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كلمة في البـدايـة

تـقـريــر:

الفجوة بين أعلى الرواتب 

في إسرائيل وأدناها 

تصل الى 7 أضعاف!

دراسة إسرائيلية:

»تراجع حاد ومتواصل

في دعم اليهود 

األميركيين إلسرائيل«!

في معرض تحجيم الخالف اإلسرائيلي 
الداخلي بشأن »قانون القومية« )إعادة تذكيـر(!

بقلم: أنطـوان شلحـت

قبل أن يتس���ّبب س���ّن الكنيس���ت اإلس���رائيلي بصورة نهائية، يوم 18 تموز 2018، 

»قان���ون القومية«، الذي يعّرف إس���رائيل بأنها »الدولة القومية للش���عب اليهودي«، 

ويمنح أفضلية للغ���ة العبرية على اللغة العربية، وكذلك لالس���تيطان اليهودي، كما 

يمنح حصرية تقرير المصير في إس���رائيل لليهود فق���ط، ويعتبر »القدس الموّحدة« 

عاصمة أبدية إلس���رائيل، بتفجير الضّجة الكبي���رة الحالية، التي ال يتوقع لها أن تهدأ 

قريبًا، ولدى التطّرق في س���ياق كلمة س���ابقة إلى الخالف اإلسرائيلي الداخلي المندلع 

بشأنه، عندما كان ما يزال »مشروع قانون« مطروحًا للتداول، أكدنا أنه في كل ما يتعلق 

بتحدي���د هوية إس���رائيل ووظائفها تتفق األحزاب اإلس���رائيلية األساس���ية الليكود 

والعمل و«يوجد مستقبل« و«البيت اليهودي« و«إسرائيل بيتنا« و«الحركة« في برامجها 

السياسية على تعريف إسرائيل كدولة يهودية، وعلى أن وظائفها العليا ُمشتقة من 

هذا التعريف. 

فمث���اًل يح���ّدد حزب الوس���ط الُمعارض »يوجد مس���تقبل« )علمان���ي( رؤيته لهوية 

إس���رائيل بقوله، في مقدمة برنامجه: »نحن نؤمن بأن إس���رائيل أنشئت كدولة قومية 

للش���عب اليهودي. وينبغي لها أن تبقى دولة ذات أغلبية يهودية، وذات حدود آمنة 

وقابلة للدفاع عنها«.

كذلك ُيع���ّرف حزب العمل )ُمعارض( في برنامجه االنتخابي األخير إس���رائيل بأنها 

»دولة الشعب اليهودي، وبناء عليه فإن حزب العمل يعارض عودة الجئين فلسطينيين 

إلى داخل تخوم دولة إس���رائيل. ويتم حل مشكلة هؤالء الالجئين بصورة متفق عليها 

بمش���اركة دول المنطق���ة والمجتم���ع الدولي، ولك���ن ليس من خالل من���ح حق العودة 

)لالجئين(«.

أّما حزب »الحرك���ة« )ُمعارض( فإن برنامجه االنتخابي يتضم���ن المبادئ التالية: »1- 

للشعب اإلسرائيلي حق غير قابل للنقض في أن تكون له دولة سيادية في حدود أرض 

إس���رائيل، وطنه القومي، التاريخي، الديني والثقافي؛ 2- الهدف السياس���ي المركزي 

لحزب الحركة هو ضمان تثبيت دولة إس���رائيل كبيت قومي للش���عب اليهودي، دولة 

ديمقراطية بروح وثيقة االستقالل، تعيش بسالم وأمن مع جميع جيرانها؛ 3- إن ضمان 

بقاء إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية يقتض���ي المحافظة على أغلبية يهودية 

بين مواطنيها«!.

ومثل هذا التوافق غير منحصر في األحزاب اإلس���رائيلية األساسية ضمن االئتالف 

والمعارضة فحس���ب، بل أيضًا ينس���حب على عديد النخب التي تعّرف نفس���ها بأنها 

ليبرالية، وتعتقد أن إس���رائيل هي فعاًل دولة قومية للشعب اليهودي، وال حاجة بتاتًا 

إلى قانون أساس يحّدد هويتها، ألن من شأنه أن يقّوض أسس الصهيونية ذاتها، كما 

لو أن ما يرد فيه يتناقض مع جوهر العقيدة الصهيونية.

للتمثي���ل عل���ى موقف هذه النخب أوردن���ا في حينه أيضًا مقتطف���ات من »مذكرة« 

قدمه���ا باحثان كبي���ران من »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« ف���ي القدس )عمير 

فوكس ومردخاي كريمنيتس���ر( إلى اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون سّن القوانين 

لدى بدء مناقش���ة مشروع القانون بوتائر متس���ارعة )مؤرخة في 2014/5/2. أنظر: موقع 

المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية على الشبكة(.

وجرى اس���تهالل هذه المذكرة بالعبارات التالية: عل���ى الرغم من موافقتنا بطبيعة 

الحال على أن إس���رائيل هي الدولة القومية للش���عب اليهودي، إاّل إننا نعارض مشروع 

القان���ون الُمقّدم مؤخرًا في هذا الصدد، انطالقا من أننا نرى فيه مش���روع قانون خطرًا 

 بالتوازن الدقيق والحساس بين المكّونين األساسيين في تعريف وطابع 
ّ

يمكن أن يخل

الدول���ة، وهما: اليهودية والديمقراطية. وال يدور الحدي���ث هنا حول قانون اعتيادي، 

وإنما حول قانون أس���اس محّصن ُيحّدد هوية الدولة. ومش���روع القانون المقترح يخلو 

من التوازن الضروري بين كون الدولة دولة قومية للش���عب اليهودي وبين كونها دولة 

ديمقراطية، وذلك ألنه يقصي المكّون الديمقراطي من مكانته المركزية إلى الهامش، 

بمعنى أن الحديث يدور حول انقالب تام يغّير بصورة جذرية النظام الدستوري القائم 

في دولة إس���رائيل منذ قيامها. ويتناول مش���روع القانون هوية الدولة وسط التركيز 

على طابعها اليهودي وتقزيم طابعها الديمقراطي، بل ويتجاهل كليًا أي مضمون في 

هذا الطابع الديمقراطي، ونحن نرى في ذلك تقويضًا ل�«أس���س الصهيونية ذاتها«... 

وم���ن هنا فإن مش���روع القانون يلحق ضررًا، غير قابل لإلص���الح، بالعالقات بين اليهود 

والعرب في إس���رائيل، وبصورة إس���رائيل في العالم، ويجعل الدولة مكانًا غير محتمل 

لكل من يتبنى وجهة نظر يهودية ليبرالية.  

وتؤكد المذكرة معارضتها لهدف مش���روع القانون المقترح هذا، كما ورد شرحه في 

مقدم���ة القانون والتي ادعت )وهذا أمر ال خالف بش���أنه( أن هناك إجماعًا واس���عًا في 

صف���وف الجمهور على تعريف إس���رائيل كدولة يهودية. وتلفت إل���ى أنه في الواقع 

تؤكد مؤشرات اس���تطالع الديمقراطية األخيرة، والتي ينش���رها »المعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية« سنويًا، حقيقة هذا االتجاه )التعريف(، وأنه ليس هناك ما يدعو للخشية 

من تماثل مواطني دولة إس���رائيل مع تعريفها كدولة يهودية. ومن جهة أخرى، يدعي 

مقترحو مش���روع القان���ون بأن الحاجة إليه تنب���ع من »وجود من يس���عى إلى إلغاء حق 

الش���عب اليهودي في وطن قوم���ي في بلده، وإلغاء االعتراف بإس���رائيل كدولة قومية 

للشعب اليهودي«. والسؤال: هل يشكل التشريع اإلسرائيلي جوابًا إزاء أفكار وتطلعات 

ش���عوب وقوميات أخرى؟ وهل يمك���ن القول بصورة جادة إنه قد نش���أت حاجة كهذه 

في الفترة األخيرة؟ فمنذ إقامة الدولة وحتى اآلن قبلت ش���عوب المنطقة بحق الشعب 

اليه���ودي في دولة، واعترفت بإس���رائيل كدولة يهودية. فهل س���يغير أصحاب الرأي 

المذكور موقفهم بعد سن مثل هذا القانون؟  فضاًل عن ذلك، ينبغي اإلجابة باستقامة 

عن س���ؤال هل س���يؤدي س���ّن مثل هذا القانون إلى تقوية وتعزيز مكانة إسرائيل في 

العالم كدولة قومية للشعب اليهودي، أم أن ذلك سيضعف هذه المكانة؟.  

وفي هذا الخصوص تقول: في اعتقادنا أن سّن هذا القانون سيشكل رافعة في أيدي 

القوى المعادية إلس���رائيل لالدعاء ضد شرعيتها كدولة يهودية.  فمشروع القانون ال 

ز فقط الطابع اليهودي للدولة، وإنما يوجه رسالة واضحة من انعدام الثقة، ورسالة 
ّ
يعز

تطرف وأصولية. وإن التكريس الدستوري ألمر بدهي )»يهودية إسرائيل«( إنما يدعو 

فقط إلى إعادة التفكير في هذه األسس والبديهيات، بل وإلى تقويضها. 

 ال على معارضة 
ّ

عن���د هذا الحّد ال ُبّد من اس���تعادة تأكيدنا أن هذه المقتطفات تدل

القان���ون م���ن ناحية مبدئي���ة أو أخالقي�ة، وإنم���ا فقط من ناحية ما قد يس���تثيره من 

ردات فع���ل في العالم. كما ت���دل على أن هذا التوّجه يعتبر من ناحية جوهره »يمينيًا 

معت���داًل«، نظرًا إلى أنه م���ن المفترض به أن يخدم المصلحة اليهودية البحتة وس���ط 

»إعطاء امتيازات مش���روطة« في الحقوق للمواطنين الفلس���طينيين في الداخل، وإلى 

أنه ال يقوم على أس���اس قيم عالمية ومتساوية، ترتكز إلى االعتراف بالحقوق القومية 

الجماعية لهؤالء الفلسطينيين.

 األنكى من ذلك، ما يمكن قراءته بين الس���طور السالفة، وهو أن إسرائيل ليست 
ّ

ولعل

 إلى نص دس���توري لتميي���ز اليهود لألفضل، وإلقامة مس���توطنات وبلدات 
ّ
بحاجة قط

جماهيرية لليهود فقط، وغير ذلك، فهذا هو بالضبط ما فعلته الدولة بواسطة سياسة 

التمييز العنصري العامة التي انتهجتها حكوماتها المتعاقبة حتى اآلن، إنما »على نار 

ضبط وهي متلبسة بهذا التمييز.  
ُ
هادئ�ة« ومن دون أن تجاهر بذلك عيانًا بيانًا، كي ال ت

كر أعاله عكس نفس���ه، ببريق ساطع، في معظم النقاش 
ُ
 ما ذ

ّ
ومن نافل القول إن جل

اإلس���رائيلي الداخلي الذي أعقب سّن القانون بصورة نهائية )طالع عرضًا له ص 7(، مع 

وجود استثناءات قليلة أش���ير إليها في مادة أخرى حول »قانون القومية« تطالعونها 

على ص 3.

عقدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، األسبوع 

الماض���ي، اجتماعا لهيئة الس���كرتارية، واتخذت فيه سلس���لة م���ن القرارات 

للتحرك ضد »قانون القومية« اإلسرائيلي على المستوى المحلي، وعلى مستوى 

الشعب الفلسطيني عامة، وعلى المستوى الدولي، وخاصة أمام هيئات دولية 

وعالمية.

وم���ن بين القرارات، التي تم اتخاذها، القيام بمظاهرة كبيرة في وس���ط تل 

أبيب، يوم 11 من ش���هر آب المقبل، والش���روع بالتوقيع عل���ى عريضة ترفض 

القان���ون، مع طم���وح للوصول إلى نصف ملي���ون توقيع، وه���ذا يعني غالبية 

البالغين من فلس���طينيي الداخل. في حين س���يتواصل التشاور بشأن تقديم 

التماس إلى المحكمة العليا، تكون المتابعة شريكة فيه، وذلك بالتنسيق مع 

مركز »عدالة« الحقوقي، وبالتشاور مع أطر حقوقية أخرى.

كما قرر االجتماع عرض اقتراح، في لقاء قريب مع كافة الفصائل الفلسطينية، 

للقيام بإضراب عام يش���مل الكل الفلس���طيني في فلس���طين التاريخية، ضد 

»قانون القومية«. 

وعلى الصعي���د الدولي، فإن لجنة المتابعة سترس���ل وفدا لعقد لقاءات في 

األمم المتحدة والهيئات الحقوقية فيها، وأيضا لعقد لقاء مع االتحاد األوروبي. 

وي���دور في ش���بكات التواص���ل االجتماعي ج���دل حول مطلب عدة أوس���اط 

باس���تقالة كل أعضاء القائمة المش���تركة من الكنيست، كخطوة احتجاج على 

»قان���ون القومية«، إال أنه يبدو أن ه���ذا الخيار ليس قائما لدى األحزاب األربعة 

التي تشكل القائمة المشتركة، في حين يقترح التجمع الوطني الديمقراطي 

تجميد عمل نواب الكتلة في الكنيس���ت لمدة ش���هر، مع بدء الدورة الشتوية 

المقبل���ة، على أن يتم عقد اجتماعات للقائمة ف���ي مكاتب لجنة المتابعة في 

الناصرة، بموازاة جلس���ات الكنيس���ت، إال أن األحزاب الثالثة األخرى المشكلة 

للقائم���ة تتحفظ من هذا االقتراح، غير أنه تم االتفاق على مواصلة البحث في 

االقتراح.

وقد تأججت مطالب االس���تقالة ف���ي أعقاب إعالن عضو الكنيس���ت زهير 

بهل���ول من ح���زب العمل وتحالف »المعس���كر الصهيوني« اس���تقالته من 

الكنيس���ت بعد ثالثة أش���هر، أي عند ب���دء الدورة الش���توية، احتجاجا على 

القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست. وفي شبكات التواصل هناك من 

ر 
ّ
رأى أنه���ا خطوة جريئة، يجب أن ُيحتذى بها. وف���ي المقابل هناك من ذك

بأن بهلول كان ينوي االس���تقالة منذ فترة ليست قصيرة، ولكنه اختار هذا 

التوقيت الحتياجاته.

وقد عقدت كتلة القائمة المش���تركة اجتماعا تشاوريا لها يوم األحد األخير 

ف���ي مدينة حيفا، وأصدرت بيانا دعت فيه »إل���ى اإلعالن عن يوم تمرير قانون 

»دولة القومي���ة اليهودية« كيوم عالمي لمناهضة األبارتهايد اإلس���رائيلي، 

تتواصل الضغوط على رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من 

أجل إجراء تعديل على »قانون القومية«، الذي أقره الكنيست يوم 18 تموز 

الماضي، وباألس���اس من أجل إدراج مصطلح »المساواة« في الحقوق، بقصد 

الحقوق المدنية، بحسب طلب أحزاب وأوساط صهيونية، منها من هي في 

االئتالف الحاكم، وحتى من اليمين المتشدد. 

وقد تصاعدت هذه الضغوط تحت تأثير احتجاجات أبناء الطائفة العربية 

الدرزي���ة، التي أخذت قيادات روحية وسياس���ية فيها منحى خاصا بها في 

المعرك���ة ضد هذا القان���ون، في حين تدعو قوى وطنية م���ن أبناء الطائفة 

إلى أن تكون المعركة وحدوية مع س���ائر أبناء فلس���طينيي الداخل، الذين 

يواصلون حراكهم ضد القانون.

وتتجه األنظار إلى المظاهرة التي س���تجري مساء يوم السبت المقبل في 

تل أبي���ب، بدعوة من أطر درزي���ة، من تلك التي تدور في فلك المؤسس���ة 

الحاكمة وسياس���اتها، وبمش���اركة أطر داعمة في الش���ارع اليهودي. ومن 

المتوقع مشاركة عش���رات اآلالف فيها، خاصة وأن مطالب تلك األطر تلقى 

آذان���ا صاغية حتى في أوس���اط اليمين، وباتت أحد مس���ارات الضغط على 

نتنياهو.

والتقى نتنياهو مؤخرًا ش���خصيات قيادية من الطائفة الدرزية في ثالثة 

لقاءات. وكان األول مع أعضاء كنيست من االئتالف، ومعهم ضباط احتياط 

في الجيش اإلس���رائيلي. واللقاء الثاني كان مع الشيخ موفق طريف، رئيس 

الطائفة الروحي. والثالث كان مع رؤساء مجالس قروية درزية. 

وأعلن نتنياهو، في اللقاءات الثالثة، رفضه إجراء أي تعديل على »قانون 

القومي���ة«، وفي المقابل أعلن موافقته عل���ى إقرار خطة خاصة لدعم القرى 

الدرزية، أو ذات األغلبية الدرزية. 

وخصص نتنياهو خطابه االفتتاحي في جلس���ة حكومته األسبوعية يوم 

األحد األخير، ل�«قان���ون القومية«، وخاصة للرد عل���ى مطالب الدروز، إذ قال 

إن »قانون القومية يرس���ي، في إطار قانون أساس، علمنا )رايتنا( ونشيدنا 

الوطني ورموز الدولة وكون القدس عاصمتنا األبدية. هل لم يكن آباء الحركة 

الصهيونية يقبلون بذلك؟ على مدار عش���رات الس���نوات تعظنا المعارضة 

بأنه يجب االنس���حاب إلى خطوط 1967 من أجل ضمان كون إسرائيل الدولة 

القومية الخاصة بالش���عب اليهودي التي س���تكون ذات أغلبية يهودية. 

وفجأة، عندما نس���ن القانون األس���اس الذي يضمن ذل���ك بالتحديد، يحتج 

اليسار على ذلك. يا له من نفاق«.

وق���ال نتنياهو أيضا »على عكس األقوال الفاحش���ة التي نس���معها من 

متحدثي اليس���ار والتي نتيجتها هي تش���ويه س���معة الدولة اليهودية، 

فقد تأثرت بمش���اعر إخواننا وأخواتنا أبن���اء وبنات الطائفة الدرزية. أود أن 

أقول لهم: ال يوجد أي ش���يء في هذا القان���ون يمس بحقوقكم كمواطنين 

متساوين في دولة إس���رائيل. ال يوجد فيه أي شيء يمس بمكانة الطائفة 

الدرزية الخاصة في دولة إس���رائيل. إن الش���عب اإلسرائيلي، وأنا جزء منه، 

يحبكم ويقدركم. نقدر الشراكة والتحالف بيننا كثيرا.«

وتابع نتنياهو قائال »أعي مش���اعر أبناء الطائفة الدرزية. ولذلك التقيت 

خالل األيام األخيرة مع قيادات درزية وس���أواصل ه���ذا الحوار بغية إيجاد 

حلول س���تلبي تلك المشاعر وس���تعبر عن الش���راكة المتميزة التي توجد 

بيننا. أعدكم بأن شراكة المصير هذه ستتزايد أكثر وأكثر«.

واخترق الجدل حول مكانة الدروز صفوف االئتالف الحاكم، فقد قال رئيس 

تحالف أحزاب المس���توطنين »البي���ت اليهودي«، وزي���ر التربية والتعليم 

نفتالي بينيت، في منش���ور له في ش���بكة فيس���بوك »إن قانون القومية ال 

يتعلق بحقوق الفرد لمواطني إس���رائيل، وإنما بالبعد القومي للدولة. وكان 

علينا منذ البداية أن نس���توعب الجمهور ال���درزي، وجيد أن هذا يتم اآلن. 

إن االتجاه الصحيح لرأب الصدع مع الجمهور الدرزي، هو س���ن قانون خاص 

يعترف بأهمية التحالف مع الطائفة الدرزية، والطائفة الشركس���ية، وكل 

أقلي���ة تربط مصيرها بدولة إس���رائيل، ولكن ليس م���ن خالل تغيير قانون 

القومية«، وأعلن أنه نقل اقتراحا كهذا إلى رئيس الحكومة نتنياهو.

وقال وزير المالية موش���يه كحل���ون، رئيس حزب »كوالن���و«، في تصريح 

إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إنه يجب تصحيح »قانون القومية«، بشكل يمنع 

المس���اس بالطائفة الدرزية، كما طالب بتعديل قانون اس���تئجار األرحام، 

الذي يمنع بصيغته القائمة أزواج مثليي الجنس من الذكور بتربية أطفال. 

وقال كحلون إن »س���ن قانون القومية جرى بتس���ّرع. لق���د أخطأنا وعلينا أن 

نصحح«، وكذا بالنسبة لقانون استئجار األرحام.

وأضاف كحلون »إن الجمهور األخير في دولة إس���رائيل الذي نريد المس 

به هو الطائف���ة الدرزية«. وأعل���ن كحلون أنه وافق مس���بقا على االلتماس 

للمحكم���ة العلي���ا ضد القانون الذي قدمه عضو الكنيس���ت أكرم حس���ون، 

م���ن حزبه »كوالنو«، ومعه نائب���ان درزيان آخران، هما حم���د عمار من حزب 

»يسرائيل بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان، وصالح سعد من حزب »العمل«. 

وقال »إن حس���ون يقود هذا االلتماس بالتنسيق معي، ونحن نفهم أهمية 

الطائفة الدرزية، وأنا أحبها بشكل خاص«.

وقالت الرئيس���ة الجديدة للمعارضة البرلمانية، عضو الكنيست تسيبي 

ليفني، بعد لقائها الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الش���يخ موفق طريف، 

»إن���ه ليس فقط حلف ال���دم، بل يجب أن يكون حلف المتس���اوين«. وقالت 

إنها قدمت لطريف نس���خة من »وثيقة االستقالل«، »التي يجب تحصينها 

بقانون، فهي تقر بأنها دولة الش���عب اليهودي، وأيضا المساواة للجميع، 

ة للدروز أو للعرب، بل هذا هو مفهوم 
ّ
لكل مواطني إسرائيل. وهذه ليس ِمن

أن نكون إسرائيليين ويهودا«، بحسب تعبيرها.

ووفق���ًا للتقديرات، ف���إن كيفية التعامل م���ع مطالب الطائف���ة الدرزية 

ستكون أوضح، في األيام القليلة المقبلة، وخاصة إذا ما تصاعد الحراك في 

هذا الخصوص.

سيلفي يميني بعد إقرار قانون القومية العنصري.

لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة
تتخذان سلسلة قرارات للحراك ضد »قانون القومية«!

*القرارات تقضي بالحراك على المستوى المحلي ومستوى الشعب الفلسطيني عامة وأيضًا على المستوى الدولي
* دعوة النواب العرب في االئتالف لتقديم استقالتهم على غرار بهلول*

مش���ّددة على أن هذا قانون كولونيالي عنصري يؤس���س قانونيًا لألبارتهايد، 

ر للحقوق التاريخية المش���روعة للشعب الفلسطيني ويسد الطريق أمام 
ّ
ويتنك

أي حل عادل للقضية الفلسطينية«.

وقالت الكتلة في بيانها إنها »أجمعت على ضرورة العمل على تنفيذ قرارات 

لجنة المتابعة وإنجاح النش���اطات، الت���ي أقّرها اجتماع س���كرتاريا المتابعة 

األس���بوع المنصرم. وتدعو الكتلة جماهير شعبنا وكل المناهضين للعنصرية 

د للمش���اركة في المظاهرة القطرية في تل أبيب يوم الس���بت 11 آب 
ّ
إلى التجن

2018، كما تؤكد المش���تركة على ضرورة اإلس���راع في تنظي���م اإلضراب العام 

للش���عب الفلس���طيني في كافة أماكن تواجده، وحش���د الطاقات الجماهيرية 

لعق���د المؤتمر الوطني للجماهير العربية الفلس���طينية في الداخل، والتحّرك 

الموّحد على المس���توى الدولي، وتفعيل حراك شعبي واسع في كافة المناطق 

وعل���ى كافة المس���تويات لتصعيد الرّد ضد قانون القومية المعادي لش���عبنا 

وحقوقه التاريخية والحياتية«.

وقالت المش���تركة ردا على اس���تقالة النائب بهلول إن »القائمة المش���تركة 

تؤك���د أن اس���تقالة النائب زهي���ر بهلول ه���ي نتيجة طبيعي���ة لصهيونية 

»المعس���كر الصهيوني« وقيادته، وترى أن على النواب العرب في االئتالف أن 

يقدموا اس���تقالتهم خاصة نظرًا إلى أن أحزابهم هي التي مررت وأقرت قانون 

القومية البغيض«.

القومية«! الرامية إلى تعديل »قانون  نتنياهو يتمترس أمام الضغوط 
*قناة الضغط األبرز على نتنياهو لتعديل القانون هي مطالبات قيادات دينية وسياسية من الطائفة الدرزية رأت نفسها متضررة من القانون*

لُمعاينة الُجمهور
الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: عالء حليحل

صدر حديثًا عن
»   المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »
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طالب مراقب الدولة اإلس���رائيلية، القاضي المتقاعد يوسف 

شابيرا، الس���لطات المس���ؤولة بتكثيف جاهزيتها لمواجهة 

احتم���ال وقوع هزة أرضية قوية في إس���رائيل، وأكد أن لجنة 

التوجيه الوزارية التي أقامتها الحكومة اإلسرائيلية ال تمتلك 

الصالحيات الالزمة لفرض قراراتها على الوزارات المتعددة.

وجاءت مطالبة شابيرا هذه في سياق تقرير جديد نشره قبل 

أكثر من أسبوع، وأشار فيه إلى أن أي هزة أرضية قوية تتعرض 

لها إسرائيل يمكن أن تكبدها سبعة آالف قتيل ونحو 46 ألف 

إصابة ما بين طفيفة وصعبة، باإلضافة إلى تدمير 9500 منزل 

وتحّول نحو 170 ألف شخص إلى مشردين. 

كما يمكن أن تلحق أضرارًا باألنبوب البحري الذي يوصل الغاز 

إلى إس���رائيل، وهو ما قد يؤدي إل���ى أعطال في توفير الطاقة 

الكهربائية. 

وكش���ف التقرير النقاب عن أنه لم يتم االهتمام بترميم 

نحو 1600 مدرس���ة كان من المفت���رض تقويتها لمواجهة 

الهزات األرضية القوية، ولم يتم فحص مبان خاصة ليست 

في ملكية الس���لطات المحلية وي���درس فيها آالف الطالب. 

كما كش���ف عن عدم القيام ب���كل أعمال التقوي���ة الالزمة 

للمستشفيات في ش���تى المناطق، وعن عدم امتالك وزارة 

الصح���ة اإلس���رائيلية أي معلومات بش���أن أوض���اع مباني 

خرى 
ُ
مؤسس���ات رعاية المسنين والمؤسس���ات العالجية األ

التي يزورها آالف المواطنين.

وأش���ار التقرير إلى وجود تقصير كبير ف���ي ترميم المنازل 

ف���ي المناطق القريبة من خطوط الص���دع التي من المتوقع أن 

تتع���رض لهزة أرضية قوية، وأكد أن الفنادق القريبة من تلك 

د أضرار فادحة، كما أن سبعين  الخطوط معّرضة هي أيضًا لتكبُّ

جسرًا عرضة لالنهيار. 

وذكر التقرير أن سلطة المياه ال تصدر أوامرها إلى السلطات 

المخولة بإجراء دراس���ة لجاهزية ش���بكات المياه المتعددة، 

وش���ّدد على أن أي ضرر يلحق بأنابيب مي���اه الصرف الصحي 

ب مياه الصرف  يمكن أن يتس���بب بتفش���ي األمراض وتس���رُّ

الصحي إلى مياه الشرب. 

وأش���ار التقرير إل���ى وجود عراقي���ل كثيرة في اس���تعداد 

المطارات الجوية لمواجهة هزة أرضية قوية.

وجاء تقرير مراقب الدولة هذا بعد وقوع سلسلة من الهزات 

األرضية الخفيفة في إسرائيل خالل األسابيع القليلة الفائتة 

كان مركزها بحيرة طبريا )ش���مال(، لم تتج���اوز قوة جميعها 

ال�4.5 درجة بحسب سلم ريختر. 

كما أن ش���ابيرا س���بق أن أصدر تقريرًا خاصًا بهذا الشأن في 

ر فيه من الخطر المحتمل لهزة أرضية قوية.
ّ
العام 2015، وحذ

احتماالت وقوع هزة أرضية قوية واردة
وذك���رت تقارير صحافية إس���رائيلية متطابق���ة أن الهزات 

األرضي���ة المتكررة في منطقة طبريا قد تزداد لتصل إلى هزة 

أرضية كبيرة ومدّمرة قوتها 6 حتى 7 درجات بحس���ب س���لم 

ريختر، تحدث مرة كل مئة عام. 

وكانت الم���رة األخيرة التي حدثت فيها ه���زة أرضية بقوة 

كهذه في العام 1927. 

ووفق���ًا لخب���راء، أجرت معهم وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية 

مقاب���الت في إث���ر الهزات األرضي���ة الخفيفة، ف���إن التجربة 

المتراكمة في العالم أثبتت أن االستعدادات التي تم اتخاذها 

َبيل حدوث هزات أرضية قوية وتسونامي أنقذت الكثير من 
ُ
ق

األرواح، وقلصت األضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمباني 

األساسية.

وق���ال بعض هؤالء الخب���راء إن هزة أرضية قوية س���تضرب 

إس���رائيل، لكن في الوقت عينه أكدوا أن���ه ليس معروفًا متى 

سيحدث ذلك، وما هي قوة هذه الهزة األرضية. 

وق���ال الخبير الجيولوجي اإلس���رائيلي د. أريئيل هايمان إن 

هناك احتم���ااًل كبيرًا لوق���وع هزة أرضية قوي���ة ومدمرة في 

إس���رائيل تؤدي الى مص���رع اآلالف. وجاءت أقوال���ه بعد أول 

هزتين أرضيتين خفيفتين ضربتا مناطق ش���مال إس���رائيل 

وكان مركزهما على بعد ثمانية كيلومترات من طبريا، من دون 

التسّبب بوقوع إصابات أو أضرار.

وأض���اف هايمان، في حديث مع موقع »والال« اإللكتروني، أنه 

ما من ش���ك في أن هزة أرضية قوية س���تضرب إسرائيل، لكن 

توقيتها غير معروف، وستكون بقوة 6 حتى 7 درجات وحتى 

أكثر، وش���بيهة بالهزة التي وقع���ت في إيالت في العام 1995 

وكانت بقوة 2ر7 درجة.

وتابع هايم���ان: »إننا في خطر دائم، لك���ن وقوع هزتين في 

اليوم ال يعني أننا معرضون للخطر بش���كل أو بآخر«، ولفت إلى 

أن إس���رائيل تقع على الش���ق الس���وري- األفريقي وتتأثر من 

الهزات والزالزل التي تحدث على طوله، ولذا فإن احتمال وقوع 

هزات أرضية وزالزل فيها قائم دائمًا من دون قدرة كبيرة على 

تمييز توقيتها وقوتها.

وأش���ار هايمان إلى أنه في الع���ام 1837 وقعت هزة أرضية 

قوي���ة بقوة 6 حت���ى 7 درجات وقامت بتخري���ب مدينة صفد 

في الش���مال، ولقي آالف األشخاص مصرعهم خاللها. وأضاف: 

»يمكنن���ي التأكي���د بثقة أن هزة ش���بيهة س���تحدث لكن ال 

يمكنني إعطاء أرقام دقيقة، فقط يمكنني القول إن هزة قوية 

ستحدث في إسرائيل وتؤدي إلى مصرع اآلالف«.

وقبل نحو عام قال مدير لجنة التوجيه الوزارية اإلسرائيلية 

لالس���تعداد لله���زات األرضي���ة، أمير ياه���ف، إن المعلومات 

المتوف���رة في إس���رائيل والعالم تش���ير إلى أن ه���زة قوية 

س���تضرب البالد، لكن ال يمكن معرفة موعد وقوعها وشدتها، 

األمر الذي يضع سكان البالد تحت وطأة خطر حقيقي. 

وبحس���ب معطيات لجنة التوجيه، التي أصدرتها في حينه، 

ف���إن هناك نحو 80 ألف مبنى، يتأل���ف كل منها من 3 طوابق 

���ّيدت قبل العام 1980، أي قبل وضع مواصفات البناء 
ُ

وأكثر، ش

المالئ���م للهزات األرضية، ولم تتم تقوية س���وى 2000 مبنى 

ش���ّيد بحس���ب 
ُ
منه���ا، كما أن هناك نحو 4600 مبنى عام لم ت

المواصفات، ولم تتم تقوية سوى بضع عشرات منها. وأشارت 

التقديرات في ذلك الوقت أيضًا إلى أن األضرار المتوقعة من 

وق���وع هزة كهذه هائلة جدًا، وس���تؤدي إل���ى انهيار 28 ألف 

مبنى، وإلح���اق أضرار بنحو 290 ألف مبن���ى، وإلى مصرع أكثر 

من سبعة آالف شخص، وإصابة 8600 شخص بصورة متوسطة 

وحت���ى خطي���رة وإصابة أكثر م���ن 370 ألف ش���خص بصورة 

طفيفة، كما يتوقع أن يصبح 170 ألف شخص بدون مأوى.

في المقابل قال الدكتور آفي ش���ابيرا، وه���و عالم زالزل من 

جامعة حيفا، إن هذه الهزات األرضية المتتالية قد حدثت في 

المنطقة في الماضي، وهي ال تش���ير إلى احتمال حدوث هزة 

أرضية أقوى. ووفقًا ألقواله، ليس���ت هناك أدلة واضحة تشير 

إلى أن ح���دوث هزات أرضية متتالية س���يؤدي بالضرورة إلى 

هزة قوية، لكن ال يمكن تأكيد هذا.

حيفا في قلب الخطر
وباش���رت الس���لطات المحلي���ة في إس���رائيل االس���تعداد 

لسيناريوهات حدوث هزات أرضية وزالزل كبرى من شأنها أن 

تحدث أضرارًا واسعة النطاق.

وفي هذا اإلطار اس���تضافت بلدية حيفا، األس���بوع الفائت، 

مؤتمرًا كان هدفه االستعداد الحتمال وقوع هزة أرضية، وكان 

ضمن الس���يناريوهات المتوقعة في حال ضرب المدينة هزة 

أرضية قوية وقوع أكثر من مئتي قتيل وأكثر من 1500 جريح، 

إلى جانب نحو سبعة آالف مشّرد.

وأكد د. عاموس س���لمون، الباحث ف���ي المعهد الجيولوجي، 

أن الحديث يدور حول منطقة حساس���ة من ناحية جيولوجية، 

ففيها كثافة سكانية عالية إلى جانب وجود مصانع ومنشآت 

وبن���ى تحتية من أن���واع مختلفة قد تتضرر وتس���بب أضرارًا 

خطيرة. وأش���ار إلى أن هزة أرضية في منطقة شق الكرمل قد 

تؤدي إلى تس���رب التربة في خليج حيف���ا، وإلى انزالق أرضي 

ر من 
ّ
وترابي ف���ي المناطق الجبلية من جب���ال الكرمل، بل وحذ

خطر أمواج عاتية )تس���ونامي( في المناطق الساحلية األقرب 

إلى البحر.

وتعتب���ر حيفا، التي ت���زاوج بين النهر والبح���ر والجبل، من 

أكثر المدن االستراتيجية كونها تؤوي مصانع بتروكيميائية 

ومعامل تكرير النفط الى جان���ب حاوية األمونيا التي ال تزال 

في خلي���ج حيفا، ولطالما هّدد األمين العام لحزب الله حس���ن 

نصر الله باس���تهدافها واصفًا إياها بأنه���ا »قنبلة موقوتة«، 

ما دف���ع إدارة البلدية إلى المطالب���ة بنقلها من هذه المدينة 

الساحلية.

وأكد رئيس بلدية حيفا يونا ياهف أن الهزات األرضية هي 

التهدي���د األخطر واألصعب، خصوصًا وأنه ال يمكن التنبؤ بها 

ف العديد 
ّ
وبنتائجها التي قد تؤدي الى دمار واس���ع ربما يخل

من األحياء معزولة عن بقية أجزاء المدينة ويمنع وصول قوات 

اإلنقاذ والطوارئ إليها. وأكد أنه طرح مسألة هذه األحياء التي 

قد يتم عزلها في حال وقوع هزة أرضية، بحسب سيناريوهات 

أعدها علماء جيولوجي���ا عن المدينة التي تؤوي أكثر من 280 

أل���ف مواطن، ويعيش ف���ي محيطها قرابة المليون ش���خص. 

وطال���ب ياهف بإخ���راج أنابيب النفط من المدين���ة، وأكد أنه 

سيتم تحديث تعليمات الس���المة واألمان، والتعليمات حول 

تقوية المباني وباألخص الصناعية منها.

وأكد مدير قس���م األمن والسالمة في بلدية حيفا أن البلدية 

أتم���ت تركيب 120 جه���از تحذير مبكر من اله���زات األرضية 

في مدارس المدين���ة، وتم تأهيل أكثر من ثالثة آالف مواطن 

حيفاوي للمس���اهمة في جهود اإلنقاذ واإلخالء في حال وقوع 

ط���ارئ في المدينة، بينهم نح���و أربعمئة موظف في البلدية، 

وذلك بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية.

وكان بحث إس���رائيلي أشار إلى أن الدقائق األولى من انفجار 

حاويات األمونيا في حيف���ا يمكن أن تؤدي إلى مقتل 17.500 

شخص. وينقسم اس���تهالك األمونيا بين »حيفا كيميكاليم« 

وهي شركة أميركية تس���تهلك 70% من األمونيا التي تصل 

إلى إس���رائيل، وبين مصنع »دش���انيم« الذي يستهلك %30 

منها. وكالهما يقع في خليج حيفا.

السلوك السليم عند حدوث هزة أرضية
في هذه األثناء أعادت قيادة الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية 

نش���ر ورقة تعليمات حول كيفية التص���رف في أثناء الهزات 

األرضية. ووفقًا لتقارير ف���ي الموقع الخاص بها، فإن الثواني 

القليل���ة األولى من اله���زة األرضية حاس���مة وينبغي التحلي 

بالصبر والتصرف سريعًا.

وجاء في هذه التعليمات ما يلي:

عندما تكونون في مبنى: إذا كان بإمكانكم الخروج من المبنى 

بسرعة، فعليكم الذهاب إلى منطقة مفتوحة؛ إذا لم يكن األمر 

ممكنا، فعليكم دخول الغرف���ة المحمية وترك الباب مفتوحًا؛ 

إذا لم تكن لديكم غرفة آمنة، فاخرجوا إلى الدرج، وُيستحسن 

أن تنزل���وا كل الدرج وتغادروا المبن���ى إذا كان هذا ممكنًا؛ إذا 

لم يكن بإمكانكم التصرف وفق ذلك، فيجب أن تختبئوا تحت 

قطع���ة ثقيلة من األثاث، أو أن تجلس���وا عل���ى األرض بجانب 

الجدران الداخلية.

عندما تكونون في الخ���ارج: إذا حدثت الهزة األرضية وأنتم 

خارج المبنى، فظلوا في منطقة مفتوحة، وابتعدوا عن المباني 

والجسور، وأعمدة الكهرباء.

عندما تكونون في ش���اطئ البحر: إذا كنتم في شاطئ البحر 

في أثناء الهزة األرضية، فغادروا الشاطئ فورًا خوفًا من حدوث 

موجة تسونامي وفيضان؛ يشكل االنخفاض القوي والمفاجئ 

في مس���توى المياه عالمة على أن التسونامي قد يحدث قريبًا، 

لهذا عليكم االبتعاد نحو كيلومتر على األقل عن شاطئ البحر؛ 

يجب على األش���خاص الذين ليس���وا قادرين على ترك شاطئ 

البحر أن يصعدوا إلى الطابق الرابع على األقل في بناية قريبة.

بع���د التعرض لهزة أرضية، ال يجوز العودة إلى المبنى الذي 

تضرر وال االقتراب من شاطئ البحر.

تش����ير اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية األخيرة إلى أن نسبة مشاركة 

النس����اء الفلس����طينيات من القدس العربية المحتلة في س����وق العمل ال 

تزال متدنية جدا، بالمقارنة مع نس����بة مش����اركة النس����اء في قوة العمل 

في إس����رائيل عامة بل وبالمقارنة مع نسبة مشاركة النساء العربيات في 

إسرائيل في قوة العمل أيضا. 

فقد بلغت هذه النس����ب بين النساء في سن 25- 64 عاما في العام 2016: 

22%، 75% و 35% عل����ى التوالي. وتعكس ه����ذه المعدالت زيادة ملحوظة 

في مشاركة النساء اإلس����رائيليات عموما والنساء العربيات في إسرائيل 

في قوة العمل خالل السنوات األخيرة، بينما تبين بقاء النسبة على حالها 

تقريبا بين النس����اء الفلس����طينيات في القدس العربية خالل الس����نوات 

ذاتها. 

ه���ذه الزيادة المش���ار إليها تحققت بفضل خط���ط وضعتها الحكومة 

اإلس���رائيلية في الس���نوات األخي���رة وخط���وات عملية انبثق���ت منها 

استهدفت تشجيع خروج النس���اء إلى سوق العمل في إسرائيل، إال أنها 

لم تش���مل النساء الفلس���طينيات في القدس العربية، فظلت المعيقات 

الخاصة التي تحول دون انضمام المزيد من هؤالء النساء إلى قوة العمل 

على حالها. 

في دراس����ة جديدة صدرت عن »معهد القدس لبحث السياسات« مؤخرا، 

تح����ت عنوان »الق����وة الكامنة، اقتصادي����ا واجتماعيا، في خروج النس����اء 

العربي����ات في القدس إلى س����وق العم����ل«، حاول معّدا الدراس����ة، يميت 

نفتالي ويوفال ش����يفطان، تحديد تلك المعيق����ات � دون أي ذكر، بالطبع، 

لسياس����ة التمييز الرسمية التي تطال مختلف جوانب الحياة، التعليمية 

واالجتماعية واالقتصادية والسياسية في القدس العربية تحديدا، وفي 

منح����ى واضح يكرس منهج الفصل بين الق����دس المحتلة ومناطق الضفة 

الغربي����ة األخرى � فوج����دا أن أبرزها ه����ي: 1. اللغة، إذ أن غالبية النس����اء 

الفلس����طينيات في القدس العربي����ة ال تجيد اللغة العبري����ة، مما يحول 

دون انخراط أعداد أخرى من هؤالء النس����اء في س����وق العمل اإلسرائيلية؛ 

2. معدالت التس����رب المرتفع����ة من جهاز التعليم ف����ي القدس العربية، 

والتي تقلص إلى حد كبير جدا فرص التأهيل المهني؛ 3. تفضيل النساء 

الفلس����طينيات في القدس العربي����ة العمل في داخل البل����دة القديمة، 

وذلك باالستناد إلى اس����تطالع أجراه مؤخرا »مركز ريان للتوجيه المهني 

والتش����غيل للمجتمع العربي، الدرزي والشركس����ي«، إذ تبين منه أن %75 

من النساء المقدسيات في مختلف أحياء المدينة )مقابل 25% من الرجال 

المقدسيين( يفضلن العمل في داخل البلدة القديمة، على خلفية »الوضع 

األمني العام والشخصي«.   

تحاول هذه الدراسة وضع تقدير عيني للفائدة االقتصادية واالجتماعية 

المحتملة من انضمام المزيد من النساء الفلسطينيات في القدس العربية 

إلى سوق العمل، بالبناء على »تقدير الزيادة الممكنة في قوة العمل«، من 

خالل س����يناريوهين اثنين: األول �  تساوي نسبة النساء المقدسيات في 

قوة العمل مع نس����بة النس����اء العربيات العامالت في إسرائيل، أي بلوغها 

35% من النساء المقدسيات، وهو ما »يعتبر هدفا أكثر احتماال وواقعية« 

من تس����اوي نسبة الفلسطينيات المقدس����يات العامالت مع نسبة النساء 

المقدس����يات العامالت عامة )58%(؛ الثاني �  ارتفاع نسبة الفلسطينيات 

المقدس����يات العامالت إلى 41%، وهي النس����بة التي حددها »تقرير لجنة 

أكشطاين« هدفا لتشغيل النساء العربيات في العام 2020.  

يقوم تقدير الفائدة االقتصادية الناجمة عن انضمام النساء إلى سوق 

العمل في المدى القصير على قياس »إنتاجية العمل«، أي: قيمة المنتجات 

نتجها العاملة. وتقاس »إنتاجية العمل« في إس����رائيل 
ُ
والخدمات التي ت

بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد ساعات العمل، وهو ما يدل على 

»الناتج المتوسط لساعة العمل الواحدة«. ونظرا النعدام أية معطيات عن 

»إنتاجية العمل« بين النس����اء الفلس����طينيات في القدس العربية، اختار 

الباحثان قياس هذه االنتاجية باالس����تناد إلى معطيات األجور. ويفسران 

خيارهما هذا بمبررين اثنين: أ. غالبية النساء الفلسطينيات المقدسيات 

العامالت تعمل في مجالين رئيس����يين � التعليم )1ر49%( والصحة، الرفاه 

والخدم����ات االجتماعي����ة )8ر23%(. وعليه، يمكن االفتراض بأن النس����اء 

الجديدات الالتي س����ينخرطن في سوق العمل س����ينضممن، في المرحلة 

األولى عل����ى األقل، إلى ما يمك����ن اعتباره »القطاع الع����ام )91% من مجال 

التعلي����م قطاع عام(. ونظرا ألن المس����اهمة في النات����ج المحلي اإلجمالي 

قاس حس����ب أجور العاملي����ن فيه، فمن الواجب قياس 
ُ
في القطاع العام ت

»إنتاجي����ة العمل« حس����ب األج����ور؛ ب. حتى لو لم يكن القط����اع العام هو 

مجال العمل األس����اس الذي س����تنضم إليه العامالت الجديدات، فبالنظر 

إلى المكانة االجتماعية � االقتصادية وإلى غياب التأهيل المهني الجيد 

والمناس����ب لمتطلبات س����وق العمل، يمكن االفتراض ب����أن إنتاجية عمل 

هؤالء النساء لن تزيد عن متوسط أجورهن بكثير.   

معطيات وتوقعات
تش����ير المعطيات الرس����مية المتوفرة عن الع����ام 2016 )كتاب اإلحصاء 

الرس����مي الصادر في الع����ام 2018( إلى أن عدد النس����اء الفلس����طينيات 

المقدس����يات المش����اركات في قوة العمل قد بلغ، في تلك الس����نة، 1ر13 

ألف س����يدة في س����ن 25 – 64 عامًا. وبافتراض أن نس����بتهن سترتفع من 

20% في المتوس����ط )18% في العام 2014 و22% في العام 2016( إلى %35، 

فهذا يعني تحقيق زيادة عددية إجمالية )غير صافية( تبلغ 9755 سيدة 

عاملة جديدة. ومع حس����م نس����بة البطالة، التي تبلغ اليوم 9% من النساء 

الفلس����طينيات المقدس����يات، تك����ون الزيادة العددي����ة الصافية 8877 

عاملة فلسطينية جديدة. أما في السيناريو الثاني، المستند إلى »تقرير 

لجنة أكش����طاين« المذكور، ف����إن الزيادة العددية غير الصافية س����تبلغ 

13713 وظيفة جديدة، أي زي����ادة صافية مقدراها 12478 وظيفة جديدة 

)بعد حس����م نس����بة البطالة(، تعني ارتفاع نسبة النس����اء الفلسطينيات 

المقدسيات إلى %41. 

بلغ متوس����ط أجور النس����اء العربيات في س����ن 25- 64 عامًا في إسرائيل 

عموم����ا، في الع����ام 2016، 5022 ش����يكال )غير صاف( في الش����هر، غير أن 

متوس����ط أجور النس����اء الفلسطينيات المقدس����يات العامالت هو أقل من 

ذلك، إذ بلغ في العام المذكور )2016( 4296 ش����يكال )غير صاف(. ومن هنا، 

فإن الفائدة االقتصادية المتوقعة من الزيادة في نس����بة مشاركة النساء 

الفلس����طينيات في سوق العمل، في س����يناريو تساويها مع نسبة النساء 

العربيات العامالت في داخل إس����رائيل، تقدر بنحو 38 مليون شيكل في 

الش����هر، أي نحو 457 مليون ش����يكل في الس����نة. أما في السيناريو اآلخر، 

األكثر تفاؤال )حس����ب »تقرير أكش����طاين«(، فس����تبلغ الزيادة في الناتج 

اإلجمالي المحلي نحو 3ر53 مليون ش����يكل في الشهر، أي نحو 643 مليون 

شيكل في السنة. 

»اإلضافة المحلية الجدية« وانعكاساتها
 يقول معدا الدراسة إن هذه الزيادة، التي تتراوح بين 457 و643 مليون 

ش����يكل في الس����نة، »تبدو إضافة ضئيلة لالقتصاد اإلس����رائيلي عموما« 

)زي����ادة تتراوح بي����ن 04ر0% و055ر0% في الناتج المحل����ي اإلجمالي(، إال 

أن »النظر إليها بمنظار االقتصاد المقدس����ي المحلي عامة، والمقدس����ي 

الش����رقي خاصة، يبي����ن أنها زيادة جدية جدا«. ذل����ك أن مجموع مداخيل 

الفلسطينيين المقدسيين العاملين يبلغ نحو 3ر5 مليار شيكل في السنة، 

ما يعني أن الزيادة المتوقعة من ارتفاع نسبة الفلسطينيات المقدسيات 

العامالت وتساويها مع نسبة العربيات العامالت في داخل إسرائيل � %35 

)أي، زيادة نحو 457 مليون شيكل سنويا( تعادل زيادة سنوية بنسبة %9 

في إجمالي مداخيل الفلس����طينيين المقدسيين العاملين )رجاال ونساء(، 

بينما الزيادة المتوقعة من ارتفاع نس����بتهن حسب »تقرير أكشطاين« � 

41% )أي، زيادة نحو 643 مليون ش����يكل في الس����نة( تعادل زيادة سنوية 

بنسبة 12% في إجمالي تلك المداخيل. 

لمثل هذه الزيادة في مداخيل الفلسطينيين المقدسيين »انعكاسات 

واس����عة وهامة، بالتأكي����د، على وضعهم االقتص����ادي � االجتماعي وعلى 

قوتهم الشرائية ستتجسد في تحسين مستوى المعيشة« لدى العائالت 

المقدس����ية الفلس����طينية، كما يؤكد معدا الدراس����ة، لكنها )الزيادة( »ال 

تضمن إخراج عدد كبير من تل����ك العائالت من دائرة الفقر«، وخاصة على 

ضوء تدني متوس����ط األج����ور التي يحصل عليها المقدس����يون العاملون، 

سواء من الرجال أو من النساء. 

إضافة إلى الفائدة االقتصادية المترتبة على اتساع دائرة الفلسطينيات 

المقدس����يات العامالت، كم����ا أوضحتها الدراس����ة آنفا، »ينبغ����ي النظر، 

أيضا، إل����ى التأثيرات االجتماعية المترتبة عليه����ا«، كما يقول الباحثان، 

مش����يرين إلى أن »هذه التأثيرات االجتماعية غير القابلة للتقدير الكمي 

في المدى القريب«، تش����مل، من بين ما تش����مله: »انخراط السكان العرب 

المقدسيين في سوق العمل، االنكشاف الثقافي الذي قد يخلق سيرورات 

تحديثية، تعزيز القطاع النسائي من خالل االستقالل االقتصادي وتغيير 

المفاهيم بش����أن مكانة العرب في القدس كمجموعة س����كانية مساهمة 

في اقتصاد المدينة«! بمعنى، تعميق »دمج« الفلسطينيين المقدسيين 

في المجتمع اإلس����رائيلي، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مقابل تعميق 

الفص����ل بينهم وبين أبناء الش����عب الفلس����طيني اآلخري����ن في المناطق 

األخرى من الضفة الغربية. وهذا ما يرى الباحثان أنه »يستوجب استعداد 

الس����لطات المختصة وذات العالقة، في الحكومة اإلسرائيلية وفي بلدية 

القدس، لتوس����يع وتطبيق الخطوات الالزمة لضمان زيادة مشاركة النساء 

العربيات ف����ي القدس في قوة العمل، مثلما حص����ل في أماكن أخرى، من 

ضمنها القطاع العربي في إسرائيل، مع ما يفرضه الواقع من مالءمة هذه 

اإلجراءات للظروف الخاصة والمميزة للنساء العربيات في القدس«.

القدس المحتلة: سياسات الحصار واإلفقار والتمييز تترك بصماتها على المقدسيين كافة.

دراســة إســرائــيــلــيــة جــديــدة:

خروج النساء الفلسطينيات في القدس إلى سوق العمل 
تنطوي على قوة اقتصادية واجتماعية كبيرة!

*الدراسة تشير إلى ضرورة تعميق »دمج« الفلسطينيين المقدسيين في المجتمع اإلسرائيلي 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مقابل تعميق الفصل بينهم وبين أبناء الشعب الفلسطيني

في المناطق األخرى من الضفة الغربية*

خبراء: الهزات األرضية المتكررة في منطقة طبريا 
قد تزداد لتصـل إلـى هـزة أرضـية كبـيرة ومـدّمرة!
*مراقب الدولة: أي هزة أرضية قوية تتعرض لها إسرائيل يمكن أن تكبدها سبعة آالف قتيل 

ونحو 46 ألف إصابة ما بين طفيفة وصعبة، باإلضافة إلى تدمير 9500 منزل وتحّول نحو
170 ألف شخص إلى ُمشّردين!*
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في أعقاب التطورات الحاصلة في األشهر األخيرة على الحدود اإلسرائيلية 

مع قطاع غزة وما تخللها من خطوات إس���رائيلية عسكرية متكررة شملت 

غارات جوية تدميرية وجرائم قتل جماعي طالت العديد من المؤسس���ات 

والبنى التحتية في القطاع وأوقعت مئات الش���هداء الفلس���طينيين، في 

ظل اس���تمرار الحصار اإلس���رائيلي الش���امل ضد القطاع وأهله، تجددت 

النقاشات السياسية واألمنية في داخل إسرائيل حول خلفيات السياسة 

اإلس���رائيلية تجاه قطاع غزة، دوافعها وأهدافه���ا، وخصوصا حول نقطة 

االنطالق التي تعتمدها إسرائيل الرسمية في سياستها هذه، والمتمثلة 

في »تفضيل اإلبقاء على سيطرة حركة حماس على القطاع، عل أية خيارات 

أخرى«. 

تقوم »فرضي���ة العمل« اإلس���رائيلية هذه � كما يوض���ح ليئور أكرمان، 

المس���ؤول الس���ابق في »جهاز األمن العام« اإلس���رائيلي )الشاباك( � على 

فكرة جوهرية مؤداها أنه »من األفضل إلس���رائيل استمرار حركة حماس 

ف���ي الس���يطرة على قطاع غزة وإدارة ش���ؤونه«، ألن من ش���أن ذلك ضمان 

تحقيق هدفين مركزيين اثنين هما: الحيلولة دون صعود »قوى أس���وأ من 

حم���اس وأكثر تطرفا منها بكثير وس���طرتها على مقاليد األمور في قطاع 

غزة«، من جهة، و«منع الس���لطة الفلس���طينية من تش���كيل جبهة واحدة 

وموحدة، توحد الضفة الغربية وقطاع غزة، في وجه دولة إس���رائيل«، مما 

يعزز الموقف اإلس���رائيلي الرافض إلقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، من جهة أخرى. 

لفحص مدى صحة »فرضية العمل« هذه، جدواها، مدى مالءمتها للواقع 

ومدى فاعليتها في خدمة المصالح اإلسرائيلية على المدى البعيد، يقترح 

أكرمان، الذي يعمل اليوم »محلال لشؤون االستخبارات، اإلسالم واإلرهاب«، 

ش���رت في 
ُ
ف���ي مقالة له بعنوان »المعضلة اإلس���رائيلية في قطاع غزة« ن

العدد األخي���ر من مجلة »إزرائي���ل ديفينس«، العودة إلى طرح س���ؤالين 

أساس���يين: األول � ما هي دوافع حركة حم���اس؟ ما هي مصادر قوتها وما 

هي وجهتها؟ والثاني � ما هي األس���باب التي تدفع حركة حماس إلى شن 

موجات من العنف واإلرهاب ضد إسرائيل، كل بضع سنوات«؟ 

يعود أكرمان إلى »ميثاق حماس« الذي تأسس���ت الحركة على أساس���ه، 

في العام 1988، والذي يتضمن »إيديولوجية الحركة ورؤيتها«، فيقول إن 

هذا الميثاق يش���مل 36 مادة، تحدد المادة الثامنة منها »ش���عار حماس 

المركزي« وهو: »الله غايتها، والرسول قدوتها، والقرآن دستورها، والجهاد 

س���بيلها، والموت في س���بيل الله أس���مى أمانيها«. ويرى أن هذه المادة 

»توضح، بجالء، الطريق الوحيدة التي تعتبرها الحركة صحيحة ومناس���بة 

لتحقيق أهدافه���ا«، مضيفا أن »الميثاق يوض���ح أن حركة حماس تعتبر 

نفس���ها إحدى أذرع حرك���ة اإلخوان المس���لمين« وأن »موقفها تجاه دولة 

إس���رائيل واضح وال يقبل التأويل«، إذ أن »أرض إس���رائيل، التي يسميها 

الميثاق »أرض فلس���طين«، هي أرض وقف إسالمي على أجيال المسلمين 

إل���ى يوم القيامة، ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن 

جزء منها...  إذا وطئ العدو أرض المسلمين فقد صار جهاده والتصدي له 

فرض عين على كل مسلم ومسلمة«. 

من هنا � يضيف أكرمان � فإن االس���تيطان اليهودي »في أي منطقة من 

أرض إس���رائيل« هو، كم���ا يكرر »الميثاق« مرارًا، »غزو غير ش���رعي«، بل إن 

»مجرد وجود دولة إس���رائيل، بحكم يهوديتها، يش���كل تحديا لإلس���الم 

وللمس���لمين«، ما يعني أن »الميثاق يجس���د، من أوله إلى آخره، منظورا ال 

س���امّيا متطرفا ويحّمل اليهود المس���ؤولية عن أي حدث تاريخي س���لبي، 

عن أي ح���رب وعن أية مؤامرة حصلت في الماضي � من الثورة الفرنس���ية 

والحربين العالميتين وحتى تأسيس عصبة األمم وهيئة األمم المتحدة«، 

كما يقول. 

يش���دد أكرمان على أن »حماس لم تكن وليس���ت معنية، منذ بداياتها 

وحت���ى اليوم، بدولة فلس���طينية في حد ذاته���ا« وأن »حماس ال تتعامل 

مع القضايا السياس���ية أو مع الحدود السياس���ية«، بل ه���ي »ال ترى � في 

منظوره���ا الديني واإليديولوجي � س���وى هدف واحد فقط ال غير: إنش���اء 

خالفة إسالمية ش���املة وموحدة على كامل منطقة الشرق األوسط، تعمل 

وفق مبادئ الدين اإلس���المي فقط«. ومن هن���ا � يضيف � فإن »أية محاولة 

على الرغم من مرور قرابة أسبوعين على سّن الكنيست »قانون القومية«، 

الذي ُيعّرف إس���رائيل بأنها »الدولة القومية للشعب اليهودي«، ويمنح 

أفضلية للغ���ة العبرية على اللغة العربية، ولالس���تيطان اليهودي، كما 

يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر القدس 

الموّح���دة عاصمة أبدية إلس���رائيل، فإن هذا الموضوع ما يزال الش���غل 

اب المقاالت 
ّ
الش���اغل لألنباء المركزية في إسرائيل، ولكن بقدر أكبر لكت

اع الرأي وشتى المحللين. 
ّ
وصن

وقد برز في األيام األخيرة ما كتبه وزير التربية والتعليم الس���ابق في 

حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة، الحاخام شاي بيرون، وهو مستوطن 

من مس���توطنة أورانيت، األقرب إلى خط التماس في الضفة الغربية مع 

مناطق 1948. وكذلك مقال المؤرخ المعروف ش���لومو س���اند، مؤلف كتب 

»اخت���راع الش���عب اليهودي« و«اختراع أرض إس���رائيل، و«لم���اذا لم أعد 

يهوديا«، وهي كت���ب مترجمة للعربية، وصادرة عن مركز »مدار« في رام 

الله.

وقد نش���ر بيرون مقاال في صحيفة »يديع���وت أحرونوت« تحت عنوان 

»خلل أخالقي«، أكد فيه على كونه صهيونيا »فخورًا«، وقال: »أنا مع قانون 

القومية. وواضح أن هناك قيمة للتصريحات، ولإلعالنات. هذا القانون ما 

أن نزعت منه كلمة »مس���اواة«، حتى جعل إس���رائيل دولة أخرى مختلفة 

عن تل���ك التي أقيمت. ج���دي وجدتي، هو من أوروبا وه���ي من أفريقيا، 

عانيا األمرّين ألنهما لم يحظيا بالمس���اواة. انعدام المس���اواة ليس خلال 

دس���توريا فقط، بل إنه خلل أخالقي. فقد ضرب���ا واضطهدا وطردا، وجاءا 

إل���ى هنا كي يقيما »مملكة النقيض«؛ دولة تقرر هويتها بال خوف، لكن 

تحرص على أقلياتها، تعطيها مكانا متساويا«. 

وتاب���ع بيرون »ه���ل فقط من ه���و مس���تعد أن يموت معنا يس���تحق 

المساواة؟ ماذا كان س���يحصل لو لم يعقد الدروز معنا حلف الدم؟ وهل 

من األخالقي والمناس���ب أن نش���تري مكانتهم في البالد بالميزانيات؟! 

وماذا عن الش���ركس؟ وماذا عن البدو الذين بيد واحدة نحاول أن نقربهم 

وبالثاني���ة نبعدهم؟ وماذا عمن هاجر إلى البالد وأمه ليس���ت يهودية؟ 

مت���ى أصبحت عدوة الصهيونية؟ الدولة ال يفترض بها أن تس���ن قانونا 

قوميا بأغلبية 62 نائبا. أنا أدعو إلى س���ن قانون بروح وثيقة االس���تقالل 

التي وقع عليها اآلباء المؤسسون من اليمين ومن اليسار!«. 

وقال المؤرخ ش���لومو س���اند، في مقال له في صحيفة »هآرتس«، تحت 

عن���وان »قانون القومية ال يش���ذ ع���ن التراث الصهيون���ي«، إن صرخات 

مراس���لين وكتاب مقاالت وقانونيين ومفكرين بأن هذا القانون عنصري 

يع���ارض روح الصهيونية التقليدية تب���دو حقيقية، لكن يظهر لي أنه 

حتى مع إزالة البند الذي خصص بصورة صريحة إلعطاء ش���رعية قانونية 

ات القانون األخرى، وبالرغم 
ّ
إلنش���اء بلدات خاصة باليهود، فإن كل مكون

من الرائحة المتعجرفة التي تفوح من صياغتها، ال تش���ذ بصورة كبيرة 

عن التراث الصهيوني المركزي. 

وتابع س���اند »هل يوجد أحد ممن يحتجون ضد القانون س���أل نفس���ه: 

هل كان بإمكان المش���روع الصهيوني أن يتحقق دون سياسة عنصرية 

مركزية )تتمركز حول الذات(، تس���مى في اللغة الصحافية والش���عبية 

عنصرية؟ أي لو لم يكن زعماء الصهيونية منذ بداية القرن العشرين قد 

حرصوا على أن تكون المس���توطنات نقية، ولم يحاولوا أن ال يتم تضمين 

األطفال العرب في برامج »إحياء اليباب«، هل البنية التحتية لبناء مجتمع 

يهودي حصري كان يمكن أن تأخذ شكلها الحالي؟«.

مركز »عدالة«
وأص���در مركز »عدالة« ورقة موقف حول »قانون القومية«، أكد فيها أنه 

مع���اٍد للديمقراطية ويدعم التمييز ضد المواطنين الفلس���طينيين في 

إس���رائيل والفلسطينيين في القدس الش���رقية والسوريين في الجوالن 

المحتل ويشرعنه دستوريًا.

وأك���د المركز في ورقة الموقف أن »قانون أس���اس القومية« يقع ضمن 

ح���دود المحظورات المطلقة بموجب القان���ون الدولي، وبالتالي فهو غير 

شرعي كقانون استعماري له خصائص الفصل العنصري )أبارتهايد(.

وق���ال »عدال���ة« إن »هذا القان���ون المناهض للديمقراطية س���يضمن 

دس���توريًا، ألول مرة، هوية إس���رائيل كدولة قومية للش���عب اليهودي. 

س���يضمن طابعها العرق���ي - الديني الخالص كدولة يهودية ويرس���خ 

االمتي���از الذي يتمتع به المواطنون اليهود، بالمقابل س���يتم ترس���يخ 

التمييز ضد المواطنين الفلس���طينيين وإضفاء الش���رعية على اإلقصاء 

والعنصرية والتمييز المتأصل، وهذا القانون يبرز العناصر األساس���ية 

للفصل العنصري، مثل الفصل في الس���كن وإنش���اء مسارين منفصلين 

للمواطنة على أساس الهوية العرقية والدينية«.

وشدد على أن »يهودية الدولة اإلسرائيلية ستتجاوز أي مبدأ دستوري 

أو أي قانون آخر، وس���تتجاوز حتى إرادة الكنيست نفسه. ومن المفترض 

أن يضمن الدس���تور دولة لجميع مواطنيها. ويجب أال تس���تبعد صراحة 

المواطنين الفلس���طينيين واألقليات غير المهاجرة الذين يشكلون 20 

بالمئة من سكان إسرائيل«.

وتحت عنوان: »م���ا الجديد في قانون القومية ال���ذي يختلف عن واقع 

الممارسة؟«، جاء في ورقة »عدالة«: 

»من���ذ العام 1948 اس���تندت سياس���ة التميي���ز ضد الفلس���طينيين 

إل���ى مبادئ تق���وم على فوقية اليه���ود، وتدعم تهوي���د الحيز وتقليل 

النس���بة الديموغرافية للفلس���طينيين، بما في ذلك إنكار حق الالجئين 

الفلس���طينيين في العودة. ومع ذلك، هناك فرق بين ممارس���ات عرقية 

وعنصري���ة، وقان���ون يلزم، كقيمة مؤسس���ة، التعام���ل بعنصرية. اآلن، 

تكتسب الممارس���ة العنصرية دعمًا دس���توريًا قادرًا على نقل رسائله 

الواضحة إلى جميع أنظمة الحكم، ويلزمها بموجب القانون بالتمييز ضد 

العرب. وبذلك، فإن قانون األس���اس يحول التمييز إلى مبدأ دس���تورٍي، 

ومنهج���ٍي، ومؤسس���اتٍي، وكأح���د أركان النظام القانوني اإلس���رائيلي. 

وبخالف الممارس���ة اليومية التي يمكن االدعاء بعدم صالحيتها لكونها 

تخال���ف مبدأ س���يادة القانون، يعلن ه���ذا القانون عن نيت���ه الواضحة 

بتحقي���ق أهدافه، ويحول الممارس���ة غير المقبولة إل���ى تعبير عن مبدأ 

س���يادة القانون. وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى العالقة بين النكبة 

وقانون أس���اس القومية. فتداعيات النكبة الفورية، المتعلقة باألساس 

بفقدان الشعب الفلسطيني لوطنه وتدمير مجتمعه، تم تحقيقها وكل 

ما ترتب عليها، بشكل رئيسي، من خالل الممارسات التي استندت عليها 

السلطات الحاكمة. لكن اآلن، يسعى قانون األساس هذا إلى تخليد هذه 

الممارسات بش���كل واضح وصريح، وعلى رأسها إنكار حق تقرير المصير 

للشعب الفلسطيني في وطنه«.

وخلصت ورقة »عدالة« إلى االستنتاج التالي: »يدخل قانون القومية إلى 

حيٍز ممنوع، ألنه يحّيد منظومت���ي القانون الوحيدتين، اللتين تعتبران 

ش���رعيتين في نظر القانون الدولي: منظومة قان���ون الدولة التي عليها 

أن تركز على مبادئ المس���اواة أمام القانون وسيادة القانون، وتعليمات 

وأنظمة القانون الدولي اإلنس���اني الس���ارية على األرض المحتلة، والتي 

تحظر ضّم األراضي والتمييز وفرض الهوية الدستورية على السكان من 

قبل القوة المحتلة، ويشمل ذلك محاوالت خلق عالقات والء لهذه الهوية 

وقوانينها من قبل السكان، دون موافقتهم. 

»وي���ؤدي هذا التحيي���د لمنظومتي القانون أعاله أيض���ًا إلى إنكار حق 

الش���عب الفلسطيني بتقرير مصيره، بش���كل مخالف لما ورد في ميثاق 

األم���م المتحدة، كما يؤدي هذا التحييد إل���ى الدخول إلى مجاٍل محظور: 

النظام االس���تعماري. ويتجل���ى هذا النظام في فرض هوية دس���تورية 

على الفلس���طينيين األصالنيين )المواطنون والسكان( تلغي عالقتهم 

بوطنه���م دون موافقتهم، ويعزز التفوق العرقي اليهودي والس���يطرة. 

هذا النظام الكولونيالي هو من نوع األنظمة التي تدخل ضمن المحظورات 

المطلقة وفقًا لالتفاقية الدولية التي تعتبر ممارسات الفصل العنصري، 

بما في ذلك التشريع، جريمة ضد اإلنسانية.

»إّن االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 

الت���ي تنص عل���ى أّن الفصل العنص���ري )األبارتهايد( ه���و جريمة ضد 

اإلنسانية، تحيل إلى تعريف التمييز العنصري المشمول في االتفاقية 

ف  الدولي���ة للقض���اء على جميع أش���كال التمييز العنص���ري، حيث ُيعرَّ

»التميي���ز العنصري« ف���ي المادة 1 لالتفاقية بأنه يش���مل أي تفريق أو 

إقصاء أو تقييد أو تفضيل، على أساس االنتماء العرقي أو القومي، بشكل 

مقصود أو في امتحان النتائج، من خالل خلق تأثير يؤدي إلى إضعاف أو 

إبطال المكانة المتساوية في تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

في ميادين الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أو أي 

مجال آخر من الحياة العامة.

ف األبارتهايد في البند رقم 2 التفاقية األبارتهايد كجريمة  »كم���ا ُيعرَّ

تش���مل أيضًا إصدار تشريعات، هدفها خلق شيطنة وتراتبية ممنهجة 

من قبل مجموع���ة ضد مجموعة أخرى بحيث تؤدي إل���ى واقع من القمع، 

واإلقصاء المنهجي على مس���توى حقوق اإلنس���ان، وفي مجاالت الحياة 

السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية. 

»إّن قانون أس���اس القومي���ة، يعلن عن نيته بالتميي���ز ضد العرب في 

معظم المجاالت األساسية واألكثر أهمية والتي تجعل المواطن مواطنًا، 

والمقي���م مقيم���ًا، وكذلك جعل م���ن يعيش تحت االحت���الل محميًا. إنه 

يقصي ويمي���ز ضد العرب في مجاالت المواطن���ة، والممتلكات واألرض، 

واللغ���ة والثقافة، ويس���ّوغ دونيتهم في كل مج���االت الحياة من خالل 

إقصائهم من المجتمع السياسي، الذي يشكل السيادة في وطنهم. 

»ولذلك يدخل قانون القومية إلى المجال غير الشرعي، ويؤسس لنظاٍم 

كولونيالي ذي خصائص فصل عنصري س���افر، ألنه يس���عى إلى الحفاظ 

على نظام تسيطر فيه مجموعة إثنية قومية على مجموعة إثنية قومية 

أصالني���ة أخرى تعيش في نف���س المنطقة الجغرافي���ة، في حين يعزز 

التفوق اإلثني، الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية في معظم 

مجاالت الحياة األساسية«.

»معضلة إسرائيل في قطاع غزة«:

»أفضلية اإلبقاء على سلطة حماس مقابل ضرورة المبادرة وتصعيد الضربات القاسية«!
»ضرورة انتقال إسرائيل إلى موقع المبادرة والعمل الفعلي«، من خالل »طرح ودفع أفكار وخطوات سياسية، سواء في  *مسؤول سابق في »الشاباك« يحلل »حالة المواجهة مع قطاع غزة« ويوصي بـ

اقتراح تسويات جزئية ومرحلية أو في تعزيز الردع وتشديد الضربات ضد حماس وسواها من التنظيمات اإلرهابية وتكبيدها أضرارا ال طاقة لها بتحملها«!*

غزة: مسيرات العودة المستمرة.                                 )أ.ف.ب(

للتعويل على تفكي���ر براغماتي وموضوعي لدى حركة حماس أو عقد آمال 

بإمكانية التوصل معها إلى تس���ويات سياس���ية هي محض أوهام ال سند 

لها في الواقع مطلقا«.  

على هذا، يرى أكرمان أن »أي تصعيد يحصل في الميدان، سواء كان قتاال 

ش���امال، عملية محدودة أو مظاهرات على الشريط الحدودي وإطالق طائرات 

ورقية حارقة، هو عمل تبادر إليه حركة حماس ونشطاؤها مدفوعًا بالواقع 

السياسي الفلسطيني الداخلي، من جهة، وبأهداف حركة حماس البعيدة 

المدى، من جهة أخرى«.

غير أن »الطريق المسدود الذي وصلت إليه حركة حماس خالل السنوات 

األخيرة«، كما يحلل أكرمان، »س����واء على صعيد الوضع الداخلي في قطاع 

غزة أو على صعيد العالقة مع الس����لطة الفلس����طينية في الضفة الغربية، 

عل����ى خلفية األزم����ة االقتصادية الخانق����ة الناجمة عن انع����دام مصادر 

التمويل الالزمة، الحصار البحري، انعدام التعاون والتنس����يق مع السلطة 

الفلس����طينية والغليان المتصاعد في المجتم����ع الداخلي في قطاع غزة«، 

يدفع بالحركة وقادتها إلى »خوض مناورات سياس����ية مختلفة، من قبيل 

التغيي����رات في القي����ادة أو محاولة الدف����ع نحو صيغة م����ن الوحدة بين 

س����لطة حماس في قطاع غزة والس����لطة الفلس����طينية في رام الله«، إال أن 

»جميع هذه المحاوالت تبوء بالفش����ل في نهاية المطاف وال تؤتي النتائج 

اإليجابية المرج����وة«، ذلك أن »المصالح مختلف����ة، الرؤية مختلفة، الرغبة 

في حف����ظ القوة تفوق الحاجة إلى وضع الحلول وتطبيقها والخش����ية من 

المس����تقبل تسّد الباب أمام أي اس����تعداد التخاذ اإلجراءات المطلوبة في 

الوضع الراهن«. ويش����ير أكرمان، هنا، إلى أن »غالبية دول العالم والش����رق 

األوسط، باستثناء تركيا وإيران، تدير ظهورها لحركة حماس«، مما يفاقم 

الخطر المتمثل في المبادرة األميركية الجديدة التي سيطرحها الرئيس 

دونالد ترامب قريبا، وفق التوقعات، والتي »تهدد سلطة حماس في قطاع 

غزة، بشكل أساسي«.   

حيال ه���ذا الوضع، كما يراه أكرم���ان، »يصبح من الواض���ح تماما لحركة 

حماس أنه س���يتعين عليها، في إطار أية تسوية سياسية قادمة، تقديم 

بها هذا المصير«، وهذه الخش���ية هي 
ّ
تن���ازالت كبيرة وبعيدة األث���ر تجن

التي »تدفعها إلى التمس���ك بموقف ثابت في رفض ومعارضة أية عملية 

سياسية أو أي حل سياس���ي«، بل محاولة االستعاضة عن  ذلك »بمحاوالت 

لخلق واقع نقيض، يتمثل في مزيد من التطرف، التوتير وإدامة المواجهة 

مع دولة إسرائيل، حتى وهي تدرك، تمام اإلدراك، أن المواجهة المحدودة 

والقابلة للس���يطرة قد تخرج عن الس���يطرة، بس���رعة كبي���رة وبصورة غير 

محس���وبة، لتتحول إلى حرب واس���عة تؤدي، في نهاي���ة األمر، إلى تدمير 

قطاع غزة مجددا«.  

بناء على هذا التحليل، يصل أكرمان إلى االس���تنتاج بأنه »ليس ثمة أية 

أفضلية إلسرائيل في بقاء س���لطة حماس في قطاع غزة«، وخصوصا »على 

ضوء حقائق أساسية«، كما يصفها، تشمل »عدم حفظ الهدوء على الشريط 

الحدودي مع قطاع غزة، تصاعد احتماالت اندالع موجات من القتال الواسع 

كل بضع س���نوات، عدم تبدل رؤية حماس وإيديولوجيتها، ال سابقا وال في 

المس���تقبل المنظور، وبقاء التهديد على حاله«، ناهيك عن أن »إسرائيل ال 

تحقق أية نقاط إيجابية على المستوى الدولي في سياق صراعها مع حركة 

حماس في قطاع غزة«. 

أما الترجمة العملية لهذا االس���تنتاج النظري، فينبغي أن تتجسد � وفق 

أكرمان � في »ضرورة انتقال إس���رائيل إلى موقع المبادرة والعمل الفعلي«، 

من خالل »طرح ودفع أفكار وخطوات سياس���ية، سواء في اقتراح تسويات 

جزئية ومرحلية أو في تعزيز الردع وتشديد الضربات ضد حماس وسواها 

من التنظيم���ات اإلرهابية وتكبيدها أضرارا ال طاقة له���ا بتحملها«. وفي 

الس���طر األخير، يوجز أكرمان رؤيته/ مقترحه بضرورة انتقال إسرائيل إلى 

»التقليل من ردات الفعل، مقابل اإلكثار من المبادرة؛ التقليل من محاوالت 

احتواء المواجهة، مقابل اإلكثار من الضربات القاس���ية وغير التناس���بية؛ 

التقلي���ل من محاوالت المحافظة على اله���دوء، مقابل اإلكثار من الخطوات 

الفعلية الرامية إلى ضمان الهدوء للمدى الطويل«.

تحليالت: »قانون القومية« يعكس جوهر الصهيونية الحقيقي!
*مركز »عدالة«: »قانون القومية« يؤّسس لنظام كولونيالي ذي خصائص فصل عنصري سافر ولذا يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

بحث: 20% من العاملين فقط 
يستخدمون المواصالت العامة!

قال بحث جديد لبنك إس����رائيل المركزي إن 20% فقط من 

العاملين في إس����رائيل يستخدمون المواصالت العامة نحو 

أماكن العمل، ويتبين أنه كلما كانت البلدة أو القرية بعيدة 

عن وس����ط البالد انخفضت نس����بة مس����تخدمي المواصالت 

العامة أكثر، وتبرز المشكلة أكثر في البلدات العربية، حيث 

ال مناطق عمل، وال حركة مواصالت عامة بالقدر الكافي.

وبّين اس����تطالع أجراه البنك أن 60% من القوة العاملة في 

إس����رائيل تغادر البلدة أو المدينة التي تسكنها، نحو مكان 

عمل خارجها، وهذه نس����بة عامة ال تتعلق بالمس����افات، وال 

بمس����ألة االنتقال من منطقة إلى أخ����رى، فمثال في منطقة 

تل أبيب الكبرى، حيث تتش����ابك ع����دة مدن كبرى، يمكن أن 

ينتق����ل عامل م����ن مدينة الى أخرى مج����اورة لُيعد أنه خرج 

م����ن مدينته، بينما في المناط����ق البعيدة، حيث التجمعات 

العربي����ة األكبر، فالوضع معقد أكث����ر، إذ ال أقل من 75% من 

العاملين يغادرون بلداتهم الى أماكن عمل بعيدة.

ورأى االس����تطالع أن استخدام الس����يارة الخاصة هو الحل 

األمثل لمن يملكها أو يملك القدرة على استخدامها، ألنها 

توفر وق����ت المواصالت بق����در كبير، فمثال رأى االس����تطالع 

أنه خالل نصف س����اعة بإمكان الش����خص أن يقطع بسيارته 

مسافة 11 كيلومترا، بينما في المواصالت العامة يقطع خالل 

نصف ساعة مسافة 7 كيلومترات.

وكانت محافظة بنك إس����رائيل المركزي كارنيت فلوغ قد 

قالت ف����ي كلمة لها في الكنيس����ت قبل ثالثة أس����ابيع إن 

االختناقات المرورية التي تش����هدها شوارع البالد، وبشكل 

خاص في منطقة الوس����ط، تكلف االقتصاد اإلسرائيلي 35 

مليار ش����يكل س����نويا، وهو ما يعادل 7ر9 مليار دوالر. وهذا 

سيتضاعف الحقا.

وقال����ت فلوغ إن تحس����ين أوض����اع المواصالت وش����بكات 

الطرق في إس����رائيل يحتاج إلى فرض رس����وم وضرائب على 

أصحاب السيارات الخاصة، من أجل التقليل من استخدامها، 

وبال����ذات من وإلى العمل. واقترحت فرض »رس����وم كثافة«، 

يدفعها السائق حينما يسافر في شوارع تشهد اختناقات 

مروري����ة، وبادعاء أن هذا أمر ناجع في معالجة االكتظاظ في 

الش����وارع. إال أن الحكومة ترتدع عن فرض رسوم كهذه، كي 

ال تثير غضب الجمهور.

وتقول المحللة االقتصادي����ة ميراف موران، في مقال لها 

في صحيفة »ذي ماركر«، إن بنك إسرائيل المركزي قد وضع 

إصبعه على ما هو مفه����وم تلقائيا. فقد جمع موظفو البنك 

معطيات كثي����رة، والءم����وا بينها، وعرضوا ص����ورة معقدة، 

وعملوا على تدريج البلدات من حيث منالية المواصالت.

ووج����د البن����ك أنه ف����ي التجمع����ات الس����كنية الضخمة 

»ميتروبولي����ن« )تجم����ع بين ع����دة مدن متواصل����ة(، وحيث 

البناء الس����كاني مكتظ، ف����إن المواصالت العام����ة متوفرة، 

ومن الس����هل الوص����ول اليها، وبالتالي إمكانية اس����تخدام 

المواصالت العامة نحو أماك����ن العمل متاحة، وهذا بعكس 

واق����ع التجمعات الس����كانية في األماك����ن البعيدة، وحيث 

البلدات بحجم صغير. فحركة المواصالت العامة أضعف من 

أن تك����ون قادرة على خدمة المواطنين بالقدر الكافي، وهذا 

يضطر العاملين الى االعتماد على سيارة البيت، كي ال يعلق 

بس����فر طويل وصعب في االتجاهين. وه����ذا الواقع يفرض 

على العائ����الت أن تكون بحوزتها س����يارتان على األقل، إذا 

كان الحدي����ث على نحو خاص عن بلدات يهودية في الجليل 

)شمال( والنقب )جنوب(.

احتجاز أموال مشبوهين بقيمة 195 
مليون دوالر خالل العام الماضي!

ق���ال تقرير جدي���د للش���رطة اإلس���رائيلية إنها فرضت 

حجوزات عل���ى مش���بوهين ومتهمين أم���ام المحاكم في 

الع���ام الماض���ي 2017، بقيمة حوالي 700 مليون ش���يكل، 

وه���و ما يعادل قراب���ة 195 ملي���ون دوالر، إال أنه في نهاية 

المطاف فإن ما تمت مصادرته فعال كان 50 مليون ش���يكل 

)عدا الغرام���ات(، وهو ما يعادل 2ر14 ملي���ون دوالر، ما اثار 

انتقادات في أوساط المحامين، وهيئة الدفاع العامة.

وحس���ب األنظمة القائمة، فإن الش���رطة تفرض حجوزات 

مالي���ة على مش���بوهين بقرار من المحكم���ة، على أن تبقى 

وديع���ة الى حي���ن انتهاء التحقيق���ات، أو حت���ى انتهاء 

المحاكم���ة، في حال تم تقديم الئح���ة اتهام بالتهم التي 

على أساس���ها تم فرض حجوزات مالية عليه. ويستدل من 

تقارير الصحافة االقتصادية أن ما ساهم في هذا االرتفاع 

الكبير في حجوزات األموال ف���ي العام الماضي، كان فرض 

حجوزات بعش���رات ماليين الش���يكالت على الثري شاؤول 

ألوفيت���ش وزوجت���ه، ال���ذي كان يملك ش���ركة االتصاالت 

األرضية »بيزك«، ووسائل إعالم، وهو مشبوه بقضية فساد 

طرفها الثاني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما عرف 

بتس���مية »الملف رقم 4000«، وق���د تم فرض حجوزات على 

حسابات جارية، وبعض العقارات التي يملكها.

لك���ن من ناحي���ة أخرى، ف���إن الحجوزات تطال أش���خاصا 

بق���درات اقتصادي���ة متواضع���ة، حتى يص���ل الوضع الى 

أن حجوزات الش���رطة عليهم تفقده���م القدرة على تأمين 

احتياجات المعيش���ة األساس���ية، خاصة إذا ت���م احتجاز 

الحساب الجاري للعائلة وسيارات.

وف���ي التفاصيل التي نش���رت تبين أنه ف���ي العام 2017 

تم احتجاز 704 ماليين ش���يكل، مقابل احتجاز 771 مليون 

ش���يكل في الع���ام 2016، واحتجاز 570 مليون ش���يكل في 

العام 2015، واحتجاز حوالي 307 ماليين ش���يكل في العام 

.2014

وف���ي الع���ام 2017 قض���ت المحاكم بمص���ادرة وتغريم 

ُمداني���ن بقيمة اجمالي���ة بلغت 234 مليون ش���يكل، وهذا 

يش���مل غرامات مالية بقيمة 84 مليون ش���يكل، وحجوزات 

لسلطة الضرائب بقيمة 100 مليون شيكل، فيما أن مصادرة 

أموال على قضاي���ا جنائية كانت بقيمة اجمالية 50 مليون 

ش���يكل. وبحس���ب محامين ومختصين في هيئ���ة الدفاع 

العامة، فإن هناك فرقا شاس���عا بين ما يتم احتجازه وبين 

م���ا تقضي المحاكم فعال بمصادرت���ه أو بتغريم المذنبين، 

وهذا ما يستوجب إعادة النظر في قرارات فرض الحجوزات.

بّين تحليل أجرته صحيفة »كالكاليس���ت« لتقرير دولي 

لمنظم���ة التعاون بين الدول المتطورة OECD، أن الفجوة 

في معدالت الرواتب بين األغنياء والفقراء في إس���رائيل، 

ه���ي األكبر من بين ال���دول األعضاء في ه���ذه المنظمة. 

وأس���اس هذه الفجوات يكمن أساس���ا في تدني مستوى 

رات���ب الحد األدنى في س���وق العمل اإلس���رائيلية، الذي 

س���جل في الس���نوات األخيرة ارتفاعات عديدة، ولكنها 

أبقته من حيث قوته الشرائية عند مستواه قبل 18 عاما.  

ويقول تحليل »كالكاليس���ت« إن الفج���وات بين رواتب 

الفقراء ورواتب األغنياء في إس���رائيل تتسع بشكل حاد، 

مقارنة مع الفجوات في العالم، وحس���ب التقرير السنوي 

 ،OECD الذي نشرته منظمة التعاون بين الدول المتطورة

ف���إن تآكل أجور العمال الفقراء في إس���رائيل، في العقد 

األخير، هو م���ن األكبر في الدول الغربي���ة. وفي المقابل 

فإن رواتب األثرياء ارتفعت في ذات الفترة بنس���بة هي 

 .OECD م���ن األعلى من بي���ن الدول األعضاء ف���ي منظمة

والنتيجة كانت مذهلة، حس���ب وص���ف الصحيفة، ففي 

العام 2015 كانت رواتب من هم ضمن الشريحة المدرجة 

في أعلى درجتين، العاش���رة والتاسعة، في سلم التدريج 

االقتصادي االجتماعي في إسرائيل، أعلى بسبعة اضعاف 

بالمعدل، من رواتب من هم في الدرجة األولى الدنيا.

والنتيجة الحاصلة، بين الش���ريحتين المتقاطبتين، من 

حي���ث الثراء والفقراء، مفاجئة، ألن حجم الالمس���اواة في 

الرواتب بين مجمل العاملين قد انخفض في تلك الفترة، 

بمعنى السنوات العشر األخيرة. وقد قارن خبراء االقتصاد 

في OECD، بين رواتب العاملين الفقراء، منذ العام 2000 

وحت���ى العام 2007، أي ما قب���ل تفجر األزمة االقتصادية 

العالمية، وبين معدالت الروات���ب من العام 2007 وحتى 

العام 2016، وتبين أن معدالت الرواتب مقارنة مع األسعار 

في السوق قد تراجعت قيمتها بنسبة 4% في كل واحدة 

م���ن الفترتين، وهذه وتيرة تآكل األج���ور من األكبر بين 

الدول المتطورة، إذ كان ت���آكل أجور أكبر بقليل في دول 

اس���تونيا وهنغاريا واليونان وايرلندا. وكان معدل تآكل 

األجور في كل دول المنظمة 1%، ما يعني أن النس���بة في 

إسرائيل 4 أضعاف النسبة العامة. 

في المقاب���ل يظهر في تقرير OECD ارتفاع في معدل 

رواتب األغنياء في إس���رائيل، ف���ي كلتا الفترتين اللتين 

عالجهم���ا التقرير. فقد ارتفعت الرواتب بنس���بة تتجاوز 

1%، في حين أن رواتب األغنياء في دول OECD ش���هدت 

تراجعا بنس���بة 5ر1% بالمعدل. أما في ما يتعلق بمعدل 

الرواتب الفعلي العام فقد س���جل في إس���رائيل ارتفاع 

بنس���بة 4ر1%، بينم���ا تراج���ع ف���ي دول OECD بالمعدل 

بنس���بة 9ر1%. ومعدل الرواتب الفعلي يجري احتس���ابه 

بطريقة عدد المتقاضين لكل واحدة من درجات الرواتب، 

ليكون المعدل أكثر واقعيا من معدل الرواتب الرس���مي، 

الذي يقس���م اجمالي الرواتب على عدد العاملين في ذات 

الفت���رة. ولذا نرى عادة أن مع���دل الرواتب الفعلي يصل 

تقريبا الى نسبة 68% من معدل الرواتب الرسمي.

والتفس���ير له���ذه الف���وارق ف���ي حرك���ة الرواتب بين 

إس���رائيل والدول األعضاء في OECD، ه���و أن الفترة ما 

بين 2007 وحتى 2016، ش���هدت واحدة من أكبر األزمات 

المالي���ة التي ش���هدها التاري���خ المعاصر، وانعكس���ت 

بش���كل مباشر على معدالت الرواتب في الدول المتطورة، 

في حين أن االقتصاد اإلس���رائيلي لم يتأثر كثيرا بهذه 

األزمة، التي طالته لعدة أشهر، وسرعان ما عاد االقتصاد 

الى وتيرة نمو س���نوية بفجوة كبيرة عن وتيرة النمو في 

الدول المتطورة الكبرى.

بقلم: أدريان بايلوت 

هن���اك أح���داث ضخمة تج���ري باتجاه���ات مختلفة، 

وأحيان���ا تتفجر بش���كل مفاج���ئ كليا، م���ن خالل تلك 

األحداث الكبيرة، وأحيان���ا فإن أحداثا كهذه تكمن في 

داخلها مؤشرات إلى أمور أخرى، وهذا بالضبط ما يحدث 

في وتيرة التضخم المالي في األشهر األخيرة، وخاصة 

 على أن التضخم ارتفع في 
ّ

في التقرير األخير، الذي دل

ش���هر حزيران الماضي بنس���بة 1ر0%، عن الشهر الذي 

سبق، وكان هذا مطابقا للتوقعات.

وظاهري���ا ف���إن الحديث ال يج���ري عن نس���بة ارتفاع 

عالي���ة، والتي من ش���أنها أن تهز االقتص���اد بقوة، إال 

أنه م���ن خلفها تس���تتر معطيات ضخمة ج���دا، وتنذر 

بعودة التضخم بوتيرة أعلى. فبعد 50 ش���هرا متواصال، 

دخل التضخم النطاق الذي حددت���ه الحكومة في إطار 

سياستها االقتصادية، ليكون ما بين 1% إلى 3%، وهذا 

ما ظهر في نسبة التضخم لألشهر ال� 12 األخيرة، إذ بات 

التضخم بنسبة 3ر%1.

والجانب التقن���ي، الذي دفع بالتضخ���م لالرتفاع في 

ش���هر حزيران األخير، هو ما جرى في التضخم في ذات 

الشهر من العام الماضي 2017، إذ انخفض التضخم في 

ذلك الشهر، وبشكل مفاجئ، بنسبة 7ر0%، ما يعني أن 

التضخم في حزيران 2018، ارتفع عمليا بنس���بة 8ر%0 

عما كان في ذات الشهر من العام الماضي. وإذا كان من 

رأى أن هب���وط تضخم حزيران 2017، ناجم عن سياس���ة 

وزير المالية موشيه كحلون، الذي رفع راية خفض كلفة 

المعيشة، فإن حزيران 2018 ينذر بتحركات اقتصادية 

كبيرة، س���ينجم عنها رفع أسعار مس���تقبلي كبير، بعد 

سبع س���نوات من حملة االحتجاجات الشعبية على غالء 

المعيشة، التي وقعت في العام 2011.

صنا في بنود جدول الغالء، فإننا سنرى الرواية 
ُ
وإذا ما غ

كاملة، إذ يتبين أن ارتفاع األسعار جار في كل المجاالت 

تقريب���ا: الم���واد الغذائي���ة، واإلس���كان والمواص���الت 

واالتصاالت. فمثال أسعار الخضراوات والفواكه ارتفعت 

بنسبة 2% مقارنة بشهر أيار 2018، بسبب ارتفاع أسعار 

الخض���راوات الطازجة عل���ى وجد التحدي���د، إال أن هذه 

األسعار ارتفعت فعال بنسبة 12% مقارنة مع ما كان في 

شهر حزيران 2017.

وكذا بالنسبة ألسعار المواد الغذائية، من دون أسعار 

الخضراوات والفواكه، فهذا البند يش���كل نس���بة %14 

من اجمالي س���لة المشتريات، التي على أساسها يجري 

احتساب التضخم المالي، وقد ارتفعت األسعار في هذا 

البند بنس���بة 5% عما كان في شهر أيار، بينما ارتفعت 

األس���عار بنسبة 4ر0% مقارنة مع ذات الشهر من 2017. 

ومن بين المواد التي ارتفعت أسعارها نرى مواد غذائية 

أساس���ية، مثل الطحي���ن والخبز والحلي���ب، ومواد مثل 

المعجنات واألجبان، ارتفعت أسعارها خالل شهر واحد 

بنسبة 2ر3%، وحتى 2ر4% خالل عام كامل. وقد أدى هذا 

االرتفاع إلى ارتفاع أس���عار الوجب���ات في أماكن العمل 

وفي المطاعم والمقاهي بنسبة 3% بالمعدل.

لك���ن القصة ال تتوق���ف عند الم���واد الغذائية فقط. 

فأيض���ا في البند المركزي في س���لة المش���تريات، بند 

اإلسكان الذي يشكل نس���بة 25% من سلة المشتريات، 

وعل���ى الرغ���م من كل اإلج���راءات التي اتخذه���ا الوزير 

كحلون، فإن أس���عار وكلفة اإلس���كان ارتفعت في شهر 

حزيران بنس���بة 5ر0% مقارنة بش���هر أيار الذي س���بق، 

ولكن بنسبة 3% مقارنة بشهر حزيران 2017.

ومن المهم القول إن بند اإلس���كان ال يش���مل أس���عار 

البيوت ذاتها، إال أنه يش���مل كلفة ايجار البيوت، التي 

هي مؤشر لمستوى أس���عار البيوت بشكل عام. كذلك، 

فإن���ه باإلضافة إلى هذا البند يس���تتر ارتفاع أس���عار 

خدمات أخرى متعلقة باإلس���كان، مثل تأمينات البيوت، 

والمدفوعات للمحامي���ن، الذين يبرمون اتفاقيات البيع 

والشراء، وااليجار.

وإلى جانب هذا نضيف كلفة صيانة البيوت، التي تشكل 

10% من س���لة المش���تريات، فقد ارتفعت كلفة الصيانة 

بنسبة 1ر0% في شهر حزيران مقارنة بالكلفة التي كانت 

في شهر أيار، وبنسبة 9ر0% في األشهر ال� 12 التي سبقت. 

وتشمل كلفة صيانة البيوت أسعار الغاز البيتي، والوقود 

والطاقة لتدفئة البيوت، والتصليحات والترميمات.

كذل���ك رأين���ا أن صرف الجمه���ور عل���ى المواصالت 

واالتصاالت بات أعلى. ويش���كل هذا البند نس���بة %20 

من اجمالي سلة المشتريات، ويحل في المرتبة الثانية 

بعد بند اإلسكان. فقد ارتفعت أسعار هذا البند بنسبة 

6ر0% مقارنة مع ش���هر أيار، وبنسبة 5ر2% في األشهر 

ال���� 12 األخيرة. وحينما نفح���ص كل مركبات هذا البند 

المتعلق���ة باالتص���االت، مث���ل الهوات���ف واالنترن���ت 

وشركات الكوابل التلفزيونية، فقد انخفضت أسعارها 

بنسبة 3%، في حين أن أسعار المواصالت، وبالذات في 

ما يتعلق بالسفر إلى الخارج، انخفضت بنسبة مماثلة.

أما البند الذي يشمل التعليم والترفيه، فقد انخفضت 

أسعاره في ش���هر أيار بنس���بة 3ر0%، ولكن خالل عام 

كامل ارتفعت هذه األسعار بنسبة 2ر0%. وحينما ندقق 

في هذا البند س���نرى ان التعليم األكاديمي، وأس���عار 

الصحف، وإقامة الحفالت، ارتفعت أسعارها بنسبة %3.

ف���ي المقابل فإن األس���عار التي انخفضت في ش���هر 

حزيران كانت أس���عار األثاث والمعدات البيتية، بنسبة 

5ر0%، واأللبس���ة واألحذية بنس���بة 4ر6%، ومصروفات 

مختلفة بنس���بة 8ر0%. وهي أسعار س���جلت تراجعات 

أيضا خالل عام كامل. 

ويشكل بند األلبس���ة واألحذية نسبة 4% من اجمالي 

س���لة المش���تريات، لكن���ه ق���ادر على أن يك���ون الجما 

للتضخ���م المالي. وم���ن الممكن أن يكون هذا الس���بب 

الذي جعل الوزير كحلون يعترض على الغاء االعفاء من 

ضريب���ة القيمة المضافة، على من يس���تورد من الخارج 

الحتياجات���ه الخاصة بقيمة حتى 75 دوالرا، وهذا خالفا 

لمطل���ب المس���توردين الكب���ار الذين يرون أنفس���هم 

متضررين من هذا االعفاء، الذي يش���جع على الشراء من 

خالل ش���بكة االنترنت، فإلغاء االعفاء من شأنه أن يرفع 

أسعار الملبوسات واألحذية. 

ويتاب���ع وزي���ر المالي���ة موش���يه كحل���ون بقلق هذه 

التطورات. وفقط قبل أكثر من ش���هر، وفي مس���اء ذات 

يوم خمي���س، بعث كحلون برس���الة مفاده���ا »أن وزير 

المالية وكبار المسؤولين في وزارته عقدوا جلسة لبحث 

غالء المعيشة في إس���رائيل. ومع انتهاء الجلسة تقرر 

أن الهدف ه���و منع وقف وتيرة ارتفاع األس���عار التي 

بدأت في السنوات األخيرة، وستفحص وزارة المالية كل 

واحدة من الس���لع على حدة، لفحص ما إذا يوجد تخوف 

لرفع سعرها، وتتخذ اإلجراءات التي بحوزته لمنعها«. 

وتقول إفادات بعد تلك الجلسة إن هوية المشاركين 

تدل على أن الجلسة كانت فارغة، وهدفها بث رد دعائي 

على العناوين الس���لبية في وسائل اإلعالم، التي تشير 

إلى ارتفاع األس���عار، وخاصة أس���عار المواد الغذائية، 

وارتفاع كلفة سلة المشتريات ككل.

)عن »كالكاليست«(

تقرير: الفجوة بين أعلى الرواتب في إسرائيل وأدناها تصل الى 7 أضعاف!
*OECD الفجوة في الرواتب هي األعلى من بين الدول المتطورة *رغم ذلك فإن معدالت الرواتب في إسرائيل ارتفعت مقابل تراجعها بالمعدل في الدول األعضاء في*

وباإلمكان القول إن الفجوة الضخمة في معدالت الرواتب 

في إس���رائيل ناجمة أساس���ا عن ضعف الحد األدنى من 

االجر الذي بقي لس���نوات طويلة مجم���دا، وكل العالوات 

التي ش���هدناها في الس���نوات األخيرة، لم تغيرا ش���يئا 

ملموسا من قيمته الش���رائية. وقد شهد الحد األدنى من 

الرواتب جمودا ابت���داء من العام 2002 وحتى العام 2011، 

باستثناء ارتفاعات هامش���ية، حتى بدأ في مسار ارتفاع 

تدريجي، وحت���ى مطلع العام الماض���ي 2017، حينما بلغ 

مستوى 5 آالف شيكل، ثم 5300 شيكل في آخر شهر من 

العام الماضي.

وكان���ت آخر هذه العالوات في مطلع الش���هر األخير من 

العام 2017، إذ ارتفع إلى مس���توى 5300 ش���يكل، زيادة 

بنس���بة 6% عما كان من قبل، وهو م���ا يعادل 1460 دوالرا 

)بموجب س���عر صرف 63ر3 ش���يكل للدوالر(. إال أنه بعد 

فحص عدة س���نوات للوراء، يتبين أنه على الرغم من رفع 

الحد األدنى من الرواتب بنس���بة 48% خالل 12 عاما، إال أنه 

ما زال عند مستواه مقارنة بمعدل الرواتب العام. فقد كان 

الحد األدنى من الرواتب في العام 2005، يعادل ما نسبته 

8ر50% من المعدل العام للرواتب. وفي شهر كانون االول 

من العام الماضي بلغت النسبة 6ر51% من معدل الرواتب.

وقبل نحو ش���هر حصل ارتفاع طفيف في ساعة العمل 

في أجر الح���د األدنى، بعد أن ق���ررت وزارة العمل خفض 

س���اعات العمل الشهرية المطلوبة من العامل حتى يصل 

الى راتب الحد األدنى بأربع ساعات، من 186 ساعة شهريا، 

إلى 182 س���اعة. ويبقى هذا عدد الساعات األكبر في سوق 

العمل، إذ أن هناك قطاعات عمل يصل اجمالي الس���اعات 

المطلوبة الش���هرية ما بين 156 ساعة الى 176 ساعة على 

األكثر.

وفي ه���ذه النقطة العينية، وجد تقرير OECD أن األجر 

األدنى القانوني لس���اعة العمل في إس���رائيل، هو نصف 

معدل أجر الس���اعة األدنى في منظمة OECD، 7ر8 دوالر 

في إس���رائيل مقابل 17 دوالرا للس���اعة بالمعدل في دول 

OECD. وهذا يفس���ر أيضا نس���ب الفق���ر المرتفعة في 

 .OECD إسرائيل، والتي هي األعلى من بين دول

وتقول OECD إن نس���بة الفقراء من بي���ن العاملين في 

الشريحة العمرية 18 إلى 64 عاما، من اجمالي الفقراء، هي 

3ر14%، مقابل نسبة 10% بالمعدل في الدول المتطورة، ما 

يعني أن نسبة الفقراء العاملين في إسرائيل أعلى بنسبة 

43% م���ن المعدل القائم في منظمة OECD. والدول التي 

فيها األوضاع أس���وأ في هذه النقط���ة العينية، وبفوارق 

طفيف���ة، هي الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة واليونان 

واليابان واسبانيا.

وتقول صحيفة »كالكاليس���ت« إن هذه المعطيات لربما 

ق���د تكون تغيرت منذ الع���ام 2016 وحتى اآلن، على ضوء 

ارتفاع معدالت األج���ور، وبضمنها أجر الحد األدنى، ولكن 

كما ذكر هنا، ف���إن كل العالوات لراتب الحد األدنى أبقته 

عند مستوياته السابقة من حيث قوته الشرائية.

وثم���ة جانب آخ���ر يتطرق له التقرير ف���ي الفجوات في 

الرواتب، هو الفارق المس���تمر بين أجور الرجال والنساء؛ 

إذ أن الرجال بوظائف كاملة يتقاضون رواتب اعلى بنسبة 

21% من رواتب النساء بوظائف كاملة.

وكان تقري���ر لمركز أدف���ا لألبح���اث االجتماعية، صدر 

في مطلع الش���هر المنتهي تموز، قد دل على اس���تمرار 

الفجوات ف���ي الرواتب. وقد تعام���ل التقرير مع معدالت 

الرواتب الفعلية، وليس���ت الرسمية، التي كانت في العام 

الماضي. وكالع���ادة، فإن اليهود األش���كناز هم أصحاب 

الروات���ب األعلى في البالد، وبلغ مع���دل الرواتب بين أبناء 

الجي���ل الثاني من األش���كناز 10400 ش���يكل، وهذا اعلى 

بمعدل 300 شيكل عن معدل رواتب األشكناز أبناء الجيل 

األول.

وح���ل في المرتبة الثالثة أبناء الجيل الثاني من اليهود 

الش���رقيين، الذي���ن بلغ مع���دل رواتبهم 9231 ش���يكال. 

وح���ل في المرتب���ة الرابعة الجيل الثالث م���ن الذي ولدوا 

في إس���رائيل، وكان معدل الرواتب بينهم 8929 شيكال. 

ومعدل رواتب المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي 

السابق في العقود الثالثة األخيرة، كان 8232 شيكال. وبلغ 

معدل رواتب العرب وفق تقرير أدفا 6700 شيكل، يليهم 

المهاجرون من أثيوبيا في العقود الثالثة األخيرة، إذ بلغ 

معدل الرواتب لديهم 5185 شيكال.

السنوات السبع الجيدة انتهت: األسعار بدأت باالرتفاع!
*التضخم المالي ارتفع بنسبة 1ر0% عن الشهر الذي سبق، لكنه عمليًا ارتفع بنسبة 8ر0% عن ذات الشهر من العام الماضي

وهو مؤشر الرتفاع كبير في األسعار بات يقلق وزير المالية كحلون*
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تــغــطــيـة خــاصــة: »قانون القومية« و»يهود الشتات«

أعاد »قانون القومية« )قانون أساس: إسرائيل دولة قومية 

للش���عب اليهودي( الذي أقّره الكنيس���ت، بصورة نهائية، 

فجر يوم 19 تموز الجاري، إلى واجهة الس���جال اإلسرائيلي � 

اليهودي العام، مسألة العالقة بين دولة إسرائيل واليهود 

في مختلف أنحاء العالم )ما يس���ّمى »يهود الش���تات«(، إذ 

اعتبر كثي���رون من المحللي���ن والمراقبين اإلس���رائيليين، 

السياس���يين والقانونيين، هذا القانون »تخليًا إس���رائيليا، 

نهائيا وبوثيقة دستورية، عن يهود الشتات«، بدال من »أن 

تسعى الحكومة اإلس���رائيلية إلى تقريب العالم اليهودي 

إلى دولة إسرائيل«.  

فقد رأى د. ش���وكي فريدمان، مدير مركز »القومية، الدين 

والدولة« في »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« وأس���تاذ 

القان���ون ف���ي »مرك���ز بيري���س األكاديم���ي«، أن »الصيغة 

ل���ة )التي أق���رت نهائيا( من قان���ون القومية تكرس  المعدَّ

هذا االغتراب في وثيقة دس���تورية. فه���و )القانون( يتيح 

للحكومة مواصلة تجاهل يهود الش���تات وصّد أي ادعاء بأن 

ممارس���ات الحكومة أو قوانين الكنيست التي تمس بيهود 

الشتات هي غير دستورية«. وأضاف )هآرتس، 2018/7/10( 

أن »سياس���ة التجاهل التي تعتمدها الحكومة اإلسرائيلية 

حيال يهود الش���تات هي حقيقة قائمة، لكَن تكريسها في 

نص دستوري هو أخطر بكثير، ذلك بأنه يمثل إعالنا صريحا، 

واضحا وحازم���ا، من جانب الحكومة والكنيس���ت أنهما غير 

مس���تعدتين التخاذ أية خطوة من أجل تعزيز هذه الرابطة 

الت���ي يترتب عليها ثمن محلي باه���ظ«.  ويخلص فريدمان 

إلى الق���ول إنه »يتضح لليهود في العال���م، الذين ينظرون 

إلى سياس���ة حكومة إسرائيل ويراقبونها، أن هذه الحكومة 

ال تراهم، مطلقا«. 

من جهت���ه، رأى د. أريئي���ل بيكار، مدير مرك���ز »كوغود« 

لدراس���ات الفكر اليهودي والمدير الترب���وي ل�«برنامج باري 

لتعميق الهوية اإلسرائيلية اليهودية« في »معهد شالوم 

هيرطمان« اإلس���رائيلي، أن »قانون القومية سيء إلسرائيل 

ألنه يقصد إذالل يهود الش���تات. فالبند رقم 6 منه ينّصب 

دولة إسرائيل أخا أكبر للشعب اليهودي في الشتات. نحن، 

اليهود في إس���رائيل، نتعهد بإنقاذ اليهود في الش���تات، 

أينما كانوا. حس���نًا، لكن نحن س���نهتم أيضا بأن يحافظوا 

ه���م � ال نحن! � على الرابطة بين الدولة وبين أبناء الش���عب 

اليه���ودي، إذ ين���ص القانون على أن »الدولة س���تعمل في 

الش���تات على تعزي���ز الرابطة بي���ن الدولة وبين الش���عب 

اليه���ودي في أي مكان«. لقد أضيفت عبارة »في الش���تات« 

اآلن، إلى الصيغة األولى من القانون، تلبية لطلب الحريديم، 

كما يبدو، على خلفية خش���يتهم أن يكون في أي ش���يء قد 

تق���وم به الحكوم���ة »لتعزيز الرابطة« ما ه���و منوط بالوضع 

في الحائ���ط الغربي/ حائط المبكى«. ث���م يقترح بيكار »أن 

يب���ادر مؤيدو القانون، في المرحلة األولى، إلى تنظيم حملة 

تبرعات واس���عة لتثقيف يهود الش���تات وأن يطلبوا، بكل 

ما أوتوا من قوة الطلب، م���ن المتبرعين اليهود األميركيين 

التوقف عن تقدي���م التبرعات لدولة إس���رائيل، بل توجيه 

كل تبرعاتهم هذه من أجل حفظ الرابطة، في الش���تات، في 

الدولة والشعب اليهودي«. 

تعمق الشرخ بين إسرائيل ويهود الواليات المتحدة
قبل س���ن »قانون القومية« بأيام، نش���ر عمي���ت إفراتي، 

الباح���ث في »معهد دراس���ات األمن القومي« اإلس���رائيلي، 

دراسة خاصة أعّدها حول هذا الموضوع، لكن بالتركيز أساسا 

على »إس���قاطات تعميق الش���رخ بين دولة إسرائيل ويهود 

الواليات المتحدة«، نش���رت في مجلة »عدكان استراتيجي« 

الصادرة عن المعهد المذكور )العدد 21، 2 تموز 2018(. 

يس���تهل إفراتي دراس���ته باإلش���ارة إلى أنه »إلى جانب 

االزدهار الذي ش���هدته العالقات السياس���ية بين الواليات 

المتحدة وإس���رائيل ف���ي الفترة األخيرة تحدي���دا، أكثرت 

وس���ائل إع���الم أميركية من النش���ر عن خط���وات اتخذتها 

الحكومة اإلس���رائيلية مؤخرا، ومنها بصورة خاصة مساعي 

س���ن »قان���ون القومية«، وس���ّن »قانون التهّود« الرس���مي، 

وتجميد »التس���وية بش���أن حائط المبكى«، مع التأكيد على 

أن ه���ذه الخطوات قد عمقت وفاقمت، بص���ورة كبيرة، أزمة 

الثقة لدى أوساط واس���عة جدا من يهود الواليات المتحدة 

بدولة إس���رائيل«. ويضيف: »كما نشر، أيضا، أن أزمة الثقة 

القديم���ة � الجديدة هذه، التي تتجس���د ف���ي تصريحات 

إعالمية وفي أنشطة احتجاجية لم نشهد مثيال لها من قبل، 

قد تضع عالمة سؤال كبيرة على استمرار الدعم االقتصادي 

الذي يغدق���ه اليهود األميركيون على إس���رائيل، كما على 

دافعيتهم في اس���تغالل تأثيرهم، مس���تقبال، لممارس���ة 

الضغط على اإلدارة األميركية في كل ما يتعلق بمعوناتها 

إلسرائيل في المجاالت المختلفة«. 

يس���تعرض إفراتي، في دراسته هذه، مس���ببات التراجع 

المتواص���ل في تأيي���د يهود الوالي���ات المتحدة ودعمهم 

إلسرائيل، ثم يحاول تقصي االس���قاطات الجدية المترتبة 

على تعميق الش���رخ بين الطرفين على دولة إس���رائيل في 

المستوى االستراتيجي على المدى البعيد، ليختم بتقديم 

بع���ض المقترحات لتحس���ين الوضع، تعتمد أساس���ًا على 

إحداث تغيير جوهري يتمث���ل في إدراك واعتراف اليهود 

ف���ي إس���رائيل وقادتهم السياس���يين بأهمي���ة المجتمع 

اليه���ودي األميركي وحيويته القصوى بالنس���بة للش���عب 

اليهودي ولدولة إسرائيل، إلى جانب تعزيز الدور الحكومي 

)اإلس���رائيلي( في مهمات التثقيف اليهودي والصهيوني 

بين اليهود في الواليات المتحدة. 

الخلفية ـ »قانون التهّود« وسيطرة التيار األرثوذكسي
في حزي���ران 2017، أق���رت اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية 

لش���ؤون التش���ريع »قانون التهود الرس���مي« الذي يكرس، 

على نحو دستوري، س���يطرة الحاخامية الرئيسية الحصرية 

عل���ى مجال التهّود في إس���رائيل ويمنع، ف���ي المقابل، أي 

اعتراف مس���تقبلي بإجراءات الته���ّود )اعتناق اليهودية( 

على منه���ج التيارين اإلصالحي والمحاف���ظ، كما تجري في 

إس���رائيل. وبالتزامن مع ذلك، قررت الحكومة اإلس���رائيلية 

تجميد التسوية التي كان جرى التوصل إليها بشأن »حائط 

المبكى«، والتي قضت بإفراد ساحة خاصة في منطقة الحائط 

تخصص ألتب���اع التياري���ن المذكورين إلقام���ة صلواتهم 

وتأدية ش���عائرهم الدينية فيها، على أن تناط مهمة إدارة 

هذه الس���احة واإلش���راف عليها بمجلس جماهيري جديد، 

يقام له���ذا الغرض خصيص���ا، ويكون منفص���ال تماما عن 

الحاخامية الرئيسية. 

لكن بالرغم من تجميد القرار بش���أن س���ّن قانون التهّود 

الرسمي الجديد لبضعة أيام، عقب إقراره في اللجنة الوزارية 

لش���ؤون التش���ريع، إال أن التقارير العديدة التي نش���رتها 

وس���ائل اإلعالم األميركي���ة أفادت بأن ه���ذه اإلجراءات قد 

عمقت الشرخ بين دولة إسرائيل ويهود الواليات المتحدة، 

الذين يبلغ تعدادهم نحو 3ر5 مليون ش���خص ينتمون، في 

غالبيتهم الس���احقة، إلى التيار اإلصالح���ي )35%( والتيار 

المحافظ )18%(، لك���ن يتميزون بتبينيهم القيم الليبرالية 

)36%(، بينما ال تزيد نس���بة اليهود األميركيين المنتمين 

إلى التيار األرثوذكسي/ التقليدي عن 10% فقط.  يشار هنا 

إلى أن هذه التقدي���رات الديمغرافية تعتمد على تعريف 

بحثّي تقلي���دي يفيد بأن يهود الواليات المتحدة يتوزعون 

عل���ى مجموعتين: األول���ى � يهود يعلن���ون انتماءهم إلى 

الديان���ة اليهودية )2ر4 مليون ش���خص(؛ والثانية � يهود 

علماني���ون ال يعلنون انتماءه���م إلى الديان���ة اليهودية، 

لكنهم ترعرع���وا كيهود أو أحد والديه���م هو يهودي؛ أي 

أنهم يعّرفون أنفسهم يهودا، لكن ليس من ناحية دينية 

)1ر1 مليون شخص(.

يذكر هنا أن اليهود في الواليات المتحدة يشكلون نحو 

لث عدد اليهود في العال���م قاطبة وأكبر تجمع يهودي 
ُ
ث

دراسة جديدة صادرة عن »معهد دراسات األمن القومي«:

»تراجع حاد ومتواصل وخطير في دعم اليهود األميركيين إلسرائيل«!
*تـحـلـيـالت: »قـانـون الـقـومـيـة« يـقـصـد إذالل يـهـود الـشـتـات*

في العالم، بعد إسرائيل. 

طبق���ا للتقاري���ر المختلف���ة وللمعطي���ات الديمغرافية 

المذك���ورة، فإن هذا الش���رخ الجدي���د � القديم يضع عالمة 

س���ؤال كبيرة حول ش���عور قطاع كبير من يه���ود الواليات 

المتحدة بالتعاطف مع دولة إس���رائيل، كما على مستقبل 

دعمهم السياس���ي واالقتصادي لها. وم���ع أن العالقة بين 

دولة إس���رائيل ويهود الواليات المتحدة قد بقيت حميمة 

ودافئ���ة طوال س���نوات عديدة، رغم سياس���ات الحكومات 

اإلس���رائيلية الرس���مية المتمثلة في وض���ع كل ما يتعلق 

بش���ؤون األحوال الش���خصية وأحكام »الحالل« )الكاش���ير( 

بين ي���دي الحاخامية الرئيس���ية بصورة حصري���ة، إذعانا 

لرغبة التيار األرثوذكس���ي وابتزازات أحزابه السياسية في 

الحكومة والكنيس���ت، إال أن ثمة مؤشرات عديدة تدل على 

أن التحوالت السياسية الداخلية في إسرائيل خالل السنة 

األخي���رة تحديدا قد تش���كل نقطة تح���ول فارقة في هذه 

العالقة. أبرز هذه المؤش���رات، التي يورده���ا إفراتي: أوال � 

بعد أي���ام قليلة من إقرار »قانون التهود الرس���مي«، حضر 

إلى إسرائيل وفد من قادة »لجنة الشؤون العامة األميركية 

اإلس���رائيلية« )إيب���اك( في زيارة عاجل���ة التقى خاللها مع 

رئيس الحكومة الطالعه على اإلسقاطات الخطيرة المترتبة 

على القانون، من وجهة نظرهم؛ ثانيا � قدم دبلوماس���يون 

إس���رائيليون في الواليات المتحدة تقارير أفادت بأنه منذ 

تجميد »تس���وية حائط المبكى« تنه���ال على القنصليات 

اإلس���رائيلية هناك رس���ائل االحتجاج من أوس���اط اليهود 

األميركيين، حتى أن وزارة الخارجية اإلس���رائيلية أصدرت 

تعليماتها إلى قنصلياتها باالس���تعداد الحتمال تصعيد 

تلك األنش���طة االحتجاجية، بما في ذل���ك احتمال تنظيم 

مظاه���رات يهودية أمام القنصليات اإلس���رائيلية؛ ثالثا � 

تضمنت تقارير إعالمية نشرتها وسائل اإلعالم األميركية 

المختلفة تصريح���ات عديدة عبر فيها يه���ود أميركيون 

ع���ن نيتهم التوقف ع���ن تقديم التبرع���ات المالية لدولة 

إس���رائيل؛ رابعا � في خطوة اس���تثنائية الفتة، أعلن مدير 

»االتح���اد اليهودي« في ش���يكاغو االمتناع عن اس���تقبال 

أعضاء الكنيست اإلس���رائيليين الذين أيدوا قانون التهود 

الرسمي لدى زيارتهم إلى المدينة.   

أسباب تراجع دعم اليهود األميركيين إلسرائيل
س���جل دعم اليهود األميركيين إلسرائيل تراجعا مستمرا 

خالل الس���نوات األخيرة، وخاصة في أوساط الشباب بينهم. 

فق���د بّين���ت دراس���ة حديثة أجرته���ا إحدى المؤسس���ات 

اليهودي���ة في الواليات المتح���دة أن 57% فقط من الطالب 

اليهود في الجامع���ات والكليات األميركية عبروا، في العام 

2016، عن تأييدهم إلسرائيل في سياق الصراع اإلسرائيلي 

� الفلس���طيني، مقاب���ل 84% منهم في الع���ام 2010. وفي 

الوقت نفس���ه، ارتفعت نس���بة المؤيدين للفلس���طينيين 

من بين ه���ؤالء الطالب، م���ن 2% في الع���ام 2010 إلى %13 

في العام 2016. كما بينت الدراس���ة، أيض���ا، أنه بينما كان 

95% من الطالب الجامعيين اليه���ود في الواليات المتحدة 

يحمل���ون آراء إيجابية عن إس���رائيل في العام 2010، هبطت 

هذه النسبة إلى 82% في العام 2016، إضافة إلى أن األغلبية 

الساحقة منهم أصبحت تعتقد بأن »دولة إسرائيل تنتهك 

حقوق اإلنسان«. 

يعي���د إفراتي، في دراس���ته الجديدة اآلن، ه���ذا التراجع 

الحاد في دعم اليهود األميركيين إلس���رائيل إلى جملة من 

األس���باب، أبرزها: أواًل � تخلي أبناء الجيل الشاب من اليهود 

األميركيين عن الفكرة القائلة بضرورة وجود دولة إسرائيل، 

لتكون ملجأ لليهود في حال احتياجهم إلى ملجأ مرة أخرى. 

ويمثل هذا الموقف تحوال عما كان يشكل في السابق »محط 

إجماع« بين اليهود األميركيين. وتشكل الهوية األميركية 

مرك���ز اهتم���ام الجيل الش���اب م���ن اليهود ف���ي الواليات 

المتحدة، مقّدمينه���ا على الهوية اليهودية، ويبدون تأثرا 

واضح���ا بالنقد الدولي الح���اد الموجه إلى دولة إس���رائيل، 

على خلفية سياس���اتها وممارس���اتها. ثانيا � أدى االزدياد 

الكبير في عدد الطالب المس���لمين في الجامعات األميركية 

إلى توس���يع النش���اط العلني ض���د الطالب اليه���ود الذين 

يبدون تماثال صريحا مع إس���رائيل والحرك���ة الصهيونية. 

ويض���اف إلى هذا اتس���اع دائرة األس���اتذة الجامعيين في 

الجامعات األميركية الذين يعارضون السياس���ة الخارجية 

األميركية عامة، وسياستها الداعمة إلسرائيل خاصة. هذه 

التطورات تدفع بالعديد من الط���الب اليهود »الى الزاوية« 

فتضطرهم إلى »إخفاء تعاطفهم مع إس���رائيل« في أحيان 

كثي���رة، بل حت���ى إلى االنخ���راط في نش���اطات مناوئة لها 

أحيانًا. ويشير إفراتي هنا إلى حقيقة أن منظمات يهودية 

أميركية مختلفة تتصدر أنش���طة حركة »المقاطعة، سحب 

االس���تثمارات والعقوبات« )BDS( ضد إس���رائيل، من خالل 

التأكيد على أن »سياس���ات إس���رائيل ف���ي الضفة الغربية 

وقطاع غزة هي التي ت���ؤدي إلى ابتعاد اليهود األميركيين 

الش���باب عن إس���رائيل«. ثالثا � كثيرون من الشبان اليهود 

األميركيين، يشكلون نسبة مرتفعة من مجمل هؤالء، ولدوا 

من زيجات مختلطة، بين يهود وغير يهود. ويشير استطالع 

جديد أجراه معهد »بيو« إلى أن نسبة هؤالء مرشحة لالرتفاع 

بصورة حادة على خلفية حقيقة أن زوجات/ أزواج نحو %58 

من اليهود األميركيين المتزوجين هم ليس���وا من اليهود. 

رابعا � يش���ير اس���تطالع آخ���ر أجراه معه���د AJC بالتعاون 

م���ع صحيف���ة »جيروزاليم بوس���ت« إلى أن غالبي���ة اليهود 

األميركيين يطرحون س���ببا مركزيا آخ���ر، رابعا، لتراجع دعم 

اليهود األميركيين إلس���رائيل يتمثل ف���ي الحصرية التي 

تمنحها مؤسس���ات إس���رائيلية رس���مية للتيار اليهودي 

األرثوذكس���ي على حساب التيارات اليهودية األخرى، التي 

ينتمي إليها الجزء األكبر من يهود الواليات المتحدة. 

يؤك����د عميت إفراتي في دراس����ته الجديدة أن لتعمق 

الش����رخ بين يهود الوالي����ات المتحدة ودولة إس����رائيل 

إس����قاطات خطيرة على دولة إس����رائيل مستقباًل، أبرزها 

اثنان: على مسألة الهوية وعلى القضية االستراتيجية.

ف����ي مس����ألة الهوية، وبالنظ����ر إلى حقيق����ة أن يهود 

لث ع����دد اليهود في 
ُ
الواليات المتحدة يش����كلون نحو ث

العال����م كله والتجمع اليهودي األكب����ر، عدديا، بعد دولة 

إس����رائيل، قد يثير الشرخ بين دولة إسرائيل وجزء كبير 

من هؤالء اليهود )األميركيين( تس����اؤالت جوهرية حادة 

دا لليهود  حول قدرة إس����رائيل على أن تشكل عامال موحِّ

في العالم أجم����ع، بل حول قدرتها على تش����كيل »بيت 

قومي« لليهود أيضا.   

في المس����توى االس����تراتيجي، وبالنظر إلى حقيقة أن 

العالقات الثنائية بين دولة إسرائيل والواليات المتحدة 

ترتكز على العالقة بين دولة إس����رائيل ويهود الواليات 

المتحدة وتتأثر بها، قد يعود هذا الش����رخ بضرر جسيم 

على عالقات إسرائيل مع حليفتها االستراتيجية األكثر 

أهمي����ة، أي الواليات المتحدة، في الم����دى البعيد. ذلك 

أن هذا الش����رخ قد يمس بدافعية اليه����ود األميركيين 

واس����تعدادهم الس����تخدام تأثيره����م واس����تثماره في 

ممارس����ة الضغط على اإلدارة األميركية لمواصلة تقديم 

الدعم والمعونات لدولة إسرائيل في المجاالت المختلفة. 

 ثم يش����ير إفرات����ي إل����ى أن العالقات اإلس����رائيلية � 

األميركية الرس����مية تستند أيضا )إضافة إلى ما ذكر عن 

العالقة بين إس����رائيل ويهود الوالي����ات المتحدة( على 

دعامتي����ن أساس����يتين أخريين، هما: األول����ى � المصالح 

االستراتيجية المش����تركة لكلتا الدولتين. ولكن، بالرغم 

من الدور المركزي الذي تلعبه هذه المصالح المش����تركة 

ف����ي كل م����ا يتعل����ق بالمعون����ات األميركي����ة العديدة 

والمختلف����ة إلس����رائيل، إال أن المصال����ح األميركي����ة قد 

تتغي����ر مع مرور الوقت، تبعا للواقع الميداني وللتحوالت 

السياس����ية المحتملة. والثانية � ش����عور التضامن بين 

الشعبين، األميركي واإلس����رائيلي، المستند إلى اإليمان 

بقيم مشتركة، وفي مقدمتها القيم الليبرالية المتعلقة، 

أساس����ا، بحرية الفرد والسوق الحرة. ومع ذلك، فمن شأن 

تشريع »قانون التهود« وتجميد »تسوية الحائط الغربي« 

وغيرهما من الخطوات األخرى التي اتخذتها الس����لطات 

اإلس����رائيلية الرس����مية وتتميز بتكريس وتعزيز النهج 

المحافظ، أن تمس هذا الشعور وتؤدي إلى تآكله. 

ف����ي المقاب����ل، ثمة م����ن يدعي ب����أن ه����ذه الخطوات 

اإلس����رائيلية الرسمية قد تؤدي إلى تعزيز التأييد الذي 

تحظى به إس����رائيل من جانب المسيحيين األفنجيليين 

في الواليات المتحدة، والذين يش����كلون قوة ذات تأثير 

مرك����زي عل����ى اإلدارة األميركي����ة. غي����ر أن أبحاثا كثيرة 

أجريت خالل الس����نوات األخيرة تثبت أن قوة هذا التيار 

ومكانته تش����هدان تراجعا دراماتيكي����ا، وخاصة حيال 

خطوات العلمنة المتس����ارعة التي يش����هدها المجتمع 

األميركي.  

باالس����تناد إلى هذا كله، قد ينش����أ وض����ع تصبح فيه 

العالقة بين دولة إس����رائيل ويه����ود الواليات المتحدة، 

عاجال أم آجال، األساس الوحيد الذي تقوم عليه العالقات 

الثنائية الرس����مية بين الدولتين. وعليه، فإن للشرخ بين 

دولة إس����رائيل وهؤالء اليهود إسقاطات محتملة بعيدة 

األثر على دولة إسرائيل، مستقبال.  

انعكاسات اقتصادية
إذا ما ش���كل »قانون التهود« و«تجميد تس���وية الحائط 

الغربي« نقطة تحول فعلية في تعميق الش���رخ بين دولة 

إس���رائيل ويهود الواليات المتحدة، فستترتب على ذلك 

انعكاس���ات اقتصادية مباش���رة، يتوق���ع أن تتمثل، أوال 

وأساس���ا، في تراجع حاد في حجم التبرعات التي يقدمها 

هؤالء اليه���ود لدول���ة إس���رائيل ومنظمات إس���رائيلية 

مختلفة، علما بأن هذه التبرعات كانت � وال تزال حتى اليوم 

� تش���كل حصة كبيرة من ميزانية دولة إسرائيل، وخاصة 

في الس���نوات األولى بعد قيامها، ما يعني أنها لعبت دورا 

مركزيا في إقامة الدولة وتنظيمها وتعزيزها آنذاك. 

حتى أواخر التس����عينات، كان����ت المنظمات اليهودية 

المختلفة في الواليات المتحدة تتولى مهمة جمع هذه 

التبرعات وتحويلها إلى دولة إسرائيل من خالل »الوكالة 

اليهودية«. وقد أظهرت دراس����ة أجراها »معهد كوهن« 

ف����ي جامعة برانديس األميركية مؤخرا أن هذه التبرعات 

قد بلغت نحو 8ر1 مليار دوالر بمعدل سنوي، خالل األعوام 

ّدمت إلى دولة إس����رائيل 
ُ
1975 – 1994. وه����ي تبرع����ات ق

مباشرة، إلى مؤسساتها التعليمية والطبية، إلى شركات 

ومنظمات إسرائيلية مختلفة. كما أظهر البحث، أيضا، أن 

حجم هذه التبرعات قد تضاعف خالل العقدين األخيرين 

وهو يبلغ نحو 1ر2 مليار دوالر في السنة، منذ العام 2007 

وحتى اليوم. ويش����كل هذا المبل����غ نحو 6ر2% من مجمل 

الميزانية السنوية لدولة إسرائيل. 

 إضاف���ة إلى هذا، ق���د يؤدي تراج���ع التأييد اليهودي 

األميركي لدولة إس���رائيل إلى انخفاض حجم مشتريات 

اليهود األميركيين من البضائع والصادرات اإلسرائيلية 

المختلفة، ألس���باب ودوافع إيديولوجية خالصة، كما قد 

يؤدي إلى توقف اليهود األميركيين عن تشكيل عامل هام 

جدا في فتح أس���واق محلية أمام الصادرات اإلسرائيلية. 

وس���تكون لهذين التطورين انعكاسات سلبية جدا على 

حجم الصادرات اإلس���رائيلية إلى الواليات المتحدة، مما 

س���يكبد االقتصاد اإلس���رائيلي خس���ائر تقدر بمليارات 

الدوالرات سنويا، ناهيك عن تقليص حجم االستثمارات 

التي يوظفها يهود أميركيون في االقتصاد اإلس���رائيلي 

وقطاعاته المختلفة من جهة، وضرب السياحة اليهودية 

في إسرائيل مما سيكبدها خسائر تقدر بعشرات ماليين 

الدوالرات سنويا من جهة أخرى.  

انعكاسات سياسية وأمنية
إلى جان����ب االنعكاس����ات االقتصادي����ة المذكورة، قد 

تترتب على تعميق الش����رخ بين دولة إس����رائيل ويهود 

الواليات المتحدة انعكاس����ات سياس����ية وأمنية، أيضا، 

تتمثل في تراجع الدعم السياسي واألمني الذي تقدمه 

الواليات المتحدة إلسرائيل. وستكون هذه االنعكاسات 

نتيج����ة حتمي����ة لتراجع دافعي����ة اليه����ود األميركيين 

واس����تعدادهم الس����تخدام قوتهم وممارس����ة الضغط 

والتأثير عل����ى اإلدارة األمريكية لمواصلة تقديم الدعم 

لدولة إسرائيل. 

يوض����ح إفرات����ي أن تأثي����ر اليه����ود األميركيين على 

السياس����ات األميركية الرس����مية نابع من جملة عوامل، 

أبرزها: أن اليهود األميركيين )الذين يش����كلون نحو %2 

من مجموع الس����كان في الواليات المتحدة( هم أصحاب 

المداخيل األعلى في الدولة، حس����ب التقس����يم الديني، 

إذ يبلغ مع����دل دخل 46% من اليه����ود األميركيين أكثر 

م����ن 100 ألف دوالر في الس����نة؛ وأن اليهود األميركيين 

يعتبرون من األكثر تبرعا في المجال السياسي )لألحزاب 

السياس����ية وللحم����الت االنتخابية(، ع����الوة على كونهم 

أصحاب النس����بة األعلى من المش����اركة ف����ي االنتخابات 

)التصويت(، إذ تزيد نسبة مش����اركتهم في االنتخابات 

بنح����و 35% عن النس����بة العامة في الوالي����ات المتحدة 

كلها، ناهيك عن حقيق����ة تواجدهم في واليات مركزية 

»متقلب����ة« هي التي تحدد وتحس����م نتائ����ج االنتخابات 

األميركي����ة عادة. وُيضاف إلى هذا كل����ه، بالطبع، حضور 

اليهود األميركيين البارز والفاعل في الحياة السياسية 

ومؤسساتها المختلفة وفي المناصب الرسمية الرفيعة 

في الواليات المتحدة.

ه����ذه القوة، االقتصادي����ة والسياس����ية واالجتماعية، 

تمن����ح اليهود األميركيين القدرة على ممارس����ة التأثير 

والضغ����وط عل����ى اإلدارة األميركي����ة وسياس����اتها في 

المجاالت المختلف����ة، وخاصة في كل ما يتعلق بمواصلة 

تقدي����م الدعم والمعون����ات لدولة إس����رائيل، اقتصاديا 

وسياسيا وأمنيا. 

وإذا ما استمر تعمق الشرخ بين دولة إسرائيل واليهود 

في الواليات المتحدة، كما هو الحال في السنوات األخيرة، 

فمن ش����به المؤك����د أن يؤدي ذل����ك إلى تراج����ع التأثير 

والضغط اليهوديين األميركيين على اإلدارة األميركية، 

س����واء بصورة مباش����رة أو غير مباشرة، وهو ما ستكون له 

انعكاسات س����لبية خطيرة على مدى اس����تعداد اإلدارة 

األميركية لمواصل����ة االلتزام بتوفير الدعم السياس����ي 

واألمني لدولة إسرائيل على المدى البعيد.

أبرز انعكاسات تعميق الشرخ بين يهود الواليات المتحدة وإسرائيل

اليهود االميركيون: الهوية االميركية تتقدم على اليهودية.
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الكذبة األكبر: »إسرائيل خرجت من قطاع غزة«!

*تبادل إطالق النار بين الفينة واألخرى بين 
غزة وإسرائيل ليس خطأ  بل خاصية مبرمجة، 
وكذلك الحصار واألزمة التي يخلقها ما دامت 

هذه األخيرة تجري »على نار هادئة«!*

بقلم: يوفال إيلون )*(

في كل مواجهة أو عملية عقابية ضد قطاع غزة وس���كانه يتكرر 

االدعاء اإلسرائيلي القائل بأننا )إسرائيل( »خرجنا من غزة«. 

وهكذا، مثاًل، تش���مل الحملة الدعائية، التي تس���عى إلى تبرير 

سياس���ة إطالق النار في اتجاه المتظاهرين ف���ي منطقة الحدود 

مع القطاع، ادعاء فح���واه أن الحديث ليس عن متظاهرين إنما عن 

مجموعة »غريبة« تحاول اقتحام الحدود.

ويتمث���ل الرد الرائج لليس���ار اإلس���رائيلي في وض���ع األمور في 

نصابها، والقول إن إس���رائيل لم تخرج من القطاع بل تفرض عليه 

حص���ارًا وتتحكم بجوانب كثيرة من حياة الس���كان. وهناك أيضًا 

من يتوسعون أكثر في تفصيل الضائقة الفظيعة، ويستعرضون 

الخراب الذي أحدثته حرب »الجرف الصامد«، التي ش���نها الجيش 

اإلس���رائيلي على القط���اع في صيف 2014، وال���ذي ينعكس أكثر 

ش���يء في النقص الرهيب في الكهرب���اء، والمياه، واألدوية... إلخ. 

أما الحل- أي البديل الذي يطرح من جانب هذا اليس���ار لسياس���ة 

الحكومة- فهو إجراء تس���هيالت في الحصار، وتقديم مس���اعدة 

اقتصادية، وتخفيف القبضة الش���ديدة بدرج���ة أو بأخرى. هناك 

من يضيف، م���ن جهته، أنه من األجدر أن تق���وم حركة »حماس« 

باس���تثمار جهوده���ا في المدين���ة/ الدولة في القط���اع بداًل من 

االنشغال بمحاربة إسرائيل.

وفيما يتعلق بإس���رائيل وبالحصار على وجه الخصوص، ال ش���ك 

في أن الرد المذكور صائب، وفي أن الخطوات التي تطرح ضرورية. 

إال أن هناك مس���ألة أصبحت بمثابة افتراض مش���ترك في الجدل 

حول غزة أال وهي قبول سياس���ة فرق تس���د تجاه القطاع والضفة، 

وكأنه م���ن المفهوم ضمنًا بأن إس���رائيل تس���تطيع »الخروج من 

غزة«، والنقاش هو بين يدع���ون بأن االحتالل »هناك« انتهى وهو 

مستمر في الضفة فقط، وبين من يدعون بأنه لم ينته تمامًا وبأن 

هن���اك حاجة لخطوات إضافية، وإذا ما قمنا بذلك وقامت »حماس« 

باالنشغال بمسائل القطاع فإن كل شيء سيكون على ما يرام)!(

يجدر بن���ا أن نعود إلى البداية. في أحيان كثيرة يتعامل الناس 

مع خطة االنفصال ع���ن غزة )2005(، التي كان���ت أحادية الجانب 

وكافأت »حماس« بدال من السلطة، كغلطة أو كإخفاق متهور. لكنها 

 في البرمجة بل خاصية مبرمجة. 
ً
ليست كذلك، فهي ليس���ت خطأ

وعملي���ًا كان هذا ه���و الهدف من تل���ك الخطة، وقد ش���هد على 

ذلك دوف فايس���غالس، مستشار ش���ارون الكبير وأحد المبادرين 

لخطة االنفصال، في س���ياق مقابلة مع آري شافيط  )في صحيفة 

»هآرتس«( بالرغم من أن ذلك كان واضحًا للعيان أيضًا.

فماذا كانت الفكرة من وراء ذلك؟ 

وقف���ت اتفاقية أوس���لو )1993( أو حاولت الوق���وف على رجلين: 

التس���ويات االنتقالية، واالعت���راف بوحدة فلس���طينية ألراضي 

الضفة والقطاع تحت حكم الس���لطة الوطنية الفلس���طينية. غير 

أن بنيامي���ن نتنياهو وباألس���اس إيهود ب���اراك، اللذين اعترضا 

بشدة على التس���ويات االنتقالية منذ البداية، قطعا هذه الرجل. 

وحت���ى من يري���د اإلطراء لب���اراك على مقترحاته ف���ي قمة كامب 

ديفيد يتعين عليه االعتراف بأن هذه الخطوة كانت بمثابة وضع 

شاهد على ضريح أوس���لو، وذلك حين أعلن أن المرحلة الثالثة من 

 إلى مفاوضات 
ً
االنس���حاب لن تتم، ولنذهب )أو ال نذهب( مباشرة

على الحل الدائم.

وف���ي أعقاب ذل���ك جاء ش���ارون ليقطع الرجل الثاني���ة- الوحدة 

اإلقليمية الفلسطينية- وليفصل بين الضفة وغزة كي يحول دون 

إمكانية التفاوض السياس���ي. وفي تقديري أن ش���ارون لم يتنبأ 

بس���يطرة »حماس« إنما بحدوث فوضى تكون »حماس« فيها القوة 

المركزي���ة وتطلق القذائف كما يحلو لها في حين تكون الس���لطة 

الحك���م االعتباري. ولك���ن ذلك ليس باألمر المه���م، بل المهم هو 

نهج فّرق تس���د المقصود كليًا والذي سعى إلى افشال أي احتمال 

للجلوس المشترك على طاولة المفاوضات.

إن تبادل إطالق النار بين الفينة واألخرى بين غزة وإسرائيل ليس 

خط���أ برمجيًا هو اآلخر بل خاصية مبرمج���ة، كذلك الحصار واألزمة 

الت���ي يخلقها م���ا دامت هذه تجري على ن���ار هادئة )وهي تجري 

على نار هادئة من ناحية إس���رائيل، فاالحتجاجات تستحق الثمن 

ال���ذي تجنيه، وبفضلها ال يوجد مع من نتحدث وال يوجد أي ضغط 

للتح���دث أصاًل!(. لهذا، فمن يتابع التسلس���ل الزمني )كما يفعل 

ذلك بصورة جيدة المدّون اإلس���رائيلي عيدان النداو( يستطيع أن 

يرى بوضوح أن إس���رائيل هي من تبادر إل���ى التدهور في معظم 

الحاالت منذ االنفصال عن غزة، وباألساس عندما يكون هناك خطر 

بأن يحصل تقارب بين السلطة و«حماس«.

هكذا عمليًا يتم تفريق االحتالل إلى خمس���ة أش���كال مختلفة: 

الجي���ب ف���ي غزة، الجيوب ف���ي كل من مناطق أ و ب و ج، وش���رقي 

الق���دس. أيضًا فيم���ا يتعل���ق بالمقاومة الفلس���طينية لالحتالل 

ف���ي الضفة، بإمكاننا أن نس���مع أكث���ر فأكثر االدع���اء القائل بأن 

الفلس���طينيين بغالبيتهم هم عمليًا »مواطنو السلطة« وال يعقل 

أن يطالبوا ال باالس���تقالل من إس���رائيل )ضمن ح���ل الدولتين( وال 

بحقوق سياسية في إسرائيل )دولة واحدة(.

على خلفية هذا الواقع يجب أن يكون واضحًا أنه ال يوجد سحر أو 

طريقة مختصرة لحل األزمة في القطاع.

هذا ليس إخفاقًا للحكومة اإلسرائيلية كون الوضع هناك صعبًا، 

وبرأي���ي أن حكم »حماس« وأزمة القطاع هما كنز لسياس���ة تخليد 

االحتالل، ولن يكون هناك تغيير فعلي من دون تغيير السياسة.

من دون إدراك ذلك، ليس باإلمكان فهم شيء من الطريقة التي 

تدير فيها إسرائيل األمور.

إن محاول���ة طرح حلول لمس���ألة قطاع غزة بمعزل عن أي س���ياق 

سياس���ي هو خط���أ مضاعف، فه���ي تنطوي على اعت���راف وقبول 

للفص���ل بين القطاع والضفة، وعلى تعاون مع إجماع معناه تخليد 

االحتالل، كما أن مصيرها الفش���ل، ألن المقاومة الفلس���طينية ال 

تنبع فقط م���ن الضائقة مهما كانت فظاعته���ا. ممنوع أن نوافق 

على خطوات تقوم فيها إس���رائيل بإحاطة منطقة فلس���طينية ما 

بجدار وتعلن »هنا ال يوجد احتالل« وتطالب س���كانها بأن يعترفوا 

بفصلهم عن أخوتهم وعن النضال القومي.

)*( أستاذ في الجامعة اإلسرائيلية المفتوحة. نشرت هذه المقالة في 

موقع »هعوكتس« )اللسعة( على شبكة اإلنترنت.

كتب برهوم جرايسي:

ختم الكنيست اإلسرائيلي، في منتصف الشهر 

المنته���ي تموز، دورت���ه الصيفية، وقد أس���قط 

التوقع���ات بعدم انتهاء ال���دورة القصيرة من 12 

أس���بوعا، والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وباإلمكان 

القول إن مفتاح قرار االنتخابات المبكرة ما زال بيد 

بنيامين نتنياهو، إال إذا حدثت مفاجآت. فنتنياهو 

يعربد على ائتالفه، مسنودا بسلسلة استطالعات 

للرأي، تعزز قوة حزب���ه الليكود، بينما تفتت أكثر 

قوة األحزاب والكتل في االئتالف، وخاصة تحالف 

أحزاب المس���توطنين »البيت اليهودي«، الذي عاد 

إلى حجمه الحالي، إذ فقد قفزات حققها في العام 

األخير. وقد انعكس���ت عربدة نتنياهو في المسار 

التشريعي، إذ أنه نجح في امالء أجندته على كامل 

االئتالف، دون أن يشهد أي حالة تمرد.  

وق���د بدأت ال���دورة الصيفية في الي���وم األخير 

من نيس���ان الماضي، وس���ط ما بدا وكأنه أزمة من 

دون مخ���رج مع كتلت���ي المتديني���ن المتزمتين 

الحريديم، على خلفية قانون التجنيد العس���كري 

لش���بان جمهورهم، إذ قضت المحكمة العليا في 

شهر أيلول من العام الماضي، بضرورة سن قانون 

جديد، يلغ���ي الكثير من االمتي���ازات التي كانت 

في القانون القائم، وهذا في غضون عام واحد من 

صدور القرار. 

إال أنه منذ بدايات الدورة، بات ملموسا الشرخ في 

الموقف بين أحزاب الحريديم من صيغة القانون، 

التي توصلت لها لجن���ة خاصة أقامتها الحكومة، 

بإشراف الجهات ذات الشأن، إذ وافق غالبية نواب 

الكتلتين ش���اس، للحريديم الشرقيين، ويهدوت 

هتوراة، للحريديم األشكناز، على صيغة القانون، 

فيم���ا بقي���ت المعارضة ل���دى نائبي���ن، من أحد 

التيارات التي تش���كل تحالف يه���دوت هتوراة، 

وأحدهما نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان.

وكان الَمخرج من ه���ذه األزمة، التي كانت تهدد 

بحل س���ريع للحكومة، وبالتالي حل الكنيست، أنه 

تم إق���رار القانون بالقراءة األول���ى، على أن تطلب 

الحكوم���ة م���ن المحكمة العلي���ا تمدي���د الفترة 

المتاحة أمام الكنيست إلنهاء التشريع، إلى ما بين 

6 أش���هر وحتى 12 ش���هرا. وعلى األغلب، بناء على 

تجارب الماضي، فإن المحكمة العليا ستقبل طلب 

التأجيل، ولكن األش���هر الستة تعني حتى نهاية 

الدورة الشتوية، التي ستبدأ في منتصف تشرين 

األول المقب���ل، وحت���ى ذلك الحي���ن، فعلى األغلب 

سيكون قد اتخذ قرار بالتوجه إلى انتخابات مبكرة. 

ثالثة عوامل مركزية تخدم نتنياهو

وكان هذا اللغم األول الذي تم تفكيكه من أمام 

الحكوم���ة. وفي المقابل، لعب���ت ثالثة عوامل في 

التأثير على المش���هد السياسي. األول هو تراجع 

حاد جدا في التغطية اإلعالمية واالنش���غال العام 

في قضايا فس���اد نتنياهو وزوجته سارة، مقارنة 

مع ما كان حينما أعلنت الش���رطة في شهر شباط 

الماضي، توصياته���ا بتقديم نتنياهو للمحاكمة 

في ملفين، فيم���ا يتواصل التحقي���ق في ملفين 

آخري���ن. وكما يب���دو فإن التوقعات بمرور أش���هر 

عديدة حتى يقرر المستش���ار القانوني للحكومة 

في مصي���ر الملفين، تتحقق بعد م���رور أكثر من 

خمسة أشهر على توصيات الشرطة.

والعام���ل الثاني، كانت مراس���م نقل الس���فارة 

األميركية إلى القدس، وتزايد دعم البيت األبيض 

لكل سياس���ات حكوم���ة نتنياهو، ف���ي ما يتعلق 

باالحتالل، والسياس���ات اإلقليمي���ة. وفي النقطة 

األخي���رة، ظه���ر نتنياهو ك� »الرج���ل القوي« على 

الس���احة الدولية، خاصة من زاوية الملف السوري، 

وتزايد التنس���يق مع روس���يا وزعيمها فالديمير 

بوتين. ويضاف إلى هذا التقارير اإلسرائيلية التي 

ظهرت تباعا، حتى في وس���ائل إعالم إس���رائيلية 

عد »ودودة« لش���خص نتنياهو، حول اختراقه 
ُ
ال ت

لالتح���اد األوروبي، الذي ضع���ف أيضا صوته أمام 

جرائم وممارس���ات االحت���الل، إذ وج���د نتنياهو 

مرتك���زا لعدد من دول أوروب���ا الفقيرة في االتحاد 

األوروب���ي، لتفرض »حق الفيت���و« على بيانات ضد 

السياسات اإلس���رائيلية، كما فعلت هنغاريا ضد 

بيان يعترض على نقل السفارة إلى القدس.

وإلى جانب كل هذا، فإن االقتصاد اإلس���رائيلي 

يطل���ق مؤش���رات ثبات، بعي���دا عن األزم���ات، مع 

معدالت نم���و اقتصادي هي األعلى من بين الدول 

المتطورة، في حدود 8ر3%، وعمليا غياب البطالة، 

التي تبلغ نسبتها حاليا حوالي 9ر3%، وهي عمليا 

ليس���ت بطالة ألنها في غالبيتها الس���احقة، هي 

ألشخاص يتنقلون بين أماكن عمل.

وواضح أن هذه نسب تستتر من خلفها نواقص 

كبي���رة، مثل أن النمو االقتص���ادي ال يصل بالقدر 

الكافي إلى الش���رائح الفقيرة، أو حتى المتوسطة 

الدنيا، في حين أن نسبة البطالة الضعيفة يستتر 

فيها اضطرار العاملين للتوجه إلى وظائف جزئية، 

أو العم���ل بأج���ور متدنية، كما أن نس���ب البطالة 

تتعامل فقط مع من انخرطوا ذات يوم في س���وق 

البطال���ة، وال تأخذ بعين االعتب���ار المحرومين من 

فرص العمل، مثل النساء العربيات )65%( وامتناع 

حوالي 49% من رج���ال الحريديم عن االنخراط في 

العمل.

لكن الغالبية الساحقة جدا من الفقراء والعاطلين 

لين ع���ن العمل، هم من المواطنين العرب 
ّ
والُمعط

والحريديم، فكال الجمهورين يشكالن قرابة %31 

من الس���كان )18% عرب وحوال���ي 13% حريديم(، 

ولكنه���م ف���ي ذات الوق���ت يش���كلون 60% من 

العاطلي���ن عن العمل، وال أقل من 75% من الفقراء، 

م���ا يعني أن الجمهور اليه���ودي، من العلمانيين 

والمحافظي���ن، وحت���ى المتديني���ن الصهاين���ة، 

يعيش���ون بمس���تويات اقتصادي���ة اجتماعي���ة 

تنافس ال���دول األوروبية المتط���ورة، وهؤالء هم 

القوة االنتخابية األكبر والمقررة في كل واحدة من 

االنتخابات اإلسرائيلية.

وكل ه���ذه مجموعة عوامل، منها الكبيرة وأخرى 

تفصيلية صغيرة، ساندت في رسم صورة »القائد 

العنيد« لنتنياهو في الش���ارع اإلسرائيلي. وهذا 

تعزز بش���كل خاص أمام ضعف المعارضة، وغياب 

المناف���س ذي الوزن في الس���احة اإلس���رائيلية. 

وهذا س���اعد في أن يفرض نتنياهو إمالءاته على 

االئت���الف الحاكم، وإضع���اف وزن كتل االئتالف، 

وردعها عن أي تهديد بحل االئتالف. 

وهذا ما رأيناه كم���ا ذكر لدى كتلتي الحريديم، 

ولك���ن أيضا بق���در ال أقل ل���دى تحال���ف »البيت 

اليه���ودي«، ال���ذي كم���ا يب���دو دخل ف���ي حالة 

ارتب���اك، وهو يقرأ نتائج اس���تطالعات الرأي التي 

تظهر تباعا، وباتت تبقي���ه عند قوته الحالية من 

ثماني���ة مقاعد، ولربما أقل بمقع���د، بعد أن كانت 

اس���تطالعات العامين الماضيين تشير إلى زيادة 

قوته إلى ما بين 12 وحتى 14 مقعدا.

وقد س���اعد نتنياهو في محاص���رة قوة تحالف 

المستوطنين السياسات اليمينية المتطرفة التي 

يقوده���ا، تعبيرا عن قناعاته، وبش���كل خاص في 

قيادته للتشريعات العنصرية والداعمة لالحتالل 

واالس���تيطان، وكان أبرزها في ال���دورة الصيفية 

المنتهي���ة، »قان���ون القومية«، الذي كس���ر فيه 

نتنياه���و كل الرهانات الت���ي قالت إن القانون لن 

يمر في الوالية البرلمانية الحالية، وقد مّر بصيغة 

يمينية عنصري���ة اس���تعالئية اقصائية، وأيضا 

دينية.

وقبل ذلك بأس���بوع، تم سن القانون الذي سعى 

له اليمين االس���تيطاني، وهو منع الفلسطينيين 

في الضف���ة المحتلة م���ن التوجه إل���ى المحكمة 

العليا اإلسرائيلية مباشرة، في الغالبية الساحقة 

من القضايا، وإنما يت���م التوجه أوال إلى المحكمة 

المركزي���ة ف���ي الق���دس المحتلة بال���ذات، حيث 

تركيب���ة هيئ���ة القض���اة بغالبيتها م���ن اليمين 

واليمين االستيطاني، وفي هذا القانون أيضا ضم 

زاحف للضفة. وطبعا كل هذا إلى جانب اس���تمرار 

مشاريع االستيطان بأوس���ع أبوابها، وهذا أكسبه 

أوراقا سياس���يا لدى المستوطنين، وحتى في عقر 

معاقل التيار الديني الصهيوني، القاعدة األساس 

لتحالف أحزاب المستوطنين »البيت اليهودي«. 

االستطالعات

الوض���ع الحالي في الكنيس���ت ه���و أن االئتالف 

يرتك���ز على 66 مقع���دا، مقاب���ل 54 مقعدا لكتل 

المعارضة، بضمنهم المنشقة عن حزب »يسرائيل 

بيتين���و« أورلي ليفي أبكس���يس. وإذ اطلعنا على 

االس���تطالعات بالمعدل، فإن مجموع ما ستحصل 

علي���ه المعارضة الحالية هو 51 أو 52 مقعدا، بينما 

االئتالف الحاكم حاليا م���ا بين 63 إلى 64 مقعدا، 

والقائم���ة التي ستش���كلها أورل���ي ليفي تحصل 

بالمعدل على ما بين 4 إلى 5 مقاعد. وفي حال عبرت 

بالفعل ليفي نسبة الحسم التي تضمن كحد أدنى 

4 مقاعد برلمانية، فمما ال ش���ك فيه أنها ستكون 

بات حكومة اليمين، برئاسة نتنياهو. 
ّ
ضمن مرك

لك���ن األمر ال يتوقف عند ه���ذا الحد، فاالئتالف 

سيشهد تنقالت في المقاعد لصالح حزب الليكود 

بزعامة نتنياه���و، الذي بدأت اس���تطالعات الرأي 

تتوقع ل���ه ما بي���ن 30 إلى 33 مقع���دا، في ما لو 

ج���رت االنتخابات في هذه المرحلة، وهذه الزيادة 

تأتي على حساب الشركاء في االئتالف، إذ نرى أن 

تحالف أحزاب المستوطنين، وكما ذكر، قد يحصل 

عل���ى 7 إلى 8 مقاع���د، وتقريبا بم���ا يطابق قوته 

الحالية، فيما س���يهبط حزب »كوالنو« بزعامة وزير 

المالية موش���يه كحلون من 10 مقاعد اليوم إلى 6 

مقاعد. وكما يبدو سيحافظ أفيغدور ليبرمان على 

مقاع���د حزبه ال� 6 مع احتمال خس���ارة مقعد، كما 

أن حزب شاس سيخسر مقعدين من المقاعد ال� 7 

التي له حاليا.

وفي حال كهذه، فإن نتنياهو س���يضطر إلشراك 

ع���دد أكب���ر من األح���زاب ك���ي يضم���ن األغلبية 

البرلمانية لحكومت���ه بعد االنتخابات، وهذه عادة 

نقطة ضعف ل���كل حكوم���ة، ألن كل حزب صغير 

س���يكون له وزن أكبر م���ن حجمه ليق���رر بمصير 

حكومته، لك���ن في هذه الحالة ف���إن كل األحزاب 

س���تكون أحزابا خائف���ة على مس���تقبلها، بعد أن 

تكون قد تلقت ضرب���ات مفترضة في االنتخابات، 

التي من الصعب حس���مها منذ اآلن، لكن المشهد 

الحاصل في االس���تطالعات جعل األحزاب الحليفة 

لها تعيد حساباتها.

والوضع في المعارضة أشد سوءا، والقوة الثابتة 

فيه���ا هي لتحال���ف »القائمة المش���تركة«، التي 

تتوقع لها اس���تطالعات ال���رأي 12 مقعدا، مقابل 

13 مقعدا الي���وم، وهذا الثبات في اس���تطالعات 

ال���رأي يوحي باحتم���ال تحقيق نتيج���ة أكبر. في 

المقاب���ل، فإن حزب »يش عتيد« بزعامة مؤسس���ه 

يائي���ر لبيد هبط في اس���تطالعات ال���رأي من 22 

وحت���ى 24 مقعدا في اس���تطالعات س���ابقة، إلى 

18 مقعدا في اس���تطالعات الش���هرين األخيرين، 

بينما قوت���ه الحالية هي 11 مقع���دا. في حين أن 

تحالف »المعسكر الصهيوني« يحصل في حدود 

14 مقع���دا، بدال من 24 اليوم. وبدأت اس���تطالعات 

تفح���ص س���يناريو أن يتول���ى قي���ادة التحالف، 

رئيس األركان الس���ابق بيني غانت���س، وتوقعت 

االس���تطالعات أن يحافظ »المعس���كر« على قوته 

الحالية- 24 مقعدا، فيما لو تولى الرئاسة الجنرال 

غانت���س. كما أن ح���زب ميرتس م���ن المتوقع أن 

يرتف���ع بقوت���ه مقع���دا أو مقعدين، زي���ادة على 

مقاعده الخمسة اليوم.  

حسابات نتنياهو والمفاجأة

من المفارقة أن الحكومات أو رؤس���اءها يتخذون 

قرار حل الحكومة، خ���الل دورة برلمانية، لكن في 

الظروف الناشئة، فإن حسابات نتنياهو الشخصية 

قد تدفعه التخاذ ق���رار كهذا، بالذات في العطلة 

التي ستس���تمر ثالثة أش���هر. وعلى الرغم من أن 

نتنياه���و يعلن باس���تمرار أنه معن���ي بأن تكون 

االنتخاب���ات في أقرب وقت من موع���د االنتخابات 

الذي ينص عليه القانون، بمعنى تش���رين الثاني 

2019، إال أن حساباته قد تنقلب بسرعة، بما يخدم 

شخصه أوال ومن ثم حزبه.

وحتى اآلن يرى نتنياه���و أن انتخابات في هذه 

المرحلة س���تكون جيدة له في المحصلة األخيرة، 

لكن بعد ثالثة أش���هر من اآلن ستجري االنتخابات 

للمجالس البلدية والقروية )الس���لطات المحلية(، 

ولذا ال يمكن اش���غال الجهاز السياس���ي، وال لجنة 

االنتخابات المركزية، بحملتي انتخابات. وبناء على 

ذلك فإنه حتى ل���و أراد نتنياهو انتخابات مبكرة، 

وقرر بش���أنها في هذه األيام، فهي لن تكون قبل 

أواخر شهر شباط المقبل.

لك���ن نتنياه���و يتخوف م���ن اتخاذ ق���رار اجراء 

انتخاب���ات بع���د عدة أش���هر، خاللها ق���د تتفجر 

بشكل أكبر قضايا الفس���اد، وتطغى األنباء عنها 

عما حققه من إنجازات سياس���ية، على مس���توى 

سياس���ات اليمين، وأن يظهر ضعيف���ا، ما يؤدي 

إلى تراجع قوته لحس���اب أح���زاب االئتالف، وفي 

س���يناريو كهذا فإن تحالف المستوطنين »البيت 

اليهودي« هو من س���يكون معنيا أكثر بانتخابات 

مبكرة كي يقوى على حساب الليكود.

الكنيست اإلسرائيلي ينهي دورته الصيفية
ويبقي مفتاح االنتخابات المبكرة بيد نتنياهو!

*أثبتت الدورة الصيفية أن نتنياهو المعزز باستطالعات مشكوك فيها أحيانًا هو من يقود االئتالف *نجح في فرض إمرته في عدد من القوانين 
وأولها »قانون القومية«، فيما أحدث شرخًا حادًا في الموقف من التجنيد العسكري *برغم كل هذه القوة فإن تفجر قضايا الفساد

المتورط فيها من شأنها أن تغّير حساباته*

» المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

 » صـدر عـن »

إسرائيل واألبارتهابد

إعداد وتحرير:
هنيدة غانم
عازر دكور
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تقاريــر خــاصـــــــة

تظاهرة مناوئة لقانون القومية العنصري في تل أبيب.

ش���هدت ش���وارع إس���رائيل، في األس���بوع الماضي، حملة 

احتجاجات غير مسبوقة لجمهور مثليي الجنس، الذين جندوا 

إلضراب ع���ن العمل ومظاهرة ضخمة ش���ارك فيها عش���رات 

اآلالف، مطالبين بحقوق لهم، مثل استئجار األرحام. 

وكان الالف���ت أن ه���ذه الحمل���ة، التي يق���ول قادتها إنها 

ستس���تمر، قد القت دعما من شركات اقتصادية كبيرة، برغم 

أنه���ا قد تتعرض لمحاس���بة من جمه���ور المتدينين. إال أنه 

باإلمكان القول إن هذه الحمل���ة التي اندلعت فجأة رأى فيها 

علمانيون أنها قد تكون فاتحة لمعارك أوسع، في مجتمع كما 

يبدو آخذ بالتضييق على العلمانية والعلمانيين.

وقد اندلعت حملة االحتجاجات هذه في أعقاب س���ن قانون 

ينظم مس���ألة اس���تئجار األرحام، في اليوم األخير من الدورة 

الصيفية للكنيس���ت، بدون أن يش���مل مطلب مثليي الجنس 

بأن يكون مس���موحا لزوجين من الذكور تربية أطفال من خالل 

اس���تئجار أرحام، وذلك بالرغم من أن رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو كان قد أعلن دعمه لهذا المطلب، لكن سرعان ما تراجع 

عنه، على ض���وء الرفض في االئتالف م���ن األحزاب المتدينة، 

ومن نواب متدينين في أحزاب مشاركة في االئتالف.

وقد تزامن س���ن هذا القانون مع سن »قانون القومية«، الذي 

تعترض أوساط إسرائيلية واسعة عليه، من باب أنه لم يشمل 

بندا واضحا لتعريف إس���رائيل على أنها »دولة ديمقراطية«، 

إضاف���ة إلى كونها يهودي���ة، وأيضا لغياب مبدأ المس���اواة، 

وانع���دام بند ينّص على أن تهتم الدول���ة بالحفاظ عليه لكل 

المواطنين. وف���ي هذه النقطة العيني���ة األخيرة لم يكن كل 

الجمه���ور اليهودي قلق���ا على المس���اواة للمواطنين العرب. 

وغالبية الذين يؤيدون المساواة للعرب، بكونهم أفرادا وليس 

كمجموعة قومية. ولذا فقد رأت ش���رائح كثيرة أنها متضررة 

من غياب المس���اواة، وليس فقط المثليين بل أيضا األوس���اط 

العلمانية.

وهذا ه���و بالضبط الداف���ع األقوى للجه���ات الدينية، على 

مختلف تياراتها في االئتالف الحاكم، الذي وقف وراء رفضها 

بند المس���اواة، إذ أنه���ا تتخوف من أن يكون مبدأ المس���اواة 

ذريعة لمطالب شرائح كثيرة بحقوق تتعارض مع توجهاتها 

الدينية، وأيضا مما قد يكسر احتكار قوانين السبت واألعياد 

اليهودية في الحياة العام���ة. وكل هذا التقى بطبيعة الحال 

مع رفض العلمانيين من اليمين المتش���دد، والذي يرفض أوال 

المساواة في حقوق المواطنين العرب.

ولذا باإلمكان القول إن جمهور العلمانيين الواسع انخرط في 

معرك���ة المثليين كجزء من معركة مس���تقبلية لحقوق هؤالء، 

فهم ي���رون أنه إذا رفضت إس���رائيل اآلن المس���اواة، وحرية 

الفرد، فكيف ستكون الحال حينما تكون نسبة المتدينين من 

كل التي���ارات أكثر من 50% من اليهود وحدهم، وهي نس���بة 

في تزايد مستمر؟.

لكن كم���ا ذكر فإن الجانب األبرز ف���ي معركة المثليين كان 

دعم ش���ركات كبرى له���م. فقد أصدرت ش���ركات اقتصادية 

كبرى، بواس���طة مكاتب عالقات عامة، بيان���ات مفادها أنه إذا 

كان العاملون لديها يريدون المشاركة في احتجاجات مثليي 

الجنس وفي المظاهرة، فإنها تسمح لهم بالخروج من الدوام، 

دون المس بأجورهم. وتبعت تلك الش���ركات شركات التقنية 

العالية »الهايتك« وغيرها، إلى أن وصل األمر إلى صدور بيان 

مماثل عن اتحاد النقابات العامة )الهستدروت(.

ويقول المحلل االقتصادي س���امي بيرتس، في مقال له في 

صحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادية: »ما ال���ذي يجري هنا؟ هل 

الش���ركات االقتصادي���ة الكبيرة، التي قس���م منها كان فاعال 

في حملة االحتجاجات الش���عبية ضد غالء المعيشة في العام 

2011، فهمت ما يحبه الجمهور؟، وهل تعتقد تلك الش���ركات 

أن���ه يوجد غضب ش���عبي ع���ام، وأرادت أن يت���م تفريغ هذا 

الغضب، من خ���الل حقوق مثليي الجنس، بدال من النقمة على 

الشركات؟«. ويش���ير بيرتس إلى أن هذه األسئلة تطرح نظرًا 

إلى أن نس���بة جمهور مثليي الجن���س هي في حدود 10% من 

الجمهور.

ثم يس���أل بيرتس: منذ متى كانت الش���ركات االقتصادية 

تش���جع اإلضرابات؟ فهذه الش���ركات هي دائم���ا في الموقع 

النقيض لإلضرابات، وضد مواطن قوة العاملين. كما أن ما يثير 

التس���اؤل أنه طالما أن قضية حق���وق مثليي الجنس، وحقهم 

في تربية أطفال، قضية قائمة على مدار األيام، فما الذي جعل 

الشركات تهب لمناصرة احتجاجهم؟.

ويضي���ف بيرت���س: »ما هو واض���ح أنه ألول م���رة منذ العام 

2011، يت���م تنظيم حركة احتجاج تحظى بهذا القدر المفاجئ 

م���ن التأييد في القط���اع االقتصادي. وللدق���ة أكثر، فإن هذا 

التضامن تقوده شركات الهايتك، وهذه ليست المّرة األولى. 

فقبل ش���هر أعلن مدير عام ش���ركة »نايس«، باراك عيالم، أن 

العاملين في ش���ركته لن يس���افروا على متن طائرات ش���ركة 

»إل عال« اإلس���رائيلية ش���به الرس���مية، طالما استمر الفصل 

بين الرجال والنس���اء، خضوعا لطلبات الحريديم، الذين رفضوا 

الجلوس إلى جانب نس���اء، في رحلة جوية م���ن نيويورك إلى 

إسرائيل«

ويتاب���ع بيرت���س: »إن حقوق مثليي الجن���س، والحادثة في 

ش���ركة »إل عال«، ترتبط���ان بعدة أحداث وقع���ت خالل والية 

الحكوم���ة الحالية، وه���ي تدل على الق���وة المتزايدة لجهات 

ديني���ة، وبضمنها الحريديم، على الحي���اة العامة في الدولة. 

وهذا ما رأين���اه في قانون التجنيد العس���كري، والصراع على 

أعم���ال البن���ى التحتية، مث���ل س���كة الحديد أيام الس���بت، 

والمعركة ض���د فتح محال تجارية أيام الس���بت في أس���دود 

وغيرها، والخضوع المتزايد للحاخامية الرئيس���ية في موضوع 

الحالل وغيره، وأج���واء التدين وفرض أجواء تدين في صفوف 

الجيش اإلس���رائيلي، وفي جهاز التربية والتعليم، وكل هذه 

األح���داث حينما يت���م النظر اليها بش���كل تراكم���ي، فإنها 

تعكس الش���عور باالختناق لدى قطاعات الكبيرة في المجتمع 

اإلسرائيلي، وباألساس لدى قطاعات علمانية وليبرالية، ولكن 

ليس هذا فقط«.

وبحسب بيرتس، فإن كثيرا من الشركات التي أيدت الكفاح 

ت���م جرها إليه، من خالل مستش���ارين إعالميين لديهم. ففي 

مداوالت داخلية أعرب أصحاب ومسؤولو شركات عن تخوفهم 

م���ن التماثل مع قضي���ة المثليين، إال أنه قي���ل لهم إن هذه 

القضية تنتش���ر في عدة قطاعات أكثر م���ن أي قضية أخرى، 

فهذه ليس���ت »قانون القومية« وال »قانون التجنيد«. وكثيرون 

من مس���ؤولي الشركات س���ألوا: هل تنقص قضايا وتشوهات 

في المجتمع اإلسرائيلي، فما العمل إذا ما ظهرت قضية أخرى 

في المجتمع؟ وهل س���يكونون مطالبي���ن بتأييد اإلضرابات؟ 

وهن���اك من يرى أنه كما أن حملة االحتجاجات في العام 2011، 

التي بدأت بقضية الس���كن، تش���عبت إلى قضاي���ا أخرى، كذا 

بالنس���بة الحتجاجات المثليين، فهي »تولد طاقة الحتجاجات 

ف���ي قضايا أخرى«، كما يقول بيرتس، ويضيف أنه في القطاع 

االقتصادي يحاذرون بش���كل عام من إبراز أي هوية سياسية 

له���م، فهذا ليس جي���دا للمصالح االقتصادي���ة، ال من ناحية 

السياس���يين الذين يؤثرون على التشريعات وبلورة األنظمة، 

وال م���ن ناحي���ة المس���تهلكين، الذين هم من كافة ش���رائح 

المجتمع اإلس���رائيلي المتنوع. ووقوف مصالح اقتصادية إلى 

جانب احتجاج المثليين، بشأن قانون استئجار األرحام، ال يبدو 

أنه موقف سياسي، وإنما قضية عينية، ولكن كما هو معروف 

فإن كل ش���يء سياس���ي، فمن ناحية أحزاب وتيارات وطوائف 

المتديني���ن المتزمتين الحريديم فإن ه���ذا أمر يمس بهم. 

وبنيامي���ن نتنياهو، الذي يتحالف مع الحريديم والمتدينين، 

يع���رف أي حقل الغام يواجهه في ه���ذ القضية، ورأينا كيف 

تقلب من تأييد مطالب المثليين إلى رفضها. وحينما صّرح أنه 

سيتم س���ن قانون خاص باستئجار األرحام لألزواج من الذكور 

تبين أنه متورط. 

ويقول بيرتس إن الس���ؤال المثير لالهتم���ام، تجاه القطاع 

االقتص���ادي، هو ما إذا كان يتطور ف���ي هذه األيام نوع جديد 

من مسؤوليات الشركات والمؤسسات. فتقريبا ال توجد شركة 

ال تتباهى بدعمها لشرائح محتاجة أو لقضايا اجتماعية، لكن 

قضية المثليين هي قضية أخرى كليا، ألنها تضع الش���ركات 

ف���ي مواجهة وصدام مع جزء م���ن الزبائن، وأيضا في مواجهة 

م���ع بعض األحزاب وأعضاء الكنيس���ت، الذين لهم تأثير على 

المصالح االقتصادية لتلك الشركات. وليس مفاجئا أن شركة 

»نايس« كانت الش���ركة األولى التي أعلنت مقاطعة شركة »إل 

عال«، إذ يجري الحديث عن ش���ركة هايتك ال تتأثر بالس���وق 

المحلية، وليست لديها تخوفات من مقاطعة زبائن متدينين 

أو حريديم، أو أن يمس بمصالحها أعضاء كنيس���ت متدينون، 

فهي ليس���ت مرتبطة بالعبين محليين، ول���ذا بإمكانها اتخاذ 

قرار كهذا.  

م���ن ناحيته���ا رحب���ت صحيف���ة »هآرتس« بدعم ش���ركات 

الحتجاج���ات المثليين، وقالت في مقال لهيئ���ة التحرير إنه 

»مع ش���طب قيم المس���اواة وحقوق الفرد من تعريف الدولة، 

يكون كنيس���ت إسرائيل قد أعلن عن انسحابه من نادي الدول 

الليبرالية وعن انضمامه إلى كتل���ة الدول القومية المتطرفة 

والعرقية المتش���ددة. وهذه هي اللحظة للخروج في احتجاج 

مدني، يدع���و إلى إلغاء قانون القومي���ة ويعرب عن التضامن 

مع عرب إس���رائيل. محظ���ور إبقاء الكفاح فق���ط في أيديهم 

وفي أي���دي اليه���ود األميركيين. ومن الواج���ب أن يضم كل 

اإلس���رائيليين الديمقراطيي���ن، ومن اإللزام���ي أن يضم إليه 

ش���ركات مثل »مايكروسوفت«، »شوبر سال«، »مكان«، »أي. بي. 

إم«، »س���لكوم« وغيرها. ويجدر بهذه أن تسارع إلى استيعاب 

حقيقة أن مستقبلها أيضا منوط بنجاح الكفاح«.

أما الكاتب التقدمي جدعون ليفي وفي مقال له في صحيفة 

»هآرتس«، فقد انتقد ما وصفه بالتلون في الشركات، وتساءل 

في مقال له: »ماذا بالضبط تريد هذه الش���ركات من اإلضراب: 

عدل، مس���اواة؟ هذا ش���يء مضح���ك. هل منذ اآلن ستس���مح 

لعماله���ا بالتظاهر واالض���راب أيضا في مواضي���ع أخرى، كل 

واحد حسب ميوله؟ هذا مضحك أكثر. ولكن هذه بالطبع أسئلة 

صغيرة. إن مجتمع المثليين نجح في تجنيد االقتصاد لصالح 

نضاله، وكل االحترام لقوة احتجاج هذه المجموعة«. 

وقال ليفي إن »إس���رائيل كان يج���ب أن تضرب اليوم بدعم 

ش���ركات مثل »ش���وبر س���ال« و«كان« و«س���لكوم« ضد قانون 

القومية وللتماهي مع أبناء البالد العرب الذين بصق الكنيست 

في وجوههم وأعلن لهم رس���ميا وقانونيا: أنتم مواطنون من 

الدرجة ب«.

وقد القى هذا التجند الكبير لدعم مثليي الجنس من شركات 

ومؤسس���ات ضخمة انتقادات حتى بين أوساط ليبرالية، لكون 

هذا تزامن مع سن قانون القومية العنصري االقتالعي. 

ونش���رت الباحثة التقدمية البروفسورة نوريت بيلد إلحنان 

مق���اال عبرت فيه عن دعمها لمثلي���ي الجنس، إال أنها قالت إن 

التجند المذهل في كل البالد، من المؤسسات الكبرى، »لحقوق 

مثليي الجنس بإقامة عائالت يكش���ف عن أمر مشجع لكن في 

ذات الوقت محبط في المجتمع اإلسرائيلي، فهؤالء وقفوا بكل 

قوتهم وكأنهم يدافعون بحرقة عن حقوق االنسان، في حين 

أن هذا يأتي بالذات بعد يومين من س���ن قانون عنصري، دون 

أي احتج���اج يذك���ر، وهو احتجاج يأتي بع���د يومين من دعوة 

وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي إلى إلقاء قنابل على رؤوس 

األطفال الفلس���طينيين، الذين يطلقون بيأس طائرات ورقية 

روا العالم أنهم موجودون على األرض، فهؤالء 
ّ
حارقة، كي يذك

جوعى محاصرون، لكن ال أحد من مؤسس���ات التربية والتعليم 

يرّد على دعوة جنونية كهذه«.

]ب. ج[

معركة مثليي الجنس ودعم شركات كبرى 
لهـا مـؤشر إلى معـارك العلمانيين المقبلة!

*شركات اقتصادية كبرى أعلنت دعمها الحتجاجات مثليي الجنس للمطالبة 
بحقوق لهم *هذا الدعم أثار عالمات سؤال، خاصة وأن الجمهور اإلسرائيلي 
ترتفع فيه نسب المتدينين والمحافظين *معركة المثليين ما هي إال مؤشر 

لتخوفات العلمانيين من المستقبل على ضوء ما غاب في بنود »قانون القومية«*

يتواصل في إس���رائيل الجدل الداخل���ي حول »قانون 

القومي���ة« وتبعاته الخطرة. وداخل ه���ذا الجدل هناك 

م���ن يرى أن القانون يمهد لمرحلة خطرة على مس���توى 

تعّدد المجتمع اليهودي، وبالذات بالنسبة إلى الجمهور 

العلماني والليبرالي، إضافة إلى من يحذر من انعكاسات 

القانون على المواطنين العرب، ومبدأ المس���اواة، بما من 

شأنه أن يمس مكانة إسرائيل واليهود في العالم.

ويرى معارضو القانون لألس���باب السالفة، أن تشريعه 

جاء بإصرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

ال���ذي يس���عى لكس���ب أوراق سياس���ية يعرضها على 

جمه���وره في االنتخابات المبك���رة، التي ما تزال بمثابة 

لغز حت���ى اآلن، برغم أن التقديرات تمي���ل إلى ترجيح 

حل الكنيس���ت الحالّي مع افتتاح الدورة الش���توية، في 

منتصف تشرين األول المقبل.

غير أنه بالرغم من ذلك من الضروري اإلشارة إلى وجود 

شبه إجماع صهيوني حول المبدأ األساس للقانون، وهو 

أن »إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي«، وأن 

فلس���طين التاريخية، التي تسميها الصهيونية »أرض 

إسرائيل«، هي »الوطن التاريخي للشعب اليهودي«، أي 

أبناء الديانة اليهودية، الذي���ن تعتبرهم الصهيونية 

ش���عبا. لك���ن المعترضي���ن ينتق���دون غي���اب كلم���ة 

ديمقراطية من عبارة تعريف إس���رائيل. كما ينتقدون 

 هذه النقطة األخيرة عينيًا 
ّ

غياب مبدأ المس���اواة. ولعل

جعلت شرائح مختلفة من الجمهور اإلسرائيلي متضررة 

ه���ي أيضًا، والصوت األعلى في هذه األيام كان لجمهور 

مثليي الجنس، الذين ش���رعوا هذه األي���ام بمعركة من 

أجل ضمان حقوق لهم في القانون )طالع تقريرًا آخر في 

هذه الصفحة(.

المؤيدون يعتبرون القانون ضروريًا
اب 

ّ
يعتب���ر المؤي���دون للقان���ون، من سياس���يين وكت

ومحللي���ن، أن القان���ون ه���و بمثابة »حاج���ة ضرورية« 

إلس���رائيل لتثبيت هويتها، وهناك من رأى أن القانون 

يش���كل خطوة كبيرة نحو صياغة دستور إسرائيل، بعد 

كل عشرات السنين التي مّرت.

وعقب إقرار القان���ون، قال رئي���س الحكومة بنيامين 

نتنياه���و، من على منص���ة الكنيس���ت »إن هذه لحظة 

مؤِسِس���ة في تاريخ الصهيونية، وتاريخ دولة إسرائيل. 

فبعد 122 عاما من نش���ر هيرتس���ل حلمه، ثّبتنا بقانون 

المبدأ األساس لوجودنا، ومؤداه أن إسرائيل هي الدولة 

القومية للش���عب اليهودي، التي تحت���رم حقوق الفرد 

لكل مواطنيها. وفي الش���رق األوس���ط، فقط إس���رائيل 

تحترم هذه الحق���وق. وحينما أتحدث ف���ي العالم فأنا 

أكرر قائاًل إن هذه دولتنا، دولة اليهود. وفي الس���نوات 

األخي���رة هناك من يس���عى لالعتراض على ه���ذا، وبذا 

لالعتراض على ما يمس أس���اس وجودنا. ولهذا ش���ّرعنا 

في هذا القانون النشيد الوطني ولغتنا وعلمنا«.

وقال النائب آفي ديختر )الليكود(، المبادر األول لهذا 

القانون في العام 2011، في عرضه للقانون أمام الهيئة 

العامة للكنيس���ت: »من���ذ أن بدأت بالدف���ع قدمًا بهذا 

القان���ون، قيل لي إن صيغته مفهوم���ة تلقائيا، لكن ما 

كان باإلم���كان تجاهل أقوال القائمة المش���تركة: »نحن 

سننتصر، ألننا كنا هنا قبلكم وسنكون بعدكم«. إن هذا 

القانون هو الرّد الحاّد على كل من يفكر هكذا«. 

وأضاف ديخت���ر )مخاطبًا أعضاء القائمة المش���تركة( 

أنه بعد ه���ذا القانون، فإن »كل ما باس���تطاعتكم فعله 

هو تحقيق المساواة ألقليات، لكن ليس مساواة قومية. 

لن تكون أي أقلي���ة قادرة على تغيير رم���وز الدولة. إن 

هذا القانون ال يمس باللغة العربية، وال يمس أي أقلية، 

وهذه أخبار كاذبة. وإسرائيل ليست دولة ثنائية اللغة، 

ولن تكون هكذا. إس���رائيل هي الدولة القومية للشعب 

اليهودي، وتضمن األغلبية دون المس باألقليات«.   

المعارضون يحذرون من تبعات القانون
في س���ياق المعارض���ة للقانون حصل ت���الق قد يبدو 

غريبا، إذ كان م���ن بين المعارضين أتباع التيار اليميني 

اإليديولوجي المتش���دد، وهم من أعضاء حزب »حيروت« 

القدي���م، الذي أس���س في الع���ام 1974 ح���زب الليكود، 

وبينهم من ال يزال في حلبة السياس���ة حتى اآلن، مثل 

الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين ريفلين،  وعضو الكنيست 

بنيامي���ن بيغن من كتلة الليكود حالي���ا، وإلى جانبهما 

وزير الدفاع األس���بق موش���يه آرن���س، وغيرهم، وهؤالء 

يرون أن القانون زائد، وال حاجة إلس���رائيل له، فهويتها 

معروفة، وصياغات القانون قد تخلق نزاعات بين تيارات 

يهودية دينية وعلمانية، وبين يهود العالم وإسرائيل، 

إل���ى جانب التضيي���ق على المواطنين الع���رب، علمًا أن 

هذا التيار السياس���ي اليميني هو من أشد المتمسكين 

بسياسة »أرض إسرائيل الكاملة«.

كذلك لوحظ أن ثمة معارضة من قوى صهيونية أخرى، 

كأحزاب المعارضة البرلمانية، التي ال تختلف حول البند 

األس���اس للقانون، لكنها تعترض على غياب التعريف 

الديمقراطي للّحكم، وغياب مبدأ المساواة، ووجود بنود 

تستهدف وجود العرب في الدولة وغيرها.   

وكان النائ���ب بنيامي���ن بيغن، نجل رئي���س الحكومة 

األسبق مناحيم بيغن، الوحيد من االئتالف الذي اعترض 

عل���ى القانون، بناء عل���ى مواقف عقائدي���ة. فقد صّوت 

ضد القانون لدى المصادقة علي���ه بالقراءة التمهيدية 

قبل أكثر م���ن عام، وبالقراءة األولى قب���ل أقل من ثالثة 

أش���هر، بينما لدى المصادقة عليه بالق���راءة النهائية، 

اختار االمتناع عن التصويت. وفي حين امتنع كل أعضاء 

الكنيس���ت من االئتالف ع���ن أي مناقش���ة للقانون في 

الهيئة العامة، فقد ناقش���ه بيغن وقال من على منصة 

الكنيس���ت إن هذا القانون »ليس الق���رار الذي توقعته 

م���ن قيادة حزب الليكود. فقبل 7 أعوام طرحت مش���روع 

قان���ون، حظي هو بالذات بتأييد ف���ي الحزب، لكن بمرور 

الوق���ت تبدلت األزمنة، وبات التصري���ح الواضح والملزم 

بالمس���اواة في حقوق المواطنين كأن���ه يتعارض مع ما 

جاء بش���كل واضح في ميثاق حزب الليكود، كحزب قومي 

ليبرالي. وكنا تعلمن���ا منه أنه ال يمكن الفصل بين هذه 

المصطلحات، بل علينا الدمج بينها، وتطبيقها على أرض 

الواقع. إن القومية التي ال تش���دد على التصاقها بحقوق 

اإلنسان تتدهور نحو القومجية، فحذار من هذا الفصل«.

وقال وزير الدفاع األس���بق، موش���يه آرنس، في مقالة 

ل���ه في صحيف���ة »هآرتس«، إنه »ليس���ت هن���اك بتاتًا 

حاجة للتوضيح بواس���طة القانون أن إسرائيل هي دولة 

يهودية. ه���ذا أصبح مفهوم���ا من تلقاء ذات���ه. العلم 

والنش���يد يش���هدان على ذلك. وكذلك اللغ���ة العبرية 

التي هي اللغة الدارجة لمعظم اإلسرائيليين، والحروب 

الت���ي تمت فيها هزيمة كل م���ن حاولوا تصفية الدولة 

اليهودية. فلماذا إذن بعد أن تم تثبيت كون إس���رائيل 

دول���ة يهودية جي���دة، يجب العودة إل���ى تأكيدها من 

خالل قانون جديد؟ بالعكس هناك بالضبط سبب ممتاز 

لماذا يجب علينا عدم القيام بذلك«.  

وتاب���ع آرنس »إن حقيق���ة أن الكثير م���ن المواطنين 

العرب يفضلون تعريف أنفسهم كفلسطينيين وليس 

كعرب إس���رائيليين، من أجل التأكيد على تماثلهم مع 

النضال الفلس���طيني أو مع إنشاء دولة مستقلة، وبهذا 

يستغلون الفرص الموجودة لديهم، تدل قبل كل شيء 

على مؤهالتهم وطموحاتهم، لكنها أيضا يجب أن تكون 

مصدر فخر للمواطنين اليهود«. ويضيف أن »الكثير من 

سكان إسرائيل اليهود والعرب يعتبرون التأكيد الزائد 

ف���ي هذا الوقت على الطابع اليه���ودي للدولة، كما يتم 

التعبي���ر عنه في قان���ون القومي���ة، وكذلك في خفض 

المس���توى المهين تقريبا للغة العربي���ة، خطوة تعيد 

التقدم الذي تم إنجازه طوال سنوات إلى الوراء«.

وقالت النائبة من حزب العمل شيلي يحيموفيتش إنه 

ال أحد يؤمن أن ما يه���م المبادرين للقانون هو القومية 

ودولة إس���رائيل، فالعالم يندفع نح���و التقدم والتنور، 

بينما هن���ا يتراجعون إل���ى الخلف، وم���ن ناحية هؤالء 

ف���إن من يقرأ وثيقة االس���تقالل هو خائن. والمس���اواة 

في الحقوق هي لعن���ة. وتضيف »اليوم نحن أكثر ثراء، 

ولدينا ازده���ار وتطور، وجيش ق���وي. وبالذات من هذه 

القوة، والضخامة االقتصادية والعسكرية، ُولد اإلخالص 

المهين لكراهية اآلخر«.

وبموازاة ذلك قال المحلل السياس���ي تس���في بارئيل، 

في مقال له في صحيف���ة »هآرتس«، مخاطبا المواطنين 

العرب، ساخرا من القانون »ال يمكنكم أن تكونوا حراس 

الديمقراطية اإلس���رائيلية أو ورقة عباد شمس لها، ألن 

القواعد ال يتم تحديدها لدولة إسرائيل التي تعيشون 

فيها، بل لدولة المستوطنين التي أوجدت زعران تشريع 

يتلقون أسس قوميتهم من الخالق في السماء«.

وق���ال الخبي���ر القانون���ي مردخاي كريمنيتس���ر في 

صحيف���ة »هآرت���س« إن »قان���ون القومي���ة ه���و قانون 

يتعسف في اس���تخدام حق األغلبية وهو قانون مهين 

لألقلي���ة. وهو ال يض���م الضفة إلى إس���رائيل بل يضم 

إسرائيل إلى المناطق المحتلة«. وعن المواطنين العرب 

كتب يقول »كما أنهم ال يحص���ون في المناطق )1967( 

الس���كان الفلس���طينيين، فهم ال يحص���ون المواطنين 

العرب في دولة إسرائيل. ال مناص من القول إن سياسة 

من النوع المالئم لحك���م األبارتهايد على قاعدة إثنية، 

والموجود في المناطق )1967(، تدخل اآلن برأس مرفوعة 

إلى داخل إسرائيل«.

وتابع كريمنيتس���ر »من أج���ل أن يس���لم المواطنون 

الع���رب )ال أن يوافق���وا( م���ع القانون عليهم التس���ليم 

بكونهم غائبين أو في أحس���ن الحاالت في مكانة أدنى، 

وحس���ب المستش���ار القانوني أيضا ليست لهم حقوق 

كأقلية قومية. ليس باإلمكان أن نتوقع من أي ش���خص 

خضوع���ا كهذا مرتبط���ًا باإلهانة، ويج���ب أن نطلب من 

كل ش���خص عاقل أال يؤيد القان���ون الذي يطالب بما هو 

محظ���ور المطالبة به. األمر ال يتعلق بناء على ذلك بعمل 

يس���تحق الوصف بأنه قانون بل باستخدام ملتو للقوة 

االس���تبدادية لألغلبية من أج���ل المس بصورة متعمدة 

باألقلية بذريعة »قانون أس���اس«. إذا تم استكمال هذا 

اإلج���راء بقرارات مؤيدة فلن يك���ون لنا مكان نخفي فيه 

عارنا!«.

الجدل اإلسرائيلي الداخلي حول
»قانون القومية« ال يعترض على يهودية الدولة!
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

كتب هشام نفاع:

خلف ش���تى المواجهات السياسية بما في ذلك تجلياتها العسكرية، سواء على 

 مع عمقه الس���وري ش���مااًل، شهد 
ّ

ة أو على حدود الجوالن المحتل
ّ
حدود غزة المحتل

غاليري إسرائيلي في أواسط تموز المنتهي حدثًا يمكن القول إنه جّسد في العمق 

ك عنوة بق���ّوة الذراع والبندقية 
ّ
فة جدًا لفعل وفكرة الس���يطرة والتمل

ّ
ص���ورة مكث

والدباب���ة على ما ليس لك! لم تكن في الغاليري أس���لحة لكنه اش���تمل على كامل 

ك قس���ري وعنيف مماثل 
ّ
العدة التفكيرية- العقائدية للقيام بفعل س���يطرة وتمل

في الماهّية.

تعود القصة الى إعالن خرج به غاليري يطلق على نفس���ه اس���م أو صفة ال� »مركز 

للفن والسياس���ة« في مدينة تل أبيب، بش���أن تنظيم معرض عنوانه »فنون عربية 

مس���روقة«. للوهلة األول���ى يظن المرء أن هناك تالعبًا ذكيًا م���ا خلف هذا العنوان، 

أو صياغ���ة تحمل غمزة نقدية مخّبأة ما. ولكن ق���راءة النص المرافق والداعي لذلك 

المعرض، تكشف أن المقصود حرفيًا هو سرقة ألعمال فنية عربية وعرضها.

وق���د جاء في الدعوة التعريفّي���ة حرفيًا: »ُيقدم المعرض للجمهور اإلس���رائيلي 

انين من العالم العربي والمعروضة في أرجاء 
ّ
مجموعة مختارة من أعمال الفيديو لفن

عرض في إس���رائيل بعد. يلقي هذا المعرض الضوء على العالم 
ُ
العالم، لكنها لم ت

ّي والثقافّي 
ّ
ّي في الدول العربية المجاورة، الغائب والمخفي عن المش���هد الفن

ّ
الفن

المعاصر في إسرائيل. تسعى اإلشارة إلى الحدود السياسّية والجغرافّية إلى لفت 

األنظار إلى مكانة إسرائيل الشاذة في أسرة الشرق األوسط«.

حتى هنا أيضًا قد يخطر بالبال أن هناك َمن يسعى الى توجيه حزمة استثنائية 

من الضوء على ما ينتج من أعمال فنية عربية يتم حجبها عن الجمهور اإلسرائيلي، 

قاصدًا نقد االنغالق االس���رائيلي في مقابل المحي���ط الجغرافي والثقافي القريب، 

والذي يت���م الهرب منه نحو االنخراط المفتَعل في حّيزات أوروبا س���واء في الغناء 

)يوروفيجن، مثال( أو الرياضة )دوري كرة السلة، مثال( أو التصّور الذاتي بل التوّهم 

الذاتي )إس���رائيل دولة غربّية في الش���رق(. لكن هذا أيضًا يتضح كخطأ متسّرع: ال 

يوجد أي نقد إلسرائيل الرسمية. فالمنظمون يصارحون في بيانهم باللغات الثالث، 

عرض هذه األعمال في إسرائيل دون ِعلم 
ُ
العبرية واإلنجليزية والعربية، بما يلي: »ت

انين، ومن خالل اإلدراك الكامل لعملية س���لب ممتلكاتهم هذه«، ويفّس���رون 
ّ
الفن

إقدامهم على فعل الس���لب هذا بالقول إنه: »بواس���طة هذه المعرض نس���عى إلى 

تعزيز واقع من التعاون والحوار في الش���رق األوس���ط، واقع ب���دون حروب واحتالل، 

عالم بدون حدود؛ الواق���ع الصحيح المرغوب بنظرنا«. ومن المغري جدًا التفكير في 

التناق���ض الهائل بين اإلقدام على فعل س���لب أعمال لفناني���ن وبين الحديث عن 

تعاون وحوار. الس���لب كفعل عنيف ال يقيم أي وزن إلرادة المس���لوب منه، هو فعل 

يس���اهم في التعاون والحوار مثلما تس���اهم رصاصة بندقية في تقريب القلوب. 

بش���يء من السخرية الجاّدة قد ُيقال إن هذا ما يجري، إسرائيليًا، في خصوص كثير 

دمغ باألزرق واألبيض وُيعلن عنها »وطنية 
ُ
سلب وت

ُ
جات التي ت

َ
من الممتلكات والمنت

إسرائيلية« ثم ُيقال: هذا جزء من القاسم المشترك الذي يجمعنا مع جيراننا. هذا 

ما حدث لزيت الزيتون وألطباق شعبية عديدة.

 لألمر الواقع بهدف كسر المقاطعة الثقافية إلسرائيل الرسمية
ٌ

رض
َ

ف
انين 

ّ
مون المجاِهرون بالّس���لب أنهم اختاروا »عدم نشر أسماء الفن

ّ
ال يخفي المنظ

لعلمنا بعدم رغبتهم بعرض أعمالهم في إس���رائيل كجزء من المقاطعة الثقافية 

العربي���ة والعالمية لدولة إس���رائيل، وكي ال نفرض عليهم تعاون���ًا ال يرغبون به، 

وبهدف عدم تعريضهم لسيف االنتقاد واتهامات الخيانة«. أي أن هناك باإلضافة 

 لألمر الواقع بهدف كسر المقاطعة الثقافية إلسرائيل الرسمية، 
ٌ

رض
َ
إلى الّس���لب ف

والتي يقوم بها أصحابها ألس���باب سياسية وبدوافع أخالقية. وهكذا فال يتم سلب 

نتهك كرامتهم الذاتية من خالل تهشيم موقفهم 
ُ
ممتلكات أولئك الفنانين، بل ت

الداعي للمقاطعة.

ص من صورة تلّح على الذاكرة حين فرضت الس���لطات االسرائيلية 
ّ
ال يمكن التخل

على قس���م من أهل قرية كفر قاس���م لقاًء على مأدبة طعام لفرض »ُصلحة« عليهم 

قبل أن تجف دماء شهداء المجزرة الوحشية التي اقترفتها قوات األمن االسرائيلية 

في قريتهم في العام 1956. دوس اإلرادة الشخصية وممارسة العنف ضد الكرامة 

الذاتية لإلنس���ان وج���ّره الى ما يناقض وجدانه، هو نهج واح���د في الحالتين. هذا 

اإلرث البش���ع يجد له تجليات ف���ي هكذا معرض، أبرز مالمحه العميقة الغطرس���ة 

د المطبق نحو من يزعم بالسعي للتقّرب منه.
ّ
والوقاحة والتبل

مو اس���تعراض »الفن���ون العربية 
ّ
���ن منظ

ّ
وحت���ى تكتمل ص���ورة القتامة يتفن

المس���روقة« في التفلس���ف، بالمفهوم الس���لبي للتفلس���ف المبتذل الُمفرغ من 

مضمون���ه، إذ يّدعون أنهم اختاروا البدء بهذا المعرض في مركزهم »احتجاجًا على 

الوضع الراهن، ومن خالل اإليمان بقدرة الفن على توس���يع اآلفاق، وتغيير وجهات 

النظر، وإحداث التغيير االجتماعي والسياس���ي وس���عيًا إلى الحرية والديمقراطية 

ف���ي المنطقة بين النه���ر والبحر، وفي العال���م كله«. على من يحت���ّج بالضبط هذا 

الُمنَعم بالترف خل���ف الجدار الحديدي المحروس بأحدث األس���لحة الموجهة إلى 

الفلس���طينيين خصوص���ًا والعرب عمومًا؟ م���ن هو عنوان س���هامه النقدية؟ ليس 

المؤسس���ة السياسية والعس���كرية التي تفرض هذا كله، بل ليس هناك تحديدا 

ألي عنوان، بل مجرد ثرثرات متخففة من أي التزام أخالقي ومن أي اس���تعداد لدفع 

الثم���ن الواجب: واجب المعارضة وتبعاتها؛ ثرثرات عن »توس���يع اآلفاق« و«تغيير 

وجه���ات النظر« و«إحداث التغيير االجتماعي والسياس���ي« والس���عي الى »الحرية 

والديمقراطية«. هكذا تمارس هذه الغايات المؤسس���ة اإلسرائيلية نفسها؛ سعي 

الى »تغيير وجه���ات النظر« بفرض العقوبات على المدنيي���ن في قطاع غزة، مثال، 

لينسوا االحتالل االسرائيلي ويقوموا على السلطة هناك سعيًا الى »إحداث التغيير 

ها الُعنف 
ُ
االجتماعي والسياس���ي« وتحقيق »الحرية والديمقراطية«. عقلّية صمغ

واإلمالء والتجاه���ل التام إلرادة الطرف اآلخر وكرامته اإلنس���انية. وهو بالضبط ما 

يقوم به من يس���لب أعماال فني���ة لمبدعين عرب ويعرضه���ا دون إرادتهم وخالفا 

ي 
ّ
لموقفهم السياس���ي واألخالقي المنسجم مع المقاطعة الثقافية. هذا هو التجل

األبشع للعنف، فهو ال يتم بالسالح، بل بمزاعم استخدام الفن واإلبداع لنشر الحرّية.

نه القيم التي يثرثر بها 
ُ
يكف���ي التمّعن في هذا االنقطاع الجاه���ل الهائل عن ك

منظمو المعرض، من خالل األوصاف التي يسبغونها على مشروعهم: إن »مركز الفن 

والسياس���ة« هذا »يعمل على تش���جيع إعادة النظر بالقيم األساسية والمؤسسات 

المفاهيمية للفنون الحديثة المستقلة، مثل الُملكية، التأليف، المشاهدة. المركز 

ه���و منارة لحرية التعبير وااللتزام السياس���ي المدني، ومح���ور للفكر والعمل على 

تعزيز قيم اس���تخدام القدرات الفني���ة، ويبحث في االقتص���اد والتمدن الجديد، 

وينقش على رايته حب اآلخر والمختلف، وش���جاعة وش���غف التجدد، واحترام كل 

إنسان«. فعال، ال يوجد أرفع من احترام اإلنسان بواسطة دوس إرادته والسيطرة على 

لم يتوقف اإلعالم اإلس���رائيلي بصفحاته وأقس���امه الثقافة بما يكفي أمام 

عرض األعمال العربية المس���روقة في تل أبي���ب، بالرغم من إرادة أصحابها. بل 

اد في صحيفة »هآرتس«، التي تملك صوتًا رزينًا مختلفًا عن س���ائر 
ّ
إن أحد النق

ز في مقال���ة تناولت المعرض »القرصاني« على الس���بل 
ّ
اإلعالم المهيم���ن، رك

البديل���ة الكفيلة بع���رض األعمال كفعل الس���لطوي بدال م���ن الظهور بمظهر 

الس���ارق. وقّدم الناق���د بعض النصائح كي تكون الس���رقة متماهية مع الفعل 

الفن���ي الذي يتجاوز الحدود والمعايير. وهو نفس���ه ال ي���درك أنه يتحدث من 

داخل حّيز الهيمنة. 

لك���ن عددًا قلي���ال من المواق���ع والمجالت الفنية المس���تقلة خ���رج بمواقف 

واضحة تدين فعل الس���رقة ومحاولة االس���تعراض بأن ما حدث هو إقدام على 

فعل سياس���ي راديكالي. ولعل أحد أبرز الردود كان للمجلة الفنية اإللكترونية 

»توهو«، التي نش���رت مقاال وقعته هيئة تحريرها قال���ت فيه إن »فنون عربية 

مس���روقة« هو »معرض مل���وث بالفظاظة، الجهل، الّس���خف والخداع. ومنظموه 

يدوسون بجالفة إرادة الفنانين المعروضين بعدم عرض أعمالهم في إسرائيل« 

وأك���دت أن »عضوات وأعض���اء هيئة تحرير توهو يرفع���ون صوتهم ضد هذه 

الفعلة االنتهازية التي تجري تحت قناع التنّور والحوار«.

محاولة سابقة لفرض عرض أعمال لفنانين عرب بالرغم من إرادتهم
المجلة الفنية المس���تقلة التي تس���تقر في تل أبيب وتص���در بثالث لغات: 

العبري���ة، العربي���ة واالنجليزية كتبت: نش���هد في الس���نوات األخيرة ظاهرة: 

أشخاص ينشطون في حقل الفن وس���ط دوس حقوق فنانين ومواطنين، تحت 

قن���اع التنور والحوار. نح���ن ندعو أفراد المجتمع الفني في إس���رائيل إلى عدم 

مات بتناول هذه الظاهرة مرة 
َ
التعاون مع مثل هذه األفعال. ونجد أنفس���نا ملز

أخرى الي���وم، في ضوء معرض »فنون عربية مس���روقة«، الذي افتتح مؤخرا في 

»مركز الفن والسياسة«.

المجلة تس���تعيد محاولة س���ابقة لفرض ع���رض أعمال لفناني���ن عرب دون 

تح البينالي 
ُ
موافقته���م بل بالرغم منهم، فتكتب: »قبل س���نة واحدة فقط افت

المتوس���طي الثالث في سخنين. هناك أيضًا س���عى القّيمون إلى عرض أعمال 

لفناني���ن من العال���م العربي، بدون علمه���م وال موافقته���م، انطالقا من رؤية 

ر، سواء بسبب 
ُ
مفادها أن مثل هذا العرض ال يش���كل إمكانية واردة لفنانين كث

الظروف السياس���ية في مكان سكناهم، أو بس���بب النظام اإلسرائيلي المحتل 

والقمعي، أو بس���بب قَي���م المجتمعات التي ينتمون اليه���ا. هناك أيضا حاول 

المنظمون اس���تخدام حملة ال�BDS )المقاطعة االقتصادية والثقافية الدولية 

إلس���رائيل( لغرض إنتاج عالق���ات عامة للمعرض، فعرضوا أنفس���هم كضحية 

لوضعية عش���وائية ليس���ت متعلقة بهم، وبرروا أفعالهم بنواياهم الحسنة. 

يومه���ا أيضًا ثارت معارضة جماهيرية حادة وغضب ش���ديد على هذه الفعلة 

الحقيرة«.

وف���ي مقارنة مع المعرض قيد البحث، تق���ول افتتاحية التحرير: »لكن هناك 

)في بينالي س���خنين( على األقل لم يفاخر المنظمون بفعلة الس���رقة وعرضها 

كخطوة ثورية وال بالتجاهل الفظ إلرادة الفنانين كفعل »تعزيز واقع من التعاون 

والحوار في الش���رق األوسط، واقع بدون حروب واحتالل، عالم بدون حدود«، على 

حد قول منظمي معرض »فنون عربية مس���روقة«. في حالة سخنين تم استعارة 

األعمال من مجموعة FRAC وتم إنزالها حين طلبت المجموعة الفرنس���ية ذلك، 

وفي ضوء طلب الفنانين إلغاء اإلعارة حين علموا بعرض اعمالهم في إس���رائيل 

خالفا إلرادتهم وبدون علمهم. بل إن أحد الفنانين ذهب إلى حد االدالء بمقابلة 

لصحيف���ة »هآرتس« ش���رح فيها األض���رار التي قد يتعرض له���ا نتيجة لهذا 

التالع���ب بالعقول. يومها كتبنا، وكتب كثي���رون آخرون، حول األضرار الممكنة 

التي قد تلحق نتيجة هذه الفعلة بفنانين ومبدعين وكذلك بنش���اطات رفض، 

بحوارات، بأش���كال تعاون، وبإمكانيات تضامن أساسي، قائمة على مستويات 

جماهيرية مختلف���ة، وأكدنا على واجب المجتمع الثقاف���ي بالتنصل من هذه 

الفعلة الخطيرة وبإدانتها«.

»بماذا يختلف موقف منظمي المعرض عن موقف حكومة اليمين في إسرائيل؟«
المجل���ة توقفت أيضًا عن���د محاولة منظمي معرض »فنون عربية مس���روقة« 

عرض أنفسهم كمن يحملون رسالة راديكالية، وتقول عنهم: »يبدو أن منظمي 

المعرض في تل أبيب لم يتعلموا ش���يئًا من ذل���ك. واعتقدوا أن مجرد وعيهم 

ع في المعرض أوراق تش���مل الحق���وق الفكرية وقائمة 
ّ
المش���كلة )فعال – توز

مراجع حول الحّيز العام( واإلعالن عن ذلك، ال يعفيهم من المس���ؤولية فحسب، 

ب���ل يضيف طبقة من الراديكالية المزعومة ألفع���ال الخداع والنصب المهينة 

التي أقدموا عليها. بدال من إنزال األعم���ال واصلوا المحاججة وكأنهم محامون 

انين لعلمنا بعدم رغبتهم بعرض أعمالهم 
ّ
أنه »اخترنا عدم نش���ر أس���ماء الفن

في إس���رائيل كجزء من المقاطعة الثقافية العربية والعالمية لدولة  إسرائيل، 

وكي ال نف���رض عليهم تعاونًا ال يرغبون به، وبهدف عدم تعريضهم لس���يف 

االنتقاد واتهامات الخيانة ».  فعال بوس���ع الفن إنتاج وتطوير حوار، ولكن ليس 

بواسطة فعل اغتصاب، حتى لو أرفقت به اقتباسات لفوضويين من العام 1840 

ودعوة إلى »حوار مفت���وح« )المنظمون هم من يحددوا قواعده(. إن من يمارس 

م. عمليًا، النقاش���ات من النوع 
ّ
االحتالل يس���رق ثم يأمر ضحية االحتالل بالتكل

ال���ذي يذهب اليه المعرض تجري طوال الوقت، من دون حاجة للفرض واإلكراه، 

الخداع والترويج الشخصي العدواني«.

إن مث���ل هذه األفع���ال التي قام بها البينالي في س���خنين والمعرض في 

فض���اء الع���رض الجديد في جنوب ت���ل أبيب »تدوس بفظاظ���ة جلفة إرادة 

الفنانين المعروضين بعدم عرض أعمالهم في إسرائيل، انطالقا من موقف 

يطال���ب بإنهاء االحتالل اإلس���رائيلي ويعارض التطبيع ال���ذي يتعاطى مع 

»ص���راع«. هذا ليس فعال  الطرفين كمتس���اوي المس���ؤولية ومع االحتالل ك�

عنيف���ا فقط بل ينط���وي على جهل، س���خافة وخداع« تؤك���د مجلة »توهو« 

وتتعاطى مباشرة مع الجذور السياس���ية لهذا المسلك إذ تكتب: »فوق كل 

شيء، يبدو أنه يتغذى من المزاج السياسي السائد في دولة إسرائيل والذي 

ال يمكن فصله عن السياس���ة اإلسرائيلية العنيفة، العنصرية، االستغاللية 

والمحتل���ة، والتي يمكن مالحظة آثارها على امتداد الطيف السياس���ي كله 

تقريبا، وفي كل نقطة من الحيز العام. إلى ذلك يجب أن ُينسب االستعراض 

الذاتي المس���تهجن، إن لم نقل المعيب، للمنظمين وكأنهم ضحايا الوضع 

الس���ائد، وليس أنهم يقومون بفعل سرقة ودوس غير أخالقي بحكم مكانة 

القوة واالس���تعالء. وال يهم كم سيقومون بقفزات أكروباتيكية، وما اذا كان 

المعرض يقع في س���خنين أو في ش���ارع هش���ارون في تل أبيب. ويجب أن 

ننس���ب إلى ذلك المزاج الس���ائد ذاته، محاولة اس���تمالك كل رد فعل على 

الحدث )بما يش���مل هذا الرد طبعا( وكأنه ناتج ايجابي للحدث نفس���ه، ولم 

يك���ن ليتم لواله. إن رد الفعل المس���تعلي والمس���تخف ومكّمم األفواه من 

قبل المنظمين على أقوال الفنان���ة والممثلة رائدة أدون خالل حفل افتتاح 

المعرض، ش���كل بالضبط مثاال دقيقا لما يقف خلف تلك »النوايا الحس���نة« 

التي يتش���دقون بها. من المهم التأكيد: كي تك���ون فنانا أو قّيمًا ال يكفي 

أن تعلن هذا عن نفس���ك. هناك حاج���ة ألن يتم قبولك بهذه الصفة. ونحن 

نرفض. نحن نراكم على حقيقتكم: فالس���فة مزعوم���ون ومنظّرون مزيفون، 

وش���خوص إعالم وعالقات عامة تفتقرون إلى عمود فق���ري أخالقي. ما الذي 

يتبقى من »الفن والسياس���ة« إذا كانت النتيجة اس���تخداما انتهازيًا للفن؟ 

بم���اذا يختلف موقف منظمي المعرض، الذين يّدعون اليس���ار الجديد، عن 

موقف حكومة اليمين في إسرائيل؟«.

معرض في تل أبيب يجاهر بسلب أعمال عربية وعرضها برغم إرادة أصحابها لضرب المقاطعة!

ملصق المعرض.

المجلة الفنية المستقلة »توهو« التي تستقر في تل أبيب:

ما الذي يتبقى من »الفن والسياسة« إذا كانت النتيجة استخدامًا انتهازيًا للفن؟

ممتلكاته والتصرف بها كملك خاص!

لعب الدور األحّب على القلب االسرائيلي الشائع: دور الضحية
هذا النص الذي يكشف العديد من طبقات تفكير وتوّجه وعقلّية الغطرسة لدى 

أصحابه احتوى على التصريح المقتض���ب التالي: »غالبًا ما يتطلب من الفن تخطي 

الحدود األخالقية والقانونية والمعيارية بغية التقدم إلى األمام«..

ك ما ليس لهم، في الّس����لب، وهو 
ّ
هنا يتقدم����ون خطوة لألمام في معرض تمل

ك للفن حين يق����وم بدور مقاِوم للهيمنة بمختلف تجلياتها، فتراه يس����لك 
ّ
تمل

كمقاِوم الحتالل أو عدوان يضطر اضرارا لرفع س����الح. لكن هذا ال ينطبق أبدًا على 

م����ن يتحّرك في حّيز الق����وي المهيمن العدواني، فيس����لب اآلخرين ممتلكاتهم 

ويتصّرف بفظاظة بها ناسبًا لذاته صفة من يتخطى الحدود لتحقيق غرض نبيل. 

هناك نوع من الغطرس����ة التي تبعث على الحماقة لدى ممارس����يها بدرجات غير 

قابلة للتخّيل.

وكأن هذا كله ال يكفي، فق���د أدلى بعض منظمي المعرض بتصريحات لعبوا من 

خاللها الدور األحّب على القلب االسرائيلي الشائع: دور الضحية. أحدهم قال بحسب 

صحيفة »هآرتس« إن »المعرض المش���ار إليه يمثل نوع���ًا مختلفًا من األداء، حيث 

يثير أسئلة عن العالقة بين الفن ومؤسساته، وعن كيفية التعامل مع القانون، ومع 

الواقع، ومع االتفاقات السياس���ية، ومع حمالت مثل حملة مقاطعة إس���رائيل )بي. 

دي. إس(، ومع الحكومة اإلس���رائيلية... فكرة المعرض نش���أت عندما حاولنا إقامة 

مع���رض عادي يضم أعمااًل عربي���ة برضى أصحابها، ولكننا لم نس���تطع أن نحصل 

عل���ى موافقتهم، حيث إنهم إما تجاهلونا أو رفضوا«. وقالت أخرى »نحن نحتاج إلى 

س���الم في وقت ال يتقدم السالم... وقد مددنا أيدينا، لكن مبدعيها رفضوا وأعطونا 

ظهورهم، نحن نعرف أن هذا فعل أح���ادي الجانب«. الطريق التي يقترحها هؤالء 

ك ممتلكاتهم. وهو ما 
ّ
لتحقيق الس���الم المفقود هو المزيد من سلب الضحايا وتمل

تفعله المؤسس���ة الحاكمة في إس���رائيل بجميع مركباتها. ومن هنا القول إن هذا 

فة جدًا لفعل 
ّ
المعرض ل�«الفنون العربية المسروقة« قد جّسد في العمق صورة مكث

ك عنوة، من إنتاج مؤسسة إسرائيل الرسمية.
ّ
وفكرة السيطرة والتمل

إمكانية مقاضاة الجانب اإلسرائيلي في المحاكم الدولية
ركز عدد )قليل( من وس���ائل اإلعالم العربية على الحدث، ونقل أن بعض الفنانين 

العرب وبينهم وليد رعد )لبنان( ووائل شوقي )مصر(، ممن سرقت أعمالهم، سارعوا 

إلى إدانة المعرض س���واء عبر مواقع التواصل االجتماعي وفي تصريحات صحافّية. 

وتحدث بعضهم عن مش���اورات يجرونها مع جهات قانونّية بشأن مقاضاة منظمي 

المع���رض والغاليري ف���ي محاكم دولّية. وه���م يقولون إن هذه الس���رقة العلنّية 

لألعمال الفنّية العربّية ليس���ت ظاهرة معزولة عن سياق تاريخي منذ مئة عام على 

األقل يقوم على مبدأ س���رقة حقوق اآلخرين ف���ي التاريخ والجغرافيا والثقافة بكل 

تجلياتها لمصلحة مشروع استيطاني عنصري يقوم على إلغاء اآلخر.

الفنان وائل ش���وقي قال في تصريح إعالمي: »ما اله���دف من كونك لصًا وفخورًا 

بفعل���ك هذا؟ على أّي حال هذا لن يغير من األمر ش���يئًا، كل هؤالء الفنانين الذين 

عرضت لوحاتهم بمن فيهم أنا، ضد عرض أعمالهم في إسرائيل. لقد جعلتم هذه 

غ وكالءه في لندن وفي بيروت، بإمكانية 
ّ
النقطة أكثر وضوحًا«. وقال ش���وقي إنه بل

مقاضاة الجانب اإلسرائيلي في المحاكم الدولية.

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

 » قريبًا عن »

تحوالت الحكم العسكري 
في الضفة الغربية

خــالـــد عــنــبــتــاوي

االقتصاد الفلسطيني في الداخل
الـــواقــع، اآلفــاق والــتــحــديــات


