو، خاصة وأن هناك تباين���ا في المواقف، فحزب 

»كوالن���و« قال على لس���ان زعيم���ه موش���يه كحلون إنه 

س���يغادر الحكوم���ة ف���ور صدور ق���رار من المستش���ار 

بمحاكمة نتنياهو. بينما حزب »يسرائيل بيتينو« وعلى 

لس���ان زعيمه أفيغ���دور ليبرمان قال إنه س���ينتظر قرار 

المحكمة، وألمح تحالف »البيت اليهودي« إلى أنه يتبنى 

توجه ليبرمان نفس���ه )طالع عن ذل���ك كله في مكان آخر 

من هذه الصفحة(.
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تقاريــر خــاصـــــــة

تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

المواطنون العرب ال يستفيدون من 
»المعطيات الجيدة لالقتصاد اإلسرائيلي«!

ح���ذرت منظم���ة التع���اون االقتص���ادي والتنمية بي���ن الدول 

المتط���ورة OECD، في تقريرها الدوري الجديد الصادر أخيرًا، من 

أن المعطي���ات االقتصادية اإلس���رائيلية، الت���ي وصفها التقرير 

بأنها »جيدة«، ال ينال ثمارها بش���كل متس���او كاف���ة المواطنين، 

وش���ّدد بالذات على المواطنين العرب، وعل���ى جمهور الحريديم 

اليهود، المتدينين المتزمتين، الذين يعيش���ون حياة تقشفية 

إرادية، ويمتنعون عن االنخراط في سوق العمل بالنسب القائمة 

محليا وعالميا.

وكانت إس���رائيل انضمت رس���ميا إلى منظمة OECD في ربيع 

2010، بعد أن التزمت في حينه بس���ّد فجوات، وبشكل خاص لدى 

الجماهير الفلس���طينية في الداخل، ولدى جمهور الحريديم، إال 

إن واقع الس���نوات الثماني الس���ابقة يؤكد أن إسرائيل لم تفعل 

شيئا يذكر على صعيد المواطنين العرب، الذين ما زالوا في أدنى 

سلم الفقر، ويعانون الحرمان من فرص العمل الكافية والمالئمة، 

وأيضا في جوانب عديدة في التعليم والتعليم العالي.

ويمت���دح التقرير أداء االقتصاد اإلس���رائيلي، م���ن حيث وتيرة 

النمو منذ العام 2000، إذ إن إجمالي النس���بة هي ضعفا النس���بة 

اإلجمالية لمعدل النمو في دول OECD. وكانت إسرائيل شهدت 

وتيرة نمو في ثالثة مس���تويات خالل الس���نوات ال� 18 السابقة، 

في حين س���جلت البطال���ة مع نهاية العام 2017، أدنى مس���توى 

تاريخي لها، وبلغت 4%. وبحس���ب تقري���ر OECD، فإن 3ر2% من 

إجمالي نسبة 4% كانت بطالة قسرية، في حين أن البطالة المزمنة 

تتقلص بشكل دائم.

ُيش���ار إلى أن تقري���ر OECD يس���تند إلى التقارير الرس���مية 

اإلس���رائيلية، في حي���ن أن خب���راء اقتصاد ومؤسس���ات بحثية 

يشككون كثيرا في نسب البطالة الرسمية المعلنة، إذ إنها تأخذ 

بعين االعتبار من عملوا ذات م���ّرة، وفقدوا مكان عملهم، أو أنهم 

توقفوا عن العمل لس���بب ما. لكنها ال تحس���ب م���ن ال ينخرطون 

إطالقا في سوق العمل إراديا، خاصة في أوساط الحريديم، الذين 

ينخرط 51% من رجالهم في س���وق العمل، مقابل نسبة 82% بين 

الرجال اليهود، أو ال ينخرطون قس���ريا كما هي الحال لدى غالبية 

جمهور النس���اء العربيات، الالتي تبلغ نسبة انخراطهن في سوق 

العم���ل قرابة 35%، مقاب���ل أكثر من 72% في جي���ل العمل لدى 

النس���اء اليهوديات. كما أن التقارير الرسمية الصادرة عن سلطة 

التش���غيل تؤكد أن نسبة البطالة بين العرب تفوق أربعة أضعاف 

النسبة بين اليهود، وبحسب التقديرات فإنها تزيد عن %11.

وبموجب تقرير صدر عن بنك إس���رائيل المركزي قبل س���نوات، 

فإن س���وق العمل اإلسرائيلية س���تكون في حال نقص كبير في 

أماك���ن العمل، فيما لو ارتفعت نس���بة انخراط النس���اء العربيات 

ورجال الحريديم في سوق العمل.

كما يمتدح التقرير هبوط حجم الدين العام إلى محيط 60%، في 

حين أن إجمالي هذا الدين بالمعدل في دول OECD يفوق نس���بة 

110%. وكان حجم الدين العام مصدر قلق لالقتصاد اإلس���رائيلي، 

في سنوات ما قبل األزمة االقتصادية العالمية. 

ر التقري���ر، كما ذكرن���ا، من أن قطاعات واس���عة 
ّ
مع ذل���ك يحذ

م���ن المواطنين ال يتمتع���ون من النمو االقتص���ادي، كما أن ثمار 

»األوضاع االقتصادية الجيدة« ليس���ت موزعة بش���كل متساو بين 

جميع شرائح المجتمع »على الرغم من أن حجم الفجوات قد تقلص 

بمدى معين منذ العام 2007«، حسبما ورد في التقرير.

ويقول التقرير إن تقليص الفجوات بش���كل محدود كان بسبب 

ارتفاع نس���ب انخراط العرب في سوق العمل بشكل ملحوظ، إال أن 

هذا لم ينقذهم من دائرة الفقر.

ووفقا لتقارير الفقر في الس���نوات القليلة الماضية، فإن نسب 

الفقر تتراجع بش���كل محدود بشكل عام، إال إنها شبه ثابتة لدى 

العرب. وتصل نس���بة الفقر بين الجمهور العربي على مس���توى 

األفراد إلى أكثر م���ن 52%، مقابل 14% بين اليهود، وأقل من %10 

بين اليهود من دون الحريديم. والالفت هنا أن الفقر ش���به ثابت 

عن���د العرب، على الرغم من التراج���ع الملحوظ في الوالدات، بينما 

نس���ب الفقر تتراجع بوتيرة أعلى بي���ن الحريديم، على الرغم من 

أن مع���دل الوالدات لديهم ما زال مرتفع���ا، وهو أكثر من ضعفي 

مع���دل الوالدات لدى العرب: 8ر6 والدة لألم بين الحريديم، مقابل 

1ر3 والدة بي���ن األم العربية، و3ر2 والدة ل���دى األم اليهودية من 

دون الحريديم.

ويش���ير التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نس���بة االنخراط 

في سوق العمل بشكل عام، إال إن نسبة الفقر لدى العائالت التي 

فيها عامل أو أكثر ارتفعت.

وتوص���ي منظم���ة OECD الحكومة اإلس���رائيلية بالقيام بعدة 

إج���راءات من أجل انقاذ الش���رائح الفقيرة، وتل���ك التي ال تحظى 

بثم���ار النمو، على أن تكون اإلجراءات أساس���ًا في البنى التحتية 

وفي جهاز التعليم، وسوق اإلنتاج بشكل عام.

ويق���ول التقرير إن إس���رائيل تعاني من عجز كبي���ر في البنى 

التحتية، وبشكل خاص في مجال المواصالت العامة، وهذا يجبي 

من المواطنين تلوثا بيئيا خطرا جدا، وحرق س���اعات عمل كثيرة، 

عف ش���بكات الطرق ه���و عمليا تمييز ضد 
ُ

وأكث���ر من هذا فإن ض

البل���دات البعيدة عن مركز البل���د، أي عن منطقة تل أبيب الكبرى، 

المركز االقتصادي األضخم.

ويخص تقري���ر OECD بالذكر البلدات العربية، التي تعاني من 

البنى التحتية األشد بؤسا، خاصة في شبكة الطرق المؤدية لتلك 

البلدات، وفي داخل البلدات ذاتها، وهذا أحد عوامل ارتفاع قتلى 

حوادث الطرق، إذ إن نسبة العرب من ضحايا الطرق تقريبا الثلث، 

برغم أن نسبتهم من بين السكان تقل عن %18.

كم����ا يوص����ي التقري����ر بإج����راء تعدي����الت اقتصادية ف����ي مجاالت 

اقتصادية أخرى، مع تركيز خاص على فتح مجال المنافسة بشكل أكبر 

في س����وق األغذية. وهي معركة دائرة في االقتصاد اإلس����رائيلي منذ 

سنوات، على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية شهدت فتح أبواب 

أوسع الستيراد المواد الغذائية، وتوزيع تراخيص أكثر للمستوردين. 

وفي هذا المجال تواجه إس����رائيل حالة احتكارية كبيرة، ويساعد في 

هذا أنظمة الطعام الحالل اليهودّي المش����ددة ليس فقط على اإلنتاج 

المحلي، بل أيضا على المواد والمنتوجات الغذائية المس����توردة، وهو 

ما يساهم في رفع أسعار المواد الغذائية بما بين 20% وحتى %30.

وأع���اد المحلل االقتصادي س���امي بيرتس، في س���ياق مقال له 

في صحيفة »ذي مارك���ر« تعقيبا على تقرير OECD، إلى األذهان 

تصريح رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو الش���هير قبل خمس 

س���نوات الذي قال فيه إنه بإزالة العرب والحريديم )من التقرير( 

فإن وضعنا ممتاز. وقال المحلل: يبدو أن نتنياهو ليس وحيدا، بل 

إن خبراء االقتصاد في OECD أيضًا يتبنون المصطلحات ذاتها.

بقلم: أنطوان شلحت

تعريف: 

في أواخر كانون الثاني الفائت توفي الخبير القانوني اإلس����رائيلي 

موش����يه نغبي عن عمر يناهز 68 عامًا. وقد تخّصص طوال مس����يرته 

المهنية في متابعة انتهاكات حقوق اإلنس����ان، ودور وسائل اإلعالم، 

ووسائل الحفاظ على الديمقراطية ونزاهة الحكم.  

 وُيعّد كتابه »أصبحنا مثل س����دوم: في المنزلق من دولة قانون إلى 

جمهورية موز«، الصادر عن منشورات »كيتر« في تل أبيب، في خريف 

2004، من أهم مؤلفاته.

وس����دوم وعمورة، بحس����ب ما جاء في القرآن الكريم والعهد القديم، 

مجموعة من القرى التي خس����فها الله بس����بب م����ا كان يقترفه أهلها 

من مفاس����د، وفقًا لما جاء ف����ي النصوص الديني����ة. والقصة مذكورة 

بش����كل مباشر وغير مباش����ر في الديانات الثالث، اإلسالم والمسيحية 

واليهودي����ة. ويعتقد كثي����رون من الباحثين وعلم����اء الدين أن القرى 

التي خس����فها الله تقع في منطقة البحر الميت وغور األردن، وبحسب 

المصادر العبرية فإن القرى هي سدوم، عمورة، أدومة، وصبييم.

هنا قراءة في الكتاب ظهرت في »المش����هد اإلس����رائيلي« تزامنًا مع 

صدوره، والعودة إليها تؤّصل أمورًا كثيرة تحدث في إس����رائيل اآلن، 

وترتبط بأداء وس����ائل اإلعالم والنخب السياس����ية، خاصة فيما يتعلق 

بنزاهة الحكم:

حين تخاف سلطات الدولة من أعداء القانون والديمقراطية
يع����رض الخبي����ر القانوني اإلس����رائيلي موش����يه نغب����ي في كتاب 

»أصبحن����ا مثل س����دوم: في المنزلق م����ن دولة قانون إل����ى جمهورية 

موز«، بأناة وتفصيل، وقائع واش����ية بما يعتبره »فشاًل ذريعًا لمنظومة 

أجهزة س����يادة القانون )اإلس����رائيلية( في حماية الديمقراطية« من 

مخاطر الذين »يحاولون تدميره����ا وتقويضها من الداخل« لغاياتهم 

المخصوصة، والتي ليس أبس����طها التغطية على الفساد المستشري 

في قمة هرم السلطة. 

والنتيجة النظري����ة التي يخلص إليها هذا الكت����اب عمومًا مؤداها 

أن����ه »ال نهض����ة ترّجى من دولة تخاف س����لطاتها من أع����داء القانون 

والديمقراطية، بدال من أن يكون سلوكها نقيض ذلك جملة وتفصيال«.

ف����ي تظهير الكتاب، ال����ذي في مكنتنا أن نعتبره غير مس����بوق في 

»المكتبة اإلسرائيلية«، نقرأ ما يلي:

م تزرع العنف في ش����وارع إس����رائيل. 
ّ
»إن عصاب����ات اإلج����رام المنظ

وأذرعه����ا تتغلغل في س����لطات النظ����ام الحاكم وته����ّدد بأن تمّس 

الديمقراطية من الداخل. قتلة، مغتصبون، أزواج عنيفون وتجار نساء 

يتجولون بيننا طلقاء بس����بب حدب المحاكم. أماكن لوائح المرشحين 

للكنيس����ت تب����اع في وض����ح النهار عّدًا ونق����دًا أو بما ي����وازي النقود، 

والساسة الذين يشترونها هم الذين يش����ّرعون قوانيننا... مواطنون 

عاديون ُيس����امون مّر العذاب في غياهب السجون والمعتقالت دونما 

ذن����ب اقترفوه، بينم����ا يواصل مس����ؤولون كبار، اس����تغلوا مناصبهم 

لتحسين وضعيتهم ووضعية المقربين منهم، جريهم نحو القمة من 

دون حس����يب أو رقيب. القضاء العس����كري يمنح حصانة للقادة الذين 

أهدروا بإهماله����م اإلجرامي حياة جنودهم أو اس����تغلوا جندياتهم 

جنس����يًا، وأيضًا للذين ينكلون بالفلس����طينيين. اإلع����الم الباحث عن 

الحقيقة، الالس����ع، يفقد نيوبه ويأخذ مكانه إعالم امتثالي وفاس����ق. 

واألفظع من كل هذا أن س����لطات القانون مشلولة تمامًا إزاء التحريض 

والعنف الديني- القومي، اللذين سبق لهما أن أديا إلى  اغتيال رئيس 

للحكومة« )المقصود اغتيال إسحاق رابين عام 1995(.

مؤلف الكتاب موش����يه نغبي، ال����ذي يدّرس في الجامع����ة العبرية 

ف����ي القدس ومج����ال اختصاصه هو جهاز العدل اإلس����رائيلي وحرية 

الصحافة في إس����رائيل، يش����غل أيضًا منذ الع����ام 1981 وظيفة معلق 

الش����ؤون القانونية في سلطة البث اإلس����رائيلية. وقد صدرت له عدة 

كتب في مجال اختصاصه هذا كان آخرها بعنوان »حرية الصحافة في 

إس����رائيل« )1995(. وقبل هذا الكتاب أصدر في الموضوع نفسه مؤلفًا 

بعنوان »نمر من ورق« )1985( اشتمل على مقارباته بشأن الصراع على 

حرية الصحافة في إسرائيل. 

ف����ي واقع األمر فإنه منذ هذا المؤل����ف األخير رأى نغبي أن الصحافة 

اإلسرائيلية أدارت ظهرها بنموذجية بالغة لرسالتها األساسية، وهي 

أن تكون »كلب حراس����ة للديمقراطية«، كما درجت العادة على القول، 

وتنازلت طوعًا عن تحصين حقوقها في صيغ قانونية، فلم يتم تشريع 

قانون يضمن حرية الصحافة ولم تصارع الصحافة اإلسرائيلية ذاتها 

من أجل تشريع مثل هذا القانون. وهذا الواقع، فضال عن عوامل أخرى 

فيه ليس����ت أقل أهمية، أتاح للمؤسسة اإلس����رائيلية الحاكمة إمكان 

أن تمس����ك بتالبيب الصحافة وأن تحكم ش����يئًا فشيئًا قبضتها حول 

خياراتها، على صعيدي األداء والمضامين.

يصّب نغبي جام نقده، فيما يتعلق بتدهور »أوضاع سيادة القانون 

في إس����رائيل« إزاء قضايا الفس����اد بالتحديد، على عنوانين رئيسين: 

األول سلطات تطبيق القانون، وباألساس مؤسسة المستشار القانوني 

للحكومة. والثاني الصحافة اإلسرائيلية. غير أنه ال يوفر سهام النقد 

حيال الس����لطة التشريعية )الكنيس����ت( التي ال تبذل في رأيه الجهد 

الكافي للحّد من استشراء الفساد المستغول، غير آبهة بما قد يترتب 

على ذلك من أخطار تحدق بالديمقراطية. 

يرى الكاتب، في محور العنوان األول، أن النيابة اإلس����رائيلية العامة 

تكثر في اآلونة األخيرة من بث إش����ارات تثير الشكوك بشأن قدرتها 

ورغبتها ف����ي القيام بواجبها، الذي يرى أنه واج����ب ذو حّدين: »بلورة 

معايير س����لوك جدي����رة، واجتثاث الس����لوك الباطل م����ن الجذور« في 

القمة. وكذلك عندما اتهمت ش����خصيات عمومية من المستوى األول، 

على رأس����ها رئيس الدولة الس����ابق عيزر فايتسمان ورئيس الحكومة 

السابق بنيامين نتنياهو، ليس فقط بالشذوذ عن اإلدارة السليمة إنما 

بالحصول على منافع ش����خصية وعائلية بمقدار مئات آالف الش����واكل 

أثرت جيوبهم الذاتية والعائلية، قرر المستشار القانوني )رغم نتائج 

تحقيقات الش����رطة وتوصياتها بضرورة مقاضاتهم( عدم تقديمهم 

إل����ى المحاكمة، واكتفى بالتوبيخ عل����ى »القبح« في أفعالهم وعلى أن 

الحديث يدور على »أفعال مشينة«.

ويؤكد أن هذا التس����امح تج����اه نبالء البلد وعمدائ����ه لم يجلب فقط 

تآكل معايير القمة الس����لطوية والخدمة العام����ة كلها، بل أدى أيضًا 

إلى زعزعة الثقة في جودة اعتبارات س����لطات تطبيق القانون نفسها 

ذاكـرة »الـمـشـهــد«

إسرائيل: من »دولة قانون« إلى »جمهورية موز«؟
)قـراءة فـي كـتـاب إسـرائـيـلـي يـنـتـقـد الـمـسـتـوى الـمـتـرّدي لـنـزاهـة الـحـكـم(

موشيه نغبي.

غالف كتاب »صرنا كسدوم«.

وفي نزاهة اعتباراتها. وهذا التآكل والزعزعة قاتالن لسلطة القانون. 

ووفقما حذر الرئيس السابق للمحكمة اإلسرائيلية العليا مئير شمغار، 

عندما أش����غل منصب المستش����ار القانوني للحكومة في العام 1971، 

فإن����ه »ال يتم تطبيق القانون فقط من أج����ل معاقبة مخالفي القانون، 

بل أيضًا من أجل من����ع ارتكاب مخالفات إضافية. وال يمكن منع تجاوز 

القانون عندما يفقد الجمهور ثقته بطرق عمل الس����لطات التي تطبق 

القانون«.

وهو ينّوه بأن ش����مغار لم يكتف في حينه بهذه المطالبة فحس����ب، 

 محله على كرس����ي 
ّ

ب����ل أيضًا طّبق األمر. فقد عمل، بإصرار، هو ومن حل

المستش����ار القانوني للحكومة، البروفس����ور أهارون ب����اراك )الرئيس 

الس����ابق للمحكمة العليا(، على منع التآكل النموذجي للمعايير وعلى 

منع زعزعة الثقة بالمساواة أمام القانون. وبخالف قطبي لقمة النيابة 

العام����ة اليوم، لم يكتفيا قط بالتأنيب البالغ����ي بل أصّرا على تطبيق 

القانون الجنائي حتى في حاالت حدودية ليست جلّية كفايتها )مثل 

الحصول على رزم هدايا لألعياد(، وباألساس مع ذوي السلطة والنفوذ. 

وهذه السياس����ة الحازمة تم التعبير عنها دراماتيكيًا، بشكل خاص، 

في قرار المستش����ار القانوني باراك، في نيسان 1977، اتخاذ إجراءات 

جنائية بسبب حساب دوالرات غير مسموح بها كانت في حيازة رئيس 

الحكومة آنذاك، إسحاق رابين، وعقيلته في الواليات المتحدة.

بناء على ذلك فإن المطلوب اس����تخالصه هو أن هناك هوة من القيم 

بين ذلك اإلصرار، قبل سنوات جيل كامل، على تنفيذ القانون الجنائي 

تجاه رئي����س الحكومة عل����ى »مخالفة قد تكون فني����ة«، وبين امتناع 

النياب����ة اليوم عن تطبيق القانون الجنائي على أعمال فس����اد واضحة 

قام به����ا ذوو النفوذ. »وفي هذه الهوة تتحطم األخالقيات العامة في 

إس����رائيل. وعليه، فليست فقط حساس����ية النيابة للقيم تغيرت من 

النقيض إلى النقيض منذ قضية حس����اب الدوالرات التابع لرابين، بل 

وأيضًا الحساس����ية األخالقية لرجال القمة ولإلع����الم والجمهور كله«، 

على ما يؤكد نغبي.

لع����ل التعبير األكثر بروزا للتآكل النموذجي هو أن هناك العديدين 

من الجمهور ال يهمهم بتاتًا التستر على األفعال السيئة لقيادييهم 

)أو الذين يطمح����ون ألن يكونوا قيادييه����م(. واألنكى من ذلك أيضًا 

أنه ال تهمهم تلك األفعال الس����يئة نفسها. ويمكن االنطباع أنه في 

إس����رائيل س����نوات األلفين- خالفًا إلس����رائيل عام 1977- فإن األفعال 

السيئة، وحتى الفاس����دة والجنائية بشكل جلّي، لم تمس بعد تأييد 

الناخبين للمس����ؤولين عنها. ربما حتى على العكس. وكما هو معروف 

فإن كش����ف الش����بهات الجنائية ضد رئيس الحكومة أريئيل شارون 

وعائلت����ه عش����ية انتخابات 2003 ل����م يحل دون مضاعف����ة قوة حزبه 

)الليكود( في الكنيست. وقد حدثت ظاهرة مماثلة أيضًا في المعركة 

االنتخابي����ة ع����ام 1999: أّدت إدان����ة رئي����س كتلة »ش����اس« )الدينية 

المتزمتة(، آرييه درعي، بتلقي رش����وة عش����ية االنتخابات إلى تعزيز 

قوة كتلته بشكل دراماتيكي، رغم )وفي الحقيقة بسبب( أن الكتلة لم 

تنفض نفسها منه ومن جرائمه. وبالطبع، بالذات بعد أن ابتعدت عنه 

بعد االنتخابات، بدأت قوتها في االنخفاض. أضف إلى ذلك أنه بعد أن 

دين في المحكمة العليا وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثة أعوام، ونّدد به 

قضاته وكأنه لّوث نظام الحكم اإلسرائيلي ب� »مستوى حضاري متدن 

من الرشوة، تتميز به دول متخلفة وأنظمة فاسدة«، وبينما هو سجين 

جنائي مع رخصة، ارتسم المجرم درعي باعتباره ثروة انتخابية عشية 

انتخابات 2003. وكانت الصحف مليئة- حتى في األيام التي شهدت 

الكثي����ر من العملي����ات االنتحاري����ة وضائقة اقتصادي����ة واجتماعية 

قاس����ية- بالتحليالت والتخمينات حول المستقبل السياسي للمجرم. 

الجميع س����ألوا على من سيس����كب هذه المرة صدقاته السياس����ية أو 

من س����يحرم منها، من منطلق أن هذا اإلحس����ان هو المفتاح السحري 

لقلوب مئات آالف الناخبين. حت����ى الصحافيون تقاطروا عليه وتمنوا 

اس����تنطاقه. وقد حظي ب� »تغطية صحافي����ة خارجة عن المألوف، غير 

متناسبة، وبدرجة ما غير أخالقية أيضًا«. 

ما العج����ب والحالة هذه- يتس����اءل نغبي- أنه فور انتهاء س����نوات 

الس����جن التي فرضت عليه )السنة األخيرة منها قضاها خارج السجن( 

احتل صدارة العناوين بإعالنه أنه سيعود إلى السياسة، حتى أن هذا 

اإلعالن جعله يحظى بتقرير رئيسي فيه الكثير من اإلطراء في الملحق 

األسبوعي القّيم في صحيفة »هآرتس«)؟(. 

إن هذا الس����جود للسياسي الذي دين بالفس����اد الخطر كان من دون 

أدنى شك ش����هادة فقر- قيمي وأخالقي- للجهاز السياسي واإلعالمي 

كل����ه. فضاًل عن ذلك يعتبر نغبي »قضية درعي«، على كل امتداداتها 

وتقلباته����ا وتفرعاتها المعق����دة، المثل المحزن جدًا لوضع س����يادة 

القانون في إس����رائيل، وباألس����اس للتدهور السريع في المنزلق الذي 

ينتهي بالتحطم. 

»في الواقع- يقول- يمكن أن نس����مع من وراء ه����ذه القضية »أغنية 

البجع« )مرثية( إلسرائيل كدولة قانون«.

تدهور قيمي خطر  للصحافة ذاتها
بدرجة ليس����ت أدنى اهتمامًا يشّدد المؤلف على الدور الُمرتجى من 

الصحافة. وفي هذا الش����أن يؤكد، مرارًا وتك����رارًا، أن ضغوطًا خارجية- 

قة( 
ّ
اجتماعية وقضائي����ة واقتصادية وغيرها- تمنع الصحافة )المحق

في إس����رائيل، أو على األقل تحّده����ا، من القيام برس����التها الحيوية 

مة من الفس����اد المستشري في قمة النظام«. لكنه يشّدد، في 
ّ
ك�«معق

ص مس����اهمة الصحافة في محاربة الفس����اد 
ّ
م����وازاة ذلك، على أن تقل

ال يمك����ن أن ُيعزى فقط إل����ى البيئة القانوني����ة والثقافية والتجارية 

واالجتماعية التي تعمل من داخله����ا، وإنما ُيعزى أيضًا إلى التدهور 

القيمي الخطر للصحافة ذاتها، والتي في أجزاء واسعة وسائدة فيها 

تحولت من إعالم محقق إلى إعالم مستس����لم، أي إلى إعالم يلّوح بذنبه 

تح����ت أقدام المجرم ب����دال من أن ينبح في وجهه، وفي أس����وأ الحاالت 

يقوم للمفارقة ب�«التكشير عن أنيابه، بالذات في وجه المسؤولين عن 

تطبيق القانون«. 

ويتابع في السياق ذاته: عندما تلّوث الصحافة نفسها بنفسها، فلن 

يكون من السهل طبعًا أن تقوم بمحاربة الفساد المستشري في القمة 

الحاكمة عن قناعة وبيد نظيفة. وعندما يتم اس����تضافة الصحافيين 

مجانًا في الفنادق ويحصلون مجانًا على تذاكر س����فر ووجبات ومصالح 

نفعية أخرى من جهات تجارية وغيرها يقومون بالكتابة عنها- وهذا 

لألسف أمر ش����ائع للغاية- فإنه يصبح من الصعب عليهم شجب وباء 

المصالح النفعية في أروقة الجهاز السلطوي والعام، بل على العكس: 

فهم ق����د يهاجمون م����ن يحاربون ه����ذا الوباء ويصفونه����م ب�أنهم 

»أشخاص مستقيمون وزاهدون فات أوانهم«. 

في واق����ع األمر فإن نغب����ي ال ُيعّد أول من كتب عن وس����ائل اإلعالم 

اإلس����رائيلية وعن ماهية أدائها للدور المفترض بوسائل إعالم الدول 

الديمقراطي����ة أن تؤديه. وال ينفك هذا الموضوع يس����تقطب المزيد 

م����ن اهتمام الكتاب والباحثين، بع����د أن انضافت عليه وقائع جديدة 

في اآلونة األخيرة. وربما تجدر اإلش����ارة في هذا الصدد إلى االستطالع 

العام الذي تجريه مرة كل سنتين مجلة »هعاين هشفيعيت« )العين 

الس����ابعة( المتخصصة في ش����ؤون االتصال والص����ادرة عن »المعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية«، والذي ينفرد بتناول أداء وسائل اإلعالم من 

زاوية شديدة الخصوصية- هي زاوية رؤية الصحافيين اإلسرائيليين 

أنفسهم لهذا األداء. 

وقد أش����ارت النتائج التي توصل إليها اس����تطالع ع����ام 2004، وهو 

الثان����ي م����ن نوعه )نش����رت نتائجه في ع����دد آذار 2005 م����ن المجلة 

المذك����ورة(، إلى فجوة كبيرة بين التأثي����رات التي عزاها الصحافيون 

إلى وسائل اإلعالم وبين المهمات النموذجية المعّول على المؤسسات 

اإلعالمية أن تؤديها، في قراءتهم. وفي هذا الصدد مال المستجوبون 

إلى االعتقاد بأنه ينبغي على وسائل اإلعالم، إلى حد يتراوح بين كبير 

وكبير جدًا، أن تكش����ف عن فساد الش����خصيات العمومية وأن تصاعد 

التشديد على أن يفي السياس����يون بوعودهم تجاه الجمهور الواسع 

وأن تدفع إلى األمام قضية الحفاظ على حقوق اإلنسان، لكن في الواقع 

العملي يش����عر الصحافيون بأن وس����ائل اإلعالم اإلس����رائيلية تؤدي 

هذه المهمات فقط على نطاق متوس����ط أو عل����ى نطاق أعلى قلياًل من 

المتوسط، ال أكثر. 

وال ش����ك في أن هذا الواقع لإلعالم في إسرائيل تترتب عليه مفاعيل 

فيما يخت����ص بحرية الصحافة في أن »تغّرد بعيدًا عن الس����رب«، كما 

يقولون، ف����ي »الفترات الحرجة«. وقد س����بق ل� »مؤش����ر الديمقراطية 

اإلسرائيلية« أن أش����ار إلى أن حرية الصحافة متدنية، أقرب إلى الحّد 

الذي قد يدفع بإس����رائيل دفعًا نحو تعريفها بأنها »دولة ش����به حّرة« 

في هذا المضمار.

أما مس����ؤولية تجاوز هذه الوضعية فليس����ت الصحافة وحدها هي 

الت����ي تتحملها، برأي نغبي. كم����ا أن جهاز تطبيق القانون ال يمكن أن 

يضطلع بها بمف����رده. ولتوضيح مقصده فإنه يعي����د إلى األذهان أن 

القاضي )والمستش����ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية ورئيس مجلس 

ر في خطاب وداعه 
ّ
الصحافة س����ابقًا(، البروفس����ور إس����حاق زامير، حذ

للمحكمة العليا م����ن أن »الهجوم على جهاز تطبيق القانون هو عمليًا 

هجوم على جهاز القضاء نفس����ه، حيث أنه ال وجود لجهاز القضاء من 

دون تطبيق القانون«. وهكذا، حسب قوله، فإن »تنفيذ القانون بشكل 

معقول مرهون )أكثر من أي شيء آخر( ببنى سلوكية أخالقية، أي بوعي 

واس����ع للجمهور والقياديين بأن ينهجوا نهجًا أخالقيًا«. فإنه بس����بب 

»االستخفاف بالسلوك األخالقي العام«، حسبما حذر البروفسور زامير، 

»يمك����ن )حتى( لمجتمع أخالقي، ذي جودة وقوة، أن يتغّير وأن يصبح 

مجتمعًا فاس����دًا، مثلما حدث في دول كثيرة في العالم، تعتبر الحياة 

فيها مكروهة. ومن شأن الطريق إلى ذلك أن تكون قصيرة وسريعة«. 

وفي ما يشبه التحذير مما قد يسفر عنه الحاضر األسود من مستقبل 

أشّد قتامة، يعقب نغبي على ذلك بقوله: إن كثيرين من اإلسرائيليين 

باتوا يش����عرون ويخش����ون من أن نكون قد اقتربنا إلى نهاية الطريق، 

إلى أسفل المنزلق. 

إن ش����واهد هذه الخش����ية ما زال����ت تترى منذ ص����دور كتاب نغبي. 

ومن ذلك على س����بيل المثال أنه في »عي����د الفصح العبري« في أواخر 

نيسان 2005، رأت الصحافية اإلسرائيلية البارزة شيلي يحيموفيتش 

أن إس����رائيل قاب قوس����ين أو أدنى من أن تكون »دولة تسيطر عليها 

الميزتان األب����رز لجمهورية الموز«، وهما المس����توى المتردي لنزاهة 

الحكم من جه����ة، والفجوات الهائلة بين الفق����راء واألغنياء من جهة 

أخرى.
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رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970
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كتب هشام نفاع:

تع���رض القناة اإلس���رائيلية الثاني���ة في هذه الفترة مسلس���ال من أربع 

حلقات بعنوان »صالح، هنا أرض إس���رائيل« أخرجه دافيد درعي، س���بق أن 

ُعرض في الصيف الفائت كاماًل بصيغة فيلم، ضمن مهرجان خاص باألفالم 

الوثائقية. موضوع المسلسل هو هجرة اليهود من الدول العربية في شمال 

أفريقيا إلى إس���رائيل، بق���رار وتخطيط من زعامات الحرك���ة الصهيونية، 

قبلوا« فيه وعملية توطينهم في البالد. ويعود منتجو 
ُ
والشكل الذي »اس���ت

ه���ذا الوثائقي إلى أرش���يفات رس���مية قديمة وإل���ى ذكرياتهم الخاصة 

والش���خصية، وإلى شهادات مسنين ومسنات ش���رقيين منهم أهل بعض 

منتجي الوثائقي. 

وكالمتوقع أثار هذا المسلسل، وما زال يثير هذه األيام، ردود فعل حادة 

ومختلفة ويمكن تقسيمها إلى: الردود التي عادت وأكدت العنصرية التي 

تع���ّرض لها هؤالء اليه���ود، وهم في الحقيقة وكما يق���ول بعض محاَوري 

الوثائق���ي، يهود عرب؛ وكذل���ك الجانب المتعلق بإق���دام عناصر وجهات 

وش���خصيات يمينية على اس���تغالل إعادة نبش هذه الذاكرة اإلش���كالية 

بعنصريتها، في محاولة الستغاللها للمآرب والمصالح التي تخدم مشاريع 

اليمي���ن الحاكم الراهن���ة، وعلى رأس���ها اإلمعان في االس���تفراد باليهود 

العرب، وتعميق الش���رخ بينه���م وبين »النخب القديمة اإلس���رائيلية« من 

جهة، وتأجيج ش���عور العداء تجاه العرب الفلسطينيين مواطني إسرائيل، 

وإبقائهم مخزونا انتخابيا سهال ومربحا لليمين من جهة أخرى.

مواقف عنصرية في البروتوكوالت الموصوفة بـ«السرّية«
ط الضوء على بروتوكوالت اجتماعات ألذرع 

ّ
يكش���ف المسلس���ل، أو يس���ل

المؤسس���ة الصهيوني���ة، وأبرزها »الوكال���ة اليهودية«، تع���ّج بالمقوالت 

العنصرية التي جاءت كجزء من وصف السياسة المعمول بها تطبيقيًا في 

توطين اليهود العرب المستقدمين من دولهم شمال إفريقيا. 

فيما يلي عدد من المقوالت المقتبسة من بروتوكوالت مودعة في أرشيف 

»الوكالة اليهودية«:

عض���و إدارة »الوكال���ة اليهودية« والوزير الس���ابق، موش���يه كول، وجه 

تعليم���ات حول كيفي���ة إجبار المهاجري���ن اليهود العرب عل���ى االمتثال 

ألوامر توطينهم، وجاء فيها: أوال أوقف إعطاءهم األكل، نحن لسنا فندقا... 

ليموتوا جوعًا أو يذهبوا لالس���تيطان، أو أننا سنقطع عالقتنا بهم تمامًا.... 

أنا اقترح بأن نجبر هؤالء األشخاص على الذهاب لالستيطان وإذا لم يوافقوا 

على الذهاب فإنهم سُيعتبرون غير موجودين بالنسبة إلينا.

الموظ���ف الكبير ف���ي »الوكال���ة اليهودي���ة« والوزي���ر الس���ابق، غيورا 

يوسيفطال، اقترح ما يلي: توجد في القانون ثغرة صغيرة تعطينا إمكانية 

 أوالدهم تحت قّبة السماء 
ُ

الضغط عليهم. القانون يقول إنه إذا أبقى األهل

فمعن���ى ذلك أنهم يتخلون عنهم، وعنده���ا يمكننا أن نأخذ األوالد بالقوة 

ر لهم سقفًا يؤويهم.
ّ
)من المهاجرين رافضين مواقع التوطين( لكي نوف

أما رئيس قس���م االستيطان في »الوكالة اليهودية«، رعنان فايتس، فقد 

 منك في حين���ه أن تفتح كتابًا 
ُ

كتب إلى أحد مرؤوس���يه بب���رود: لقد طلبت

أس���ود لتس���ّجل فيه كل العائالت التي غادرت اإلطار االستيطاني الجديد 

)موق���ع التوطين( ب���دون ترتيب وبدون تصريح. وأطلب من���ك بناًء عليه أن 

تجمع كل هذه األس���ماء وترسل نس���خًا من القوائم إلى مكاتب العمل لكي 

نمنع عنهم العمل... وإلى قس���م االس���تيعاب حتى نمن���ع عنهم ترتيبات 

االس���تيعاب والس���كن في المواقع التي يتواجدون فيها اليوم، وإلى قسم 

التأهيل الحكومي إلخراجهم من دور االنتظار لإلسكان.

الزعيم في حزب »مباي«، الوزير الس���ابق لوبا إلياف، وصف حالة تم إجبار 

المهاجرين فيها على مغادرة الش���احنات بالق���وة، إذ قال: إنهم يرفضون 

النزول. أعطيت أمرًا للس���ائق بأن يضغط الزر فكان صندوق الشاحنة يرتفع 

بينما هم ُيقذفون على األرض. الشاحنة غادرت وبقي الناس على األرض.

مدير مستش���فى »تل هش���ومير« ومؤس���س س���الح الطب ف���ي الجيش 

ص وقال: لقد كان الشعار حول الهجرة الحّرة 
ّ
اإلس���رائيلي، حاييم شيبا، لخ

مالئما للحظته فقط، ويجب الحذر اآلن منه كما نحذر من وباء. فال يمكن بناء 

مس���تقبل لشعٍب مع مثل خرائب الروح البشرية هذه. إذا مألنا بهم البيوت 

التي نبنيها واألراضي التي نس���يطر عليها فس���يكون هذا شعبًا ال يعمل. 

سنتحول إلى مكتب عمل واحد كبير.

كتبت نيريت أندرمان )هآرتس، أيار 2017( معلقة على تلك االقتباس���ات، 

إن المسلس���ل يثبت بأن قس���مًا كبيرًا مما ُيسمى »األخطاء غير المقصودة« 

الت���ي أدت إلى إقامة »بل���دات التطوير« وتوطينها بأل���وف المهاجرين من 

شمال أفريقيا، لم يكن سببها »ضيق الوقت« و«مصاعب االستيعاب« بسبب 

الهجرة و«الضغط وإقامة دولة بسرعة«، بل إن تلك األخطاء المزعومة نبعت 

من اعتبارات باردة ومصالح محس���وبة وتخطيط مش���ّدد جدًا، باالندماج مع 

توجه اس���تعالئي وعنصري أظهرته قيادة الدولة نح���و هؤالء المهاجرين 

الجدد. 

الكاتب���ة تذك���ر باإلضافة إل���ى تلك التصريح���ات العنصري���ة عددًا من 

األس���اليب التي تكشفها البروتوكوالت، ومنها أن الدولة لم تكتِف بإرسال 

ه���ؤالء المهاجرين خالفا إلرادتهم إلى بل���دات التطوير، بل أقامت منظومة 

نقل متطورة أخذتهم مباش���رة من الس���فن الواصلة إلى الموانئ، مباشرة 

إل���ى تلك البلدات بدون إعطائهم أية فرصة للخروج عن هذا المس���ار الذي 

اختي���ر لهم. بل إن الدولة قدمت رش���اوى لمهاجرين كي يس���اعدوها على 

إبقاء مهاجرين آخرين في تلك البلدات، وهّددت بأنها ستسلب حقهم في 

العمل والسكن إذا رفضوا ذلك، بل إنها هّددت مهاجرين رفضوا توطينهم 

حيثما أرادت، بأْن تأخذ منهم أطفالهم أيضا. 

استغالل اليمين لقطف ثمار سياسية
عل���ى صعيد آخر، س���ارعت ش���خصيات م���ن اليمين الس���تغالل ما يعيد 

المسلس���ل طرح���ه م���ن أجل قطف ثم���ار سياس���ية. وتم توجي���ه معظم 

االهتم���ام إلى بروتوكوالت س���رية أو بروتوكوالت لم تنش���ر من قبل حول 

الموضوع واالدعاء بأن هناك أس���رارا مخفية تخص وتهم الشرقيين ويجب 

كش���فها، لتظهر هذه الش���خصيات اليمينية بمظه���ر المدافع عن حقوق 

هذه الش���ريحة. فمثال أعلن رئيس الوكالة اليهودية نتان شيرانسكي أنه 

»يؤي���د فتح جميع الوثائق األرش���يفية المرتبطة باس���تيعاب المهاجرين 

الش���رقيين«. وقال انه »يؤيد كش���ف كل وثيقة أرش���يفية تخص الهجرة 

ليس من س���نوات الخمس���ينيات فقط بل من جميع هج���رات اليهود حتى 

هذا اليوم«. وأضاف أن كل ما يخص عملية الهجرة واالس���تيعاب في جميع 

الفترات ومن كل المواقع، يجدر أن توضع أمام أعين الجمهور بشكل شفاف 

وبش���كل حر ولكنه اس���تثنى بالطبع الوثائق التي تضم معلومات ميدانية 

عمالنية سرية. 

ويش���ير عدد من الباحثين إلى أن���ه من غير الواضح أي���ة وثائق مرتبطة 

بالقضية ما زالت قيد الس���رية وأين يتم تخزينها. فهناك عدة أرش���يفات 

بينها أرش���يف الدولة واألرشيف الصهيوني وأرشيفات الوكالة اليهودية 

والهس���تدروت الصهيونية. وان دل هذا على ش���يء فه���و يدل على الكم 

الهائل من المواد التي تتس���تر عليها المؤسسة الكبرى والتي تتوزع على 

مؤسسات كثيرة أصغر كانت عمليا أذرع او أكثر للمؤسسة الحاكمة.

بدورها أعلنت وزيرة العدل اليمينية أييلت ش���اكيد أيضا أنها تنوي فتح 

وثائق أرشيف الوكالة اليهودية أمام الجمهور، وذلك في محاولة مكشوفة 

يعتبر الكات���ب والناقد كوبي نيف )هآرتس، 13 آذار الجاري( أن المسلس���ل 

الوثائقي »صالح، هذه أرض إس���رائيل«، هو مسلسل »ممتاز«، و«يعاني من فهم 

المقروء« في الوقت نفسه، لذلك يرى أنه باعث على اإلحباط الشديد. وهو يشير 

بهذا إلى أشكال الردود عليه، من قبل من يصفهم باليمين البرجوازي العلماني 

األش���كنازي، وهم بنظ���ره: أحزاب ميرتس، »المعس���كر الصهيون���ي« و«يوجد 

ام األشكناز قامعي الشرقيين والعرب«.
ّ
مستقبل«، »أبناء وبنات الحك

نيف يقس���م تل���ك الردود إل���ى ثالثة أصناف: اإلن���كار، »هذه األم���ور لم تحدث 

أبدا«؛ الحكم المتس���اوي، »ماذا في ذلك؟، نحن أيضا عانينا عندما جئنا إلى البالد«؛ 

والرأس���مالية النقية، »متى س���تتوقفون عن التباكي«. ويرى أن هذه االدعاءات »ال 

تس���اعد وال تجدي نفعًا«. الكاتب يناقش كل واحد من المواقف، ويحاجج المنكرين 

بأن الوقائع »معروضة أمام هؤالء الناس، مباشرة أمام أعينهم، دالئل قاطعة مكتوبة 

ومحاضر جلس���ات وش���هادات، ليس فقط للضحايا، بل ايضا لم���ن قاموا بها. وماذا 

يقولون؟ ال شيء، عمى مطلق، قدرة عجيبة على النظر إلى الوقائع وعدم رؤيتها«.

وي���رد على مّدع���ي »نحن أيضًا عانين���ا« بالقول: »أنتم ال ت���رون الفارق؟ أنتم 

األشكناز تعرضتم للمعاناة، كما تس���ّمونها، التي نبعت من صعوبة ونواقص 

رضت عليهم م���ن قبل الحكم 
ُ
تل���ك االيام. مقابل ذل���ك، معاناة الش���رقيين ف

رض عليهم بطرق 
ُ
الش���مولي لتلك االيام. ليس فقط أن نمط حياتهم البائس ف

دخل اليه، هدده 
ُ
تحايل وعنف، بل أيضا من أراد التحرر من هذا الس���جن الذي أ

نظ���ام الحكم بالحرمان من الس���كن ومصدر الرزق، وإخ���راج أوالده من عهدته، 

وحتى تجويعه. هل هذا يبدو لكم نفس الشيء؟«.

أما الرأس���ماليون الذين يتهمون الضحايا »بالتباكي« فيواجههم نيف قائال: 

»إذا ش���اهدتم المسلس���ل، ال يمكنكم عدم فهم أن نتائج القمع والتمييز في 

ذلك الحين تس���تمر حتى اآلن، وعدم رؤية أن نقطة انطالق زمالئكم الشرقيين 

ف���ي العمل أو في الحي كان���ت وما زالت أدنى بكثير م���ن نقطة انطالق آبائكم 

نوا آباءكم م���ن جعل بيتهم ملكا لهم، في حين لم 
ّ
ونقط���ة انطالقكم. مثال، مك

ُيمن���ح آباؤهم هذه اإلمكاني���ة، وال حتى باألموال. كما أنهم أرس���لوهم لتعلم 

الخراط���ة والنجارة في الوقت الذي ذهبتم أنتم إلى الجامعات. أال تعتقدون أنه 

قد حان الوقت ولو لقليل من التمييز المصحح؟«.

أما عما يس���ميه الجانب اليميني المتعصب، الديني الشرقي )الليكود وشاس(، 

فردود هؤالء على المسلسل وعلى الواقع في الخمسينيات وما بعدها التي توصف 

في المسلسل، يكتنفها اإلنكار وعدم فهم مرير لما حدث في حينه وما زال يستمر 

إل���ى اآلن. إن نجاح القمع العنصري ال يقاس فقط بمقاييس سياس���ية واجتماعية 

واقتصادية ومقاييس ملموس���ة اخرى. هو يقاس أيضا، وربما في األساس، بنجاح 

القامع العنصري )في هذه الحالة، المواطن االشكنازي الحاكم( في غرس سلم قيمه 

العنصرية في أوساط ضحايا قمعه العنصري، والتي وفقًا لها فإن اإلنسان األبيض 

 األشكنازي يتفوق من كل النواحي على اإلنسان األسود وعلى اليهودي الشرقي األدنى. 

ني���ف يرى أنه »من هذه الناحية، القمع األش���كنازي للش���رقيين ه���و نجاح باهر. 

الش���رقيون اآلن أبناء وأحفاد جيل المقموعين، أخ���ذوا على عاتقهم وأدركوا جيدا 

ام األش���كناز القامعون، وال���ذي يقول إن 
ّ
ال���رأي القدي���م الذي زرعه فيه���م الحك

الش���رقيين ايضا ليسوا يهودًا كما ينبغي، وبشكل عام هم مخلوقات أدنى من كل 

النواحي من إخوانهم األش���كناز المتنورين، ألنهم يش���بهون بشكل كبير، تقريبا 

مثل العرب«...

الجيش وضع تقارير للمناطق التي تقتضي »الحاجة األمنية« توطين يهود فيها
أحد العناصر بل المستويات الهامة التي طرحها الفيلم يتمثل في أن شكل 

توطين اليه���ود العرب المهجرين من دولهم والمس���تقدمين إلى إس���رائيل 

الصهيوني���ة، جاء ضمن خطة واضحة ومعلنة ومكتوب���ة ومفصلة لجعل هؤالء 

المهاجرين بمثابة حاجز أمام عودة الالجئين الفلس���طينيين، إذ تم توطينهم 

باعتراف المؤسسة في المناطق التي ُعّرفت »خاوية« ويكتنفها خطر »اجتياح« 

الالجئين الفلسطينيين المهجرين إليها. بل إن أحد المتحدثين في المسلسل 

يقول بصراحة كاملة إن من ح���دد نقاط ومناطق ومواقع توطين اليهود العرب 

كان الجه���از األمني بنفس���ه، إذ وض���ع الجيش تقارير مفصل���ة للمناطق التي 

تقتضي »الحاجة األمنية« توطين يهود فيها.

في س���ياق هذه النقط���ة األخيرة المش���ار إليها كتب حجاي مط���ر وأورطال 

بن ديان )س���يحاه ميكوميت، آب 2017(، عن اس���تخدام اليهود العرب كحاجز 

أمام العودة الفلس���طينية. ويقوالن: »يجب قول ش���يء حول م���ا يجدد منتجو 

الفيل���م فيه، وحول ما ال يجددون في���ه. واالختيار المقصود والعنصري من قبل 

سلطات الدولة الس���تخدام اليهود من شمال أفريقيا كدروع بشرية أمام عودة 

فلس���طينية، وكقوة عمل رخيصة لصناعات الدولة النامية –هو أمر لم يعد سرا 

منذ فترة طويلة. فالعشرات إن لم يكن مئات األبحاث والدراسات األكاديمية قد 

كتبت حول هذا الموضوع. ولكن منتجي الفيلم يتجاهلون تماما هذا التاريخ«.

يحاج���ج كاتب���ا المقال م���ا يدعيه منتج الفيل���م درعي من أن »م���ا قيل حتى 

اليوم في الخطاب الش���رقي حول هذا الموضوع اس���تند أساس���ا إلى مش���اعر 

اإلحب���اط الحقيقية ولك���ن ليس على الحقائق«. وهنا يق���ول مطر وبن ديان إنه 

أمام مثل هذه االدعاءات يكفي النظر مثال إلى الدراس���ة البحثية التي أجرتها 

د. عزيزة كزوم التي تناولت بتحليل واس���ع مركبات عملية إرس���ال الش���رقيين 

إلى ما س���مي بمدن التطوي���ر، وبالتالي إنتاج الهرمية اإلثني���ة – الطبقية في 

المجتمع اإلسرائيلي. ويهتم كاتبا المقال أيضا بالتذكير بأجيال من المثقفين 

الش���رقيين وغيرهم مم���ن بحثوا منظوم���ات القمع والتمييز بش���كل منهجي 

ومهني ومنهم: إيال ش���وحط، يهودا شنهاف، سامي ش���لوم شطريت، شلومو 

سبيرسكي، يوسي دهان وغيرهم. 

ويلمح كاتب���ا المقال إلى أن منتجي الفيلم إما انه���م ال يعرفون هذه المادة 

البحثي���ة الغنية او أنهم اختاروا تجاهلها، مع اس���تخدام المقولة الرائجة بأن 

الش���رقيين يسلكون انطالقا من األحاس���يس غير العقالنية وليس انطالقا من 

التفكير. ولكن الكاتبين يش���يران في الوقت نفسه إلى انه على الرغم مما سبق 

ف���إن الفيلم ينجح في التجديد. ويش���يران إلى أن منتجي الفيلم قد نجحوا في 

كشف بروتوكوالت واقتباسات غير معروفة من األرشيفات التي كان من شأنها 

ان تصدم المش���اهدين. ويش���يدان بتقنية خلق موازاة س���ينمائية بين هذه 

البروتوك���والت وبين قصص حياة س���كان بلدة يروح���ام الجنوبية، وهو ما أنتج 

بتقديرهما تجربة جديدة ولغة جديدة لقصة قمع الشرقيين. 

الكاتب���ان يرتكزان إلى هذا التقييم ليوجها نق���دا واضحا للفيلم على »لغته 

المخفف���ة« ويق���والن ان منتج الفيلم درعي، أش���به بعضو الكنيس���ت والوزير 

السابق عمير بيرتس عشية انتخابات سنة 2000، معني بإجراء مراسم دفن لما 

يس���مى في إسرائيل »الشيطان الطائفي« ولهذا فان الجرح لم يندمل بل ما زال 

ينزف ويوقع ضحايا جددا. 

»تعزيز الحدود ضد محاوالت الجئين فلسطينيين العودة إلى وطنهم«!
الباحثة إيال ش���وحط كانت كتبت مقاال )نشرته مجلة الدراسات الفلسطينية، 

خريف 1998( بعنوان »اليهود الش���رقيون في إسرائيل: الصهيونية من وجهة 

نظ���ر ضحاياه���ا اليهود«، توقفت فيه عند مس���ألة اس���تخدام هجرة/ تهجير 

اليهود العرب لصد عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

تكتب شوحط في مقالها: »يش���كل اليهود األوروبيون نخبة من العالم األول 

تس���يطر ال على الفلسطينيين فقط، بل على اليهود الشرقيين أيضًا. وكشعب 

يهودي من العالم الثالث، يش���كل المزراحيم أمة ش���به مستعمرة داخل أمة. 

إن هذه المش���كالت الموجودة في ش���كلها الجنيني في فترة م���ا قبل الدولة، 

أعط���ت ثمارها »المّرة« بعد إنش���اء إس���رائيل، لكنها اآلن بات���ت واضحة بفعل 

مجموعة متطورة من المس���وغات العقالنية والمعالج���ات المثالية. وقد تحقق 

تطور إس���رائيل االقتصادي السريع في الخمسينيات والستينيات على أساس 

توزيع غير متس���او للمنافع بصورة منهجية. وهكذا تشكلت البنية االجتماعية 

� االقتصادي���ة على نقيض أس���اطير المس���اواة التي ميزت تمثيل إس���رائيل 

لذاتها في العقد األخير. ثم إن القرارات التمييزية التي اتخذها المس���ؤولون 

اإلس���رائيليون ضد المزراحيم بدأت قبل وصول المزراحيم إلى إسرائيل وقامت 

عل���ى أس���اس أن »األش���كنازيم«، باعتبارهم »ملح األرض«، يس���تحقون أوضاعًا 

أفضل »وامتيازات خاصة«. وعلى العكس من المهاجرين »األش���كنازيم«، عومل 

المزراحيم بصورة غير إنسانية في المعسكرات التي أقامها الصهيونيون في 

بالد المنشأ كما في أثناء االنتقال«.

وه���ي تربط بين ش���كل توزيع الش���رقيين وبين مخطط تكري���س التهجير، 

وتكتب: »لدى الوصول إلى إسرائيل، ُوزعت مجموعات المزراحيم المتعددة عبر 

البلد على الرغم م���ن إرادة البقاء معًا. العائالت فرق���ت، والمجموعات القديمة 

فتتت، والقادة التقليديون جردوا من مناصبهم. اليهود الش���رقيون أس���كنوا، 

ف���ي الغالب، في »معب���روت« )معس���كرات انتقال( وقرى نائية ومس���توطنات 

فرغ حديثًا من الفلس���طينيين. ومع 
ُ
زراعية، وف���ي ضواحي المدن، ومنها م���ا أ

اس���تنفاد تسهيالت االستيعاب أنشأت سلطات االس���تيطان »عّيروت بيتّواح« 

)»بل���دات التطوير«( في مناطق ريفية وحدودية ف���ي الغالب، أصبحت، كما هو 

متوقع، هدف الهجمات العربية. وكانت السياس���ة المعلن���ة »تعزيز الحدود« 

ال ضد الهجمات العربية العس���كرية فحس���ب، بل أيضًا ضد أية محاوالت يقوم 

بها الجئون فلس���طينيون للعودة إلى وطنهم. وإذا كانت الدعاية اإلسرائيلية 

امتدحت كيبوتس���ات األش���كنازيم، المحمية بصورة أفضل، لش���جاعتها في 

العيش عل���ى الحدود، فف���ي الواقع إن أعداده���م القليلة )نح���و 3 بالمئة من 

الس���كان اليهود، ونصف ذلك العدد إذا أخذنا المس���توطنات الحدودية فقط( 

ال ت���كاد تمكنهم من ضمان أمان الحدود الطويلة، في حين كانت مس���توطنات 

المزراحي���م األكثر عددًا على الحدود تضمن قدرًا من األمن. ثم إن مس���توطنات 

الح���دود المزراحية كان���ت تفتقر إلى بنى تحتية للحماية العس���كرية القوية 

كتلك الموجودة لدى مس���توطنات األش���كنازيم، األمر الذي أدى إلى فقد أرواح 

المزراحيم. إن الفصل العرقي الذي يميل إلى تمييز اإلسكان اإلسرائيلي يعود 

أيض���ًا إلى هذه الفترة، ففي حين يتجه األش���كنازيم إلى العيش في المناطق 

الش���مالية األكثر ازدهارًا، كان المزراحيم مركزين في المناطق الجنوبية األقل 

ثراء«!. 

»جهاز األمن قرر«... والجيش وضع الخطط التفصيلية:

منع عودة الالجئين الفلسطينيين كان المعيار لتوزيع السكان ولشكل االستيطان!

»صـالـح، هـنـا أرض إسـرائـيــل« 
الـتـي فـرضـت عـلـيـك الـقـمـع الـذي ُيـعـاد إنـتـاجـه مـنـذ عـقـود!

مشهد من المسلسل.

لمماألة شرائح من اليهود الشرقيين. وهي تقول، وفقًا لبيان رسمي: »ليس 

هناك أي س���بب في أال تكش���ف المواد التي تتناول تاريخ الدولة. س���وف 

نس���تعرض المادة ونوصي بكشفها ونشرها طالما لم يكن هناك ما يشكل 

حساسية من ناحية أمن الدولة«. ولكن كما سبق الذكر، فمن غير المؤكد أن 

هناك مواد سرية في هذا اإلطار، مع التأكيد على وجود مواد بكميات هائلة 

ال تزال مؤسسات الدولة تتكتم عليها بذرائع األمن.

المؤرخ د. آفي فيكار كان أحد مستشاري المسلسل، وهو يقول إن المواد التي 

تم عرضها ليست سرية بل سبق ان كشفت في السابق. وجاء كشفها من خالل 

المسلس���ل لينتج ويثير اهتماما مجددا بها ولكن المسلس���ل نفسه لم يقدم 

أي مادة س���رية لم يسبق نش���رها. وكتب معلقا بهذا الشأن ما يلي: إن منتجي 

المسلس���ل قدموا في ساعات مشاهدة الذروة التلفزيونية ما كان معروفا حتى 

الي���وم فقط لمن اهتموا بالدراس���ة والقراءة والبحث. فمصادر المسلس���ل هي 

مصادر أرش���يفية مكشوفة لكل من يريد البحث منذ ما يزيد عن عشرين سنة. 

لم يتم اخفاء أي ش���يء عن أعين الجمهور. البروتوكوالت الخاصة بإدارة الوكالة 

اليهودية من سنوات الخمسينيات كشفت قبل نحو عشرين سنة على األقل. 

ريغف تحاول دفع المسؤولية عنها وعن المؤسسة
كتبت أورلي نوي في موقع »سيحاه ميكوميت« مطلع هذا الشهر أن وزيرة 

الثقاف���ة ميري ريغ���ف لعبت دورًا مزدوجًا في هذا الش���أن. وتكتب: هناك 

الكثير من االصدقاء والصديقات الشرقيين الذين ينشرون بانفعال خطاب 

ميري ريغف في أعقاب عرض المسلسل. وعلى الرغم من ان الكاتبة تتفهم 

هذا، كما تقول، يجب االنتباه إلى أن ريغف لديها حس���ابات سياسية وراء 

هذا الخطاب. ففيلم درعي س���عى إلى كش���ف جذور قمع الش���رقيين في 

بداي���ات الدولة من اجل البح���ث النقدي للوضع الش���رقي اليهودي. ولكن 

ريغف تنتمي إلى مؤسسة احتلت الحكم على ظهر الضغينة التي يحملها 

خب التي قامت باس���تيعاب الش���رقيين. وهذه المؤسسة 
ّ
الضحايا ضد الن

التي تنتمي إليها ريغف عملت القليل جدا، اذا كان هناك ما يمكن االشارة 

الي���ه أصال، من اجل اصالح المظالم. وهذا يش���مل الوزيرة نفس���ها. وفيلم 

درعي ال يتعاطى مع الش���خوص بل مع المنظومة والمؤسسة والتي تشكل 

ريغف اليوم جزءا منها.

وتقول الكاتبة إن ريغف تحاول دفع المس���ؤولية عنها وعن المؤسس���ة 

الت���ي تنتم���ي إليها ألنه من الس���هل إبق���اء القضية مرهون���ة ومتعلقة 

فقط باآلباء الروحيين لليس���ار األش���كنازي الذي تكره���ه ريغف وزمالؤها. 

ولكنها تتحداها قائلة: انه���ا تملك قوة كبيرة في حزب مناهض للقضايا 

االجتماعية ويرتبط بأصحاب رؤوس األموال على حس���اب المصالح العامة، 

لذلك فإن ريغف تلعب عمليا دورا مزدوجًا.

وتق���ول نوي ان���ه من المهم في س���ياق الرب���ط بين القضية الش���رقية 

والقضية الطبقية القول ان الهوية الش���رقية ليست فقرا وقمعا اقتصاديا 

فقط، بل انها امكانية سياس���ية ايضا. ريغ���ف تكثر من الكالم عن الدفء 

الش���رقي، روائح األطب���اق والطبخ والس���ذاجة. وهذا فع���ل صبياني ومحو 

للهوية الش���رقية كإمكانية سياس���ية تتحدى المنظوم���ة التي تنتقدها 

ريغف نفس���ها في خطابها. ولكنها، تقول الكاتبة، تقوم بمحو تمرد وادي 

الصليب مثال الذي كان أحد مطالبه إلغاء الحكم العس���كري عن المواطنين 

العرب. وتقوم بإلغاء حركة »الفهود السود« وتعاونهم مع الحزب الشيوعي 

وحركة متس���بين وكل اليهود الناش���طين في اليسار ومن فهموا المشروع 

الشرقي بش���كل أوس���ع بكثير من روائح الطبخ والدفء والسذاجة.. بل انه 

امكانية ثقافية وسياسية تسعى إلى ربط إسرائيل بالفضاء الذي تتواجد 

فيه. أما مش���روع ريغف طبعا فهو النقي���ض التام بهذا المعنى. وذلك ألن 

ريغف حين تتحدث عن ضرورة التطرق للحقائق ومعرفة القصة الحقيقية، 

وحين تتباك���ى على محو لغة اهلها وتصّوت بنفس الوقت على إلغاء اللغة 

العربية كلغة رسمية، فان معنى هذا انها تريد تقديم حقائق جزئية فقط 

لألجيال القادمة. إن كشف الحقيقة عن جذور القمع الشرقي وكل األشكال 

المتواصل���ة حتى اليوم مهمة جدا، ولكن لي���س ريغف من يمكن أن تكون 

رافعة لواء هذا الخطاب حتى لو ألقت خطابا قويا في هذا السياق.


