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كلمة العدد
ننــر هــذا العــدد بعــد انتخابــات ثالثــة عــى
التــوايل يف إرسائيــل ،ويف ظــل أزمــة الكورونــا .ال
أحــد يعــرف كيــف ســتنتهي األزمتــان ،ولكــن
إذا كانــت الكورونــا أزمــة صعبــة وحقيقيــة
وخطــرة ،وإذا كان معظــم االعتقــاد أنهــا ســتكون
عابــرة ،فاألمــر ال يبــدو كذلــك عندمــا يــدور
الحديــث عــن االتجاهــات واألزمــات السياســية
يف إرسائيــل .ظاهــر األزمــة هــو صعوبــة تشــكيل
حكومــة ،وقضيــة محاكمــة نتنياهــو ،لكنهــا يكمــن
يف عمقهــا وجوهرهــا الســؤال حــول موقــع وجــود
الفلســطينيني يف إرسائيــل ومكانتهــم ورشعيتهــم،
وحــدود العمــل الســيايس املتــاح أمامهــم،
ومســتقبل إرسائيــل وهويتهــا عمومــا .قــد يكــون
مــأزق الحكومــة آنيًــا ،لكــن املــأزق الســيايس ال
يبــدو طارئــا أو آنيــا .مــع ذلــك ارتأينــا أن نؤجــل
الرتكيــز عــى هــذه املواضيــع ،عــى اعتبــار أننــا ال
نــزال يف بدايــة الحــدث ،ومــن األجــدر أن نتعاطــى
معــه بعــد أن ينتهــي كــي يكــون للحديــث معنــى
وجــدوى.
أمــا محــور هــذا العــدد فهــو موضــوع مقلــق
جــدا ،وأصبــح الشــغل الشــاغل لــدى الفلســطينيني
يف إرسائيــل ،إنــه موضــوع العنــف بشــكل عــام،
والجريمــة املنظمــة بشــكل خــاص .الجريمــة
املنظمــة هــي خطــر حقيقــي ألنهــا تحــاول إعــادة
تشــكيل مفاهيــم املجتمــع ،تنظــم مــن جديــد
القــوى االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتعيــد ترتيــب
مســاحات النفــوذ والســيطرة .ليســت الجريمــة
املنظمــة مجــرد تراكــم عــريض ألحــداث قتــل أو
اعتــداء ،إنمــا تحويــل هــذه األعمــال وممارســتها
باعتبارهــا جــزءا مــن منظومــة اجتماعيــة
واقتصاديــة ،ومــن مبنــى يحــاول أن يفــرض قيمه
وأدواتــه عــى املجتمــع برمتــه.
يرتفــع منســوب الجريمــة املنظمــة يف املجتمــع
الفلســطيني ،يف حــن نشــاهد هبــوط منســوبها

يف املجتمــع اليهــودي ،مــا يــي أن هنــاك شــيئا
مــا بنيويــا يتعلــق بالرشطــة وأولوياتهــا ،وال
يتعلــق بقدراتهــا .املعضلــة الكــرى التــي تواجــه
الفلســطينيني يف الداخــل هــي القناعــة بأنــه ال
يمكــن مواجهــة الجريمــة املنظمــة بــدون قــرار
حاســم مــن الرشطــة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة
أخــرى ازديــاد القناعــة أن الدولــة والرشطــة
ليســت الحــل ،إنمــا هــي املشــكلة أصــا ،وذلــك
ألنهــا معنيــة باإلبقــاء عــى حالــة اإلجــرام املنظــم
مــا دام يمــارس عــى املواطــن الفلســطيني فقــط.
هنــاك أســباب كافيــة لالعتقــاد بــأن الرشطــة
تســتفيد مــن حالــة اإلجــرام املنظــم وتوظفهــا،
وتســتعملها كطريقــة ســيطرة وتحكــم باملجتمــع
الفلســطيني.
حاولنــا يف هــذا العــدد أن نجمــع الكثــر مــن
الخــراء يف املجــال ،ومــن وجهــات نظــر مختلفــة،
مــن ناحيــة ،حاولنــا اســتعراض الظاهــرة
وعمقهــا ،وحاولنــا فهمهــا مــن جوانــب عــدة:
الجانــب االقتصــادي ،دور املدرســة وجهــاز
التعليــم كمثــال .كذلــك تحــوي املقــاالت مراجعــات
لــأدوات وطــرق النضــال التــي اتخذتهــا القيــادة
الفلســطينية يف الداخــل ملواجهــة مشــكلة اإلجــرام،
وتقييــم هــذه التجربــة.
ويف نهايــة األمــر ،يمكــن القــول إن معالجــة
ســؤال اإلجــرام املنظم بــن الفلســطينيني يف الداخل
يشــر إىل املعضلــة الكــرى التــي تــي إىل تعقيــد
وضعهــم ،والذيــن لزامً ــا عليهــم مطالبــة الرشطــة
اإلرسائيليــة أن تحميهــم مــن اإلجــرام املنظــم،
عــى الرغــم مــن القناعــة بــأن رشطــة إرسائيــل
موجــودة أصــا لقمعهــم واســتعدائهم .إن دراســة
هــذا التعقيــد مــع تفاصيلــه الدقيقــة لهــو مدخــل
ممتــاز لفهــم طبيعــة إرسائيــل مــن ناحيــة،
وطبيعــة العمــل الســيايس لــدى الفلســطينيني يف
إرسائيــل مــن ناحيــة أخــرى!

المحتـــويـــــات
الفلسطينيون في إسرائيل :العنف
ّ
والجريمة واإلجرام المنظم
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العنف في المجتمع الفلسطيني في
إسرائيل – نحو معالجة نظرية وعملية/
أسعد غانم

يحــاول هــذا املقــال تقديــم رؤيــة تنطلــق مــن رضورة
وجــود فهــم شــمويل لظاهــرة العنــف ،بعــد تبيــان أوجــه
القصــور النظــري والعمــي الــذي يعــري مقاربــة قضيــة
ارتفــاع وتــرة العنــف يف املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل.
ويضيــف الكاتــب أن تقديــم قــراءة نظريــة يشــكل بدايــة
ملعالجــة متكاملــة ،واملســاهمة يف وضــع حلــول شــاملة،
قــد تســتطيع ،إذا تــم تنفيذهــا ،ضبــط حالــة العنــف
املتفاقمــة ،وربمــا العــودة بمجتمعنــا إىل «حالــة طبيعيــة»
للعنــف والجريمــة.
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الجريمة المنظمة في المجتمع
الفلسطيني في إسرائيل/
سهى ّ
عراف

يتنــاول املقــال موضــوع الجريمــة املنظمــة يف املجتمــع
الفلســطيني يف الداخــل ،فهــي ظاهــرة متميــزة يجــب
التعامــل معهــا كظاهــرة خاصــة ،لهــا مميزاتهــا املنفــردة
التــي تختلــف عــن ظاهــرة الجريمــة العاديــة ،وتختلــف
عــن ظاهــرة العنــف بشــكل عــام.
عنــد الحديــث عــن الجريمــة املنظمــة نكــون أمــام
منظومــة اجتماعيــة واقتصاديــة مرتبــة ومركبــة ،ذات
نظــام إداري وهيكليــة تنظيميــة يســعى أعضاؤهــا إىل
جنــي مكاســب ماديــة ،وتســعى عصابــات الجريمــة
املنظمــة إىل التغلغــل يف النســيج االجتماعــي واالقتصــادي،
وتســعى إىل كســب املكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.
وتحــاول أن تعــرض نجــاح أعضائهــا باعتبــاره نجاحــا
اقتصاديــا ،وقــوة اإلجــرام واالبتــزاز واالحتيــال كنــوع مــن
النشــاط االقتصــادي الرشعــي.
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تفسير الجريمة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل:
العوامل االجتماعية االقتصادية في
مقابل العوامل الثقافية/
سامي ميعاري

يفحــص هــذا البحــث نمــاذج الجريمــة عنــد الجماعــات
الدينيــة واإلثنيــة املختلفــة يف إرسائيــل ،مــع الرتكيــز عــى
الفــرق بــن معــدالت الجريمــة عنــد اإلرسائيليــن مــن
األكثريــة اليهوديــة وعنــد مجتمــع األقليــة الفلســطينية.
ويشــكل املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل مجموعــة أقليــة
تشــمل ُخمــس الســكان .لهــذا املجتمــع ســماته الخاصــة
الفريــدة التــي لهــا تأثــر عــى نمــاذج الجريمــة بــن
أعضائــه .ال يُنــر حتــى اليــوم بانتظــام ســوى القليــل
مــن اإلحصائيــات حــول الجريمــة ،واإلحصائيــات املتوفــرة
نــاد ًرا مــا تصنِّــف تــوزع الجريمــة حســب املجموعــة
الدينيــة ،أو تحــدد شــكل الجريمــة ونوعهــا .ويهــدف هــذا
البحــث إىل س ـ ّد هــذه الفجــوة.
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ّ
ّ
العربي:
المدرسي في التعليم
العنف
أسبابه ،طرق الوقاية والعالج/
خالد أبو عصبة

يتنــاول هــذا املقــال ظاهــرة العنــف املــدريس ،وهــي
تشــهد ،عــى غــرار العنــف يف مجــاالت أخــرى ،تفاقمً ــا
متســارعً ا.
عنــد تنــاول موضــوع العنــف علينــا أن نعــي أنّنــا نقف
أمــام مشــكلة ّ
معقــدة ومر ّكبــة ال ترجــع إىل عامــل واحــد،
وإنّمــا هنــاك مجموعــة عوامــل اجتماعيّــة ،اقتصاديّــة،
سياســيّة ونفســيّة مرتبطــة بهــذه الظاهــرة .مــن هنــا
ينبغــي ّأل نكتفــي بالوقــوف عنــد مناقشــة الظاهــرة ،بــل
علينــا أن نتخ ّ
طــى النقــاش ،وأن نتّجــه إىل دراســة عوامــل
الخطــورة املنبئــة بالعنــف ،ثــ ّم وضــع إســراتيجيات
للتعامــل مــع العوامــل األساســية للوقايــة بنــاء عــى هــذه
الدراســات ،ومــن ثــ ّم وضــع تخطيــط مشــاريع وبنــاء
برامــج فعّ الــة ِوفــق ر ًؤى ومنطلقــات علميّــة عديــدة

ّ
للتدخــل بغــرض الحــ ّد مــن الظاهــرة ،أو عــى األقــ ّل
ـدريس
تخفيــف حدّتهــا ،ك ّل هــذا مــن أجــل خلــق جــوّ مـ
ّ
آمــن ،ومدرســة فاعلــة تقــوم بوظيفتهــا املنوطــة بهــا ،ثـ ّم
الوصــول يف النهايــة إىل مرادنــا األوســع واألشــمل ،أال وهــو
ـي القــادر عــى إتاحــة الفرصــة للتقــدّم
الســ ْلم املجتمعـ ّ
والتنميــة املجتمعيّــة.
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العنف والجريمة في المجتمع
الفلسطيني في الداخل:
السياقات االجتماعية والسياسية/
رضا جابر

هــذه املقالــة هــي محاولــة تفكيــك ثــاث منظومــات
معقــدة تشــكل كل واحــدة منهــا رافــدًا مركزيًــا يف فهــم
وتفســر االنفجــار الــذي حــدث يف الســنوات األخــرة مــن
حالــة العنــف والجريمــة داخــل املجتمــع الفلســطيني يف
إرسائيــل .إنهــا محاولــة إلدراك الــروط الخلفية التــي تولد
هــذا االنفجــار .املنظومــة االُوىل هــي املنظومــة االجتماعيــة
ومــا أســميه الحاملــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الخاصــة
للمجتمــع الفلســطيني التــي أفــرزت هــذه الظاهــرة
ومكنتهــا مــن التوغــل يف نســيجها االجتماعــي .الثانيــة
هــي املنظومــة النظاميــة للدولــة ومؤسســاتها املختلفــة،
وخصوصـا ً مؤسســات فــرض النظــام والقانــون .والثالثــة
هــي املنظومــة املتعلقــة بالفــرد الفلســطيني وعالقتــه بذاته
ومحيطــه القريــب .ســأعتمد يف تحليــل هــذه املنظومــات
عــى النظريــات املركزيــة يف علــم اإلجــرام والعلــوم
االجتماعيــة ،وســأُركز أكثــر عــى األخــرة بتشــعباتها
املختلفــة ،آخــذا ً بعــن االعتبــار خصوصيــة املجتمــع
وأفــراده ،وعالقتهــم بنظــام الدولــة.
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من األرشيف
خطة «غوش إمونيم» لتوسيع االستيطان
عام ١٩٧٧
إعداد وترجمة وئام بلعوم

78

مقاالت
انشقاق المستوطنين :دراسة في المأزق
السياسي الذي ّ
يخيم على إسرائيل/
ليف غرينبيرغ

تح ّلــل هــذه املقالــة الطريــق املســدود الــذي وصلــت إليــه
االنتخابــات يف إرسائيــل مــن منظــور مرشوعهــا االســتعماري
االســتيطاني .وهــي تنظــر يف الطريقــة التــي تف ّككــت فيهــا
هويــة النخبــة الحاكمــة القوميــة العلمانيــة ،والفوقيــة يف
الوقــت نفســه ،مــع مــرور الزمــن ،مــا أفــى إىل بــروز
عــدد مــن الطوائــف التــي يناصــب بعضهــا العــداء لبعــض،
إىل حــ ّد بــات معــه الجمــع بينهــا يف ائتــاف تُكتــب لــه
القــدرة عــى البقــاء ينطــوي عــى قــدر أكــر مــن الصعوبــة.
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كيف تقرأ إسرائيل صفقة القرن؟/
جمال زحالقة

مــن رضوريــات مواجهــة «صفقــة القــرن» والتص ـدّي
لهــا رصــد املوقــف أو املواقــف اإلرسائيليــة منهــا وتحليلهــا
وتقييمهــا .يبقــى نــص الخ ّ
طــة ًّ
نصــا عــى ورق ،والســؤال
األهــم هــو ترجمتــه واســتثماره واســتغالله سياســيًا،
وعــى أرض الواقــع ،ويف الحــرب عــى الروايــة ،التــي ال تقل
رضاوة عــن الحــرب الفعليــة .ولعــل الرتجمــة اإلرسائيليــة
لصفقــة القــرن هــي األهــم ،ألن إرسائيــل تســيطر عــى
األرض ،وألنهــا تقــوم فعليًــا باســتغالل الخ ّ
طــة لتحقيــق
مكاســب عــى حســاب الشــعب الفلســطيني وحقوقــه
املرشوعــة .وهــذا املقــال هــو محاولــة لتحليــل وفهــم
قــراءة إرسائيــل ملــا يســمى صفقــة القــرن.
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ّ
الشيوعية تقف وتغني
ّ
القومية والغناء في جوقة رون/
جاسمين حبيب وأمير لوكر-بليتسكي

املوســيقي
يســ ّلط هــذا املقــال الضــوء عــى العالــم
ّ
للشــيوعيّني اإلرسائيليّــن يف خمســينيات القــرن املــايض،
ويســعى لإلجابــة عــن ســؤال حــول :كيــف انعكســت
الهويّــة القوميّــة للشــيوعيّني يف موســيقاهم وشــعرهم؟
وينطلــق املقــال مــن الجــزم بــأن هنــاك مواضيــع كثــرة
ـيوعي يف فلســطني/إرسائيل،
متع ّلقــة بتاريــخ الحــزب الشـ
ّ
مثــل موضــوع املقــال ،قــد أهملــت ،وألقــي بهــا عــى
ـي يف إرسائيــل.
هامــش البحــث التاريخـ ّ
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العالقات البرازيلية ـــ اإلسرائيلية/
محمود الفطافطة

تناقــش هــذه الدراســة عالقــة إرسائيــل مــع إحــدى
أهــم دول أمــركا الالتينيــة وهــي الربازيــل ،وتســتعرض
املواقــف والتغيــرات التــي طــرأت عــى العالقــة بــن
الدولتــن منــذ أربعينيــات القــرن املــايض؛ حيــث كانــت
أصــوات بلــدان القــارة ،ومــن ضمنهــا الربازيــل ،هــي
مــن رجــح قــرار تقســيم فلســطني ،إىل تســعينيات
القــرن العرشيــن؛ حــن باتــت القــارة تدعــم املواقــف
الفلســطينية ،وصــوال ً إىل تــويل اليمــن املتطــرف يف
الربازيــل الحكــم وتحالفــه مــع اليمــن إلرسائيــي .وترصــد
الدراســة املــؤرشات املهمــة التــي طــرأت عــى السياســة
الخارجيــة الربازيليــة تجــاه إرسائيــل يف العقــود املاضيــة،
وإعــادة قــراءة التأطــر التاريخــي لطبيعــة العالقــة
واملواقــف الربازيليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية ،ســيما
بعــد صعــود اليمــن املتشــدد وتحالــف األصوليــات يف كل
مــن الربازيــل وإرسائيــل والواليــات املتحــدة ،وتأثــر ذلــك
عــى رســم حــدود املصالــح الربازيليــة يف العالــم.
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المكتبة -عرض موجز ألحدث اإلصدارات
ّ
اإلسرائيلية/
إعداد :وئام بلعوم

قواعد النشر في مجلة قضايا اسرائيلية
ترحب املجلة بالدراسات واملقاالت ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا االرسائيلية وباملشهد
اإلرسائييل عىل تنوعاته.
يشرتط يف املواد املرسلة االلتزام بمنهج البحث العلمي ،ويشرتط يف املواد أن ال تكون قدمت للنرش يف اللغة العربية يف أية
مجلة أخرى ،سواء أتم نرشها أم لم يتم.
تعرض البحوث عىل محكمني من ذوي االختصاص والخربة ،للتقرير بشأن النرش.
تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إىل بريد مدار اإللكرتونيmadar@madarcenter.org :
يجب أال يتجاوز عدد الكلمات يف الدراسات املرسلة إىل املجلة  6000كلمة ،بما فيها امللخصات والجداول واملراجع ،وأن ال
تتجاوز املقالة  ،3500ومراجعة الكتاب  2000كلمة.
عىل املواد املرسلة مراعاة قواعد التوثيق واالقتباس بحسب املنهج األكاديمي املتعارف عليه ،ووفق التايل:
الكتب :اسم الكاتب (سنة النرش) .اسم الكتاب .مكان الصدور :اسم دار النرش.
مقالة يف كتاب تحرير :اسم املؤلف (سنة النرش)« .اسم املقال» .عند :اسم املحرر (محرّر) ،اسم الكتاب .مكان النرش :اسم
دار النرش ،الصفحات من – إىل.
مقال منشور يف مجلة :اسم املؤلف (السنة)« .اسم املقال» ،اسم املجلة ،املجلد (العدد) ،الصفحات من – إىل.
كتب مرتجمة :اسم املؤلف (سنة صدور الرتجمة) .اسم الكتاب .اسم املرتجم ،مكان النرش :اسم دار النرش.

محور العدد القادم

معاداة السامية والصهيونية واالحتالل

ّ
الفلسطينيون في إسرائيل :العنف والجريمة واإلجرام المنظم

أسعد غانم

*

العنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل –
نحو معالجة نظرية وعملية

مقدمة
تعانــي مقاربــة قضيــة ارتفــاع وتــرة العنــف يف املجتمــع
الفلســطيني يف إرسائيــل مــن قصــور نظــري وعمــي؛ فمــن
ناحيــة ،تميــل األدبيــات االجتماعيــة التــي تعالــج الظاهــرة إىل
التشــديد عــى أســباب قطاعيــة لفهمهــا .مثــاً ،يشــدد مــن
يعمــل يف املجــال البحثــي االقتصــادي عــى التغـ ّ
ـرات االقتصاديــة
واملدخــوالت والفقــر والــراع عــى املــوارد املاليــة ،إلــخ...
ويميــل الذيــن يعملــون يف علــم االجتمــاع إىل تفســرات تأخــذ
باألســباب املتعلقــة باألوضــاع االجتماعيــة ،والتغـ ّ
ـر التــي طالــت
مكانــة الحمولــة والفــرد يف الحيّــز االجتماعــي ،ويميــل الذيــن
* رئيــس الطاقــم املهنــي لصياغــة مــروع لجنــة املتابعــة العليــا «املــروع
االســراتيجي ملكافحــة العنــف والجريمــة يف املجتمــع العربــي» ،محــارض
يف قســم العلــوم السياسـيّة يف جامعــة حيفــا

يعملــون يف بحــث التعليــم والثقافــة إىل تفســرات تشــدد عــى
مضامــن التعليــم والتثقيــف الجماهــري عــى حســاب غريهــا
مــن أســباب .كمــا يقــدّم العاملــون يف مجــال علــم اإلجــرام
والقانــون تفســرات تتعلــق بانعــدام النظــام ،وعــدم قيــام
ســلطات الدولــة ،ومــن ضمنهــا الرشطــة ،بدورهــا.
قــد تكــون هــذه التفســرات صحيحــة عينيــا ،يف مجــاالت
محــددة ،لكنهــا ال تســتطيع تقديــم تفســر شــامل لظاهــرة
تفــي العنــف يف املجتمــع الفلســطيني ،وهنالــك حاجــة ملحــة
ملثــل هــذا الفهــم ،حتــى نقــف عــى أرضيــة ثابتــة تتيــح
معالجتهــا.
مــن ناحيــة ثانيــة ،تميــل التوصيفــات املتعلقــة بالعالجــات
إىل اقرتاحــات قطاعيــة ،تتعامــل مــع العنــف كحالــة يمكــن
معالجتهــا مــن خــال التشــديد عــى مجــاالت عينيــة .فمــن يقول
بــأن الســبب اقتصــادي يشــدد عــى العالجــات االقتصاديــة،

9

عدد ٧٧

ال تنتبه ُ
المعالجات القطاعية بشكل كاف إلى حقيقة ارتفاع العنف في
ّ
المجاالت كلها ،ووصولنا إلى حالة مجتمعية شاملة ،ولذلك فإن أي حلول يجب
أن تبدأ من كون المشكلة شاملة وتتطلب حلوال شاملة ومتكاملة ،وليست
قطاعية فقط.

ومــن ينســب األمــر للتفــكك االجتماعــي يقــرح حلــوال يف املجــال
االجتماعــي ،ومــن يقــرح حلــوال تثقيفيــة وتربويــة يشــدد عــى
دور املــدارس ومراكــز التثقيــف املجتمعــي ،ومــن يعتقــد بــأن
األمــر يتعلــق بإهمــال ســلطات القانــون ،يقــدم حلــوال تتعلــق
بفــرض القانــون والنظــام وتفعيــل دور الرشطــة ،إلــخ ...وهنــا
كذلــك ،هنالــك قصــور جــدي ،ألن املعالجــات القطاعيــة ال تنتبــه
بشــكل كاف إىل حقيقــة ارتفــاع العنــف يف املجــاالت ك ّلهــا،
ووصولنــا إىل حالــة مجتمعيــة شــاملة ،ولذلــك فــإن أي حلــول
يجــب أن تبــدأ مــن كــون املشــكلة شــاملة وتتطلــب حلــوال
شــاملة ومتكاملــة ،وليســت قطاعيــة فقــط.
فيمــا يــي ،ســوف أحــاول تقديــم رؤيــة تنطلــق مــن رضورة
وجــود فهــم شــمويل للظاهــرة ،كمــا أن تقديــم قــراءة نظريــة
تشــكل ،يف نظــري ،بدايــة ملعالجــة متكاملــة ،واملســاهمة يف
وضــع حلــول شــاملة ،قــد تســتطيع ،إذا تــم تنفيذهــا ،ضبــط
حالــة العنــف املتفاقمــة ،وربمــا العــودة بمجتمعنــا إىل «حالــة
طبيعيــة» مــن العنــف والجريمــة.

حالة مجتمعية
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منــذ شــهر أكتوبــر ســنة  ،2000تــرر اآلالف مــن أبنــاء
املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل مــن أحــداث العنــف وجرائــم
قتــلُ ،
وقتــل منهــم خــال األعــوام الـــ  19األخــرة مــا ال يقــل
عــن  1300شــخص ،وأصيــب مــا يقــارب  ،5000بحيث أشــارت
مصــادر إىل ارتفــاع نســبي بظاهــرة العنــف ،مــا جعــل منهــا
أكــر التحديــات التــي واجهــت هــذا املجتمــع ،وأزاحــت جانبــا،
ولــو مرحليــا ،النضــال ألجــل املســاواة ،وإبطــال القوانــن
العنرصيــة يف إرسائيــل والنضــال إلنهــاء االحتــال وقضايــا
1
مهمــة أخــرى ،بهــدف التعامــل مــع هــذا التحــدي.
تشــر األبحــاث األخــرة أن نســبة العنــف يف املجتمــع
الفلســطيني يف الداخــل متزايــدة ،فبــن الســنوات 2016-2014
كانــت نســبة ضحايــا العنــف العــرب قــد وصلــت لـــ  %64مــن

مجمــوع الضحايــا ،فيمــا كان %57مــن املشــتبهني بجرائــم
القتــل مــن العــرب ،ووصلــت نســبة املشــتبه بهــم بحيــازة
ســاح غــر قانونــي إىل  %82مــن بــن هــذه الفئــة 2.وقــد
وصــف بــادي حســييس ،املختــص يف هــذا املجــال مــن الجامعــة
العربيــة ،الوضــع بمــا يــي« :ال يــكا ُد يم ـ ّر يــو ٌم دون أن نســمع
ـي،
عــن حــادث إطــاق نــار أو جريمــة قتــل يف املجتمــع العربـ ّ
بحيــث تُظهــر املعطيــات ّ
أن نســبة املواطنــن العــرب الذيــن
يُقتلــون أكثــر بثالثــة أَضعــاف مــن نســبتهم السـ ّكانية العامــة.
ً
ّ
ضعفــا ممّ ــا هــو عليــه
وأن حــوادث إطــاق النــار أكثــر بـــ12
الحــال يف املجتمــع اليهــوديّ يف إرسائيــل .معطيــات مُقلقــة
نالحظهــا يف الســنوات األخــرة ،وهــي آخــذة يف التفاقــم .تُخ ّلــف
هــذه الظاهــرة الكثــر مــن الضحايــا ،وتُثــر مشــاعر الفــوىض
وتغيــب األمــن واألمــان يف البلــدات العربيّــة ويف بعــض املــدن
3
املختلطــة».
وقــد أفــادت اســتطالعات الــرأي يف املجتمــع الفلســطيني
خــال الســنوات األخــرة إىل أن مشــكلة العنــف تقــض مضاجــع
أغلبيــة أبنــاء املجتمــع ،ويعتربونهــا القضيــة األكثــر الحاحــا
للعــاج .وعــى الرغــم مــن ضلــوع عصابــات اإلجــرام يف جــزء
كبــر مــن حــاالت العنــف ،والقتــل تحديــدا ،إال أنــه مــن الواضــح
تمامــا بــأن القضيــة هــي «حالــة مجتمعيــة» عامــة ،طــرأت عــى
مجتمعنــا ألســباب كثــرة ،وهــي بحاجــة لفهــم شــامل ،ولتعامــل
يســتطيع يف نهايــة املطــاف العــودة إىل «وضــع طبيعــي» يف
تجليــات العنــف وانتشــاره ،وال يمكــن االكتفــاء باإلشــارة إىل
تعاظــم دورعصابــات اإلجــرام املنظمــة ونفوذهــا كتفســر
أســايس للظاهــرة اآلخــذة –عــى مــا يبــدو -يف التفاقــم.
وممــا ال شــك فيــه ،أن العنــف يف غالبيتــه هــو ظاهــرة داخلية،
ال تــدور عــى خلفيــة صــدام مــع الدولــة –عــدا حــاالت اعتــداء
الرشطــة وقــوى األمــن املتكــررة عــى مواطنــن عــرب وعــى
خلفيــات مختلفــة ،وهــذا النــوع ليــس موضوعنــا هنــا يف هــذه
الورقــة .كان غالبيــة الضحايــا الذيــن اعتــدي عليهــم أو قتلــوا

منذ شهر أكتوبر سنة  ،2000تضرر اآلالف من أبناء المجتمع الفلسطيني في إسرائيل
ُ
من أحداث العنف وجرائم قتل ،وقتل منهم خالل األعوام الـ  19األخيرة ما ال يقل عن
 1300شخص ،وأصيب ما يقارب  ،5000بحيث أشارت مصادر إلى ارتفاع نسبي بظاهرة
العنف ،ما جعل منها أكبر التحديات ،بحيث أزاحت جانبا ،ولو مرحليا ،النضال ألجل
المساواة ،وإبطال القوانين العنصرية في إسرائيل والنضال إلنهاء االحتالل.

مــن املواطنــن العــرب مــن داخــل املجتمــع العربــي ،وكذلــك
مــن ارتكبــوا تلــك االعتــداءات .فمثــا ،أشــارت إحصائيــات
مختلفــة إىل أن  ٪65مــن النســاء ضحايــا العنــف قتلــن عــى يــد
أزواجهــن ،بينمــا لوحــت معطيــات أخــرى بــأن حصــة املجتمــع
العربــي مــن مجمــع جرائــم العنــف ال ُكليــة ،تســاوي النصــف.
وذلــك عــى الرغــم مــن أن الحديــث يــدور عــن أن الفلســطينيني
يشــكلون أقليــة يف املجتمــع اإلرسائيــي.
كمــا ولخصــت بعــض املعطيــات حالــة العنــف املســترشي يف
املجتمــع العربــي باإلشــارة إىل أن  ٪49مــن الســجناء الجنائيــن
يف الســجون اإلرسائيليــة هــم مــن العــرب ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار حقيقــة أن غالبيــة املجرمــن ال يتــم القبــض عليهــم،
فنســبة الكشــف عــن الجرائــم من طــرف الرشطــة اإلرسائيليــة
يف املجتمــع العربــي هــي قليلــة جــدا ،حيــث تتقاعــس الرشطــة
يف التحقيــق ،وحــل هــذه القضايــا وغريهــا مــن قضايــا العنــف،
مقارنـ ً
ـة بالجرائــم املثيلــة التــي تقــع يف املجتمــع اليهــودي.

إطار تحليلي
ملــاذا تفاقــم وضــع العنــف يف املجتمــع الفلســطيني يف العقــد
األخــر؟ مــاذا حصــل داخليــا وأدى إىل حالــة مجتمعيــة مريضــة،
تعــر عــن نفســها مــن خــال العنــف والجريمــة؟
4
تعــزو التقاريــر أســباب العنــف لعــدة عوامــل ،منهــا
انعــدام األمــن ،وعــدم أخــذ الرشطــة لدورهــا يف املجتمــع
العربــي ،وانعــدام الثقــة بــن الجماهــر العربيــة والرشطــة،
لدرجــة تنظــر فيهــا الرشطــة للعــرب كعــدو ،وليــس كمواطنــن
يســتحقون األمــن والحيــاة الكريمــة ،عوامــل الفقــر والبطالــة
وانعــدام الفــرص للشــباب ،إىل جانــب مســتوى تعليـ ٍم منخفــض،
وفقــر يف الحصــول عــى الخدمــات ،إضافــة لألزمــات املرافقــة
للتمــدن والتحديــث ،والتــي تضعــف ســلطة األرسة والتقاليــد،
وتــؤدي إىل تفاقــم الرصاعــات داخــل األرسة ،وبــن الجــران ،ويف
املجتمــع ككل ،ومــا يرافــق ذلــك مــن حالــة االغــراب والغضــب

املوجــه للمجتمــع والدولــة .فيمــا يعــزو حيــدر انتشــار العنــف
يف املجتمــع العربــي لعنــف الدولــة الســيايس 5،ويتمثــل ذلــك
بسياســات الحكومــة ،ظاهــرة العنرصيــة بتجلياتهــا املختلفــة،
بمــا يشــمل القوانــن العنرصيــة ،التعـ ّرض للمواطنــن وأماكنهــم
العامــة واملقدســة ،وهــدم بيوتهــم .كمــا أن العنــف بشــكل عــام،
وكمــا يــورد عــي 6اســتنادا ً لبحــث جيبوروغرانيــاك لعــام
»1996ينبــع مــن أســباب كثــرة ،وتشــارك فـــي تبلورهــا
عوامــل تطــور داخليــة ،وعوامــل فســيولوجية ونفســية ،وعوامــل
خارجيــة مثــل :توفــر الســاح ووســائل قتاليــة جديــدة ،تأثــر
املجتمــع القريــب ،وتأثــر البيئــة».
ـي يف مرحلــة جديــدة
يقــول دويــري« 7يعيــش املجتمــع العربـ ّ
انخفــض فيهــا عنــف الســلطة االجتماعيّــة ،وارتفــع فيهــا
العنــف الطائــش أو ا ُملن ْ ـ َزاح ،وال س ـيّما لــدى الشــباب .ليــس يف
اإلمــكان إعــادة عجلــة التاريــخ إىل الــوراء ،وال يمكــن القبــول
بحالــة االنفــات الســائدة».
يؤكــد دويــري أن عــى مجتمعنــا أن يتبنــى قيــم التعدديــة
واحــرام اآلخــر ،وينتهــج الحــوار بــن فئاتــه ومرجعياتــه
املختلفــة ،ويضــع املســؤولية عــى القيــادات السياســيّة
واالجتماعيّــة ،حيــث عليهــا توجيــه اإلحبــاط نحــو قنـ ِ
ـال
ـوات نضـ ٍ
ـخيص يف الحــوار
بَنّــا ٍء ،باإلضافــة إىل إعطــاء املثــال والنمــوذج الشـ ّ
واحــرام الغــر َ
وســعَ ة الصــدر.
يضيــف دويــري« :تَحَ ُّمــل األهــل واملع ّلمــن للمســؤوليّة أم ـ ٌر
ال يَحتمــل التأجيــل .عليهــم تَحَ مُّــل مســؤوليّة تعليــم األبنــاء
والطـاّب أنمــا َ
ط تفكـ ٍر ومواجَ هــةٍ غــر عنيفــة لحــاالت اإلحبــاط
أو لح ـ ّل الرصاعــات؛ وهــذا أمــر ممكــن ويتط ّلــب تجنُّــد مراكــز
الخدمــات النفسـيّة واملستشــارين الرتبويّــن ومكاتــب الرفــاه من
أجــل مرافقــة املــدارس واألهــل يف هــذه ا َملهَ مّ ــة».
إذا ً تتعــدد أســباب العنــف وتتنــوع منطلقاتهــا ،ويمكــن أن
تكــون متداخلــة ،كمــا ويرافــق اســتخدام العنــف أحيان ـا ً أكثــر
مــن ســبب ،وبالتــايل ،يــدور الحديــث عــن رزمــة ،وعــدد مــن
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لخصت بعض المعطيات حالة العنف المستشري في المجتمع العربي باإلشارة إلى
أن  ٪49من السجناء الجنائيين في السجون اإلسرائيلية هم من العرب ،مع األخذ
بعين االعتبار ،حقيقة أن غالبية المجرمين ال يتم القبض عليهم ،فنسبة الكشف
عن الجرائم من طرف الشرطة اإلسرائيلية في المجتمع العربي هي قليلة جدا،
حيث تتقاعس الشرطة في التحقيق ،وحل هذه القضايا وغيرها من قضايا العنف،
ً
مقارنة بالجرائم المثيلة التي تقع في المجتمع اليهودي.

الحلــول باتجاهــات مختلفــة ،كمــا أن األســباب منهــا املبــارش،
ومنهــا غــر املبــارش.
قــد تســتطيع التفســرات أعــاه ،وغريهــا ليــس هنــا املقــام
لرسدهــا ،إعطــاء إجابــات عينيــة حــول تفاقــم أحــد أشــكال
العنــف ،لكنهــا ال تعطــي تفســرا شــامال لهــذه الظاهــرة ،مــن
ناحيــة ثانيــة مــن الســهل أن نشــر إىل مجتمعــات عربيــة أخرى،
تمــر بالظــروف نفســها ،لكنهــا ال تعانــي مــن مســتويات العنــف
نفســها ،بمــا يف ذلــك املجتمعــات الفلســطينية يف الضفــة والقدس
وغــزة والشــتات ،وحتــى املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل
نفســه حتــى نهايــة القــرن العرشيــن ،وبذلــك ،ال تعطــي هــذه
التفســرات -برأيــي -إجابــة كافيــة وشــاملة لظاهــرة العنــف،
وتفاقمهــا يف العقــد األخــر .وباعتقــادي ،فــإن ذلــك ممكــن
فقــط مــن خــال فهــم الســرورة العامــة للمجتمــع الفلســطيني،
والتــي تــم التعبــر عنهــا مــن خــال ظواهــر تراجــع واضحــة،
ومنهــا ظاهــرة تفاقــم العنــف .فمــا الــذي حصــل؟ وكيــف
يمكننــا أن نفهــم هــذا التطــور؟
تعــود هــذه الحالــة أكثــر مــن أي يشء آخــر إىل تراجــع
املرجعيــات التــي تســتطيع ضبــط النــاس وتنظيمهــم بســبب
املــأزق املركــب لألقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل ،والــذي تطــور
جديــا يف العقديــن األخرييــن .واملرجعيــات قــد تكــون أنماطــا أو
قيمــا أو افــكارا ،وقــد تكــون مؤسســات ،أو حتــى قــد تتمثــل يف
قيــادات فرديــة لهــا دور مركــزي يف التحكــم بالحالــة املجتمعيــة.
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تتشكل هذه املرجعيات يف ثالثة مجاالت أساسية:
أوال :مرجعيــات اجتماعيــة ودينيــة .والقصــد هنــا لقيــم
ـان اجتماعيــة كانــت يف املــايض أكثــر
ومعتقــدات ومبـ ٍ
قــدرة عــى ضبــط املجتمــع والتحكــم بــه .عــى ســبيل
املثــال ،كانــت ملديــر املدرســة واملعلمــن ،حتــى
قبــل عامــن ،قيمــة اجتماعيــة كمرجعيــات للطــاب
وألهاليهــم ،تراجعــت هــذه القيمــة كثــرا يف الســنوات

األخــرة ،نتيجــة لتغيــرات عــى مســتويات عــدة ،منهــا
اإلداريوالقانونــيواالجتماعــيوالتكنولوجــي،إلــخ...
ثانيا ،مرجعيــات قانونيــة .والقصــد هنــا عوامــل تربــط بــن
مجتمعنــا والدولــة ،وعــى رأســها تهتــك قيمــة املواطنــة
عــى ضــوء ازديــاد جــدي يف اإلجــراءات والقوانــن التــي
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تقلــل مــن شــأن مواطنــة الفلســطيني يف إرسائيــل.
فمكانــة الفلســطيني كمواطــن ،إمــا منقوصــة أو
حتــى غــر ثابتــة أصــا – كمــا حصــل عــى خلفيــة
«صفقــة القــرن» وطرحهــا – املقبــول عــى غالبيــة
األحــزاب والقــوى السياســية اليهوديــة -بشــأن ضــم
الفلســطينيني يف بلــدات املثلــث القريبــة مــن الضفــة
الغربيــة إىل الدولــة الفلســطينية العتيــدة بحســب
الخطــة التــي طرحهــا ترامــب.
وهنــا مهــم اإلشــارة إىل إهمــال الرشطــة لحاجــات
ضبــط النظــام يف البلــدات العربيــة ،وارتفــاع مســتوى
عــدم الثقــة بهــا – كمــا باقــي مؤسســات الدولــة
الرســمية.
ثالثا ،مرجعيــات سياســية وطنيــة ،واملقصــود مكانــة القيــادة
السياســية ودورهــا ،وعــى رأســها لجنــة املتابعــة
العليــا .وهنــا الوضــع مركــب؛ فمــن جهــة ،ال تملــك
هــذه القيــادات مفاتيــح لحــل قضايــا النــاس ،إال أنهــا
مــن جهــة ثانيــة ال تبــادر إىل وضــع تصــورات كافيــة
لكيفيــة تعاملهــا مــع قضايــا النــاس عــى املســتوى
اليومــي .واألهــم ،ال تطــرح هــذه القيــادات برنامجــا
جماعيــا وطنيــا ملســتقبل الفلســطينيني يف إرسائيــل
يســتطيع أن يبعــث األمــل والتفــاؤل وااللتفــاف حولــه،
بــدل التفتيــش عــن حلــول فرديــة ورسيعــة للتحديــات
الحياتيــة ،وبالتــايل فنحــن أمــام فشــل ســيايس قيــادي
أوال وقبــل كل يشء.
فبــدل االلتفــاف حــول مــروع مشــرك ،والعمــل بشــكل

تعود ظاهرة العنف أكثر من أي شيء آخر إلى تراجع المرجعيات التي تستطيع ضبط
الناس وتنظيمهم بسبب المأزق المركب لألقلية الفلسطينية في إسرائيل ،والذي
تطور جديا في العقدين األخيرين .وقد تكون المرجعيات أنماطا أو قيما أو افكارا،
وقد تكون مؤسسات ،أو حتى قد تتمثل في قيادات فردية لها دور مركزي في
التحكم بالحالة المجتمعية.

منظــم للوصــول إليــه ،يســود شــعور عنــد عمــوم الفلســطينيني
يف إرسائيــل بعــدم قدرتهــم عــى التغيــر نحــو األفضــل؛ أي
فقــدان األمــل ،وشــيوع حالــة مجتمعيــة مــن عــدم القــدرة عــى
التنظــم والعمــل بوســائل ســلمية مثــل اإلقنــاع والرشاكــة ألجــل
إحــراز تغيــر جماعــي ،أو حتــى فــردي ،مــا يــؤدي إىل اللجــوء
لوســائل القــوة والعنــف؛ بمعنــى أن حالــة العنــف املتزايــد هــي
عالمــة قويــة عــى انهيــار املجتمــع وتفتتــه ،ومــع غيــاب وســائل
نظمــت العالقــات بــن األفــراد يف املــايض مــن خــال اللجــوء
إىل العــادات والتقليــد ،وعنــد تراجــع هــذه األنمــاط ،ويف ظــل
تمييــز وإهمــال خارجــي ،وخصوصــا يف مجــال فــرض النظــام
والقانــون ،فــإن اللجــوء للقــوة والعنــف تجــاه اآلخريــن هــو
تمثيــل لحالــة «قانــون الغــاب» .فمــاذا حصــل يف مجتمعنــا
خــال الســنوات األخــرة؟
عالجــت األدبيــات العلميــة يف مجــال العلــوم االجتماعيــة تطور
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املجتمــع الفلســطيني مــن خــال إطاريــن تحليليــن أساســيني،
األول نمــوذج التطــور الطبيعــي (،)Normal Development
والثانــي نمــوذج األزمــة ( ،)Crisis Modelوقــد أســهبنا قبــل
عقديــن وأكثــر يف تحليــل املجتمــع الفلســطيني مــن خــال
هذيــن اإلطاريــن ،اللذيــن ال يــزاالن يشــكالن ،برأيــي ،الخلفيــة
لفهــم جنــوح مجتمعنــا باتجــاه العنــف.
وجــد الفلســطينيون يف إرسائيــل أنفســهم بعــد النكبــة أقليــة
يف الدولــة اليهوديــة ،حيــث تطــوروا خــال األعــوام الســبعني يف
ظــل السياســة اإلقصائيــة اإلرسائيليــة واملــأزق العــام للقضيــة
الفلســطينية ،وانتقلــوا خــال الســنوات مــن وضــع املــأزق الــذي
نتــج عــن هزيمــة عــام  ،1948إىل وضعيــة املــأزق املركــب الــذي
يلــف جوانــب حياتهــم املختلفــة ،بحيــث تتشــكل وضعيتهــم مــن
أزمــة خانقــة تتعلــق بوضعهــم يف الدولــة اليهوديــة أو كجــزء
مــن الشــعب الفلســطيني يتطــور خــارج املســارات األساســية
لتطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،كمــا أنهــم يتطــورون يف
ظــل عــداء الدولــة اإلرسائيليــة لهــم واتباعهــا لسياســات مفرقــة

وقفة لفعاليات فلسطينية يف الداخل ضد العنف.
ومميــزة ،وبذلــك تطــوروا عــى هامــش الســرورة األساســية
للمجتمــع اإلرسائيــي ،وبوضعيــة تختلــف عــن تطــور باقــي
مواطنــي الدولــة اليهوديــة ،وأدى هــذان البعــدان يف تطورهمــا
إىل تطــور مشــوه ومخالــف لوضعيــات مشــابهة مــن تطــور
املجموعــات عــى املســتوى الداخــي.
يخالــف هــذا النمــط مــن التطــور االدعــاء الــوارد مــن خالل
التحليــل املركــزي املعتمــد يف العلــوم االجتماعيــة لفهــم وضعيــة
الفلســطينيني يف إرسائيــل ،القائــل إن األقليــة الفلســطينية
املوجــودة يف إرسائيــل م ـ ّرت ،حتــى يومنــا هــذا ،بعمليــة تطــور
حثيثــة وطبيعيــة.
إن االدعــاء الرئيــي لــدى أصحــاب «منهجيــة التطــور
الطبيعــي» هــو أن االقليــة العربيــة الفلســطينية ،يف املجــاالت
األساســية الثالثــة التاليــة :عالقتهــا بإرسائيــل كدولــة ،وعالقتهــا
بســائر أجــزاء الشــعب الفلســطيني ،وأوضاعهــا عــى الصعيــد
الداخــي ،تمــر بمســار تطــور طبيعــي ســيؤدي إىل حالــة مــن
الوعــي الذاتــي كونهــا أقليــة فلســطينية يف دولــة يهوديــة .ومــن
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بدل االلتفاف حول مشروع مشترك ،والعمل بشكل منظم للوصول إليه ،يسود
شعور عند عموم الفلسطينيين في إسرائيل بعدم قدرتهم على التغيير نحو
األفضل؛ أي فقدان األمل ،وشيوع حالة مجتمعية من عدم القدرة على التنظم
والعمل بوسائل سلمية مثل اإلقناع والشراكة ألجل إحراز تغيير جماعي ،أو حتى
فردي ،ما يؤدي إلى اللجوء لوسائل القوة والعنف.
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أهــم هــذه املعالــم أن الفلســطينيني يف إرسائيــل سيســلمون
بدورهــم الهامــي يف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،وحينهــا
ســتتميز عالقاتهــم بإرسائيــل بعمليــة «أرسلــة» تتمثــل خالصتها
يف طلبهــم حقوقــا إضافيــة ضمــن إطــار بنيــة الدولــة القائمــة،
مــن دون الحاجــة إىل تغيــر الصبغــة الصهيونيــة – اليهوديــة
لدولــة إرسائيــل .إضافــة إىل ذلــك ،ســتحث املنظمــات السياســية
عــى ترســيخ التعدديــة ،األمــر الــذي سيشــجع بــدوره العــرب
عــى اندمــاج يف دولــة إرسائيــل.
عــى النقيــض مــن منهجيــة التطــور الطبيعــي ،يواجــه
الفلســطينيون يف إرسائيــل ضائقــة عــى مســتويني :األول أن
الخيــارات املتاحــة لهــم يف عالقاتهــم بالدولــة ،وبالشــعب
الفلســطيني ،ال يــرىض بهــا معظمهــم؛ الثانــي أنــه ال توجــد
خيــارات بديلــة معقولــة واردة يف األفــق ،أو حتــى يف املســتقبل
القريــب ،وقــد و ّلــد هــذا املــأزق ،كجــزء مــن حالــة غيــاب
البدائــل ،الحاجــة إىل البحــث عــن مخــرج مــن املــأزق واألزمــة
التــي تعمقــت أكثــر بعــد انتفاضــة األقــى ســنة ،2000
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وخصوصــا يف مســألة العالقــة مــع الدولــة.
فمــن ناحيــة ،تجابــه أي أقليــة قوميــة يف دولــة أثنيــة
إشــكاالت سياســية ووجوديــة تنبــع مــن البنيــة األثنيــة للدولــة.
فالدولــة اإلثنيــة ،مــن حيــث تعريفهــا ،تســتثني الجماعــات التــي
ال تنتمــي إىل الجماعــة االثنيــة املتســلطة ،مــن مجمــل األهــداف
القوميــة للدولــة ،وتخــص جماعتهــا بمعاملــة مميــزة تقرهــا
منظومــة قوانــن الدولــة.
يتمثــل الوضــع القــايس الناجــم عــن التمييــز ضــد جماعــة
أثنيــة ،برفــض الدولــة اإلســراتيجي ملطالــب املســاواة واالنتمــاء
مــن خــال إطــار مؤسســات الدولــة .إن كل جماعــة إثنيــة
تســعى ألن تكــون جــزءا ً مــن الدولــة ،وتطلــب بطبيعــة الحــال
– أن تتمتــع باملســاواة وباالنتمــاء وبالهويــة ،وليــس يف اإلمــكان
تجاهلهــا أو كبتهــا بصــورة مســتديمة.
كمــا تســعى كل أقليــة قوميــة ألن تتمتــع بفــرص متســاوية

عــى جميــع املســتويات ،وألن يتــاح لهــا الحصــول عــى املــوارد
واملشــاركة النســبية يف شــؤون الدولــة ،يرتبــط هــذا بتزايــد
وتــرة العنــف عــى خلفيــة الشــعور املتعاظــم عنــد النــاس
بعــدم وجــود مرجعيــة قانونيــة منصفــة بحقهــم ،وبالتــايل،
يأخــذون القانــون بأيديهــم.
مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن مشــكلة الفلســطينيني يف إرسائيــل
بــدأت بعــد قيــام دولــة إرسائيــل ،وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن
القضيــة الفلســطينية بمفهومهــا الواســع .لقــد كانــت منظومــة
العالقــات بــن الفلســطينيني يف إرسائيــل وبــن الشــعب
الفلســطيني ومؤسســاته دائمــا ذات حساســية بالنســبة إليهــم
كأفــراد وكمجموعــة .وإذا أخذنــا تاريــخ العــداء بــن الحركــة
الصهيونيــة والحركــة الوطنيــة الفلســطينية بعــن االعتبــار،
وجدنــا أن الهويــة الفلســطينية للعــرب يف إرسائيــل ،كانــت دومــا
مصــدر تهديــد بالنســبة إىل الســلطات ،وإىل الجمهــور اليهــودي
الواســع يف إرسائيــل .أســس هــذا الوضــع لــرخ مركــزي
وإســراتيجي فيمــا يتعلــق بالعالقــات بــن العــرب يف إرسائيــل
والحركــة الوطنيــة الفلســطينية بصــورة عامــة .مــع مــرور
الوقــت ،اتضــح للفلســطينيني يف إرسائيــل أنــه ال توجــد أمامهــم
أي إمكانيــة واقعيــة ألن يكونــوا جــزءا مــن الحركــة الوطنيــة
الفلســطينية يف الظــروف الراهنــة ،عــى أســاس مــن املســاواة
مــع الفئــات الفلســطينية األخــرى.
لقــد تطــور مركــز الحركــة الوطنيــة الفلســطينية يف الشــتات،
ثــم يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة ،حيــث نشــأت وتطــورت
مختلــف املؤسســات التابعــة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية،
أمــا الفلســطينيون يف إرسائيــل فقــد كانــوا عــى هامــش هــذه
التطــورات.
أدى هــذا االســتثناء واإلبعــاد املــزدوج ،إىل تغلغــل الوهــن
والضعــف والتفتــت عــى املســتوى الداخــي لهــذه املجموعــة،
فعــى الصعيــد الداخــي ،تحــر الضائقــة الفرديــة والجماعيــة
يف كل مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة

وجد الفلسطينيون في إسرائيل أنفسهم بعد النكبة أقلية في الدولة اليهودية،
حيث تطوروا في ظل السياسة اإلقصائية اإلسرائيلية والمأزق العام للقضية
الفلسطينية ،وانتقلوا من وضع المأزق الذي نتج عن هزيمة عام  ،1948إلى وضعية
المأزق المركب الذي يلف جوانب حياتهم المختلفة ،بحيث تتشكل وضعيتهم من
أزمة خانقة تتعلق بوضعهم في الدولة اليهودية ،أو كجزء من الشعب الفلسطيني
يتطور خارج المسارات األساسية لتطور الحركة الوطنية الفلسطينية.

والثقافيــة لألقليــة الفلســطينية ،وأيضــا يف هويتهــا الجماعيــة.
ففــي الحيــاة اليوميــة ،تجــد الضائقــة تعبــرا لهــا يف التبايــن
بــن التزايــد الســكاني وتوســع أماكــن وجــوده ،وبــن التمثيــل
الضئيــل للعــرب يف تركيبــة القــوى يف الدولــة ،وأيضــا يف
وجــود قيــادات سياســية غــر قــادرة عــى التعامــل إيجابيــا ً
مــع أوضــاع الفلســطينيني يف إرسائيــل ،ويف ضعــف التطــور
االقتصــادي للمجتمــع العربــي ،ويف مشــكلة الهويــة ،ويف تغــر
ثقــايف واجتماعــي عشــوائي ،ويف تضاربــات جوهريــة ترافــق
عمليــة الدمقرطــة ،ويف انعــدام رؤيــة متفــق عليهــا ملســتقبل
جماعــي.
أدى التطــور عــى املســتوى الداخــي الحاصــل يف صفــوف
األقليــة العربيــة الفلســطينية يف إرسائيــل ،إىل حــاالت تــأزم،

تظاهرة ُقطرية ضد العنف يف وادي عارة.

ومــؤرشات الوضــع األساســية هــي  :نمــو ديمغــرايف كبــر
إىل جانــب انتشــار الفقــر والضائقــة االقتصاديــة ،تبلــور هويــة
إرسائيليــة -فلســطينية جزئيــة يف كل واحــد مــن املركبــن ،غيــاب
تصــور مبلــور بخصــوص املســتقبل املنشــود للعــرب كجــزء مــن
إرسائيــل ،التعقيــد يف الوضــع االجتماعــي والســيايس الداخــي،
وعمليــة تمديــن وتحديــث مشــوهتني ،وعمليــة تحــول إجــرام
مشــوهة ،وأزمــة ثقافيــة عميقــة.
مثــا ،ال تــزال الحمولــة  -كمؤسســة تقليديــة -بدائيــة-
حيــة وتعمــل كأســاس للمبنــى االجتماعــي لــدى الفلســطينيني
يف إرسائيــل .لــم تتبــوأ العائلــة املصغــرة التــي احتلــت مكانــة
اقتصاديــة مركزيــة بعــد مكانــة مشــابهة عــى املســتوى
االجتماعــي والســيايس ،ووضــع الفــرد عــى ضــوء وظيفــة
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على النقيض من منهجية التطور الطبيعي ،يواجه الفلسطينيون في إسرائيل
ضائقة على مستويين :األول أن الخيارات المتاحة لهم في عالقاتهم بالدولة،
وبالشعب الفلسطيني ،ال يرضى بها معظمهم؛ الثاني أنه ال توجد خيارات بديلة
معقولة واردة في األفق ،أو حتى في المستقبل القريب.

16

عدد ٧٧

الحمولــة يسء للغايــة ،إذ يقمــع املجتمــع العربــي الفــرد وال
يعطيــه مســاحة للنمــو الســليم ،ويشــكل وضــع املــرأة العربيــة
التعبــر الجوهــري لقمــع الفــرد العربــي ،إذ تعيــش النســاء يف
تركيبــة اجتماعيــة ضاغطــة تؤثــر عــى تواجدهــن كأقليــة داخــل
أقليــة .وتعانــي مكانــة النســاء العربيــات مــن نواقــص كثــرة
بشــكل مطلــق ،وكذلــك باملقارنــة مــع وضــع النســاء اليهوديــات
يف البــاد.
عــى الرغــم مــن التحــوالت التــي طــرأت عــى املجتمــع
العربــي يف إرسائيــل ،ظلــت هنــاك بنــى مهمــة قاومــت كل تغيــر
اجتماعــي أو ســيايس .فعــى الصعيــد املجتمعــي ،حفــز التحســن
يف مســتوى املعيشــة عمليــة التحديــث عــى املســتوى الفــردي،
وهــي عمليــة ملحوظــة بصــورة كبــرة يف امليــدان ،وقــد تظــل
عمليــة ســطحية .باإلضافــة إىل ذلــك ،تســتحدث الحداثــة عــى
املســتوى الفــردي ،التــي تولدهــا ظــروف محســنة وصــات
باملجتمــع اإلرسائيــي ،يف ح ـ ّد ذاتهــا ،قــوى بمقدورهــا أن تحــل
محــل القيــم املركزيــة التقليديــة التــي ترتبــط بالحمولــة
وباالنتمــاء الدينــي والعالقــات بــن الجنســن .ال ترافــق التغــر
الحثيــث عــى أرض الواقــع بالــرورة تغــرات مماثلــة يف أســس
القيــم االجتماعيــة.
ويف الواقــع ،إذا ظــل الحــراك الســيايس للفلســطينيني يف
إرسائيــل مغلقــا بســبب بنيــة الدولــة اإلثنيــة ،فقــد تســتمر
الروابــط العائليــة واالنتمــاء الدينــي يف تشــكيل قوالــب ســهلة
للتنافــس عــى مــوارد الســلطة املحليــة ،كمــا كان األمــر عليــه
إىل اليــوم .وعــى هــذا النمــط ،ســيزداد التنافــر بــن الحداثــة
الســطحية وبــن القيــم التقليديــة .وتحســن الظــروف
االقتصاديــة والحداثــة الشــخصية لــم ترافقهــا الســيطرة عــى
القضايــا الجماعيــة املهمــة.
يــؤدي هــذا األمــر إىل تعقيــدات اجتماعيــة وسياســية عديــدة،
ويؤخــر نمــو املجتمــع العربــي الفلســطيني يف إرسائيــل ،ويضــع
األمــر عالمــات ســؤال بخصــوص قــدرة أبنــاء هــذا املجتمــع عــى

التأقلــم مــع مفاهيــم حياتيــة وســلوك اجتماعــي ديمقراطــي
داخــي لديهــم؛ إذ أدت التعقيــدات االجتماعيــة والسياســة
االنتقائيــة التــي اتبعتهــا الســلطات اإلرسائيليــة إىل خلــق العديــد
مــن التناقضــات األساســية يف هــذا املضمــار .وتشــر هــذه
التناقضــات إىل الصعوبــة الفعليــة يف اســتيعاب الديمقراطيــة
وتحويلهــا إىل جــزء عضــوي مــن حيــاة العــرب اليوميــة.
ويصعــب عــى العــرب العمــل «يف عاملــن» ،الواحــد ديمقراطــي
واآلخــر تقليــدي -غــر ديمقراطــي ،ويعقــد قدرتهــم عــى
التطــور كمجموعــة ديمقراطيــة عــى الصعيــد الداخــي.
للتلخيــص ،الــردي عــى مســتوى الجماعــة بالنســبة
للفلســطينيني يف إرسائيــل ،وانفضــاض العقــد االجتماعــي
بينهــم ،وتراجــع املرجعيــات االجتماعيــة والقانونيــة والسياســية،
وحالــة الرتاجــع يف تنظيمهــم الجماعــي ،هــو األســاس يف فهــم
حالــة الــردي مــن حيــث األمــن واألمــان ،ويرجــع ذلــك أوال
إىل سياســات الدولــة اإلثنيــة ،وثانيــا ،إىل بعدهــم عــن املــروع
الوطنــي الفلســطيني ،وثالثــا ،إىل تعقيــدات ســرورة التغيــر
االجتماعــي عندهــم ...هــذه العوامــل هــي التفســر األشــمل
لوضعيتهــم التــي تــردت ،وشــكلت الحاضنــة األشــمل لتفاقــم
العنــف ،وحتــى الجريمــة يف غالبيــة الحــاالت ،حتــى أن عصابــات
الجريمــة املنظمــة تجــد مرتعــا خصبــا لعملهــا ،وال تجــد مــن
يردعهــا داخليــا مــن حيــث املجتمــع ،وخارجيــا مــن قبــل
الرشطــة.
طبعــا ،ال يلغــي التحليــل أعــاه أســبابا عينيــة أخــرى ،قــد
تكــون مهمــة لفهــم ظواهــر عنفيــة عينيــة ،وقــد تداولتهــا
األبحــاث مــن مذاهــب مختلفــة :االقتصــاد وعلــم االجتمــاع وعلــم
النفــس ،إلــخ ....لكــن هــذه األســباب تجــد يف الســياق العــام
ألزمــة الفلســطينيني يف إرسائيــل ،وتفاقــم بناهــم كمجموعــة
قوميــة ،العامــل األكثــر قــدرة عــى تفســر الحالــة املجتمعيــة
التــي ذكرناهــا ســابقا ،وتشــكل األســاس لتفاقــم العنــف يف كل
املجــاالت واملســتويات.

مثال ،ال تزال الحمولة  -كمؤسسة تقليدية -بدائية -حية وتعمل كأساس للمبنى
االجتماعي .لم تتبوأ العائلة المصغرة التي احتلت مكانة اقتصادية مركزية بعد
مكانة مشابهة على المستوى االجتماعي والسياسي ،ووضع الفرد على ضوء
وظيفة الحمولة سيء للغاية ،إذ يقمع المجتمع العربي الفرد وال يعطيه مساحة
للنمو السليم ،ويشكل وضع المرأة العربية التعبير الجوهري لقمع الفرد العربي.

ما هو الحل؟
صحيــح بأنــه ال يوجــد حــل رسيــع ،وخصوصــا أننــا نتحــدث
عــن مشــكلة مجتمعيــة شــاملة وعميقــة ،لكــن مشــكلة العنــف
والجريمــة بشــكلها الحــايل هــي طارئــة ونتيجــة ألســباب
عينيــة ومــن املمكــن معالجتهــا والوصــول إىل حالــة طبيعيــة
مــن الهــدوء والســلم األهليــن ،وبرأيــي ،باإلمــكان تصــور
مجتمعنــا يف حالــة «طبيعيــة» مــن العنــف والجريمــة؛ أي كمــا
هــو الحــال يف مجموعــات املقارنــة القريبــة :اليهــود يف إرسائيــل،
أو الفلســطينيون يف الضفــة ،القــدس ،غــزة ،أو حتــى الشــتات،
وأيضــا وضــع العنــف والجريمــة يف مجتمعنــا هنــا قبــل عقديــن
وأكثــر .وهــذا يتطلــب تغيــرا جوهريــا ومثابــرا يف مســتويني.
األول ،معالجــة جــادة ومثابــرة يف موضــوع إعــادة االعتبــار
لتنظيــم املجتمــع ،مــن خــال إعــادة ترميــم أو بنــاء جديــد
ملرجعيــات مجتمعيــة ،وعــى رأســها موضــوع القيــادة الجماعية،
مــن حيــث الشــكل واملضمــون ،وهــي اآلن ضعيفــة جــدا ،أو
حتــى غــر موجــودة ،ومــن حيــث املــروع الجماعــي املشــرك،
الــذي يشــغل النــاس ويدفعهــم للتعــاون ،وليــس التنافــس
والعمــل بعضهــم ضــد بعــض.
والثانــي مــن حيــث املعالجــة العينيــة ألســباب وعوامــل
محــددة تقــف خلــف تفســر العنــف والجريمــة يف قطاعــات
عينيــة .أدنــاه ،ســوف ّ
أفصــل ذلــك مــع االنطــاق مــن ركيــزة
أساســية واحــدة وهــي :يف املســتويني ،االنطــاق مــن مجتمعنــا
هــو األســاس؛ أي أن الحــل والتخطيــط لــه يجــب أن يأتــي منــا،
ويجــب رفــض توجهــات بعــض القيــادات العربيــة لحكومــة
إرسائيــل أو للرشطــة بــأن تصمــم لنــا حلــوال 11.طبعــا يجــب
مطالبــة الرشطــة وحكومــة إرسائيــل بالقيــام بدورهــا ،لكــن
حســب برنامــج وخطــة نصممهــا نحــن ،ونتحمــل مســؤولية
قيــادة التغيــر كمجتمــع وطنــي ،ال كأشــاء مجتمــع تعيــش
عــى هامــش املجتمــع اإلرسائيــي.
بالنســبة ملوضــوع التنظيــم الجماعــي ،مــن حيــث الشــكل

املجتمع الفلسطيني يف الداخل :ثقة معدومة بالرشطة اإلرسائيلية.
واملضمــون ،قــد يدّعــي البعــض أنــه ال عالقــة للعنــف والجريمــة
بهــذا ،وهــذا برأيــي خطــأ فــادح .الجماعــة القوميــة بحاجــة
إىل مــروع وتأطــر جماعــي ينظــم عالقاتهــا ويشــد أفرادهــا
نحــو تحقيــق مشــاريع جماعيــة لهــا عالقــة بالفــرد مــن
حيــث صلتــه بباقــي أعضــاء الجماعــة .ومــن املمكــن االســتدالل
عــى هــذا العالقــة مــن خــال مراجعــة التجــارب الوطنيــة
يف مقارعــة االســتعمار ،ومنهــا تجربــة شــعبنا الفلســطيني يف
الضفــة والقطــاع قبــل االنتفاضــة األوىل ،وحتــى تجربــة مجتمعنا
الفلســطيني يف إرسائيــل إبان عهد الصعــود الوطني يف ســبعينيات
وثمانينيــات القــرن املــايض .فالــروع بمــروع جماعــي ،يشــد
الجماعــة وينظمهــا ويجعلهــا أكثــر تســامحا فيمــا بينهــا ،يف
مواجهــة العــدو الخارجــي ،مــع التنبيــه أن عليــه أن يرتافــق مــع
إعــادة االعتبــار ملرجعيــات اجتماعيــة وقانونيــة ،وعــى رأســها
رضورة تغيــر سياســات الدولــة ،ال ســيما سياســات الرشطــة،
حتــى يســتطيع الفلســطيني يف إرسائيــل أن يتماثــل ،أو عــى
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يؤدي واقع بنية الدولة اإلثنية إلى تعقيدات اجتماعية وسياسية عديدة ،ويؤخر نمو
المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل ،ويضع األمر عالمات سؤال بخصوص
قدرة أبناء هذا المجتمع على التأقلم مع مفاهيم حياتية وسلوك اجتماعي
ديمقراطي داخلي لديهم؛ إذ أدت التعقيدات االجتماعية والسياسة االنتقائية
للسلطات إلى خلق العديد من التناقضات األساسية في هذا المضمار.
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األقــل يقبــل ،باملنظومــة القانونيــة ،وأداة تطبيقهــا – الرشطــة.
هنــا يجــب العمــل عــى تطويــر عملنــا الجماعــي يف اتجاهني.
األول مــن حيــث املضمــون ،فمــا هــو مرشوعنــا الجماعــي؟ وماذا
نريــد؟ وكيــف يمكننــا جــذب النــاس للمشــاركة يف صياغتــه
وتنفيــذه؟ والثانــي يف جوهــر تنظيمنــا كمجتمــع؛ أي مــا هــو
اإلطــار الــذي يمثلنــا؟ وكيــف يمكــن شــ ّد النــاس تجاهــه،
وتحويلــه إىل مرجعيــة وطنيــة رشعيــة ،بحيــث ينظــر النــاس لــه
ولربنامجــه النضــايل كأداة تســتحق االلتفــاف حولهــا؟
هنــا ســأركز عــى أهميــة تنظيــم القيــادة الوطنيــة
للفلســطينيني يف إرسائيــل ،إذ يرجــع املــأزق يف هــذا املجــال إىل
كــون هــذه القيــادة ،ســواء أكانــت ممثلــة يف لجنــة املتابعــة
العليــا أم ال ،لــم تبلــور بعــد مطلبــا يعــر عــن خصوصيــة
الفلســطينيني يف إرسائيــل كجماعــة قوميــة لهــا الحــق يف تقريــر
املصــر داخــل إرسائيــل ،واالعــراف بهــم «كجماعــة قوميــة» ذات
خصوصيــة قوميــة ،لغويــة وثقافيــة وأخالقيــة خاصــة ومميــزة،
ولــم تغــرس هــذا املطلــب يف صفــوف الجمهــور الواســع،
كمــا فعلــت قيــادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية يف الضفــة
والقطــاع والشــتات عندمــا بلــورت مطلــب حــق تقريــر املصــر
الفلســطيني ،وجذرتــه كمطلــب لعمــوم الشــعب الفلســطيني ،أو
كمــا فعلــت الحركــة الصهيونيــة عندمــا غرســت املطالب نفســها
يف صفــوف اليهــود .وعــى الرغــم مــن تحــول مصطلــح أقليــة
قوميــة ،ومطلــب العــرب االعــراف بهــم بهــذا الشــكل إىل مطلــب
يومــي ،ال يــزال عــدم الوضــوح يكتنــف املعنــى الحقيقــي.
ال يصــل الفلســطينيون يف إرسائيــل اليــوم إىل الحــد األدنــى
مــن النضــال املدنــي لألقليــات القوميــة .وفقــط عندمــا يتــم
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تطويــر رؤيــا جماعيــة تلتــزم بهــا القيــادة ،قــوال وفعــا،
ســيبدأ التفكــر بكيفيــة تحقيــق هــذه الرؤيــا ،وســيؤدي هــذا
بــدوره إىل حالــة تضامــن داخــي والتفــاف مجتمعــي ،وعندهــا
ســيؤتي النضــال الفلســطيني يف إرسائيــل ثمــاره .ومــن ناحيــة
ثانيــة ،يرتبــط نجــاح الفلســطينيني يف إرسائيــل بقدرتهــم عــى

بنــاء جســم قيــادي جماعــي .وبــدأ النقــاش العلنــي يف هــذا
املجــال بالتســارع قبــل عقديــن وأكثــر ،وذلــك مــن خــال طــرح
مطلــب تنظيــم انتخابــات قطريــة عامــة لجســم ســيايس وطنــي
أعــى يمثــل قضايــا الفلســطينيني يف إرسائيــل (يف هــذه الحالــة
الحديــث عــن انتخابــات لجنــة املتابعــة العليــا) أمــام الدولــة
واألغلبيــة اليهوديــة والحركــة الوطنيــة الفلســطينية وباقــي
رشائــح الشــعب الفلســطيني ،فضــا عــن تمثيلــه الفلســطينيني
أمــام أجســام عامليــة ذات اهتمــام بوضــع األقليــة الفلســطينية
يف إرسائيــل ،غــر أن املــروع ال يــزال يــراوح مكانــه كفكــرة
عامــة ،بســبب معارضــة غالبيــة القيــادات السياســية للفكــرة،
حيــث قــد تطيــح االنتخابــات املبــارشة ببعضهــم.
مــن جهــة أخــرى ،عــى الرغــم مــن أن تنظيــم العمــل
الجماعــي هــو الحاضنــة األساســية ألي مجابهــة مــع حالــة
التفــكك املجتمعــي وانتشــار العنــف والجريمــة ،فإننــا ال
نســتطيع كمجتمــع أن نكتفــي بذلــك .املطلــوب كذلــك عــاج
متواصــل يضــع اإلصبــع عــى مواطــن الخلــل ويعالجهــا ،مــن
خــال خطــة شــاملة لعــاج آفــات املجتمــع االجتماعيــة ،ويف
مركزهــا العنــف والجريمــة.
تــم تكليفــي يف كانــون الثانــي ( )2019مــن طــرف لجنــة
املتابعــة العليــا بوضــع خطة/تصــور تفصيليــة لعــاج العنــف
والجريمــة يف املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل ،فقمــت ببنــاء
طاقــم مهنــي مقلــص ،وانطلقنــا يف عمليــة جــادة لدراســة أنــواع
العنــف وأســباب كل نــوع ،وتفصيــل نــوع العالجــات املطلوبــة،
بمــا يف ذلــك وضــع ســلة مــن التوصيــات ،وعــى رأســها رضورة
تحويــل اإلطــار الــذي صممنــاه إىل برنامــج قطــري ووطنــي
عــام مــن جهــة ،وتفصيــي عينــي يف كل بلــد وحــارة (يف املــدن
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الكــرى) ،مــن الجهــة األخــرى.
بعــد مســح شــامل لألدبيــات العلميــة حــول العنــف يف
املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل وصلنــا إىل تحديــد األســباب
العينيــة الرئيســية لتفــي العنــف والجريمــة ،وتتعلــق بمــا يــي:

للتلخيص ،التردي على مستوى الجماعة بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل،
وانفضاض العقد االجتماعي بينهم ،وتراجع المرجعيات االجتماعية والقانونية
والسياسية ،وحالة التراجع في تنظيمهم الجماعي ،هو األساس في فهم حالة
التردي من حيث األمن واألمان ،ويرجع ذلك أوال إلى سياسات الدولة اإلثنية ،وثانيا،
إلى بعدهم عن المشروع الوطني الفلسطيني ،وثالثا ،إلى تعقيدات سيرورة التغيير
االجتماعي عندهم.

•الســياق الكولونيــايل وسياســات اإلقصــاء والتهميــش
ملجتمــع األصليــن.
•تقاعس الرشطة.
•الوضع االقتصادي.
•التغيريات االجتماعية.
•الخطاب املزدوج لدى القيادة السياسية واملحلية.
•وجود وصعود قوة عائالت اإلجرام.
•ضائقة األرض واملسكن.
•العوملة.
•الديــن والعلمنــة وخلــق حــاالت مــن التوتــر عــى هــذه
الخلفيــة.

موقع جريمة يف طيبة املثلث.

وقــد قمنــا ،بنــاء عــى مســح شــامل لألدبيــات العلميــة
بتحديــد أنــواع العنــف الرئيســية ،وهــي كمــا يــي:
•العنف األرسي.
•العنف ضد األطفال.
•العنف ضد النساء.
•العنف لدى األطفال والشبيبة.
•العنف يف املدارس.
•العنف العائيل الجماعي.
•العنف بني الجريان.
•العنف عىل خلفية انتخابات.
•عنف عصابات اإلجرام.
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ال بديل عن الشروع بمشروع جماعي ،يشد الجماعة وينظمها ويجعلها أكثر
تسامحا فيما بينها ،في مواجهة العدو الخارجي ،مع التنبيه أن عليه أن يترافق مع
إعادة االعتبار لمرجعيات اجتماعية وقانونية ،وعلى رأسها ضرورة تغيير سياسات
الدولة ،ال سيما سياسات الشرطة ،حتى يستطيع الفلسطيني في إسرائيل أن
يتماثل ،أو على األقل يقبل ،بالمنظومة القانونية ،وأداة تطبيقها – الشرطة.

•عنف الرشطة.
•العنف ضد املسنني.
•العنف ضد ذوي االحتياجات الخاصة.
•العنف ضد الرجال.
•العنف يف مكان العمل.
•العنف يف الشبكة العنكبوتية.
ووصلنــا إىل تحديــد  14قطاعــا تقــع عليهــم مهمــة مكافحــة
العنــف والجريمــة ،بعدهــا تــم الطلــب مــن مختصــن بكتابــة
تصــور عينــي وتفصيــي لكيفيــة مســاهمة كل قطــاع يف مكافحــة
العنــف والحــد مــن الجريمــة ،حيــث تــم عقــد  14ورشــة نقــاش
بــن مختصــن ملناقشــة الورقــة ،وإقــرار خطــة تفصيليــة ملــا
يجــب عملــه يف كل مجــال .علمــا أن املجــاالت هــي مــا يــي:
•السلطات املحلية.
•الرشطة.
•التعليم واملدارس.
•الشؤون االجتماعية.
•اللجان والهيئات الشعبية.
•املؤسسات السياسية الحزبية والوطنية (الجماعية).
•رجال الدين واألئمة.
•الجمعيات واملؤسسات النسوية.
•املراكز الجماهريية.
•مؤسسات الفن والثقافة الوطنية.
•لجان الصلح.
•اإلعالم.
•لجان إفشاء السالم.
•األهل.
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تدفــع كثــرة نقــاط الضعــف يف مجتمعنــا ،وانتشــار العنــف
والجريمــة يف كل قطاعاتــه –باإلضافــة إىل نقــاط قــوة جديــة -إىل
الحاجــة لوضــع خطــة عامــة وشــاملة ،تتمحــور يف كل جوانــب

املجتمــع ،وتصــل إىل كل املرافــق التــي تتشــكل منهــا البلــدة
ـزم إحــداث التغيــر يف مســتويات العنــف والتغيــر
العربيــة ،ويُلـ ِ
املجتمعــي تدخــا طويــل األمــد ،وذلــك لســببني ،أولهمــا حــدة
وشــمولية املشــاكل والعقبــات التــي تســاهم يف تفــي الظاهــرة،
وثانيهمــا الحاجــة إىل تضافــر الجهــود واملــوارد واســتثمار
الكثــر مــن املــوارد والطاقــات التــي يصعــب توظيفهــا يف فــرة
قصــرة.
عــى ضــوء مــا ذكــر ،يحتــاج مــروع تداخــل ناجــع إىل
األخــذ باملبــادئ التاليــة:
 - 1برنامــج شــمويل :تدخــ ٌل عــام وشــامل يف كل/غالبيــة
العوامــل واملســتويات املؤثــرة عــى تفــي العنــف
والجريمــة .عــى مســتوى الفــرد والعائلــة والحــارة والبلــدة
واملنطقــة واملســتوى الداخــي والخارجــي – سياســات
الدولــة ،إىل جانــب البنــى االجتماعيــة والوضــع االقتصــادي،
إلــخ....
 - 2تدخــل طويــل األمــد :تحصــل التغيــرات فقــط يف حــال
معالجــة القضايــا بشــكل الئــق ومتواصــل ،إذ يكفــل هــذا
األمــر اســتيعابها ،ويكفــل تأقلــم القطاعــات الداخليــة
والخارجيــة مــع نهــج التغيــر.
 .3تعــاون عــى األصعــدة كافــة :الفــرد ،العائلــة ،الســلطة
املحليــة والهيئــات القطريــة .يفــرض هــذا املبــدأ أن التغيري
الــذي قــد يحــدث تأثــرا يف مســتويات العنــف يحتــاج إىل
تظافــر الجهــود وتجميــع الطاقــات واملــوارد واالســتعداد
للتغيــر يف كل القطاعــات التــي ترتبــط باملوضــوع.
 - 4التعزيــز :يشــكل التعزيــز مبــدأ موجهــا بحيــث يقصــد منــه
العمــل ألجــل تقويــة قــدرات مجتمعنــا :العائلــة ولجــان
األحيــاء والســلطة املحليــة واألحــزاب السياســية ،إلــخ...
ألجــل أن نكــون جاهزيــن داخليــا للتعامــل مــع آفــة العنــف
ومشــكلة الجريمــة وأي تحديــات اجتماعيــة أخــرى.

 .5املهنيــة :تشــكل املهنيــة لــب القــدرة عــى التعامــل
مــع املعضــات التــي تــؤدي لتفاقــم العنــف .وال يمكــن
الوصــول إىل مجتمــع قــادر وآمــن بغيــاب القاعــدة املهنيــة
يف التعامــل مــع جوانــب هــذا العمــل كافــة .وهنــا تجــب
اإلشــارة إىل رضورة التــزام املؤسســات املعنيــة بتطويــر
القــدرات املهنيــة العربيــة القــادرة عــى التعامــل مــع
املوضــوع.
 .6املشــاركة املجتمعيــة :تشــكل املشــاركة املجتمعيــة
إحــدى األدوات املركزيــة التــي تم ّكــن مــن إنجــاز التعزيــز
والتقــدم داخــل املجتمــع .وتجــد هــذه املشــاركة تعبــرا ً
لهــا يف العمــل املهنــي ،باإلضافــة إىل مشــاركة الســكان يف
الســرورات التــي تحصــل داخــل القطاعــات املختلفــة
واملجتمــع عمومــا.
 .7الشــفافية :يجــب توضيــح أبعــاد ومســتويات أي عمليــة
تدخــل ،بحيــث تكــون شــفافة وواضحــة للجمهــور .يف
كثــر مــن األحيــان ،تكــون عمليــات التدخــل يف املســائل
االجتماعيــة محاطــة برسيــة وغيــاب الوضــوح أمــام
النــاس ،حيــث يتطلــب تجنيــد النــاس لدعــم املــروع
شــفافية كاملــة.
 .8املرونــة :تلــزم مشــاركة األجســام املختلفــة يف املــروع ،مع
مــا يرافقهــا مــن تعقيــدات تتعلــق بقيــادة عمليــة التغيــر
والرقابــة وتقييــم العمــل ،بقابليــة مرنــة لصياغــة مجــددة
لطــرق تدخــل بديلــة ،مــن أجــل توفــر تعامــل ناجــع مــع
إحتياجــات معالجــة املوضــوع بشــكل ناجــع.
املبلــور :مــن أجــل ضمــان نجــاح
 .9الرقابــة والتقييــم
ِ
عمليــة قيــادة التغيــر الناجــع يف كل القطاعــات املعنيــة
باملوضــوع ،هنالــك حاجــة للقيــام بتطبيــق أســاليب رقابــة
وتقييــم للمــروع .وتضمــن رقابــة مالصقــة مــن قبــل
األجســام التــي تديــر املــروع وتنفــذه تنفيــذا يطابــق
برامــج التدخــل والتوصيــات التــي يتــم تبنيهــا خــال
عمليــة التقييــم املبلــور.

خاتمة
خــال اكتوبــر  ،2019بــادرت القيــادات العربيــة إىل مظاهــرات
تدعــو الرشطــة إىل أخــذ دور أكــر يف مكافحــة العنــف والجريمــة،
وقــد تــم تنظيــم مظاهــرات واعتصامــات ومســرات يف الشــوارع،
بمــا يف ذلــك إغــاق شــارع عابــر إرسائيــل ،وقــد عــرت بعــض
القيــادات عــن تطلعهــا ،عــى ضــوء املظاهــرات ،إىل أن تــؤدي
الرشطــة «دورهــا» ،ال بــل إن قيــادات القائمــة املشــركة التقــت
مــع وزراء ومســؤولني وطالبتهــم بوضــع خطــة ملكافحــة العنــف
والجريمــة يف املجتمــع العربــي.
تلخصــت املظاهــرات واالحتجاجــات واللقــاءات يف املطالبــة
«برشطــة أكثــر» يف البلــدات العربيــة ،وهــي فكــرة مناقضــة تمامــا
لرؤيــة غالبيــة النــاس والقيــادات بــأن الرشطــة تتقاعــس عــن
قصــد يف إحــال النظــام والقانــون يف البلــدات العربيــة ،وتــرى -
مــن خــال رؤيــا معاديــة للعــرب -بــأن تفــكك العــرب ومجتمعهــم
وتفــي العنــف والجريمــة ،ال ســيما الجريمــة املنظمــة ،هــي يف
مصلحــة الدولــة واألكثريــة اليهوديــة.
الفكــرة األساســية املقصــودة هنــا هــي مــا يــي :بعــد أن قــام
الفلســطينيون يف إرسائيــل بمظاهــرات قطريــة عــام  2000ســميت
انتفاضــة القــدس واألقــى ،وبــدا وكأنهــم يهــددون الســيطرة
اليهوديــة عــى الدولــة مــن خــال برنامــج «التصــور املســتقبيل»
وغــره مــن عالمــات الثقــة بالنفــس والقــوة ،أرادت الدولــة
االنقضــاض عــى كل هــذه اإلنجــازات يف العمــل الجماعــي مــن
خــال فتــح املجــال للعنــف والجريمــة والتفــكك املجتمعــي وانعــدام
النظــام ،وهــي بذلــك قامــت بشــكل مقصــود بتغذيــة العنــف
والجريمــة ومصادرهــا.
مــن ناحيــة ثانيــة ،واضــح تمامــا بــأن سياســات الدولــة هــي
الســبب الرئيــي يف تفــكك املجتمــع الفلســطيني عمومــا ،وهــي
عملــت عــى ذلــك بشــكل منهجــي ،وحــول ذلــك كتبــت مئــات الكتب
واملقــاالت العلميــة ،مــا أدى إىل تدهــور حالــة التضامــن املجتمعــي
وفتــح البــاب للعنــف والجريمــة .باملقابــل ال يمكــن أن نهمــل تمامــا
موضــوع كــون الفلســطينيني مبعديــن قــرا عــن الحركــة الوطنيــة
الفلســطينية ،وأدوات التضامــن الوطنــي مــن خاللهــا ،كمــا أنهــم
يعانــون مــن تعقيــدات ثقافيــة واجتماعيــة ترتافــق مــع عمليــة
االنتقــال مــن مجتمــع تقليــدي إىل مجتمــع عــري .كل هــذا يقــدم
تفســرا النهيــار املجتمــع ،وخلــق حالــة مجتمعيــة شــاملة لتفــي
العنــف والجريمــة.
املطلــوب هــو تقديــم قــراءة لفهــم هــذه الحالــة املجتمعيــة ،لكي
نكــون قادريــن عــى تقديــم حلــول كافيــة .وحاولــت هنــا ،يف هــذا
املقــال القصــر ،أن أقــوم بذلــك بشــكل مقتضــب .لكننــي ال أعتقــد
أن هــذا يفــي بالغــرض ،لذلــك مــن األهميــة بمــكان االســتمرار يف
هــذا الجهــد مــن قبــل املختصــن ،حتــى نكــون قادريــن ،عــى األقل،
عــى تقديــم فكــرة شــاملة للظاهــرة وطــرق عالجهــا ومواجهتهــا.
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الهوامش
 1ال أتطلــع هنــا اىل تقديــم صــورة عــن الظاهــرة وانتشــارها،
فاملعلومــات موجــودة يف عــدة مواقــع ومقــاالت وتقاريــر ،ويســتطيع
املهتــم بذلــك أن يصــل بســهولة إىل معلومــات عنهــا.
 2رينــات بنيطــا ،معطيــات عــن العنــف الحــاد يف الوســط غــر
اليهــوديّ  .الكنيســت ،مركــز البحــث واملعلومــات.2018/2/8 ،
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c3f72047fcb6-e61180-ca-00155d0206992/_c3f72047-fcb6-e61180ca-00155d020699_11_9494.pdf
(آخر مشاهدة يف )2020/3/1
 3بــادي حســييس« ،كيــف يمكــن إيقــاف ظاهــرة العنــف وعمليــات
إطــاق النــار يف املجتمــع العربــي؟» .موقــع صحيفــة هآرتــس-
الســاحة.2019/10/16 ،
https://www.haaretz.co.il/debate/1.7965060
(آخر مشاهدة يف )2020/3/1
 4ثابــت أبــو راس ،أمنــون بئــري سولتســيانو« ،ثلثــا القتــى يف
إرسائيــل مــن العــرب .موقــع ذي ماركــر.2018/3/18 ،
https://www.themarker.com/opinion/1.5912795
(آخر مشاهدة يف )2020/3/1
 5عــي حيــدر« ،انتشــار العنــف ..أســباب وإســقاطات» .موقــع
دوغــرينــت-موقــعاجتماعــيلســكانالجليــل.2012/12/4،
http://dugrinet.co.il/node/15275
(آخر مشاهدة يف )2020/3/1
 6نهــاد عــي .إرهــاب مدنــي :الجريمــة والعنــف فـــي املجتمــع العربي
الفلســطيني فـــي إرسائيــل( .حيفــا :املركــز اليهــودي العربــي-
جامعــة حيفــا ومركــز أمــان.)2014 ،
 7مــروان دويــري“ ،قــراءة منظوميّــة للعنــف يف مجتمعنــا” .مجلــة
جــدل ،العــدد الســاد ،)2010( ،ص .8-1
https://www.mada-research.org/en/files/201006//
Jadal6/jadal6-arb/marwan-arb-final.pdf
(آخر مشاهدة يف )2020/3/1
8 ,As’ad Ghanem & Ibrhem Khatib. “The nationalisation
of the Israeli ethnocratic regime and the Palestinian
minority’s shrinking citizenship”. Citizenship Studies,
21(8), (2017), p 889902-.
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9 As’ad Ghanem.“The Palestinians in Israel Are Part of the
Problem and Not of the Solution. Their Status in the Age of
Peace,” Medina, Memshal Vayahasim Benleumiem (State,
Government, and International Relations) 41\42, (1997),
p 123154-. (Hebrew); Nadim Rouhana & As’ad Ghanem.
“The crisis of minorities in ethnic states: the case of the
Palestinian citizens in Israel,” International Journal of
Middle East Studies 30 (3), (1998), p 321346-.
أســعد غانــم ومهنــد مصطفــى .الفلســطينيون يف إرسائيل -سياســات
األقليــة األصليــة يف الدولــة االثنيــة( .رام اللــه :مــدار.)2009 ،
 10هــذا التوصيــف يعتمــد كثــرا ً عــى التحليــل الســابق الــذي ورد
يف :غانــم ومصطفــى2009 ..؛  Ghanem، 1997و & Rouhana
Ghanem, 1998
 11خــال األشــهر املاضيــة كانــت توجهــات مــن قبــل قيــادات القائمــة
املشــركة إىل نتنياهــو وأردان-وزيــر األمــن الداخــي يف إرسائيــل-
وحتــى إىل غانتــس -رئيــس حــزب كاحــول لفــان -لكــي يقومــوا
بصياغــة مــروع وخطــة ملكافحــة العنــف يف املجتمــع العربــي ،هــذا
طبعــا بعكــس مــا تــردده نفــس القيــادات بــأن الدولــة خططــت
لتفــي العنــف ،فكيــف يمكننــا التوجــه ملــن يقــوم بالعمــل عــى
تفــي العنــف أن يكــون مســؤوال عــن صياغــة مــروع للتصــدي
لــه.
أنظــروا عــى ســبيل املثــال :تقريــر صحــايف «مــاذا تمخــض عــن
اجتمــاع «املشــركة» بوزيــر األمــن الداخــي؟” ،موقــع عــرب ،48
2019/10/10
https://short.arab48.com/short/X9tX
 12عــام  ،2006أطلقــت لجنــة املتابعــة واللجنــة القطريــة مــن خــال
جهــد مثقفــن وأكاديميــن التصــور املســتقبيل للعــرب يف إرسائيــل
كأســاس ملــروع عمــل جماعــي ،وقــد شــارك يف ذلــك ممثلــون
عــن كل التيــارات السياســية .قوبــل هــذا التصــور بموجــة غضــب
مــن قبــل ممثــي الغالبيــة اليهوديــة ،ورغــم أن القيــادات العربيــة
لــم تقــف ضــد التصــور ،إال أنهــا لــم تكــن معنيــة بــه وبنجاحــه،
ولذلــك لــم يتــم العمــل بــه ووضعــه كأســاس للعمــل الســيايس
الفلســطيني يف إرسائيــل.
 13للتفصيــل انظــر :لجنــة املتابعــة العليــا .2019 .املــروع
اإلســراتيجي ملكافحــة العنــف والجريمــة يف املجتمــع العربــي.
النــارصة :لجنــة املتابعــة العليــا.

ّ
الفلسطينيون في إسرائيل :العنف والجريمة واإلجرام المنظم

سهى ّ
عراف

*

الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني
في إسرائيل

ســوف أتنــاول يف هــذه املقالــة موضــوع الجريمــة املنظمــة
يف املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل ،فهــي ظاهــرة متميــزة يجــب
التعامــل معهــا كظاهــرة خاصــة ،لهــا مميزاتهــا املنفــردة التــي
تختلــف عــن ظاهــرة الجريمــة العاديــة ،وتختلــف عــن ظاهــرة
العنــف بشــكل عــام.
العنــف عمومــا هــو ظاهــرة تشــر إىل أســلوب لحــل الخالفات
والنزاعــات ،يقــوم عــى اســتعمال القــوة الجســدية أو اللفظيــة أو
النفســية بهــدف إلحــاق األذى باآلخريــن حتــى ينصاعــوا لرغبــة
الشــخص العنيــف ،وكتعبــر عــن الغضــب أو الحقــد.
لكــن ،ويف حــن أنــه مــن املمكــن أن يكــون العنــف تلقائيــا
وبــدون تخطيــط ،وحتــى عفويــا وبــدون تفكــر ،وتكــون لــه
أســباب كثــرة ومتعــددة ،فــإن الجريمــة ،وهــي ترتبــط عضويــا
* مخرجة سينمائية ،وكاتبة ،وصحافية

بموضــوع العنــف ،تشــر إىل حالــة يكــون فيهــا العنــف متأصــا
أكثــر.
الجريمــة هــي كل حالــة يجــري فيهــا خــرق للقانــون
الجنائــي والقيــام بعمــل يعاقــب عليــه القانــون ،لكــن يجــوز
ومــن املمكــن الحديــث عــن عنــف تلقائــي وغــر مدبــر أو
نابــع عــن عــدم القــدرة عــى ضبــط النفــس
مخطــط لــه،
ٍ
أحيانــا ،لكــن الجريمــة تعبــر عــن عنــف مخطــط لــه ،يقــوم
بــه الفــرد يف كثــر مــن األحيــان بشــكل واع إىل حــ ّد كبــر.
لكــن الحديــث عــن الجريمــة املنظمــة هــو حديــث مــن نــوع
آخــر .هنــا يجــري الحديــث عــن منظومــة اجتماعيــة واقتصاديــة
مرتبــة ومركبــة ،ذات نظــام إداري وهيكليــة تنظيميــة يســعى
أعضاؤهــا إىل جنــي مكاســب ماديــة ،وتســعى عصابــات الجريمة
املنظمــة إىل التغلغــل يف النســيج االجتماعــي واالقتصــادي،
وتســعى إىل كســب املكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وتحــاول
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يزيل اإلجرام المنظم الفروق الواضحة بين ما هو قانوني وغير قانوني ،بين ما هو
شرعي وغير شرعي ،ولذلك فهو ليس ظاهرة تقوم على خرق القانون فقط ،إنما
على تغيير معنى القانون أصال ،وطرح معايير أخرى للتعامل االجتماعي واالقتصادي،
ومن هنا تكمن خطورته الكبيرة.

أن تعــرض نجــاح أعضائهــا باعتبــاره نجاحــا اقتصاديــا ،وقــوة
اإلجــرام واالبتــزاز واالحتيــال إىل نــوع مــن النشــاط االقتصــادي
الرشعــي.
يزيــل اإلجــرام املنظــم الفــروق الواضحــة بــن مــا هــو
قانونــي وغــر قانونــي ،بــن مــا هــو رشعــي وغــر رشعــي،
ولذلــك فــإن اإلجــرام املنظــم ليــس ظاهــرة تقــوم عــى خــرق
القانــون فقــط ،إنمــا عــى تغيــر معنــى القانــون أصــا ،وطــرح
معايــر أخــرى للتعامــل االجتماعــي واالقتصــادي ،ومــن هنــا
تكمــن خطورتــه الكبــرة .تقابــل الجريمــة العاديــة باإلدانــة
والعقــاب ،وعمليــة اإلدانــة والعقــاب تعــزز القيــم املشــركة
والقانــون ،لكــن الجريمــة املنظمــة تهــدد القيــم نفســها ،وتلغــي
القانــون وتطــرح نفســها كمنظومــة بديلــة للقانــون .املافيــا لهــا
قانونهــا الخــاص ،لكــن املجــرم هــو مجــرد مجــرم.

 1بعض المعطيات
وقعــت منــذ العــام  2000وحتــى يومنــا هــذا 1350 ،جريمــة
1
قتــل يف مجتمعنــا الفلســطيني يف الداخــل.
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خــال عــام  2019وصــل عــدد ضحايــا الجريمــة املنظمــة إىل
 93ضحيــة قتــل يف الداخــل الفلســطيني ،وهــو رقــم قيــايس إذا
مــا قارنــاه بالســنوات الســابقة.
تشــهد قرانــا ومدننــا يف الداخــل الفلســطيني يوميًــا حــوادث
ـان
إطــاق نــار عــى املواطنــن واملنــازل والســيارات ،وعــى مبـ ٍ
تابعــة للمجالــس املحليــة والبلديــات.
يف العــام  ،2015وقعــت  58جريمــة قتــل بــن الفلســطينيني
يف الداخــل ،والذيــن يبلــغ عددهــم  ١.٧مليــون فلســطيني ،مقابــل
 54جريمــة قتــل يف الضفــة الغربيــة التــي يعيــش فيهــا نحــو ٢
2
مليــون نســمة.
ويف العــام  2017ارتفــع عــدد ضحايــا اإلجــرام إىل 72
جريمــة قتــل يف البلــدات العربيــة يف الداخــل الفلســطيني،

ثــم إىل  81جريمــة قتــل يف العــام  ،2018حتــى بلــغ ذروتــه
يف العــام  ،2019إىل  93جريمــة قتــل يف البلــدات واألحيــاء
العربيــة ،مقابــل  28جريمــة قتــل بــن عــدد مماثــل مــن
الســكان يف الضفــة الغربيــة.
ّ
يبــن تقريــر أصــدره مركــز األبحــاث واملعلومــات يف
الكنيســت ،يتضمــن معطيــات عــن الســنوات  2014حتــى
منتصــف  ،2017أن نســبة ضحايــا جرائــم القتــل لــكل  100ألف
إنســان يف «الوســط غــر اليهــودي» تعــادل خمســة أضعافهــا يف
الوســط اليهــودي.
وحســب التقريــر فــإن  %57 :مــن املتهمــن الذيــن يمثلــون
أمــام املحاكــم؛ أي الذيــن ُقدمــت بحقهــم لوائــح اتهــام ،هــم مــن
غــر اليهــود %53 .مــن ضحايــا الجريمــة املنظمــة (تــم إطــاق
النــار عليهــم بهــدف قتلهــم) هــم مــن غــر اليهــود .واملقصــود
بـــ «مــن غــر اليهــود» هــو العرب.
ووفقــا للتقريــر نفســه ،كانــت نســبة ضحايــا محــاوالت
القتــل لــكل  100ألــف إنســان يف «الوســط غــر اليهــودي»
خــال العامــن  ،2015 - 2014أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف
نســبتهم بــن اليهــود .ويف العــام  ،2016ازداد هــذا الفــارق إىل
نحــو أربعــة أضعــاف .وســجل هــذا الفــارق زيــادة أخــرى يف
3
العــام .2019
بقيــت ثُلــث جرائــم القتــل يف الوســط اليهــودي بــن
العامــن  2014و - 2017أي 51 ،مــن أصــل  147جريمــة
قتــل دون كشــف ودون حــل (أي كانــت ال تــزال قيــد التحقيــق،
ســواء لــدى الرشطــة أو لــدى النيابــة العامــة) ،مقابــل %50
(النصــف!) مــن جرائــم القتــل يف الوســط «غــر اليهــودي» -
 119مــن أصــل  240جريمــة قتــل  -ويســتدل مــن معطيــات
الرشطــة أن هــذه الفجــوة قــد ازدادت يف العــام  :2018تــم
تقديــم لوائــح اتهــام يف  %71مــن جرائــم القتــل يف الوســط
اليهــودي ( 25مــن أصــل  35جريمــة قتــل) ،بينمــا لــم ينتــه
ســوى  %43مــن جرائــم القتــل يف الوســط «غــر اليهــودي»

ّ
يبين تقرير أصدره مركز األبحاث والمعلومات في الكنيست ،يتضمن معطيات
عن السنوات  2014حتى منتصف  ،2017أن نسبة ضحايا جرائم القتل لكل  100ألف
إنسان في «الوسط غير اليهودي» تعادل خمسة أضعافها في الوسط اليهودي.
وكذلك فإن  %53من ضحايا الجريمة المنظمة هم من غير اليهود.

بتقديــم لوائــح اتهــام ( 35مــن أصــل  )81جريمــة قتــل.
يوجــد حســب وزيــر األمــن الداخــي اإلرسائيــي ،أردان400 ،
ألــف قطعــة ســاح غــر مرخصة بــن أيــدي عصابــات اإلجــرام،
وأن  ٪70مــن هــذه األســلحة تمــت رسقتهــا –أو تهريبهــا -مــن
معســكرات الجيــش اإلرسائيــي.
4

 -2فهم الظاهرة
ســأتطرق يف هــذا القســم مــن املقــال إىل فهــم ظاهــرة
الجريمــة املنظمــة وفقــا ملقابــات شــخصية أجريتهــا مــع بعض
القــادة السياســيني ،وخــراء يف مجــال علــم اإلجــرام ،وليــس
الهــدف هنــا عــرض تحليــل علمــي للظاهــرة ،بقــدر مــا هــو
توضيــح لكيفيــة فهــم املجتمــع وتحليلــه للظاهــرة وأســبابها.

االجتهاد األول  -:المؤامرة
ينــدرج التحليــل األكثــر شــيوعا والــذي يــردده سياســيون
وقــادة يف الداخــل تحــت مــا يســمى نظريــة املؤامــرة .حســب
هــذا التحليــل فــإن مــا حــدث يف هبــة أكتوبــر عــام ،2000
وخــروج عــرات اآلالف مــن الفلســطينيني إىل الشــوارع للتعبــر
عــن غضبهــم جــ ّراء مــا حــدث يف الضفــة الغربيــة والقــدس
وغـ ّزة ،وســقوط  13قتيــا عــى يــد الرشطــة والجيــش اإلرسائييل،
عمّ ــق األزمــة التــي يعيشــها الفلســطينيون يف إرسائيــل ،وزاد مــن
حــدة الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي ،وأدى إىل رشخ عميــق
ازدادت هوتــه يف العالقــة بــن فلســطينيي الداخــل والدولــة.
وفهمــت الدولــة أن ارتفــاع مســتوى وعــي الفلســطينيني
وتمســكهم بهويتهــم الفلســطينية ،هــو خطــر يهــدد أمنهــا ،مــا
جعــل األوســاط الحاكمــة وأذرعهــا يبحثــون عــن طــرق أكثــر
نجاعــة لتفكيــك املجتمــع ،وإشــغال الفلســطينيني يف الداخــل
بقضايــا أخــرى تبعدهــم عــن التمســك بهويتهــم وتحــد مــن
نشــاطهم الســيايس.
مــن هنــا نصــل بســهولة إىل نظريــة املؤامــرة .وهنــاك

الجريمة املنظمة بني فلسطينيي الداخل :أسباب مر ّكبة.
قــادة سياســيون فلســطينيون كثــرون ممــن يدعــون أنــه ليــس
فقــط أن الدولــة ال تأبــه بــأن «العــرب يقتلــون بعضهــم ً
بعضــا»،
وإنمــا تفعــل ذلــك قاصــدة متعمــدة ً
أيضــا ،بــل وحتــى تشــجع
منظمــات اإلجــرام.
يتحــدث عبــد عنبتــاوي ،الــذي أشــغل وظيفــة مديــر مكتــب
لجنــة املتابعــة العليــا للجماهــر العربيــة ،عــن لقــاء حــره هو
بــن أعضــاء لجنــة املتابعــة العليــا ورئيــس الحكومــة آنــذاك،
إيهــود بــاراك ،ورئيــس الشــاباك يف حينــه ،آيف ديخــر ،يــوم 3
ترشيــن األول 2000؛ أي بعــد يومــن فقــط مــن تفجــر «هبــة
أكتوبــر» التــي قتلــت خاللهــا الرشطــة  13شــابًا فلســطينيًا مــن
مواطنــي إرسائيــل .وفــد كان ذلــك لقــاء ً
مغلقــا ولــم يُنــر يشء
عنــه أو حتــى عــن مجــرد انعقــاده.
«كان ديخــر يتســى بتنــاول املكــرات» عندمــا قــال لنــا:
«ســتدفعون الثمــن (عــن املظاهــرات) غاليًــا .مــا لكــم أنتــم
وللضفــة واألقــى؟ ســيأتي وقــت تكونــون فيــه عالقــن
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يندرج التحليل األكثر شيوعا والذي يردده سياسيون وقادة في الداخل تحت ما
يسمى نظرية المؤامرة ،وبحسبه فإن ما حدث في هبة أكتوبر عام ّ ،2000
عمق
األزمة التي يعيشها الفلسطينيون في إسرائيل ،وزاد من حدة الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،وأدى إلى شرخ عميق ازدادت هوته في العالقة بين فلسطينيي الداخل
والدولة.

بينكــم وبــن أنفســكم» .هــذا اللقــاء ،يــروي عنبتــاوي ،عقــد
يف الثانيــة والنصــف مــن بعــد الظهــر .حتــى تلــك الســاعة كان
قــد ســقط أربعــة شــهداء مــن املواطنــن العــرب بنــران الرشطة
ـي»،
اإلرسائيليــة« .وُعِ دنــا بــأن ال تطلــق الرشطــة الرصــاص الحـ ّ
يســتذكر عنبتــاوي« ،لكــن بعــد ربــع ســاعة مــن انتهــاء اللقــاء
أطلقــت النــران ،وأردت الشــهيد الخامــس ،رامــز بشــناق مــن
كفــر منــدا» .ويــرى عنبتــاوي أن مــا قالــه ديخــر كان تهدي ـدًا
قــد تحقــق فعـ ً
ـا« :املجتمــع العربــي يدفــع ثمــن دعمــه ألشــقائه
الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة» .املتحــدث
بلســان ديخــر قــال ،تعقيبًــا عــى هــذا الــكالم إنــه «ال أســاس
لــه مــن الصحــة».
يؤكــد املســؤول الرفيــع الســابق يف األجهــزة األمنيــة ،والباحث
حاليًــا يف شــؤون املجتمــع العربــي ضمــن «معهــد دراســات
األمــن القومــي» ،د .دورون ماتســا ،دور املؤامــرة فيقــول:
«إن لدولــة إرسائيــل مصلحــة يف أال يكــون الوضــع يف املجتمــع
العربــي جي ـدًا» .ال أحــد يريــد معالجــة مشــاكل العنــف« ،منــذ
الخمســينيات والســتينيات ،بُذلــت جهــود للتحديــث والتطويــر يف
القــرى العربيــة ،لكــن الدولــة لــم تقصــد يف يــوم مــن األيام ســد
الفجــوات .أرادت فقــط اإلبقــاء عــى سياســة َ
الفـ ْرق واالختــاف.
واقــع التخلــف الجزئــي أتــاح للدولــة إمكانيــات التدخــل يف
الوســط (العربــي) .كيــف يمكنهــا املحافظــة عــى االختــاف
والتمايــز إن كان كل يشء عــى مــا يــرام؟ تمتنــع عــن تحويــل كل
امليزانيــات .فيتســلل األمــر إىل الرشطــة ويؤثــر عليهــا .هــذا ليــس
توجهً ــا رســميًا ،وإنمــا هــو ‘روح العــر‘ .املصلحــة يف القضــاء
عــى اإلجــرام ضئيلــة جــدا».

االجتهاد الثاني - :انتقال الجريمة
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يختلــف د .وليــد حــداد األخصائــي يف علــم اإلجــرام مــن
«كليــة الجليــل الغربــي» واملفتــش القطــري عــى برامــج
محاربــة العنــف ،املخــدرات والكحــول يف وزارة األمــن الداخــي

حتــى وقــت متأخــر ،مــع نظريــة املؤامــرة ،ويركــز عــى قانــون
الفيزيــاء أن« :ال يوجــد فــراغ ،إذا وجــد فــراغ فمبــارشة يمتلــئ
بــيء جديــد» .وهنــا نصــل إىل االجتهــاد الثانــي أنــه ال يوجــد
فــراغ.
يقــول حــداد« :قبــل انهيــار منظمــات اإلجــرام الكبــرة يف
الشــارع اليهــودي ،وحســب قــرار الحكومــة  512بالقضــاء عــى
املنظمــات اليهوديــة التــي نشــطت خــال بدايــة الثمانينيــات،
وعمليــا كانــت موجــودة يف الســابق ،لكــن ليــس بنفــس قوتهــا
وســيطرتها يف الثمانينيــات نتيجــة الهجــرة الروســية إىل إرسائيل.
تعــززت مكانــة هــذه العصابــات ،وأصبحــت تشــكل خطــرا
عــى اقتصــاد وأمــن إرسائيــل .عملــت هــذه املنظمــات يف املــدن
اليهوديــة مثــل نتانيــا ،كرمئيــل ونهاريــا ،خلــق قــرار الدولــة
بالقضــاء عــى هــذه املنظمــات وزج رؤســائها بالســجون حالــة
فــراغ .كانــت منظمــات اإلجــرام العربيــة بمثابــة مقــاول ثانــوي
لهــا وكانــت تتــوىل التنفيــذ ،فقــد أ ُ ِ
رســل العــرب إلطــاق النــار
عــى شــخص مــا ،تنفي ـذًا ألوامــر منظمــات اإلجــرام اليهوديــة.
ـي يف منظمــات اإلجــرام العربيــة،
لــم يكــن ثمــة تنظيــم هرمـ ّ
ً
أصــا ،كمــا لــم تكــن تمتلــك قــدرات عمليــة
وال أي تنظيــم
تنفيذيــة .ويف اللحظــة التــي توقفــت فيهــا منظمــات اإلجــرام
العربيــة عــن تأديــة دور املقــاول الثانــوي للمنظمــات اليهوديــة،
رشعــت يف تطويــر ذاتهــا».
هــذه الظاهــرة ،يضيــف حــداد« ،لــم تكــن غائبــة عــن أعــن
الرشطــة .كرجــل اختصــاص ،ال يمكننــي القــول إن الرشطــة
ترصفــت بنيَــة ســليمة ولــم تنتبــه لحقيقــة أن اإلجــرام املنظــم
ينتقــل إىل املجتمــع العربــي .إذ دخلــت واحتلــت منظمــات
اإلجــرام العربيــة الفــراغ الــذي خلفتــه منظمــات اإلجــرام
اليهوديــة :تجــارة املخــدرات ،االتجــار بالنســاء اللواتــي كان يتــم
جلبهــن مــن روســيا وأوكرانيــا عــر مــر ،وتجــارة الســاح؛
َمــن كان جنديًــا يف منظمــات اإلجــرام اليهوديــةّ ،
ترقــى وأصبــح
مســؤول عصابــة».

يقول المحامي رسول سعدة ،الذي أشرف على إدارة مشروع «مجتمعات آمنة» في
«مبادرات أبراهام» ويعمل اليوم في «مشروع معوز»« :إن ازدياد الجريمة وتفشيها
ّ
ويحدد نهاية الثمانينيات باعتبارها بداية
جاء نتيجة عدم قيام الشرطة بدورها،
القطيعة بين الشرطة والجمهور العربي؛ أي إبان االنتفاضة الفلسطينية األولى.

االجتهاد الثالث :القطيعة وعدم الثقة
املحامــي رســول ســعدة ،الــذي أرشف عــى إدارة مــروع
«مجتمعــات آمنــة» يف «مبــادرات أبراهــام» ويعمــل اليــوم يف
«مــروع معــوز” يقــول« :إن ازديــاد الجريمــة وتفشــيها
جــاء نتيجــة عــدم قيــام الرشطــة بدورهــا ،ويحــدّد نهايــة
الثمانينيــات باعتبارهــا بدايــة القطيعــة بــن الرشطــة
والجمهــور العربــي؛ أي إبــان االنتفاضــة الفلســطينية األوىل.
حتــى ذلــك الوقــت ،كانــت الرشطــة جســمً ا مدنيًا يف األســاس،
وكان كثــرون مــن العــرب يخدمــون يف صفوفهــا .خــال
ً
انشــغال بمناطــق
االنتفاضــة األوىل ،أصبــح الشــاباك أكثــر
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فألقــى عــى الرشطة املســؤولية
األمنيــة عــن كل مــا يخــص العــرب يف داخــل إرسائيــل .إثــر
ذلــك ،انســحب كثــرون مــن العــرب مــن الخدمــة يف ســلك
الرشطــة ،ومــع مقتــل إســحق رابــن يف العــام  1995تق ّلــص
عددهــم يف صفــوف الرشطــة أكثــر وأكثــر ،وواصلــت العالقــة
بــن العــرب والرشطــة انهيارهــا».
ويضيــف ســعدة« :يف أعقــاب هبــة أكتوبــر  ،2000أيقنــت
الرشطــة أنهــا ال تريــد وال تســتطيع العمــل يف الشــارع
العربــي .وكان موقــف القيــادة العربيــة مشــابهً ا ،إذ قالــت
القيــادة العربيــة للحكومــة والرشطــة ً
أيضــا :اتركونــا
وشــأننا ،نحــن نتــوىل معالجــة شــؤون شــعبنا ومجتمعنــا،
ً
موديــا أطلقــت عليــه اســم (الــا
فاعتمــدت الرشطــة
ُشَطيّــة)؛ بمعنــى عــدم القيــام بالنشــاط البوليــي املعتــاد

ـل،
عندئــذ ،وقفــت الرشطــة جانبًــا ونظــرت وراقبــت مــن عـ ٍ
ولــم تتدخــل إال بصــورة عينيــة ومحــدودة ج ـدًا ،وتدخلــت
ّ
تمــس النظــام العــام وأمــن
فقــط يف األمــور التــي قــد
الدولــة ،مثــل العنــف بــن العــرب واليهــود ،املظاهــرات
وهــدم البيــوت .أمــا كل مــا يتعلــق بالجانــب املدنــي ،فلــم
تكــن تكــرث بــه .مــن جانبهــا ،ليقتــل العــرب بعضهــم
ً
بعضــا».

الرشطة اإلرسائيلية ..خلل بنيوي يف العالقات مع فلسطينيي الداخل.

االجتهاد الرابع- :المتعاونون
ويشــر ســعدة إىل عنــر آخــر هــو «املتعاونــون» (عمــاء
االحتــال اإلرسائيــي مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) الذيــن
رشعــت إرسائيــل يف إحضارهــم بأعــداد كبــرة بعــد أكتوبــر
 2000واالنتفاضــة الثانيــة“ ،إذا أخذنــا يافــا عــى ســبيل املثــال،
مــن هــم مثــرو الجريمــة هنــاك؟ إنهــم املتعاونــون .نحــن
(أي :املجتمــع العربــي) رفضاهــم ونبذناهــم ،فأخــذوا يبيعــون
املخــدرات .كانــوا يحملــون الســاح وروي ـدًا روي ـدًا انخرطــوا يف
عالــم اإلجــرام ،وهــو مــا منحهــم مكانــة مــا .اآلن ،أصبحنــا نحن
نتوجــه إليهــم ليوفــروا لنــا الحمايــة مــن أشــخاص آخريــن.
مــا حصــل هنــا هــو انقــاب الحــال إىل ضــده .نحــن الذيــن
رفضناهــم ونبذناهــم ،اجتماعيًــا وسياسـيًا ،بينمــا أصبحــوا هــم
أصحــاب القــوة والشــأن اآلن ،ويقولــون لنــا« :إن كنــت تريــد
الحمايــة ،تعــال إيل ّ أنــا أحميــك».
عنــد الحديــث عــن دعــم الدولــة الصامــت للمجرمــن يف
الشــارع العربــي ،يــرد مــرات عديــدة ذكــر «املتعاونــن»/
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يرد عند الحديث عن دعم الدولة الصامت للمجرمين في الشارع العربي ،مرات عديدة،
ذكر «المتعاونين» /العمالء الفلسطينيين الذين أحضرهم الشاباك وأسكنهم في
داخل إسرائيل ،بل ومنحهم في حاالت كثيرة تراخيص لحمل السالح .ويرى عدد
كبير من قادة الجمهور الفلسطيني في الداخل أن هذا برهان على أن الدولة تشجع
ً
فعليا.
اإلجرام،

العمــاء الفلســطينيني الذيــن أحرضهــم الشــاباك وأســكنهم يف
داخــل إرسائيــل ،بــل ومنحهــم يف حــاالت كثــرة تراخيــص لحمل
الســاح .ويــرى عــدد كبــر مــن قــادة الجمهــور الفلســطيني يف
الداخــل أن هــذا برهــان عــى أن الدولــة تشــجع اإلجــرام ،فعليًــا.
ويشــر كثــرون إىل حادثــة نشــأت ملحــم ،الشــاب مــن عرعــرة
الــذي قتــل يف العــام  2016اثنــن مــن اإلرسائيليــن يف شــارع
ديزنغــوف يف مدينــة تــل أبيــب ،بمســدس رشــاش كان بملكيــة
والــده ،برتخيــص .والــد نشــأت ملحــم ،الــذي شــهد بأنــه
«كان متطوعً ــا يف الرشطــة عــى مــدى  35عامًــا» ،كان يحتفــظ
يف منزلــه بمســدس رشــاش آخــرّ ،
مرخــص مــن الرشطــة هــو
ً
أيضــا ،وأملــح يف مقابلــة أجريــت معــه ،إىل أنــه كان يعمــل مــع
الشــاباك.
ال ينكــر ضبــاط يهــود يف الرشطــة الــدور الــذي يلعبــه
«املتعاونــون» الســابقون يف عالــم اإلجــرام؛ «هــؤالء املتعاونــون
اللــه يســر منهــم» ،يقــول الكولونيــل املتقاعــد إفرايــم إرليــخ،الــذي أشــغل يف املــايض مناصــب قياديــة مختلفــة يف «الوحــدة
املركزيــة» (يمــار) يف تــل أبيــب ،ويؤكــد مــا ذكــره املحامــي
رســول ســعدة ســابقا.
يقــول ارليخ»:جلبوهــم للســكن يف أحيــاء يف جنــوب تــل
أبيــب ويافــا .إنهــم يحســبون إنــه مســموح لهــم فعــل كل مــا
يريــدون ملجــرد أنهــم كانــوا متعاونــن ،بعــض أفــراد عائالتهــم
أصبحــوا مجرمــن .ال يمكــن التحــدث معهــم .بعضهــم لديهــم
أســلحة .وهــم واثقــون تما ًمــا مــن أنهــم مدعومــون».
«ثمــة عالقــات متبادلــة بــن الشــاباك والرشطــة .شــهدت
بعــض الحــاالت التــي فيهــا وعــد («املتعاونــون») أصحــاب
محــل للدعــارة وصاحــب كازينــو بحمايتهــم مــن حمــات
تفتيــش تنظمهــا الرشطــة ،ملجــرد أن لهــم عالقــات مــع الرشطــة
أو مــع الشــاباك» ،يقــول إرليــخ ،ويتابــع أن هــذه (الوعــود)
«مجــرد حكايــات خرافيــة» ،لكنــه يعــرف بــأن كثرييــن منهــم
«يســتغلون كونهــم متعاونــن لجنــي أربــاح بطــرق ســهلة».
5

28

عدد ٧٧

ويقــول ضابــط متقاعــد عمــل يف قســم االســتخبارات يف
الرشطــة إنــه« :صحيــح أن الشــاباك ال يســتطيع إغــاق ملـ ّ
ـف،
لكنــه يعــرف بــأن الشــاباك يجــب أن يحافــظ عــى مصالحــه.
هنالــك أشــخاص محتاجــون للحمايــة‘ ،وســتكون الرشطــة
والشــاباك وأي جســم اســتخباراتي آخــر ســعيدًا بــأن يوفــر لهــم
الحمايــة ،دائ ًمــا .ومــن يقــول لــك غــر هــذا ،فهــو يكــذب”.
وأكــد الضابــط الكبــر الســابق يف الرشطــة ،املحامــي بنحاس
فيشــلر ،يف مقابلــة مــع «تايمــز أوف إرسائيــل» ،أن الرشطــة
تغــض الطــرف عــن مخالفــات وتجــاوزات للقوانــن يف املجتمــع
العربــي مقابــل حصولهــا عــى معلومــات أمنيــة« .صحيــح
بالتأكيــد» ،يجيــب عــى ســؤال رصيــح حــول املوضــوع« ،وأنــا
6
ال أعتــر أن هنــاك مشــكلة يف هــذا».

 -3اإلجرام المنظم :البنية الهيكلية،
وأساليب العمل
ـي واضــح ،تسلســل
لــدى منظمــات اإلجــرام تنظيــم هرمـ ّ
ـي ،كمــا يف الجيــش تما ًمــا .هنالــك رئيــس املنظمــة ،الــذي
وظيفـ ّ
يســمى باللغــة الجنائيــة« ،رأس الهــرم» .ال نائــب لــه ،لكــن
لديــه نــواة مــن األشــقاء وأبنــاء األعمــام ،أشـ ً
ـخاصا مق ّربــن
يمكــن االعتمــاد عليهــم والوثــوق بهــم ،وهــم يعرفــون جميــع
أرسار املنظمــة ،بمــا يف ذلــك ً
أيضــا النســب التــي تُجبــى مــن
كل صفقــة أو مــن الشــخص الــذي ســيتم قتلــه ،أو عــى أي
مجــال وفــرع ســيتم االســتيالء :كازينــو ،جبايــة ،مخــدرات ،أو
يف أي فــرع آخــر مــن فــروع اإلجــرام .يف حالــة إصابــة رئيــس
املنظمــة ،أو ســفره إىل خــارج البلــد ،أو دخولــه إىل الســجن،
يتــوىل املهــام قائــم بأعمالــه وهــو عــادة شــخص تربطــه بــه
قرابــة مــن الدرجــة األوىل .إذا كان أشــقاؤه غــر منخرطــن يف
عالــم اإلجــرام ،فعندئــذ تنتقــل دفــة القيــادة إىل أبنــاء األعمــام أو
شــخص آخــر مقــرب مــن العائلــة.
بعدهــا يأتــي دور مســؤول العمليــات ،وهــو شــخص يتــم

في تراتبية منظمات الجريمة ،يأتي بعد الجنود‘ ،البوتشريم‘ (بوتشر  -نوع من أنواع
الكالب) ،وهم أشخاص يعملون مع منظمة اإلجرام ،لكنهم ليسوا أعضاء فيها؛
هم أشخاص غير مهنيين وليسوا ذوي أهمية ،وظيفتهم إطالق النار في الهواء
ُ
أو على البيوت والمطاعم ،المنظمة غير مسؤولة عنهم وعن عائالتهم ،وإذا ما قتل
أحدهم ،فإن عائلته ال تستحق الحصول على مرتب شهري ،كما الجنود.

االعتمــاد عليــه ،ويكــون بشــكل عــام مــن أقــارب الدرجــة األوىل
لرئيــس املنظمــة ،دور هــذا املســؤول هــو ان يرســل جنــوده
لتصفيــة شــخص مــا ،أو إطــاق نــار عليــه أو إطــاق النــار عــى
ممتلــكات ،أو عــى مصالــح تجاريــة أو التهديــد والجبايــة.
بعدهــا يأتــي دور الجنــود وعددهــم كبــر ،لــم يتــم حتــى
اآلن حرصهــم لكــن عددهــم هــو األكــر بحســب التنظيــم
الهرمــي للمنظمــة.
يتحمّ ــل الجنــود العــبء األكــر مــن العمــل األســود ،فهــم
ســفراء املنظمــة ومبعوثوهــا الذيــن يطلقــون النــار ،وينقلــون
املخــدرات والســاح .لــدى كل منظمــة رجــال االغتيــاالت املهنيون

الخاصــون بهــا ،ولــكل منهــم تســعرية تبعً ــا لدرجــة كفاءتــه
ومســتوى مهنيتــه ،وهويــة الشــخص الــذي ســيقوم باغتيالــه.
إذن ،فداخــل فئــة الجنــود هنــاك رتــب ،منهــا «املحرتفــون»،
وهــم مــن يقومــون باالغتيــاالت الكــرى لشــخصيات مهمــة
ومركزيــة يف منظمــات اإلجــرام العــدوة ،أو رجــال أعمــال
وغريهــم ،وقــد يــراوح أجرهــم حتــى  2مليــون شــيكل  ،ثــم
تأتــي فئــة «الطخيخــة» باللغــة العاميــة؛ أي الذيــن يقومــون
بأطــاق النــار عــى املحــات التجاريــة واملنــازل والســيارات،
كمــا يقومــون باملراقبــة ونقــل األســلحة واملخــدرات وجبايــة
الخــاوة ،ويلقبــون أيضــا بـــ «تاعــون املــازدا  »3وذلــك ألن
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إغالق شارع يف وادي عارة احتجاجا عىل تقصري الرشطة يف محاربة الجريمة.
عدد ٧٧

ً
ترسل منظمات الجريمة أذرعها إلى السلطات المحلية ،أيضا ،في محاولة منها
للسيطرة عليها .تعرض رؤساء  15سلطة محلية إلطالق النار عليهم ،مباشرة ،خالل
السنة المنصرمة ،وهو ما يؤشر على منحى خطير عن استهداف عصابات اإلجرام
للسلطات والمجالس المحلية ،والهدف من وراء هذا كله هو تبييض أموال هذه
المنظمات.
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عدد ٧٧

أغلبيتهــم يقــودون ســيارات مــازدا ،تذكــر بســيارات أجهــزة
األمــن اإلرسائيليــة .أجورهــم تــراوح بــن الـــ  500شــيكل حتى
 20ألــف شــيكل أو أكثــر ،وقســم منهــم يقــوم باملهــام بــا
مقابــل لكــي يثبــت والءه للقائــد.
بعــد الجنــود ،يأتــي ‘البوترشيــم‘ (بوتــر  -نــوع مــن أنــواع
الــكالب) ،وهــم أشــخاص يعملــون مــع منظمــة اإلجــرام ،لكنهــم
ليســوا أعضــاء فيهــا؛ هــم أشــخاص غــر مهنيــن وليســوا ذوي
أهميــة ،بــل هــم الحلقــة األضعــف يف املنظمــة .وظيفــة هــؤالء
هــي إطــاق النــار يف الهــواء أو عــى البيــوت واملطاعــم ،املنظمــة
غــر مســؤولة عنهــم وعــن عائالتهــم ،وإذا مــا ُقتــل أحدهــم،
فــإن عائلتــه ال تســتحق الحصــول عــى مرتــب شــهري ،كمــا
الجنــود.
يف أدنــى ســلم التسلســل الوظيفــي ،يقبــع «القــرد”؛ أي
الشــخص الــذي يأخــذ عــى عاتقــه املســؤولية عــن امللــف
الجنائــي ،بـ ً
ـدل مــن الجنائيــن الحقيقيــن ،ويدخــل إىل الســجن
بـ ً
ـدل منهــم .مقابــل مبلــغ كبــر مــن املــال يُدفــع لــه وألبنــاء
عائلتــه.
يف كل األحــوال ،هــي منظمــات متشــعبة جـدًا وصلــت اليــوم -
كمــا يدعــي د .وليــد حــداد  -إىل كل القــرى واملــدن العربيــة .وهو
يفــر هــذا االنتشــار الواســع بطريقــة« :حــق االمتيــاز»؛ «أنــا
أســمي هــذه الطريقــة ‘مــك مافيــا‘ ،عــى غــرار مــك دونالــدز.
مجرمــون ينشــطون يف مجــال االبتــزاز (الخــاوة) أو تجــارة
املخــدرات ،لكنهــم يســتخدمون اســم منظمــة إجــرام كبــرة
ويدفعــون لهــا مقابــل ذلــك ،حســب نطــاق العمــل واألربــاح
التــي يجنونهــا .وقــد تصــل املبالــغ هنــا إىل عــرات آالف
الشــواكل .يف املقابــل ،يحظــى هــؤالء بحمايــة املنظمــة الكبــرة،
يف حــال تورطهــم ،األمــر أشــبه بفــرع تابــع لشــبكة كبــرة .ال
تتدخــل املنظمــة يف عمــل املجرمــن املحليــن ،لكــن املجرمــن
يســتخدمون «املاركــة» ،مقابــل مبالــغ طائلــة مــن املــال .وقــد
تجــري عمليــة جبايــة الديــون بهــذه الطريقــة ً
أيضــا؛ إذا كان

عــى أحدهــم جبايــة ديــن مــن بلــدة أخــرى غــر بلدتــه هــو،
فقــد يطلــب خدمــة املنظمــة املحليــة مقابــل عمولــة معينــة».
إضافــة إىل املجــاالت غــر القانونيــة «الكالســيكية» ،مثــل
تجــارة الســاح ،املخــدرات« ،الخــاوة» وغريهــا ،تغلغلــت
منظمــات اإلجــرام ،منــذ زمــن ،يف «الــدورة الدمويــة» االقتصاديــة
يف البلــدات العربيــة ،كمــا يقــول حــداد« :لهــذه املنظمــات
مصالــح تجاريــة يف جميــع الفــروع االقتصاديــة :مراكــز تجاريــة
وشــبكات كبــرة للمــواد الغذائيــة ،مطاعــم ،قاعــات أفــراح،
مشــاغل نســيج ،محطــات وقــود ،كراجــات ،تجــارة الســيارات
ومقــاوالت كبــرة».
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ترســل هــذه املنظمــات أذرعهــا إىل الســلطات املحليــةً ،
أيضــا،
يف محاولــة منهــا للســيطرة عليهــا .تعــرض رؤســاء  15ســلطة
محليــة إلطــاق النــار عليهــم ،مبــارشة ،خــال الســنة املنرصمــة،
وهــو مــا يــؤرش عــى منحــى خطــر ،يكشــف تزايــد ســيطرة
عصابــات اإلجــرام عــى الســلطات واملجالــس املحليــة .الهــدف
مــن وراء هــذا كلــه هــو تبييــض أمــوال هــذه املنظمــات.
يقــول حــداد يف هــذا الخصــوص إنهــم« :يتوجهــون إىل رجــال
أعمــال تورطــوا يف أزمــات اقتصاديــة ويعرضــون عليهــم تســديد
ديونهــم مقابــل وضــع الســيطرة عــى املصلحــة التجاريــة بــن
أيديهــم .ويف حــاالت أخــرى ،تتوجــه منظمــات اإلجــرام إىل رجــال
أعمــال وتعــرض عليهــم فتــح مصالــح تجاريــة جديــدة بأمــوال
توفرهــا هــي لهــم».
«ظاهــرة تســلل اإلجــرام إىل الســلطات املحليــة كانــت قائمــة
طــوال الوقــت ومنــذ زمــن بعيــد» ،كمــا يقــول املديــر املشــارك يف
«مبــادرات أبراهــام» ،د .ثابــت أبــو راس« ،لكنها اتســعت وتعمقت
خــال الســنوات األربــع األخــرة ،ألن األمــوال التــي أصبحــت يف
حــوزة الســلطات املحليــة أكثــر بكثــر .فثمــة ميزانيــات إضافيــة
تحصــل عليهــا الســلطات املحليــة يف أعقــاب القــرار رقــم 922

تغيرت أنماط مساومات األخذ والعطاء بين المرشح والعائالت الكبيرة في البلدة،
حيث “لم تعد العائالت تكتفي بأن تطلب من رئيس السلطة المحلية تعيين
ّ
ً
ابنتها معلمة في مدرسة ،بل أصبحت تقول له :أريد مناقصة تعبيد الشارع ،مثل،
أو أي شيء آخر».

(قــرار الحكومــة مــن ترشيــن الثانــي )2015؛  7الــذي ينــص
عــى تخصيــص  15مليــار شــيكل للمواطنــن العــرب خــال 5
ســنوات .ويمنــح القــرار ً
أيضــا للســلطة املحليــة نفســها مبالــغ
أكــر مــن املــال ،ميزانيــات كبــرة للتخطيــط والبنــاء والتطويــر
يف املــدارس ،ألعمــال شــق وتعبيــد الشــوارع وغريهــا».
ويضيــف د .ثابــت أبــو راس «خــال الســنوات األربــع األخرية
هنالــك أمــوال أكثــر وتنافــس أشــ ّد عــى املــوارد يف الســلطات
املحليــة ،الجميــع يشــعر بــأن األمــر أكثــر مناليــة وســهولة».
هــذا هــو الســبب ،وراء دخــول منظمــات اإلجــرام إىل الحمــات
االنتخابيــة يف الســلطات املحليــةً ،
أيضــا ،فمــن الــذي يمتلــك هــذه
الكميــة مــن الســيولة النقديــة بهــذه املبالــغ الطائلــة الرضوريــة
للدعايــة االنتخابيــة ســوى منظمــات اإلجــرام؟ كــي ينجــح
املرشــح ملنصــب رئيــس البلديــة أو املجلــس املحــي يف االنتخابــات
اليــوم ،يحتــاج إىل ســيولة نقديــة كبــرة« -ثالثــة ماليــن شــيكل
للحملــة االنتخابيــة الواحــدة ،باملتوســط .مــن أيــن للمرشــح هذا
املبلــغ ،إذن؟ قــد يدفــع رجــال أعمــال هــذه املبالــغ ،وقــد يكــون
بإمــكان رئيــس الســلطة املحليــة االدعــاء بأنــه قــد حصــل عــى
دعــم مــن رجــال أعمــال .ولكــن ،مــن هــم رجــال األعمــال؟
تأتــي التغطيــة املاليــة مــن منظمــات اإلجــرام .ذلــك أن رؤســاء
منظمــات اإلجــرام اليــوم هــمً ،
أيضــا ،رجــال أعمــال بارعــون».
كذلــك ،فقــد تغــرت أنمــاط مســاومات األخــذ والعطــاء بــن
املرشــح والعائــات الكبــرة يف البلــدة .يضيــف د .ثابــت أبو راس
«لــم تعــد العائــات تكتفــي بــأن تطلــب مــن رئيــس الســلطة
املحليــة تعيــن ابنتهــا مع ّلمــة يف مدرســة ،بــل أصبحــت تقــول
ً
مثــا ،أو أي يشء آخــر.
لــه :أريــد مناقصــة تعبيــد الشــارع،
املشــكلة هــي أن لرئيــس الســلطة املحليــة صالحيــة تعفيــه مــن
واجــب إعــان مناقصــة أو اقتنــاء مشــريات إذا كانــت تكلفتهــا
ال تزيــد عــن  50ألــف شــيكل .مــاذا يحــدث عندهــا؟ يأخــذون
مرشوعً ــا تبلــغ تكلفتــه  100ألــف شــيكل ،مثـ ً
ـا ،ويقســمونه إىل
مرشوعــن اثنــن ،يُعهَ ــد بهمــا إىل شــخص مــا بــدون مناقصــة

رســمية .مــال ســهل ج ـدًا ،مــن الســهل الوصــول إليــه ،إذا مــا
كنــت مــن جماعــة الرئيــس أو املقربــن إليــه».
قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة محاربــة عصابــات اإلجــرام
اليهوديــة والقضــاء عليهــا ،فزجــت أغلــب رؤســائها يف الســجون،
بعــد أن اســتطاعوا اخــراق أجهــزة الدولــة ،وتــورط معهــم
بعــض أعضــاء الكنيســت ورؤســاء البلديــات اإلرسائيليــة ،مثــل
عضــو الكنيســت مــن الليكــود «بيتــان» وعالقتــه بعصابــات
اإلجــرام وتلقيــه مبالــغ منهــا ،لكــن األمــور تختلــف عندمــا
يتع ّلــق األمــر بالعــرب.
يقــول رئيــس لجنــة املتابعــة لقضايــا الجماهــر العربيــة يف
الداخــل ،محمــد بركــة« :منظمــات اإلجــرام اخرتقــت الســلطات
املحليــة قبــل  20ســنة .يف االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف
العــام « .1998هنــاك كانــت البدايــة» ،تعــززت قــوة هــذه
املنظمــات بالدعــم الــذي تحصــل عليــه مــن الدولــة.
محــاوالت منظمــات اإلجــرام ابتــزاز رؤســاء ســلطات محليــة
والســيطرة عليهــا هــي جريمــة كــرى ،لكــن الدولــة ال تدافــع
عــن القانــون يف القــرى واملــدن العربيــة ،مــا جعــل عنــارص
اإلجــرام تــدرك أن بمقدورهــا كســب أربــاح هائلــة عــن طريــق
املناقصــات ،بصــورة غــر قانونيــة أحيانًــا وبواســطة التهديــد
واالبتــزاز يف أحيــان أخــرى .وهــي تحظــى برعايــة الدولــة
8
والرشطــة وحمايتهمــا».
تكثــر األقاويــل واألحاديــث حــول ســيطرة منظمــات اإلجــرام
عــى بعــض املناقصــات ،لكنــه كان مــن الصعــب إثبــات ذلــك،
لتــورط العديديــن مــن الذيــن يعملــون يف الســلطات املحليــة مــن
مهندســن ومحاســبني وأعضــاء ،ورؤســاء مجالــس وبلديــات يف
موضــوع املناقصــات ،قمــت بأجــراء مقابلــة مطولــة مــع مقــاول
فلســطينيًي يديــر أعمـ ً
ـال تجاريــة متشــعبة يف منطقــة الشــمال،
اســمه محفــوظ لــدي حفا ً
ظــا عــى ســامته.
يقــول املقــاول« :خــال العقــد األخــر ،بــدأت أعانــي مــن
ظاهــرة رسقــة معــدات وآليــات العمــل التابعــة يل .ال يوجــد
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مقــاول واحــد يف الشــمال ال يعــرف هــذه الظاهــرة «هــذه رسقــة
غريبــة مــن نوعهــا» ،يرتكــون لــك رقــم هاتــف .تتصــل أنــت
بالرقــم فيقولــون لــك« :ســنعيد لــك املعــدات املرسوقــة رشط أن
نحميــك مقابــل مبلــغ مــن املــال ،فهمــت أنهــم ينتمــون إلحــدى
منظمــات اإلجــرام ،ويريــدون منــي أن أدفــع لهــم خــاوة».
ويســتطرد املقــاول يف حديثــه فيقــول “توجهــت إىل الرشطــة،
لكنهــا لــم تفعــل أي يشء .يأتــي رجــال الرشطــة ،يرشبــون
القهــوة عنــدك ثــم يذهبــون .حتــى أنهــم لــم يراجعونــي ولــم
يعــودوا إيل ّ .فهمــت الوضــع ورضيــت بــه .يرسقــون يل فأشــري
معــدات أخــرى بــدل تلــك التــي ُسقــت .مقاولــون آخــرون
دفعــوا مبالــغ مــن املــال ملنظمــات اإلجــرام ودخلــوا يف رعايتهــا
وتحــت حمايتهــا.
«لكــن الضغــط الــذي تمارســه منظمــات اإلجــرام ينتقــل،
يف الفــرة األخــرة ،إىل مجــال املناقصــات؛ املقاولــون العــرب
يعملــون تحــت ضغــط هائــل» ،يقــول املقــاول« .تطــورت
الطريقــة وأصبحــت أكثــر إحكا ًمــا» .فهــم (منظمــات اإلجــرام)
ً
مثــا ،أن ثمــة مناقصــة كبــرة ســتُنرش .يعرفــون
يعلمــون،
املقاولــن الذيــن ينــوون التقــدم إليهــا ،يتصلــون باملقــاول
ويطلبــون منــه عــدم التقــدم إىل املناقصــة وعــدم االشــراك فيها،
ألنهــا مُعـدّة ألحــد املقاولــن الذيــن يعملــون معهــم .هــم الذيــن
يقــررون مَــن يتقــدم إىل املناقصــة.
وثمــة إمكانيــة أخــرى ،هــي أن تتوجــه منظمــات اإلجــرام إىل
املقــاول الــذي رســت عليــه املناقصــة وفــاز بهــا .إذ مــا فــاز
مقــاول بمناقصــة مــا ،يتوجهــون إليــه ويطلبــون منــه «حصــة»
تــراوح بــن  %4و %5مــن التكلفــة اإلجماليــة للمناقصــة مقابــل
رعايتهــم وحمايتهــم ،أو يقرتحــون عليــه توكيلهــم هــم بتنفيــذ
العمــل ،دون أن يفعــل املقــاول أي يشء ،مقابــل حصولــه عــى
.»%10
يســتأنف املقــاول حديثــه ويقــول« :قدمــت إىل إحــدى
املناقصــات يف بلديــة يف شــمال البــاد ،تلقيــت مكاملــة هاتفيــة
هددونــي فيهــا بقولهــم إن عــي أن انســحب مــن املناقصــة ،وإال
ســوف يطلقــون النــار عــي ،فقــررت االنســحاب مــن املناقصــة
ورســت يف نهايــة املطــاف عــى املقــاول الــذي اختارتــه
عصابــة اإلجــرام ليمثلهــا يف املناقصــة .يف املــايض ،كان املقاولون
يخفضــون األســعار كــي يفــوزوا باملناقصــة ،أمــا اليــوم،
فمنظمــات اإلجــرام تفــوز باملناقصــة باملبلــغ الكامــل ،ألنهــا هي
التــي تحــدد مــن يفــوز باملناقصــة .الســلطة املحليــة ،والدولــة
يف الواقــع ،تدفــع أمـ ً
ـوال أكثــر تصــل ،يف نهايــة املطــاف ،إىل
منظمــات اإلجــرام».

خالصة
يقــول د .عزمــي بشــارة يف كتابــه «مــن يهوديــة الدولــة
إىل شــارون» أن العالقــة األساســية التــي تربــط الفلســطيني
بالدولــة هــي عالقــة أمنيــة بحتــة ،بحيــث يكــون االنشــغال
اإلرسائيــي بالعربــي داخــل إرسائيــل وخارجهــا ،انشــغاال أمنيــا
تحكمــه عقيــدة أمنيــة تــرى يف العربــي خطــرا دائمــا وتهديــدا
9
محدقــا بالدولــة ووجودهــا.
يمــس هــذا القــول جوهــر القضيــة التــي طرحــت مســبقا
حــول الجريمــة املنظمــة يف إرسائيــل؛ تتدخــل إرسائيــل فقــط يف
حالــة واحــدة؛ عندمــا تشــعر بالتهديــد األمنــي.
لــم يمــس اإلجــرام املنظــم بأمــن الدولــة حتــى هــذه اللحظة،
لكــن يف حــال مقتــل مواطــن يهــودي عــى يــد عصابــات اإلجــرام
العربيــة ،تتعامــل إرسائيــل مــع القضيــة كقضيــة أمنيــة بحتة.
تتدخــل أجهــزة فــرض القانــون يف إرسائيــل برسعــة وتلقــي
القبــض عــى مرتكبــي جرائــم قتــل إذا كان ضحاياهــا مــن
املواطنــن اليهــود برسعــة ،كمــا حــدث عنــد مقتــل الشــاب
اإلرسائيــي آيف تسيتواشــوييل بالرصــاص بالخطــأ عــى يــد
عصابــات اإلجــرام املنظــم العربيــة يف نهاريــا قبــل شــهرين،
فخــال وقــت قصــر ،ألقــت الرشطــة القبــض عــى عــرة
متهمــن عــرب ،وبعــد التحقيــق أفرجــت عــن أغلبيتهــم ،مــا
عــدا شــاب مــن عــكا ســوف تقــدم النيابــة العامــة الئحــة اتهــام
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ضــده.
قــررت إرسائيــل يف نهايــة املطــاف التدخــل والقضــاء عــى
منظمــات اإلجــرام اإلرسائيليــة عندمــا اســتطاعت التغلغــل
ىل اقتصــاد الدولــة واخــراق الكنيســت ،بينمــا ال يــزال عمــل
منظمــات اإلجــرام العربيــة باألســاس يف املناطــق العربيــة،
وتســيطر باألســاس عــى البلديــات واملجالــس العربيــة ،تتلقــى
خــاوة مــن التجــار وأصحــاب املحــال التجاريــة العربيــة ،تقــوم
بفــرض خــاوة عــى املقاولــن العــرب الكبــار .لــم نســمع حتــى
هــذه اللحظــة أن منظمــات اإلجــرام العربيــة حاولــت فــرض
ســيطرتها عــى املناطــق اليهوديــة ،وتعرضــت ألصحــاب رؤوس
أمــوال يهــود أو محــال تجاريــة أصحابهــا مــن اليهــود .كمــا
أوردنــا ســابقا يف املقالــة :ال توجــد مصلحــة للدولــة يف التدخــل
مــا دامــت عصابــات اإلجــرام ال تهــدد أمنهــا وأمــن مواطنيهــا
اليهــود  .باســتطاعتنا االســتنتاج بــأن منظمــات اإلجــرام العربيــة
لــم تهــدد اقتصــاد إرسائيــل حتــى هــذه اللحظــة ،لذلــك لــم
تحــاول الحكومــة اإلرسائيليــة القضــاء عليهــا .كمــا فعلــت مــع
منظمــات اإلجــرام اليهوديــة.
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1 % D 7 % A 8 2 0 2 0 1 7 %. p d f
 18ســهى عــراف« ،كيــف تحولــت الســلطات املحليــة إىل منجــم
ذهــب؟» ،عــرب ال 2020-1-15 ،48
https://www.arab48.com/%D985% %D8%AD%D9 %
84%D98 %A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B
1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D988%
%D8%AA%D982% %D8%A7%D8%B1%D98 %A%D
8%B115 /01 /2020 //%D983% %D98 %A%D981-%
%D8%AA%D8%AD%D988%%D984%%D8%AA-%D8%
A7%D984%%D8%B3%D984%%D8%B7%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D984%%D985%%D8%AD%D984%%D9
8%A%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D8% A 8 % D 9 8
 %A % D 8 % A 9% D 9 8 5 % %D 9 8 6 % %D 8 % A C % D 9 8 5 - %
%D8%B0%D987%%D8%A8-%D984%%D985%%D986%
%D8%B8%D985%%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D98%
4 % D 8 % A 5 % D 8 % AC % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 8 5 %
 19عزمــي بشــارة ،مــن يهوديــة الدولــة حتــى شــارون( ،رام اللــه،
مواطــن،املؤسســةالفلســطينيةللدراســاتوالنــر.77-65،)2005،
 20يــواف ايتيــل ،مقتــل شــاب بــريء نتيجــة لخالفــات بــن مجرمــن.
موقــع واال. 2020-3-9،
https://news.walla.co.il/item/3345451
 21عزمــي بشــارة ،مــن يهوديــة الدولــة حتــى شــارون( ،رام اللــه،
مواطــن،املؤسســةالفلســطينيةللدراســاتوالنــر.77-65،)2005،
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ّ
الفلسطينيون في إسرائيل :العنف والجريمة واإلجرام المنظم

سامي ميعاري

*

تفسير الجريمة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل:

العوامل االجتماعية االقتصادية
في مقابل العوامل الثقافية

مقدمة
يفحــص هــذا البحــث نمــاذج الجريمــة عنــد الجماعــات
الدينيــة واإلثنيــة املختلفــة يف إرسائيــل ،مــع الرتكيــز عــى الفــرق
بــن معــدالت الجريمــة عنــد اإلرسائيليــن مــن األكثريــة اليهودية
وعنــد مجتمــع األقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل .ويشــكل املجتمع
الفلســطيني يف إرسائيــل مجموعــة أقليــة تشــمل ُخمــس ســكان
إرسائيــل .لهــذا املجتمــع ســماته الخاصــة الفريــدة التــي لهــا
تأثــر عــى نمــاذج الجريمــة بــن أعضائــه .حتــى اليــوم ال يُنــر
1
بانتظــام ســوى القليــل مــن اإلحصائيــات حــول الجريمــة
واإلحصائيــات املتوفــرة نــاد ًرا مــا تصنِّــف تــوزع الجريمــة
حســب املجموعــة الدينيــة أو تحــدد شــكل الجريمــة ونوعهــا.
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* محــارض يف قســم دراســات العمــل يف جامعــة تــل أبيــب ،ويف
كليــة بالفاتنيــك لــإدارة الحكوميــة بجامعــة أوكســفورد.

ويهــدف هــذا البحــث إىل ســد هــذه الفجــوة.
إن توثيــق نمــاذج الجريمــة بهــذا الشــكل أمــر مهــم ألن
األبحــاث املتوفــرة تعتــر أن الطريقــة التــي تناقــش فيهــا
وســائط اإلعــام الجريمــة تؤثــر يف آراء الجمهــور عــن املجتمــع
الفلســطيني ( .)Romer et al., 2003وبشــكل عــام فإن وســائط
اإلعــام تســتخدم تقنيــات عديــدة عنــد مناقشــة الجريمــة عنــد
الفلســطينيني ،قــد تخلــق وتعــزز صــورة ســلبية عــن املجتمــع
الفلســطينيً .
أول :تناقــش القضايــا ذات الصلــة بالجريمــة
والبطالــة مــن زاويــة ســلبية (Avraham, 2003; Avraham et
 .)al., 2000ثانيًــا :تميــل املوضوعــات التــي تغطيهــا وســائط
اإلعــام إىل الرتكيــز عــى الجرائــم الخطــرة وغــر العاديــة.
ثالثًــا :غالبًــا مــا تعتــر وســائط اإلعــام أن جرائــم الشــارع
ترتفــع يف حــن ال يكــون هنــاك يف الحقيقــة مــا يدعــم إمبرييقيًــا
هــذا الــكالم( .)Ratner et al., 2009مثــل هــذه التوصيفــات

إضافة إلى االنقسامات على أساس المخرجات االقتصادية ،هناك مستوى عال
من الفصل السكني بين اليهود والعرب في إسرائيل .فمعظم البلدات اإلسرائيلية
تتشكل من أكثرية إما يهودية أو عربية والقليل منها «مختلط» ،وحتى في
التجمعات السكانية القليلة «المختلطة» تعيش األقلية العربية عادة في أحياء
منفصلة عن أكثرية السكان اليهود.

للجريمــة عنــد املجتمــع الفلســطيني تؤثــر عــى صــورة
الفلســطينيني يف أعــن الجمهــور .وبالتــايل فــإن وجــود توصيــف
دقيــق لســمات الجريمــة قــد يســاعد يف معالجــة التشــويهات
التــي تخلقهــا تصويــرات وســائط اإلعــام.
بعــد الحديــث عــن النمــاذج املوثقــة للجريمــة يف إرسائيــل،
ســيقوم هــذا البحــث ببحــث العوامــل الرئيســية التــي قــد تؤثــر
يف االختالفــات والفــوارق يف معــدالت الجريمــة بــن املجموعــات
الدينيــة واإلثنيــة .وســنركز عــى العوامــل االقتصاديــة-
االجتماعيــة والثقافيــة .كمــا أن فهــم املؤثــرات األساســية للنشــاط
اإلجرامــي مهــم لصانعــي السياســة الذيــن يرغبــون يف الحــد مــن
معــدالت الجريمــة .ويف أوضــاع مثــل الوضــع اإلرسائيــي ،حيــث
هنــاك انقســامات اقتصاديــة واجتماعيــة بــن األكثريــة اليهوديــة
واألقليــة العربيــة ،يكــون لعمليــة فهــم العالقــة بــن الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وبــن النشــاط اإلجرامــي
تداعيــات مهمــة عــى اللحمــة االجتماعيــة بــن مختلــف
املجموعــات الدينيــة واإلثنيــة.
وقــد تكــون الــدروس املســتفادة يف هــذا الســياق حــول
تأثــرات مثــل هــذه العوامــل عــى النشــاط اإلجرامــي مهمــة
لبلــدان أخــرى حيــث الالمســاواة االقتصاديــة والفصــل الســكني
وثيقــي الصلــة باملوضــوع.

اإلطار السياقي وخلفية الصورة
يبلــغ تعــداد ســكان دولــة إرسائيــل حــوايل  9مليــون
مواطــن يتوزعــون بــن  %74مــن اليهــود و %20مــن العــرب
الفلســطينيني ،والباقــي يعرفــون عــى أنهــم «مــن ديانــات
أخــرى» .ويتــوزع العــرب إىل حــواىل  %80مســلمون والباقــي
مســيحيون ودروز.
منــذ إنشــاء دولــة إرسائيــل عــام  1948كدولــة يهوديــة،
كانــت هنــاك انقســامات اقتصادية-اجتماعيــة وسياســية دائمــة
بــن مجموعــة األقليــة الفلســطينية ومجموعــة األكثريــة اليهودية

يف إرسائيــل .وعــى الرغــم مــن أن «إعــان اســتقالل إرسائيــل»
هــدف إىل «تأمــن املســاواة التامــة يف الحقــوق االجتماعيــة
والسياســية لــكل ســكانها بغــض النظــر عــن الديــن والعــرق
والجنــس» ،إال أن التفاوتــات بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن-
اليهــود ،ظاهــرة وعــى عــدة مســتويات.
فعــى مســتوى ســوق العمــل واملخرجــات االقتصاديــة،
يحتــل الفلســطينيون يف إرسائيــل أدنــى درجــات ســلم االقتصــاد
اإلرسائيــي .وهــم ممثلــون بــن الســكان مــن الفقــراء وذوي
الدخــل املحــدود تمثيـ ً
ـا يزيــد بكثــر عــن نســبتهم اإلجماليــة
مــن الســكان ( .)Sa’di, 1995وحاليًــا يشــكل الفلســطينيون
حــواىل  % 20مــن عــدد ســكان إرسائيــل ،إال أنهــم ال يســاهمون
ســوى بـــ  % 8مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل ويمثلــون  %50مــن
فقــراء البلــد .أضــف إىل ذلــك أن املواطنــن العــرب واليهــود
يعملــون يف أســواق عمــل مختلفــة حيــث يرحّ ــل العمــال العــرب
غالبًــا إىل أســواق عمــل ثانويــة ،تتشــكل إىل حــد كبــر مــن
أعمــال ووظائــف ذات مهــارة منخفضــة أو متوســطة .وتشــر
ً
أيضــا قرائــن حديثــة إىل أنــه يوجــد غالبًــا عــدم توافــق بــن
مهــارات العمــال العــرب والوظائــف التــي يقومــون بهــا ،مــا
يجعلهــم يتلقــون تعويضــات أجــور أقــل عــى عملهــم (Miaari
.)and Lazarus 2015
إضافــة إىل االنقســامات عــى أســاس املخرجــات االقتصاديــة
هنــاك مســتوى عــال مــن الفصــل الســكني بــن اليهــود
والعــرب يف إرسائيــل .فمعظــم البلــدات اإلرسائيليــة تتشــكل مــن
أكثريــة إمــا يهوديــة أو عربيــة والقليــل منهــا «مختلــط» .وحتــى
يف التجمعــات الســكانية القليلــة «املختلطــة» تعيــش األقليــة
العربيــة عــادة يف أحيــاء منفصلــة عــن أكثريــة الســكان اليهــود.
وبالنظــر إىل االرتبــاط املتبــادل بــن املخرجــات االقتصاديــة
واإلنجــاز التعليمــي عــر األجيــال وفيمــا بينهــا ،ليــس مفاجئًــا
وجــود فجــوات واســعة بــن اليهــود والعــرب يف اإلنجــاز
التعليمــي .وباســتخدام بيانــات تعــود إىل عــام  1994يبــن
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بالنظر إلى االرتباط المتبادل بين المخرجات االقتصادية واإلنجاز التعليمي عبر
ً
األجيال وفيما بينها ،ليس مفاجئا وجود فجوات واسعة بين اليهود والعرب في
اإلنجاز التعليمي .ففي حين أن  %16.2من اإلسرائيليين-اليهود فقط يحصلون
على  8سنوات أو أقل من الدراسة ،يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى حدود  %41عند
الفلسطينيين.

وولكنســون ) Wolkinson (1999أنــه يف حــن أن  16.2%مــن
اإلرسائيليني-اليهــود فقــط يحصلــون عــى  8ســنوات أو أقــل
مــن الدراســة ،يتضاعــف هــذا الرقــم ليصــل إىل حــدود %41
عنــد الســكان الفلســطينيني .وعــى الرغــم مــن أن نســبة العــرب
الحاصلــن عــى تعليــم فــوق ثانــوي قــد ارتفعــت مــن كونهــا ال
تتجــاوز الـــ  % 0.4يف عــام  1970لتصــل إىل  %12.7عام ،1994
وأن حصتهــم يف الطــاب بمســتوى الليســانس/البكالوريوس قــد
تضاعفــت تقريبًــا مــن منتصــف الســبعينيات إىل عــام  ،1992إال
أن األعــداد ال تــزال أصغــر بكثــر مــن حصتهــم يف إجمــايل عــدد
الســكان (;Wolkinson, 1999; Shavit and Pierce, 1991
 .)Mazawi, 1999هــذا التفــاوت أو عــدم التكافــؤ مهــم إذا أخذنا
يف االعتبــار أن التحصيــل التعليمــي هــو حجــر زاويــة لنيل فرص
عمــل أفضــل ،وأن لــه اســتمرارية مابــن جيليــة .ولعمليــة إعــداد
الوالديــن أهميــة بالنظــر إىل أن ثمــة تأث ـرًا كب ـرًا عــى احتمــال
أن يفلــت طفــل فقــر مــن وضعه/وضعهــا يف مرحلــة االنتقــال
إىل البلــوغ.

البيانات
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تســتخدم الدراســة معلومــات تفصيليــة عــن حــوادث
إجراميــة للفــرة مــن  1990إىل  ،2010بغيــة تحليــل نمــاذج
الجريمــة يف إرسائيــل .والوحــدة الجغرافيــة األساســية التــي
تقيــس بواســطتها هــذه املعلومــات املتغــرات ذات األهميــة،
هــي التجمــع الســكاني ( .)localityتشــكل التجمعــات
الســكانية الوحــدة املكانيــة األصغــر التــي تتوفــر عنهــا
بيانــات اقتصاديــة يف إرسائيــل .ونحــن بدورنــا ســوف نركــز
عــى التجمعــات الســكانية التــي تضــم  5000أو أكثــر مــن
املقيمــن ،حيــث يعيــش املجــرم ،أو التجمعــات الســكانية
حيــث ارتكبــت الجريمــة .إننــا نملــك ً
أيضــا بيانــات عــى
مســتوى املحافظــات ( )districtأو التقســيمات اإلداريــة
الفرعيــة ( subdistrictاألقضيــة) ،كمــا حددتهــا دائــرة

اإلحصــاء املركزيــة اإلرسائيليــة .وتشــمل البيانــات معلومــات
عــن نــوع الجنايــة لــكل حــادث إجرامــي .والجنايــات مصنفــة
بحســب التــايل :األمــن -النظــام العــام -الجنايــات ضــد
أشــخاص -الجنايــات ضــد جماعــات -الجنايــات الجنســية
 الرذيلــة -االحتيــال -الجنايــات االقتصاديــة -الجنايــاتاإلداريــة -جنايــات التعــدي عــى امللكيــة -وغريهــا مــن
الجنايــات .وتنقســم جنايــات التعــدي عــى امللكيــة بدورهــا إىل
مــا يــي :التعــدي عــى األعمــال أو املؤسســات ،التعــدي عــى
املســاكن ،االســتخدام غــر املــروع للمركبــات أو الرسقــة مــن
مركبــات .تتيــح لنــا هــذه املعلومــات التفصيليــة عــن نــوع
الجنايــة فحــص مــا إذا كانــت أنــواع معينــة مــن الجرائــم
أكثــر حساســية تجــاه التغــرات يف األحــوال االقتصاديــة.
فعــى ســبيل املثــال إذا كانــت الجريمــة دافعهــا الحافــز املــايل
فــإن معــدل جرائــم التعــدي عــى امللكيــة قــد يتأثــر بالــذات
ّ
بالتغــرات يف معــدالت البطالــة.
تتضمــن البيانــات ً
أيضــا معلومــات عــن الصلــة بــن املتهــم
والضحيــة .وهــذه الصلــة تنقســم إىل األصنــاف الثالثــة التالية:
ال صلــة؛ زوجــان أو رشكاء وغــر ذلــك مــن الصــات .تســمح
لنــا هــذه املعلومــات عــن الصلــة بــن املتهــم والضحيــة
فحــص بعــض جوانــب الجرائــم التــي جــرى التقليــل مــن
أهميتهــا يف األدبيــات املوجــودة ،مثــل العنــف املنــزيل.
وأخــرًا ،تحتــوي البيانــات ً
أيضــا عــى املعلومــات التاليــة
عــن املتهمــن املوقوفــن -1 :مــكان اإلقامــة -2 ،الفئــة العمريــة
(وهــي  6فئــات،64-55 ،54-45 ،44-30 ،29-20 ،19-15 :
 65ومــا فــوق) يف ســنة التوقيــف ،ويف ســنة الحادثــة التــي
أوقفــوا بســببها -3 ،جنــس املرتكــب (ذكــر أو أنثــى) و -4
ديانــة املرتكــب (يهــودي ،مســلم ،مســيحي ،درزي ،رشكيس ،أو
غــر ذلــك) .ونحــن نســتخدم املعلومــات عــن ديانــة املرتكــب
لبنــاء معــدالت الجريمــة عنــد اليهــود – وعنــد العــرب حيــث
يتكــون العــرب مــن مســلمني ومســيحيني ودروز.

مقارنة مع بقية بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث الجريمة ،تقف
إسرائيل في منتصف سلم الدرجات بحسب أعداد المشتبه بهم وأعداد أولئك
الصادرة بحقهم أحكام ( ،)2011 ,OECDإال أن هذه اإلحصائيات تحجب الفوارق في
تصنيف الدرجات بحسب أصناف الجرائم.

نماذج توصيفية للجريمة
 .1 .4منظور دولي :إسرائيل بالمقارنة مع بلدان أخرى في
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بدايــة ،مــن املهــم النظــر يف كيــف تُقــارن إرسائيــل مــع
بقيــة بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن حيــث
الجريمــة .تقــف إرسائيــل يف منتصــف ســلم الدرجــات بحســب
أعــداد املشــتبه بهــم وأعــداد أولئــك الصــادرة بحقهــم أحــكام
( .)OECD, 2011إال أن هــذه اإلحصائيــات تحجــب الفــوارق يف
تصنيــف الدرجــات بحســب أصنــاف الجرائــم .فمعــدالت الجرائم
الخطــرة ،مثــل القتــل واالعتــداء ،هــي نســبيًا مرتفعــة يف إرسائيل
مقارنــة ببقيــة بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،يف
حــن أن معــدل الجرائــم األقــل خطــورة ،مثــل الرسقــة واالبتــزاز
هــي نســبيًا قليلــة .كمــا أن الشــعور باألمــان الشــخيص ً
أيضــا
منخفــض نســبيًا يف إرسائيــل :فحــوايل  %64مــن املســتجوبني
يف االســتطالعات قالــوا إنهــم يشــعرون باألمــان عنــد الخــروج
وحدهــم يف الليــل ،يف حــن أن املعــدل العــام يف بلــدان منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة هــو يف حــدود .%72
معــدالت الجريمــة عنــد الفلســطينيني العــرب يف إرسائيــل أعىل
بكثــر ممــا هــي عنــد اإلرسائيليــن اليهــود .فعــى ســبيل املثــال
كان معــدل املتهمــن أمــام املحاكــم الجنائيــة يف العــام 2012
يف حــدود  11.4لــكل ألــف عربــي و  3.7لــكل ألــف يهــودي.
ومعــدل املحكومــن مــن الفئــة العمريــة  19ومــا فــوق 10.3
لــكل ألــف عربــي و  4.1لــكل ألــف يهــودي .والحــال أن ارتفــاع
معــدالت الجريمــة عنــد مجموعــات األقليــة واألفــراد املنتمــن إىل
الطبقــات الدنيــا يف املجتمــع ليــس ظاهــرة خاصــة بإرسائيــل.
فعــى ســبيل املثــال وصــل عــدد الذيــن أوقفــوا يف عــام 2012
إىل حــواىل  64لــكل ألــف أمريكــي أفريقــي يف الواليــات املتحــدة
مقارنــة بحــواىل  27عنــد القوقازيــن(U.S. Census Bureau,
 .)2014; FBI, 2013ويف إنكلــرا ووايلــز كان معــدل التوقيفــات
عنــد الســود أعــى ثــاث مــرات عمّ ــا هــو عنــد البيــض يف عــام
 .2013فقــد كان ااملعــدل تحديـدًا  66.9لــكل ألــف أســود مقابــل

 22.8لــكل ألــف أبيــض (Ministry of Justice and National
 .)Statistics, 2013وكانــت الفجــوة بــن املعدّلــن يف أســراليا
أكــر(. )Australian Institute of Criminology, 2013

 .2 .4نماذج الجريمة داخل إسرائيل
ســنقوم اآلن بتوثيــق نمــاذج الجريمــة داخــل إرسائيــل
مــع الرتكيــز عــى املعــدالت املختلفــة للنشــاط اإلجرامــي بــن
اإلرسائيليــن اليهــود والفلســطينيني العــرب.

حوادث الجريمة:
عــدد حــوادث الجريمــة املعــروف عنــد الرشطــة يف التجمعــات
الســكانية العربيــة هــو أصغــر بكثــر مــن معدالتــه يف التجمعات
اليهوديــة .يف العــام  2011بلغــت هــذه املعــدالت عــى التــوايل
حــدود  30لــكل ألــف مقيــم و 50لــكل ألــف مقيــم .واملعــدالت
يف التجمعــات الســكانية الدرزيــة هــي أدنــى مــن ذلــك حتــى.
هــذا االختــاف يف معــدالت الجريمــة بــن التجمعــات الســكانية
العربيــة واليهوديــة والدرزيــة هــو نفســه يف معظــم أصنــاف
الجريمــة ،باســتثناء الجرائــم ضــد األشــخاص التــي تكــون أكثر
حدوثًــا يف التجمعــات الســكانية العربيــة .تتوافــق هــذه النتائــج
مــع تحليــات االنحــدار 2التــي أجريــت :ففــي حالــة وجــود
ســمات شــخصية ثابتــة يكــون احتمــال تعــرض عربــي لحادثــة
كــر وخلــع للرسقــة أصغــر ممــا هــو بالنســبة إىل اليهــودي.
لكــن احتمــال تعــرض العــرب لحــوادث اعتــداء جســدي أكــر.
ويُظهــر الرســم البيانــي رقــم  1أنــه كان هنــاك ارتفــاع يف عــدد
الحــوادث اإلجراميــة عنــد املجتمــع العربــي خــال الفــرة مــن
 1990حتــى  .1997ولكــن حصــل ً
أيضــا تراجــع طفيــف ج ـدًا
بــن ســنوات  1997و .2010وتشــر معلوماتنــا إىل أنــه حصــل
تراجــع يف معــدل الجرائــم ضــد امللكيــة وضــد النــاس .وهنــاك
نتيجــة أخــرى مهمــة تنعكــس يف ارتفــاع معــدالت اإلخــال
بالنظــام العــام يف التجمعــات الســكانية العربيــة منــذ بدايــة
االنتفاضــة الثانيــة وحتــى عــام .2004
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الرسم البياني رقم :1
عدد حوادث اإلجرام
لكل ألف مقيم يف
التجمعات السكانية
العربية بحسب نوع
املنطقة السكنية
املصدر :الرشطة اإلرسائيلية،
دائرة اإلحصاء املركزية،
إعداد املؤلف .غري ذلك :يف
األغلب مناطق سكن حرصية
للمسلمني.

تقارير الشرطة:
يفحــص الرســم البيانــي رقــم  2عــدد تقاريــر إبــاغ
الرشطــة عــن الحــوادث اإلجراميــة لــكل ألــف مقيــم يف
التجمعــات الســكانية العربيــة .وتشــر مقارنــة اتجاهــات
التطــور الزمنــي إىل أن معــدل تقاريــر اإلبــاغ عــن الجرائــم إىل
الرشطــة يف التجمعــات الســكانية العربيــة يبلــغ حــواىل خمــس
مــا هــو عليــه يف التجمعــات الســكانية اليهوديــة .وبمــا أن الفــرق
بــن معــدالت التقاريــر يمكــن اســتخالصه مــن عــدد الحــوادث
اإلجراميــة يف التجمعــات الســكانية العربيــة واليهوديــة ،فإننــا
هنــا ســنركز عــى املعــدل الوســطي ( )ratioبــن عــدد التقاريــر
وعــدد الحــوادث اإلجراميــة .ففــي التجمعــات الســكانية العربيــة
يبلــغ املعــدل الوســطي النصــف عــى األقــل ممــا هــو عليــه يف
التجمعــات الســكانية اليهوديــة .ويعنــي هــذا أنــه لــكل عــدد
معــن مــن الحــوادث اإلجراميــة يكــون احتمــال إبــاغ الجماعات

العربيــة عنهــا للرشطــة أقــل .وهنــاك اختالفــات داخــل املجتمــع
العربــي يف معــدالت عمليــات اإلبــاغ .فعــى الخصــوص نجــد
أن احتمــال إبــاغ الضحايــا مــن املســيحيني الرشطــة هــو
أكــر ممــا عنــد املســلمني ،كمــا هــو الحــال ً
أيضــا بالنســبة إىل
ســكان التجمعــات الريفيــة ،مقارنــة بســكان التجمعــات املدينيــة
الكــرى .وقــد ارتفــع هــذا املعــدل الوســطي خــال الســنوات،
كمــا أن معــدل االرتفــاع هــو أكــر يف املجتمــع العربــي.
وحــن نحلــل احتمــاالت اإلبــاغ عــن الجريمــة ،وفــق أصنــاف
الجريمــة ،تــرز أمامنــا عــدة نمــاذج مهمــة .فالفجــوة بــن اليهود
والعــرب يف معــدالت اإلبــاغ أكــر بخصــوص الجرائــم ضــد
النظــام العــام وجرائــم امللكيــة ،فعــى ســبيل املثــال فــإن املعــدل
الوســطي لإلبالغــات عــن جرائــم امللكيــة يف املجتمــع العربــي هــو
بنســبة الثلــث ممــا هــو عليــه عنــد املجتمعــات اليهوديــة .باملقابل
ويف حالــة جرائــم اإليــذاء الجســدي فــإن املعــدل الوســطي هــو

الرسم البياني رقم :2
عدد تقارير البالغات
لكل ألف مقيم بحسب
نوع املنطقة السكنية
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املصدر :الرشطة اإلرسائيلية،
دائرة اإلحصاء املركزية ،إعداد
املؤلف.
املناطق السكنية املختلطة هي:
حيفا ،القدس ،اللد ،معالوت
ترشيحا ،نيف شالوم ،النارصة
العليا ،عكا ،الرملة وتل أبيب-
حيفا .الحسابات لم تشمل
املستوطنات يف الجنوب ويف يهودا والسامرة نظ ًرا إىل أن املراكز اإلقليمية لم تكن تشتغل هناك عند بداية الفرتة.

الرسم البياني رقم :3
عدد التوقيفات لكل
ألف رجل بحسب
املجموعة اإلثنية-
الدينية2010 ،
املصدر :الرشطة اإلرسائيلية،
دائرة اإلحصاء املركزية ،إعداد
املؤلف.

عنــد العــرب ثالثــة أربــاع مــا هــو عنــد اليهــود.
وباإلجمــال ،فــإن هــذه النتائــج تطابــق النمــط النموذجــي
مليــل مجموعــات األقليــة مــن ذوي الخلفيــات االقتصاديــة -
االجتماعيــة الدنيــا ومــن املجتمعــات التقليديــة ،إىل تجنــب
االتصــال بالســلطات املوكلــة بحفــظ القانــون .وقــد يكــون
ســبب ذلــك الفروقــات يف الجوانــب املؤسســاتية التــي تؤثــر
عــى معــدالت اإلبــاغ (أي عــدد مراكــز الرشطــة يف املنطقــة) أو
الفــروق يف مســتوى الثقــة بالرشطــة.

التوقيفات:
يُظهــر لنــا الرســم البيانــي رقــم  3أن املعــدل الوســطي
لعمليــات التوقيــف للرجــال املســلمني العــرب هــو أكثــر مــن
ضعــف مــا هــو عليــه عنــد اليهــود ،يف العــام  .2010وهــذه

الفجــوة هــي أكــر مــن ذلــك يف صفــوف فئــة الشــباب .وعــى
ســبيل املثــال ،يزيــد معــدل التوقيفــات للمســلمني العــرب مــن
الرجــال يف عمــر  29 -25عــن  80ألفــا ،يف حــن أنــه يعــادل 15
ألفــا عنــد اليهــود .وبخصــوص الجرائــم ضــد األشــخاص ،فــإن
معــدل التوقيفــات عنــد الرجــال مــن املســلمني العــرب هــو أكــر
بثمانــي مــرات مــن معدلــه عنــد الرجــال مــن اليهــود.
وتدلنــا اتجاهــات التطــور الزمنــي يف الرســم البيانــي رقــم ،4
ً
أيضــا عــى أنــه خــال تســعينيات القــرن العرشيــن انخفــض معدل
التوقيفــات لــكل األعمــار واملجموعــات اإلثنية-الدينيــة خصوصً ــا
عنــد الشــبان املســلمني .لكــن ،يف العقــد األخــر تباطــأ هــذا
االنخفــاض ال بــل توقــف .وأخـرًا يُظهــر الرســم البيانــي أن معــدل
التوقيفــات عنــد الرجــال الــدروز يشــابه مــا هــو عنــد الرجــال
اليهــود ،وأنــه تطــور بطريقــة مشــابهة خــال األعــوام املاضيــة.

الرسم البياني رقم :4
عدد التوقيفات لكل
ألف رجل بحسب
املجموعة اإلثنية-
الدينية2010-1990 ،
املصدر :الرشطة اإلرسائيلية،
دائرة اإلحصاء املركزية ،إعداد
املؤلف.
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معدالت الجريمة عند الفلسطينيين العرب في إسرائيل أعلى بكثير مما هي عند
اليهود .فعلى سبيل المثال ،كان معدل المتهمين أمام المحاكم الجنائية في العام
 2012في حدود  11.4لكل ألف عربي و  3.7لكل ألف يهودي .ومعدل المحكومين من
الفئة العمرية  19وما فوق  10.3لكل ألف عربي و  4.1لكل ألف يهودي.

وتحجــب اتجاهــات التطــور الزمنــي يف املعــدالت اإلجماليــة للجريمــة
االختالفــات يف تطــور التوقيفــات بنــا ًء عــى األصنــاف املختلفــة مــن
الجرائــم .فعــى ســبيل املثــال ،ويف حالــة جرائــم اإلخــال بالنظــام
العــام ،لوحــظ ارتفــاع يف معــدل التوقيفــات بــن الرجــال املســلمني
العــرب منــذ بدايــة االنتفاضــة الثانيــة .كمــا لوحــظ خــال العقديــن
املنرصمــن ارتفــاع يف معــدل التوقيفــات للجرائــم الخطــرة ،مثــل
الجرائــم الجنســية ،والجرائــم ضــد األمــن الوطنــي ،والجرائــم ضــد
األشــخاص.

اإلدانات الجنائية:
يُظهــر الرســم البيانــي رقــم  5أن معــدل اإلدانــات عنــد
املســلمني العــرب أكــر ممــا هــو عنــد اليهــود .وعــى ســبيل
املثــال ،أديــن خــال عــام  2010أكثــر مــن عــرة لــكل ألــف
مســلم عربــي مــن الســكان مقارنــة بســتة لــكل ألــف يهــودي
مــن الســكان .تســتمر هــذه الفروقــات بــن املســلمني العــرب
واليهــود عــر كل مجموعــات األعمــار والجرائــم .كمــا أن
البيانــات تشــر إىل أن الرجــال املســلمني العــرب الذيــن أدينــوا
مــرة واحــدة عــى األقــل بــن أعــوام  1990و 2010راكمــوا

الرسم البياني رقم :5
عدد املدانني لكل ألف
رجل بحسب املجموعة
اإلثنية الدينية

40

عدد ٧٧

املصدر :الرشطة اإلرسائيلية،
دائرة اإلحصاء املركزية ،إعداد
املؤلف.
احتسبنا فقط اإلدانات يف
املحكمة األعىل وعند سنة
ارتكاب الجرم.

الكثــر مــن اإلدانــات .وهــذا يــدل عــى أن الجريمــة هــي حلقــة
جهنميــة يصعــب اإلفــات منهــا.
ويُظهــر الرســم البيانــي أنــه عــى الرغــم مــن هــذا الفــرق
يف الدرجــات بــن املجموعــات ،فــإن كل املجموعــات عرفــت
ً
ً
ملموســا يف معــدل اإلدانــات .وهــذا االنخفــاض هــو
انخفاضــا
أكثــر وضوحً ــا عنــد الرجــال املســلمني العــرب ،حيــث أنــه هبــط
مــن  25إدانــة لــكل ألــف رجــل عــام  2003إىل  13إدانــة لــكل
ألــف رجــل عــام .2010
وعــى العمــوم ،ينــال املدانــون واحــدة أو أكثــر مــن
العقوبــات التاليــة :تنفيــذ عقوبــة الســجن الفعــي ،حكــم مــع
وقــف التنفيــذ ،أو غرامــة ماليــة .وعــر مختلــف أنــواع الجرائــم
تتشــابه وتــرة تكــرار هــذه األنــواع الثالثــة مــن العقوبــة عنــد
املســلمني العــرب واليهــود .ثمــة اســتثناء واحــد هــو الجرائــم
ضــد النظــام العــام ،حيــث نســبة عقوبــات الغرامــة املاليــة هــي
أكــر بكثــر عنــد املســلمني العــرب ممــا هــي عنــد اليهــود ،عــى
حســاب عقوبــات الســجن الفعــي .وحصــل خــال الســنوات
املاضيــة ،ويف خصــوص كل أصنــاف الجرائــم ،ارتفــاع مهــم
عنــد املســلمني العــرب وعنــد اليهــود عــى الســواء يف نســبة

معدالت الجريمة عند الفلسطينيين العرب في إسرائيل أعلى بكثير مما هي عند
اليهود .فعلى سبيل المثال ،كان معدل المتهمين أمام المحاكم الجنائية في العام
 2012في حدود  11.4لكل ألف عربي و  3.7لكل ألف يهودي .ومعدل المحكومين من
الفئة العمرية  19وما فوق  10.3لكل ألف عربي و  4.1لكل ألف يهودي.

الرسم البياني رقم :6
معدل األفراد الذين
يشعرون بأمان
شخيص ،بحسب
املجموعة اإلثنية
الدينية
املصدر :الرشطة اإلرسائيلية،
دائرة اإلحصاء املركزية ،إعداد
املؤلف يشعر بأمان تام عند
السري وحده يف الليل يف منطقته
السكنية.

الجرائــم التــي نتــج عنهــا عقوبــات ســجن فعــي ،وانخفــاض
حــاد يف نســبة الجرائــم التــي نتــج عنهــا غرامــات ماليــة .وعــر
كل أصنــاف الجرائــم كانــت العقوبــة املفروضــة عــى الرجــال
املســلمني العــرب املدانــن مشــابهة لتلــك املفروضــة عــى الرجال
اليهــود املدانــن .وتتحــدد العقوبــة بأنهــا عــدد شــهور الســجن
الفعــي واألحــكام مــع وقــف التنفيــذ ومبالــغ الغرامــات املاليــة.
ويف معظــم أنــواع العقوبــات وأصنــاف الجرائــم بقيــت شــدة
العقوبــة ثابتــة عــر الســنني مــع اســتثناء الحــاالت اآلتيــةً :
أول،
حصــل انخفــاض يف عــدد شــهور عقوبــة الســجن للجرائــم ضــد
امللكيــة فهبطــت مــن حــواىل  12-11شــه ًرا يف تســعينيات القــرن
العرشيــن إىل حــواىل  9-8يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي
والعرشيــن .ثانيًــا ،حصــل ارتفــاع يف عــدد شــهور األحــكام
مــع وقــف التنفيــذ للجرائــم ضــد األشــخاص ،فارتفعــت مــن
 4يف مطلــع عقــد تســعينيات القــرن العرشيــن إىل  6يف النصــف
الثانــي مــن العقــد نفســه .ثالثًــا ،منــذ العــام  2000حصــل
ارتفــاع يف الغرامــات املاليــة عــى الجرائــم ضــد النظــام العــام.
لكــن منــذ ذلــك الوقــت ،أصبحــت الغرامــة املفروضــة عــى
املســلمني العــرب عــن الجرائــم ضــد النظــام العــام أكــر مــن
تلــك املفروضــة عــى اليهــود.

شعور األمان الشخصي:
يُظهــر الرســم البيانــي رقــم  6أن نســبة العــرب الذيــن
يشــعرون بأمــان كبــر أو بأمــان فحســب ،حــن يســرون
وحيديــن يف الليــل يف مــكان إقامتهــم انخفــض مــن  %75عــام
 2002إىل حــواىل  %66عــام  .2012باملقابــل كان هنــاك ارتفــاع
بنســبة  %3عنــد اليهــود مــن  %74إىل .%77ويُظهــر تحليــل
االنحــدار أن احتمــال أن يشــعر العربــي باألمــان يف الســر وحيـدًا
يف مــكان إقامتــه هــو يف حــدود  %25أقــل ممــا هــو عنــد نظــره
اليهــودي الــذي يحمــل ســمات شــخصية مشــابهة .ويُظهــر
تحليلنــا ً
أيضــا أن شــعور األمــان الشــخيص عنــد العــرب ضعــف
عــى مــ ّر الســنوات املاضيــة ،وهــذا ينســجم مــع اتجاهــات
التطــور الزمنــي األوليــة يف الرســم البيانــي رقــم  .6كمــا أن
شــعور األمــان عنــد املجتمــع املحــي العربــي يتغــر ً
أيضــا مــا
بــن املجموعــات الدينيــة املختلفــة .فعــى وجــه خــاص يميــل
الشــعور باألمــان إىل أن يكــون أكــر عنــد الــدروز ممــا هــو عنــد
املســلمني ،ومــن ثــم عنــد املســيحيني.

ما الذي ُيفسر نماذج الجريمة هذه؟
أظهــر القســم الســابق أن هنــاك فروقــات كبــرة يف نمــاذج
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الجريمــة بــن اإلرسائيليــن العــرب واليهــود .مــا هــي العوامــل
التــي تســمح بتفســر مثــل هــذه الفــوارق؟ ســيفحص هــذا
القســم كيــف تســاهم العوامــل االقتصاديــة -االجتماعيــة
والعوامــل الثقافيــة يف تحفيــز النــزوع نحــو النشــاطات
اإلجراميــة لــدى الفــرد .وعــى الرغــم مــن أننــا نناقــش هذيــن
العاملــن كال عــى حــدة ،فإنــه يجــدر التنويــه أنــه قــد تكــون
هنالــك درجــة كبــرة مــن التداخــل واالرتبــاط بــن العوامــل
االقتصاديــة -االجتماعيــة والعوامــل الثقافيــة التــي تؤثــر يف
الســلوك اإلجرامــي.

العوامل االقتصادية -االجتماعية:
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كمــا ســبق أن أوضحنــا مــن قبــل ،فقــد كان هنــاك عــى
الــدوام ،منــذ تأســيس إرسائيــل يف عــام  1948كدولــة يهوديــة،
فــوارق اقتصاديــة  -اجتماعيــة بــن مجتمــع األقليــة العربيــة
ومجتمــع األكثريــة اليهوديــة يف إرسائيــل .ملــاذا يمكــن أن تــؤدي
التفاوتــات التعليميــة والرتاصــف الناجــم عنهــا يف املخرجــات
االقتصاديــة إىل الســلوك اإلجرامــي؟ بحســب اإلطــار النظــري
املســمى االختيــار العقالنــي 3الذي صممــه ِبي ِكــر ،1968 Becker
فــإن األفــراد يقارنــون بــن املنافــع املتوقعــة مــن ارتــكاب
جريمــة وبــن التكلفــات املرتتبــة عليهــا ،فاملنافــع املتوقعــة هــي
عــى األرجــح ناتجــة عــن الفــرص املتاحــة ،يف حــن أن التكلفــات
تحددهــا احتمــاالت الخضــوع للعقــاب .بمــا أن الفرد الــذي يملك
فــرص عمــل رســمية أقــل ،مــن املرجــح أن يكــون لديــه منافــع
نســبية أكــر إن انخــرط يف نشــاطات عدائيــة ،وبمــا أنــه مــن
املرجــح أن تكــون حظــوظ األفــراد مــن ذوي مســتوى التعليــم
املنخفــض يف دخــول ســوق عمــل جيــد أقــل مــن غريهــم ،تقــرح
نظريــة ب ِي ِكــر وجــود عالقــة ممكنــة بــن الفــرص االقتصاديــة-
االجتماعيــة واالنخــراط يف النشــاطات اإلجراميــة.
منــذ ظهــور نظريــة ِبي ِكــر وســع العلمــاء مــن مجــال تطبيــق
هــذا النمــوذج لكــي يفهمــوا كيــف يقايــض األفــراد انخراطهــم
يف ســوق العمــل الرســمي باالنخــراط يف ســوق الجريمــة (أي
ممارســة نشــاطات إجراميــة) .عــى ســبيل املثــال يقــرح لوكنــر
) Lochner (2004ومــوكان وبوليبــز وأوفرالنــد Mocan, Bullips,
) and Overland (2005مفهــوم رأس املــال اإلجرامــي كبديــل عن
رأس املــال البــري ،الــذي قــد ً
يحســن مــن آفــاق الفــرد يف ســوق
الجريمــة بالنســبة إىل ســوق العمــل الرســمي .وعــى العمــوم
فــإن األدبيــات النظريــة يف اقتصاديــات الجريمــة تتبنــى عالقــة
عكســية بــن الفــرص التــي يملكهــا األفــراد يف ســوق العمــل
الرشعــي واســتعداداتهم لالنخــراط يف النشــاط اإلجرامــي .وبداهــة
فإنــه كلمــا كانــت خيــارات الفــرد يف ســوق العمــل الرشعــي

أقــل جاذبيــة ،كلمــا كان مــن األرجــح أن يبحــث عــن خيــارات
بديلــة لتحصيــل دخــل مــن خــال نشــاطات غــر رشعيــة.
ويف حالــة إرسائيــل ،تســاعدنا نظريــة بيكِــر يف إلقــاء ضــوء
عــى ســبب ارتفــاع معــدالت الجريمــة يف املجتمــع الفلســطيني
مقارنــة بمجتمــع األكثريــة اإلرسائيــي اليهــوديً .
أول ،أنــه بســبب
املســتويات املتدنيــة يف التعليــم والتــي ينتــج عنهــا مســتويات
متدنيــة يف االســتخدام والدخــل ،يملــك املجتمــع الفلســطيني
فــرص عمــل أضعــف مقارنــة باملجتمعــات اإلرسائيلية-اليهوديــة .
ويجعــل هــذا األمــر مــن تصــور املنافــع املتوقعــة نتيجــة االنخراط
يف نشــاطات إجراميــة أعــى مــن تصورهــا عنــد املجتمعــات
4
اليهوديــة .ثانيًــا ،إضافــة إىل أن للمســتوى املطلــق للمداخيــل
أثــ ًرا يف معــدالت الجريمــة ،فــإن املســتويات النســبية للمداخيــل
عــر املجموعتــن قــد تشــجع ً
أيضــا عــى النشــاط اإلجرامــي
( .)Dahlberg and Gustavsson, 2008ففــي مجتمــع تحكمــه
مســتويات عاليــة مــن الالمســاواة قــد تكــون معــدالت الجريمــة
أعــى بســبب ضعــف التماســك االجتماعــي ،وألن املجــرم والضحيــة
يكونــان يف حالــة فصــل يف محــل اإلقامــة والطبقــة االجتماعيــة.
يُضعــف هــذا الفصــل الهويــة املشــركة بــن املجــرم والضحيــة،
مــا يجعــل احتمــال امتنــاع املجــرم عــن ارتــكاب الجريمــة أقــل
وقوعً ــا.

العوامل الثقافية:
يف حــن يركــز إطــار بي ِكــر النظــري عــن االختيــار العقالنــي
يف األســاس عــى كيفيــة تأثــر العوامــل االقتصادية-االجتماعيــة
عــى املنافــع املتوقعــة مــن النشــاطات اإلجراميــة وتكلفاتهــا ،إال
أنــه مــن املهــم أن نعــرف بــأن العوامــل الثقافيــة غالبًــا مــا
تؤثــر عــى مثــل هــذه املنافــع والتكلفــات ،مــن خــال تأثريهــا
عــى املشــاركة يف ســوق العمــل .يعــرف قامــوس أوكســفورد
للغــة اإلنكليزيــة الثقافــة بأنهــا «التقاليــد واألعــراف واملنجــزات
واملنتجــات املميــزة ملجتمــع أو جماعــات» .فــإذا كان لــدى
املجتمــع الفلســطيني منظــور ثقــايف مختلــف يؤثــر عــى فــرص
ســوق العمــل ،فــإن مثــل هــذه العوامــل ســتؤثر عــى األرجــح
يف الســلوك اإلجرامــي .فمــا هــي العوامــل الثقافيــة التــي يمكــن
أن تؤثــر عــى فــرص ســوق العمــل ،وبالتــايل عــى النشــاط
اإلجرامــي؟ ثمــة اعتبــار مهــم يتعلــق بكيــف يمكــن لدرجــة
التديــن ضمــن مجتمــع معــن أن تؤثــر عــى معــدالت الجريمــة.
اإلرسائيليــون العــرب ،وباألخــص املســلمون العــرب هــم عــى
األغلــب ،أكثــر تدينًــا مــن اإلرسائيليــن اليهــود 5.مــن جهــة أوىل
فــإن املجتمعــات األكثــر تدينًــا يكــون لديهــا معــدالت جريمــة
أدنــى بالنظــر إىل قواعــد تحريــم اســتهالك الكحــول .ومــن

جهــة ثانيــة فــإن مســتويات التديــن يف املجتمــع الفلســطيني
غالبًــا مــا ترتبــط ســلبًا مــع معــدالت الحداثــة .ويف التطبيــق
العمــي فــإن هــذا يعنــي أن العــرب األكثــر تدينًــا لــن يوافقــوا
عمو ًمــا عــى خــروج املــرأة للعمــل خــارج املنــزل (Yashiv and
 .)Kasir, 2011; Miaari, 2012ويعنــي هــذا ضمنيًــا أن دخــل
العائلــة قــد يكــون أدنــى يف مجتمعــات املتدينــن ،مــا يجعــل مــن
النشــاطات اإلجراميــة خيــا ًرا بديـ ً
ـا جاذبًــا بعيــدًا عــن ســوق
العمــل الرســمي .كمــا أن األرس األقــل حداثــة قــد تعــزز البنــى
العائليــة التقليديــة التــي تشــجع النزاعــات الداخليــة والعنــف يف
األرسة .وثمــة مــا يوحــي بــأن التديــن ينحــو ،يف شــكل عــام ،إىل
أن يرتبــط إيجابًــا بمعــدالت الجريمــة .فعــى ســبيل املثــال ،تُبــن
بعــض الدراســات أنــه يوجــد ترابــط ســلبي عنــد املســيحيني
بــن مســتوى التديــن ومعــدالت الجريمــة(;Evans et al., 1995
.)Johnson et al., 2000
وثمــة اعتبــار آخــر ال يقــل أهميــة ،ويتعلــق بكيفيــة تأثــر
األصــول اإلثنيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن فــوارق يف الهويــة ،عــى
معــدالت الجريمــة .فاإلرسائيليــون العــرب هــم مجموعــة إثنيــة
دينيــة قوميــة تشــكل خمــس عــدد ســكان إرسائيــل .وقــد
عــرت هــذه املجموعــة عــى م ـ ّر الســنني عــن مشــاعر الخيبــة
واإلحبــاط حيــال حقوقهــم الجماعيــة والشــخصية يف دولــة
إرسائيــل .وبــن اإلرسائيليــن العــرب ،يميــل املســلمون العــرب إىل
إظهــار تعاطــف عميــق مــع الفلســطينيني ومــع البــاد العربيــة
بشــكل أعــم .وتشــر الدراســات إىل أن مجموعــات األقليــة ذات
الســمات املشــابهة قــد تشــعر باالســتالب وبوهــن يف التماثــل مــع
مجموعــة األكثريــة ( ،)Gurr, 1993ومثــل هــذه املشــاعر قــد ينتج
عنهــا جرائــم غــر مدفوعــة بأســباب اقتصاديــة ضــد مجموعــة
األكثريــة.

خاتمة
يوثــق هــذا البحــث نمــاذج الجريمــة عنــد مختلــف املجموعــات
اإلثنيــة والدينيــة يف إرسائيــل .وتشــر البيانــات إىل أن معــدالت
الجريمــة هــي أعــى بكثــر عنــد مجتمــع األقليــة الفلســطينية
التــي تتمثــل باملســلمني إىل حــد كبــر ،مقارنــة مــع مجموعــة
األكثريــة اليهوديــة .والفروقــات يف معــدالت الجريمــة بــن
املجموعــات اإلثنيــة والدينيــة تبقــى هــي نفســها عــر كل أصنــاف
الجريمــة وكل الفئــات العمريــة.
واســتنادًا إىل هــذه النتيجــة ،استكشــف هــذا البحــث عاملــن
اثنــن رئيســيني يحتمــل أنهمــا يفــران التغــر يف معــدالت
الجريمــة .التفســر األول يركــز عــى العوامــل االقتصاديــة-
االجتماعيــة .لــدى الفلســطينيني فــرص عمــل أضعــف ،مــا قــد
ً
بديــا جذابًــا عــن
يــؤدي إىل االنخــراط يف ســوق الجريمــة
االنخــراط يف ســوق العمــل الرســمي .التفســر الثانــي يركــز عــى
العوامــل الثقافيــة .يميــل املجتمــع الفلســطيني إىل أن يكــون أكثــر
تدينًــا مــن نظــره مجتمــع األكثريــة اليهــودي ،وهــي ظاهــرة لهــا
تداعيــات عــى معــدالت مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة .كمــا
أنــه وبســبب النزاعــات اإلثنيــة والدينيــة بــن اإلرسائيليــن العــرب
واليهــود ،فــإن الفلســطينيني قــد يواجهــون وهنًــا يف التماثــل
مــع نظرائهــم اليهــود ،مــا ينتــج عنــه جرائــم تجــاه مجموعــة
األكثريــة.
ونأمــل أن تكــون النمــاذج املوثقــة يف هــذا البحــث مفيــدة
لصانعــي السياســة واألكاديميــن والجمهــور يف إرسائيــل
ويف الخــارج .وبقــدر مــا أنــه يمكــن تفســر التفاوتــات يف
معــدالت الجريمــة بــن اليهــود والعــرب بالفروقــات يف العوامــل
االقتصادية-االجتماعيــة والعوامــل الثقافيــة ،فــإن لهــذا األمــر
تداعيــات عــى أنــواع السياســات التــي ينبغــي اســتخدامها
للتخفيــف مــن الجريمــة.
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الهوامش
1
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3

4

5

نجدهــا بشــكل رئيــي يف اإلحصــاء الســنوي الصــادر عــن دائــرة
اإلحصــاء املركزيــة ويف تقاريــر الرشطــة الســنوية .انظــر ً
أيضــا دائــرة
اإلحصــاء املركزيــة والرشطــة اإلرسائيليــة ( .)2009وقــد أطلقــت
الرشطــة مؤخ ـ ًرا مول ـدًا للجــداول حيــث نجــد فيــه ،مــن ضمــن أمــور
أخــرى ،بيانــات فصليــة مــن العــام  2012فصاعــدًا ،عــن الجرائــم
العامــة وبعــض أنــواع االتصــاالت التــي تــرد عــى الرقــم  ،100عــن
منطقــة إحصائيــة محــددة (محلــة أو حــي ســكني) .وهنــا عنــوان
املوقــع اإللكرتونــي
http://www.police.gov.il/MapSkifout.aspx?mid=67.
يناقش فوغل الحاجة إىل توسيع اإلحصائيات عن الجريمة(.)Fogel, 2006
تحليــل االنحــدار أو تحليــل االرتبــاط أو تحليــل االنكفــاء (باإلنجليزيــة:
 )regression analysisهــو كل طريقــة إحصائيــة يتــم فيهــا التنبــؤ
بمتوســط متغــر عشــوائي أو عــدة متغــرات عشــوائية اعتمــادًا عــى
قيــم وقياســات متغــرات عشــوائية أخــرى ،لهــذا التحليــل عــدة أنــواع
مثــل :االنحــدار الخطــي ،واالنحــدار اللوجســتي ،وانحــدار بواســون،
والتعليــم املراقــب واالنحــدار مــوزون الوحــدة.
االنحــدار الخطــي أو نمــوذج االنحــدار الخطــي أو النمــوذج الخطــي
يف اإلحصــاء ،هــو نمــوذج إحصائــي يســتخدم يف تفســر متغــر  Yعــر
متغــر آخــر Xأو مجموعــة متغــرات وفــق دالــة خطيــة .يســمى املتغــر
 Yبالتابــع واملتغــرات  Xباملتغــرات املســتقلة أو املفــرة ،بمعنــى أنهــا
تفــر ،إحصائيًــا ،تغــر املتغــر التابــع.
نظريــة االختيــار العقالنــي واملعروفــة أيضــا باســم نظريــة االختيــار
أو نظريــة العمــل العقالنــي هــي منهــج لفهــم املقاصــد والوســائل ،وإن
كان الرتكيــز فيهــا عــى الوســائل وتفــرض التســليم باملقاصــد كثوابــت،
كمــا تفــرض مواجهــة الفــرد ملحــددات فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة.
تحــاول هــذه النظريــة أن تبــن الطريقــة التــي نختــار بهــا أفضــل
الوســائل (األفعــال) لتحقيــق املقاصــد ،واملعايــر التــي نفاضــل بهــا
بــن الخيــارات املتاحــة لنــا مــن األفعــال يف إطــار املحــددات املختلفــة
التــي تجابــه الشــخص .وهــي كنظريــة وصفيــة تحــاول أن تجــد تفســرا ً
لألفعــال التــي تقــع مــن األفــراد وتتبــن مــا إذا كانــت أفعــاال ً عقالنيــة؛ أي
هــي الخيــار األفضــل للشــخص الــذي قــام بهــا لتحقيــق أهدافــه التــي
قصدهــا.
املســتوى النســبي للدخــل يقيــس دخلــك يف االعالقــة مــع دخــل بقيــة
أعضــاء املجتمــع يف فــرة محــددة ،فيجعلــه يقــف يف مواجهــة االتجــاه
املعيــاري الســائد يف ذلــك الوقــت ،أمــا املســتوى املطلــق للدخــل فهــو
ال يأخــذ يف االعتبــار تلــك العوامــل األخــرى ،إنمــا هــو يعــر فقــط عــن
املبلــغ اإلجمــايل لدخلــك الــذي تتقاضــاه يف فــرة محــددة.
يف مســح اجتماعــي قامــت بــه دائــرة اإلحصــاء املركزيــة عــام 2012
تبــن أن حــواىل  %65مــن املســلمني مــن عمــر  20ومــا فــوق يع ّرفــون
أنفســهم بأنهــم متدينــون ج ـدًا أو متدينــون فحســب (عــى ســلم مــن
أربــع إجابــات ممكنــة) ،وحــواىل  %19مــن اليهــود يع ّرفــون أنفســهم

بأنهــم متدينــون أرثوذكــس أو متدينــون فحســب (عــى ســلم مــن
خمــس إجابــات ممكنــة).
 6نجدهــا بشــكل رئيــي يف اإلحصــاء الســنوي الصــادر عــن دائــرة
اإلحصــاء املركزيــة ويف تقاريــر الرشطــة الســنوية .انظــر ً
أيضــا دائــرة
اإلحصــاء املركزيــة والرشطــة اإلرسائيليــة ( .)2009وقــد أطلقــت
الرشطــة مؤخ ـ ًرا مول ـدًا للجــداول حيــث نجــد فيــه ،مــن ضمــن أمــور
أخــرى ،بيانــات فصليــة مــن العــام  2012فصاعــدًا ،عــن الجرائــم
العامــة وبعــض أنــواع االتصــاالت التــي تــرد عــى الرقــم  ،100عــن
منطقــة إحصائيــة محــددة (محلــة أو حــي ســكني) .وهنــا عنــوان
املوقــع اإللكرتونــي
.http://www.police.gov.il/MapSkifout.aspx?mid=67
يناقش فوغل الحاجة إىل توسيع اإلحصائيات عن الجريمة(.)Fogel, 2006
 7تحليــل االنحــدار أو تحليــل االرتبــاط أو تحليــل االنكفــاء (باإلنجليزيــة:
 )regression analysisهــو كل طريقــة إحصائيــة يتــم فيهــا التنبــؤ
بمتوســط متغــر عشــوائي أو عــدة متغــرات عشــوائية اعتمــادًا عــى
قيــم وقياســات متغــرات عشــوائية أخــرى ،لهــذا التحليــل عــدة أنــواع
مثــل :االنحــدار الخطــي ،واالنحــدار اللوجســتي ،وانحــدار بواســون،
والتعليــم املراقــب واالنحــدار مــوزون الوحــدة.
االنحــدار الخطــي أو نمــوذج االنحــدار الخطــي أو النمــوذج الخطــي
يف اإلحصــاء ،هــو نمــوذج إحصائــي يســتخدم يف تفســر متغــر  Yعــر
متغــر آخــر Xأو مجموعــة متغــرات وفــق دالــة خطيــة .يســمى املتغــر
 Yبالتابــع واملتغــرات  Xباملتغــرات املســتقلة أو املفــرة ،بمعنــى أنهــا
تفــر ،إحصائيًــا ،تغــر املتغــر التابــع.
 8نظريــة االختيــار العقالنــي واملعروفــة أيضــا باســم نظريــة االختيــار أو
نظريــة العمــل العقالنــي هــي منهــج لفهــم املقاصــد والوســائل ،وإن كان
الرتكيــز فيهــا عــى الوســائل وتفــرض التســليم باملقاصــد كثوابــت ،كمــا
تفــرض مواجهــة الفــرد ملحــددات فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة .تحــاول
هــذه النظريــة أن تبــن الطريقــة التــي نختــار بهــا أفضــل الوســائل
(األفعــال) لتحقيــق املقاصــد ،واملعايــر التــي نفاضــل بهــا بــن الخيــارات
املتاحــة لنــا مــن األفعــال يف إطــار املحــددات املختلفــة التــي تجابــه
الشــخص .وهــي كنظريــة وصفيــة تحــاول أن تجــد تفســرا ً لألفعــال التــي
تقــع مــن األفــراد وتتبــن مــا إذا كانــت أفعــاال ً عقالنيــة؛ أي هــي الخيــار
األفضــل للشــخص الــذي قــام بهــا لتحقيــق أهدافــه التــي قصدهــا.
 9املســتوى النســبي للدخــل يقيــس دخلــك يف االعالقــة مــع دخــل بقيــة
أعضــاء املجتمــع يف فــرة محــددة ،فيجعلــه يقــف يف مواجهــة االتجــاه
املعيــاري الســائد يف ذلــك الوقــت ،أمــا املســتوى املطلــق للدخــل فهــو
ال يأخــذ يف االعتبــار تلــك العوامــل األخــرى ،إنمــا هــو يعــر فقــط عــن
املبلــغ اإلجمــايل لدخلــك الــذي تتقاضــاه يف فــرة محــددة.
 10يف مســح اجتماعــي قامــت بــه دائــرة اإلحصــاء املركزيــة عــام 2012
تبــن أن حــواىل  %65مــن املســلمني مــن عمــر  20ومــا فــوق يع ّرفــون
أنفســهم بأنهــم متدينــون ج ـدًا أو متدينــون فحســب (عــى ســلم مــن
أربــع إجابــات ممكنــة) ،وحــواىل  %19مــن اليهــود يع ّرفــون أنفســهم
بأنهــم متدينــون أرثوذكــس أو متدينــون فحســب (عــى ســلم مــن
خمــس إجابــات ممكنــة).
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أسبابه ،طرق الوقاية والعالج

ّ
المقدمـة
ـي يف إرسائيــل ارتفاعً ــا
يشــهد جهــاز الرتبيــة والتعليــم العربـ ّ
ملحو ً
ظــا يف الســلوكيّات العنيفــة مــن قِ بَــل الطلبــة يف جميــع
مراحــل التعليــم .هــذا الســلوك العنيــف غــر منفصــل عــن
الســلوكيات الصحّ يَّــة الســلبيّة األخــرى واآلخــذة يف االزديــاد
ً
أيضــا ،كمــا تشــر جميــع املســوحات والدراســات ذات الشــأن
(مثــل :تعاطــي املخــدّرات ،تنــاول الكحــول ،الرسقــة والغــشّ
إلــخ.)...
ّ
إن تفاقــم الســلوك العنيــف يف املدرســة العربيّــة لــم يحــدث
ـي بشــكل عــامّ؛
صدفــة ،إنّمــا هــو انعــكاس للعنــف املجتمعـ ّ
أي ّ
إن هنــاك تأثــرًا مبــارشًا للبيئــة املجتمعيّــة الحاضنــة عــى
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* محــارض متخصــص يف الرتبيــة والتدريــس ،ومــرف أكاديمــي يف
الدّراســات العليــا يف الجامعــة العربيــة األمريكيــة ،ومديــر معهــد
«مســار» لألبحــاث االجتماعيــة.

البيئــة املدرسـيّة ،ويف هــذا الســياق يقــول أبــو عصبــة (:)2012
ُ
َّ
الحــق ،حتّــى لــو تم ّكنــت
املدرســة ،وال تملــك
«ال تســتطيع
مــن فصــل ذاتهــا عــن بيئــة تعمــل بهــا ،أن تبقــى غــر آبهــةٍ
ملــا يحــدث يف محيطهــا» (ص .)38:فمــن غــر املمكــن عــزل أيّ
ظاهــرة اجتماعيّــة عــن الظواهــر األخــرى يف املجتمــع؛ فالفكــر
ـي يرتبــط ،وبشــكل
ـي ومنــه الفكــر الرتبــويّ  -التعليمـ ّ
املجتمعـ ّ
ّ
وثيــق ،بمــا يحــدث يف املجتمــع بــكل حيثيّاتــه ،كمــا يقــول
ديــويّ :
«إن الرتبيــة هــي الحيــاة»؛ أي إنّــه مــن الخطــأ بمــكان،
النظــر إىل العمليّــة الرتبويّــة والتعليميّــة كعمليّــة حياديّــة
ـي،
منفصلــة عــن الحيــاة االجتماعيّــة ب ُرمَّتهــا؛ فالعنــف املجتمعـ ّ
عــى جميــع أشــكاله ،يؤثّــر وينعكــس عــى مــا يــدور يف
ّ
االجتماعــي
املؤسســات التعليميّــة والرتبويّــة ،وعــى املنــاخ
ّ
والتعليمــي يف هــذه ّ
املؤسســات.
ّ
ّ
ومــع ذلــك ،ورغــم تبنينــا لوجهــة النظــر االجتماعيــة البيئيّــة

ُ
ّ
العربي اليوم من ّ
ّ
الحياتية التي
أهم القضايا
تعتبر ظاهرة العنف في المجتمع
ّ
ّ
ّ
وتعد ظاهرة
التربوية.
المؤسسات
تستوجب المواجهة ،بما في ذلك العنف في
ّ
ّ
المدرسي من ّ
ّ
أهم المشكالت ،فهي تهدد صحة وسالمة الطلبة من جميع
العنف
ّ
التربوي بالمهامّ
ّ
ّ
الفئات والمراحل التعليمية ،وتؤثر بشكل مباشر على قيام الجهاز
ُ
التي من أجلها أقيم.

كمفـ ّ
ـر ومع ّلــل للظواهــر االجتماعيــةّ ،إل أنّنــا ال يمكننــا االكتفــاء
ـي ،وبهــذا
باألمــر ،وأن نَعــزو العنــف املـ ّ
ـدريس إىل العنــف املجتمعـ ّ
نح ـ ّرر أنفســنا مــن عنــاء البحــث عــن عوامــل أخــرى .يف هــذا
الســياق ،يجــب التعامــل مــع ســلوكيّات الطلبــة العنيفــة عــى
أنّهــا عــوارض ملشــكالت عميقــة أكثــر ،ومــا الســلوكيات الظاهرة
(العنــف) ّإل بمثابــة عــوارض تنـ ّم عــن تلــك املشــكالت العميقــة.
ـي اليــوم مــن أه ـ ّم
تُعتــر ظاهــرة العنــف يف املجتمــع العربـ ّ
القضايــا الحياتيّــة التــي تســتوجب املواجهــة ،بمــا يف ذلــك
العنــف يف ّ
ـدريس
املؤسســات الرتبويّــة .وتع ـ ّد ظاهــرة العنــف املـ ّ
مــن أه ـ ّم املشــكالت ،فهــي ته ـدّد صحّ ــة وســامة الطلبــة مــن
جميــع الفئــات واملراحــل التعليميّــة ،وتؤثّــر بشــكل مبــارش عــى
قيــام الجهــاز الرتبــويّ باملهــا ّم التــي مــن أجلهــا أُقيــم .تتمثــل
هــذه املهــا ّم أ ّوال ً ببلــورة شــخصيّة متماســكةٍ وكاملــةٍ ّ
لطلبهــا
ـي.
وبرفــع تحصيلهــم العلمـ ّ
ـدريس مــن خالل بعــض األنمــاط الســلوكيّة
يظهــر العنــف املـ ّ
املختلفــة ،ســواء مــع األقــران أم مــع املد ّرســن أم التع ـدّي عــى
ممتلــكات املدرســة ( .)vandalismتكمــن أهميّــة التعامــل مــع
املــدريس بالحفــاظ أو ًّل عــى ســامة الطلبــة
ظاهــرة العنــف
ّ
جســديًّا ونفســيًّا ،وضمــان عــدم وقــوف هــذا الســلوك عثــرة
أمــام الجهــود الراميــة إىل تحقيــق أهــداف ّ
املؤسســة الرتبويّــة،
وذلــك بعــدم تجاهــل مــا يحــدث مــن عنــف بــل العمــل عــى
كبحــهّ ،
ألن التســاهل أو التغــايض عــن الســلوك العنيــف يف
ـي.
املدرســة يــؤدّي إىل زيــادة العنــف املجتمعـ ّ
عنــد تنــاول موضــوع العنــف علينــا أن نعــي أنّنــا نقــف
أمــام مشــكلة ّ
معقــدة ومر ّكبــة ال ترجــع إىل عامــل واحــد ،وإنّمــا
هنــاك مجموعــة عوامــل اجتماعيّــة ،اقتصاديّة ،سياسـيّة ونفسـيّة
مرتبطــة بهــذه الظاهــرة .مــن هنــا ينبغــي ّأل نكتفــي بالوقــوف
عنــد مناقشــة الظاهــرة ،بــل علينــا أن نتخ ّ
طــى النقــاش وأن
نتّجــه إىل دراســة عوامــل الخطــورة املنبئــة بالعنــف ،ثـ ّم وضــع
اســراتيجيات للتعامــل مــع العوامــل األساســية للوقايــة بنــاء

عــى هــذه الدراســات ،ومــن ثـ ّم وضــع تخطيــط مشــاريع وبنــاء
ّ
للتدخــل
برامــج فعّ الــة ِوفــق ر ًؤى ومنطلقــات علميّــة عديــدة
بغــرض الحـ ّد مــن الظاهــرة ،أو عــى األقـ ّل تخفيــف حدّتهــا .ك ّل
ـدريس آمــن ومدرســة فاعلــة تقــوم
هــذا مــن أجــل خلــق جـ ّو مـ ّ
بوظيفتهــا املنوطــة بهــا ،ثــ ّم الوصــول يف النهايــة إىل مرادنــا
ـي القــادر عــى إتاحــة
األوســع واألشــمل ،أال وهــو السـ ْلم املجتمعـ ّ
الفرصــة للتق ـدّم والتنميــة املجتمعيّــة.
ّ
فــإن هنالــك مــرّرا أخالقيّــا مــن الدرجــة األوىل
وعليــه،
ملواجهــة أشــكال العنــف يف جميــع مجــاالت الحيــاة ،وبالــذات
يف القطــاع ّ
إنســاني كان ،وهــو القطــاع
املؤســس أليّ مجتمــع
ّ
ـي ناجــع مــن حيــث تحصيــل
الرتبــويّ ؛ فجهــاز تربــويّ وتعليمـ ّ
ـي داخــل
الطلبــة علميًّــا وقيميًّــا هــو الضمــان للســلم االجتماعـ ّ
املجتمــع الواحــد.

المدرسي وارتفاع ّ
ّ
حدته
مفهوم العنف
ال يوجــد تعريــف واحــد مح ـدّد للعنــف؛ فقــد ت ـ ّم تعريفــه
عــادة مــن قبــل الباحثــن وفــق مــا قامــوا بدراســته مــن ســلوك
ـنّ .إل ّ
معـ ّ
أن هنــاك تعريفــا واســعا يشــمل جميــع الســلوكيّات
العنيفــة يف الجهــاز الرتبــويّ « :ســلوك مقصــود يهــدف إىل
اإلرضار ،عاطفيًّــا أو جســديًّا ،تجــاه مو ّ
ظفــي املــدارس أو
املمتلــكات أو املع ـدّات املدرس ـيّة» (بنفنســتي وآخــرون.)2008 ,
يتضمّ ــن هــذا الســلوك هــذه املكوّنــات ،ومــن الواضــح ّ
أن
حادثــة واحــدة مــن الســلوك العنيــف قــد تحتــوي عــى عــدّة
منهــا:
اللفظــي :املقصــود اســتخدام األلفــاظ النابيــة
 _1العنــف
ّ
(«الشــتائم»)واإلهانــة(بمــايفذلــكاملقاطعــةاالجتماعيّــة).
 _2التهديــدات املبــارشة وغــر املبــارشة ،بمــا يف ذلــك التخويــف
والتنمّ ــر ( ،)Bullyingتشــويه الســمعة ،اإلذالل ،والبلطجــة
الجنســية .Sexual bullying
 _3اإلصابات الجسديّة؛ كالدفعات والركالت والرضبات.
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ّ
محدد للعنف؛ فقد ّ
تم تعريفه عادة من قبل الباحثين وفق
ال يوجد تعريف واحد
ّ ّ
ّ
ما قاموا بدراسته من سلوك معين .إل أن هناك تعريفا واسعا يشمل جميع
ّ
ّ
التربوي« :سلوك مقصود يهدف إلى اإلضرار،
السلوكيات العنيفة في الجهاز
ّ
ّ
ّ
ًّ
ًّ
المدرسية»
المعدات
جسديا ،تجاه موظفي المدارس أو الممتلكات أو
عاطفيا أو
(بنفنستي وآخرون.)2008 ,

 _4اِســتخدام األســلحة بجميــع أنواعهــا (األســلحة الناريّــة
والســكاكني وغريهــا مــن األدوات الحــادّة والهــراوات
والحجــارة) للتهديــد والــرب.
 _5إتالف املمتلكات بغرض التخريب ،أو رسقتها.
ـي ،ونــر الشــائعات
 _6االعتــداء الجنـ ّ
ـي؛ كالتحــ ّرش اللفظـ ّ
املهينــة ،والتلميحــات الجنس ـيّة ،واالتّصــال الجســديّ غــر
املرغــوب فيــه.
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ّ
لكــن علينــا ّأل نعتــر ّ
الطــاب لديهــم القابليّــة
أن جميــع
ملمارســة الســلوك العنيــف؛ إذ تشــر دراســة كــراون ومندلــر
( )Crwin & Mendler, 1988أنّــه ،وبصفــة عامــة ،يمكــن
تقســيم طلبــة املــدارس يف ســياق الســلوك العنيــف إىل ثــاث
مجموعــات:
 %80مــن الطــاب نــاد ًرا مــا يقومــون بتعــدّي القواعــد
وتجــاوز الحــدود املتعــارف عليهــا يف ثقافــة املدرســة (القواعــد
املتعــارف عليهــا) %15 .يقومــون بتعــدّي القواعــد وتجــاوز
الحــدود عــى أســاس منتظــم عــن طريــق رفــض القواعــد
والحــدود ومقاومــة الضوابــط املتعــارف عليهــا يف املدرســة .أمّ ــا
الـــ  %5األخــرة مــن الطـ ّ
ـاب يقومــون دائ ًمــا بتع ـدّي القواعــد
وكــر القوانــن وتجــاوز الحــدود ،وهــؤالء الطـ ّ
ـاب يكونــون
ـا الرتــكاب أفعــال العنــف داخــل املدرســة ً
أكثــر ميـ ً
وأيضــا
خارجهــا.
يبقــى الســؤال :حــن نقــول بـ ّ
ـأن هــذا ســلوك عنيــف،
أيّ ســلوك وبــأيّ مســتوى نقصــد؟ وهــل ك ّل ســلوك غــر ســويّ
هــو بالــرورة ســلوك عنيــف؟ الجــواب عــى هــذه األســئلة
هــو ال بالطبــع .يجــب أن نميّــز بــن مســتويات مــن الســلوك
غــر الســويّ وبــن العنــف؛ فهنــاك ثالثــة أنــواع مــن الســلوك
املــرادف للســلوك العنيــفّ ،إل أنّــه ال يمكــن اعتبارهــا عــى أنّهــا
ســلوك عنيــف:
األوّل :نقــص االنضبــاط  .Lack of disciplineوالثانــي:
الســلوك غــر املناســب  .inappropriateوالثالــث :الســلوك

الفوضــويّ  .disruptiveأمّ ــا الســلوك األوّل (نقــص االنضبــاط)
فيمكــن التح ّكــم بــه ،وأمّ ــا الســلوك الثانــي (الســلوك غــر
ّ
الصــف أو يف
املناســب) فيشــر إىل ســلوك غــر مقبــول يف
املدرسة؛كاســتخدام ألفــاظ بذيئــة وعــدم احــرام خصوصيّــات
اآلخريــن ،وأمّ ــا الســلوك الثالــث (الفوضــويّ ) هــو ســلوك ال
يراعــي القواعــد واألنظمــة املدرســيّة (لدرجــة التمــ ّرد عليهــا)
والتــي تؤثّــر ســلبيًّا عــى العمليّــة التعليميّــة ،ويُســتثنى منهــا
العــدوان الجســديّ املبــارش والرسقــة؛ أي يقتــر الســلوك عــى
ّ
ـي (كالتح ـدّث بــدون
املشــكالت املتّصلــة بضبــط الســلوك
الصفـ ّ
إذن ،اللعــب أثنــاء الــدرس ،الوصــول ّ
متأخـ ًرا ،ومغــادرة الصـ ّ
ـف
دون اســتئذان مــن املــد ّرس).
ـدريس) فيشــمل
ـدريس العنيــف (العنــف املـ
أمّ ــا الســلوك املـ
ّ
ّ
اإلســاءة اللفظيّــة والجســديّة (التهديــد باألســلحة أو االســتعمال
ـي لهــا) ض ـ ّد العاملــن يف املدرســة والطـ ّ
ـاب اآلخريــن،
الحقيقـ ّ
كمــا أنّــه يشــمل ارتــكاب الجرائــم ،كالتخريــب املتعمّ ــد
للممتلــكات العامّ ــة (مثــل ممتلــكات املدرســة) أو تخريــب
أغــراض اآلخريــن عمــدًا أو نهبهــا.
كمــا ويجــب أن نذكــر ً
أيضــا بأنّــه ومــع التطــوّر
التكنولوجــي الرسيــع يف الســنوات األخــرة ،واتّســاع انتشــار
ّ
الحواســيب والهواتــف ّ
النقالــة ،تط ـوّرت بــن طـ ّ
ـاب املــدارس،
عــى مســتوياتها املختلفــة ،ظاهــرة جديــدة أعطاهــا الباحثــون
ـبكي ،أو
ـبكي أو ظاهــرة العنــف الشـ ّ
اســم ظاهــرة التنمــر الشـ ّ
ظاهــرة املعاكســات عــى الشــبكة كمــا يســمّ يها البعــض .يعـ ّرف
ـي موجّ ــه ،يت ّم
الباحثــون هــذه الظاهــرة عــى أنّهــا ســلوك عدوانـ ّ
مــن خــال الوســائل اإللكرتونيّــة الحديثــة املختلفــة مــن أجــل
اإلذالل ،اإلهانــة ،التحقــر ،التهديــد أو إربــاك الغــر .ويكــون
هــذا الســلوك متك ـ ّررا ً عــى فــرة زمنيّــة طويلــة ض ـ ّد الطالــب
الضحيّــة ،الــذي ال يســتطيع الدفــاع عــن نفســه (Willard,
.)2014 ;Smith, et al., 2008
ويشــر كامبيــل ( )Campbell, 2007بهــذا الصــدد ،إىل ّ
أن

ّ
ً
ّ
ّ
التكنولوجي السريع في السنوات األخيرة،
التطور
يجب أن نذكر أيضا بأنه ومع
ّ
ّ
ّ
ّ
تطورت بين طلب المدارس ،على
واتساع انتشار الحواسيب والهواتف النقالة،
ّ
الشبكي
مستوياتها المختلفة ،ظاهرة جديدة أعطاها الباحثون اسم ظاهرة التنمر
ّ
الشبكي.
أو ظاهرة العنف

هــذه الظاهــرة تتميّــز بصعوبــة التع ـ ّرف عــى هويّــة املتع ـدّي
ّ
الطــاب يف جميــع
واتّســاع جمهــور الهــدف ،ليشــمل جميــع
ـي.
ـي وحتّــى الجامعـ ّ
ـي وفــوق االبتدائـ ّ
مراحــل التعليــم االبتدائـ ّ
كمــا تشــر نتائــج الدراســات املختلفــة التــي أجريــت يف هــذا
املجــال إىل ارتفــاع متواصــل يف انتشــار ظاهــرة التنمّ ــر عــر
اإلنرتنــت يف عــدّة دول مــن دول العالــم ،التــي ينتــر فيهــا
اســتخدام الحاســوب واإلنرتنــت؛ مثــل الواليــات املتّحــدة ودول
أوروبــا (.)Patchin and Hinduja, 2011
يشــر الباحثــون (Feinberg and Robey, 2008; Ybarra,
 )2004إىل ّ
أن هنالــك عالقــة مبــارشة بــن مــدى التعــ ّرض
ـبكي وبــن ظهــور املشــاكل الســلوكيّة والنفســيّة
للعنــف الشـ ّ
لــدى الضحايــا .كمــا ّ
ـدريس
ـبكي يــرّ باملنــاخ املـ ّ
أن العنــف الشـ ّ
ويــرّ بقيــام الطالــب الضحيّــة بواجباتــه املدرســيّة ،ويضــع
الطـ ّ
ـاب الضحايــا أمــام أخطــار ج ّديّــة عــى صحّ تهــم النفس ـيّة
ـخيص .كمــا يمكــن أن تكــون لهــذا الســلوك أبعــاد
وأمْنهــم الشـ ّ
ســلبيّة جديّــة عــى حيــاة الضحايــا النفســيّة واالجتماعيّــة
أثــره عــى البيئــة التعليميّــة
والتحصيليّــة .هــذا ،إضافــة إىل ِ
بشــكل عــا ّم (.)Feinberg and Robey, 2008
ـن يف دراســة أُجريــت ّ
وتبـ ّ
العربي
مؤخـ ًرا يف جهــاز التعليــم
ّ
ـأن هنــاك ً
ألشــقر وأبــو عصبــة ( )2018بـ ّ
قلقــا كبـرًا مــن قِ بــل
ـبكي يف املــدارس.
مع ّلمــي املــدارس تجــاه ظاهــرة العنــف الشـ ّ
أن املعلمــن يتصــوّرون ّ
كمــا وبيّنــت الدراســة ّ
أن للمدرســة
ولجهــاز التعليــم مســؤوليّة كبــرة جــدًّا يف مواجهــة ظاهــرة
ـبكي يف املــدارس ،وإىل رضورة إدراج موضــوع التنمّ ــر
العنــف الشـ ّ
ـبكي يف منهــاج الرتبيــة االجتماعيّــة يف املدرســة ،إىل جانــب
الشـ ّ
الشــبكي والتعامــل
تهيئــة املع ّلمــن ملواجهــة ظواهــر التنمّ ــر
ّ
معهــا ،يف ك ّليــات إعــداد ا ُملع ّلمــن يف مرحلــة اإلعــداد.

منبئة للعنف لدى الطالب
عوامل ِ

هنــاك أهمّ يّــة بالغــة ملحاولــة تنبُّــؤ العوامــل التــي قــد تــؤدّي

إىل الســلوك العنيــف لــدى األوالد وأبنــاء الشــبيبة .يم ّكننــا الوقوف
عــى هــذه العوامــل مسـ ً
ـبقا مــن بنــاء مشــاريع وبرامــج وقائيّــة
وعالجيّــة يف نطــاق املدرســة وخارجهــا.

من هذه العوامل:
 _1العوامــل النفســيّة :مثــل العصبيّــة ،القلــق والشــعور
باالنزعــاج .كمــا ّ
ـي) يف جيــل
أن العدوانيّــة (الســلوك العدوانـ ّ
ـا من ِبئًــا للعنــف مسـ ً
مب ّكــر تُعتَــر عامـ ً
ـتقبل
).)Loeber and Hay, 1996; Olweus, 1979
 _2العوامــل األرسيّــة :مــن هــذه العوامــل املنبئــة للعنــف
املســتقبيل لــدى األطفــال ،أطفــال تع ّرضــوا بجيــل مبكــر
إىل اإليــذاء الجســديّ (التنكيــل) أو اإلهمــال (& Abuse
 ،)Neglectإذ يصبحــون أكثــر ً
عنفــا فيمــا بعــد ،مقارنــة
بأطفــال آخريــن لــم يتع ّرضــوا لهــذا التنكيــل أو اإلهمــال.
العربــي قــام بهــا حــاج يحيــى
يف دراســة يف املجتمــع
ّ
وآخــرون ( ،)Haj-Yahia et al. 2002أشــارت املعطيــات
ّ
بــأن  35%مــن املشــاركني بالبحــث قــد مــ ّروا بتجربــة
االعتــداء الجســديّ عليهــم مــن قِ بَــل األهــل (األب أو األمّ)
عــى األقــ ّل مــ ّرة واحــدة.
كمــا وتشــر دراســات عديــدة حــول العالقــة بــن األهــل
واألبنــاء ،إىل ّ
أن تعامــل األهــل مــع األبنــاء ســواء كان
بالتهــاون والتســاهل املفــرط أو بالقســوة والرصامــة قــد
يُنبــئ إىل الســلوك العنيــف لــدى هــؤالء األبنــاء مسـ ً
ـتقبل
(;Wells and Rankin, 1988; Henry et al., 1996
;Beck, 2005; outham-Gerow, and Kendall, 2000
.)Rochelle F. Hentges and Ming-Te Wang ,2018
ولدعــم الوالديــن ارتبــاط وثيــق بالصحّ ــة النفســيّة لــدى
األبنــاء؛ فك ّلمــا زاد دعــم الوالديــن ،كانــت مســتويات القلــق
واالكتئــاب بــن األطفــال واملراهقــن أقــ ّل (Vaszonyi
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عصابات اإلجرام ..مصدر خوف وأرق بني فلسطينيي الداخل.
 . )& Belliston, 2006باإلضافــة إىل ذلــك ،مــع زيــادة
مســتويات إرشاف ومراقبــة الوالديــن لألبنــاء ،ارتفــع
احــرام الــذات والرضــا مــن الحيــاة لــدى أبنــاء الشــبيبة
(Smokowski, Rose & Bacallao, 2010; Milevsky et
.)al., 2007
ومــن العوامــل األرسيّــة األخــرى التــي تزيــد مــن خطــر
العنــف عنــد األبنــاء يف املســتقبل هــو ضعــف االرتبــاط
األبــويّ  ،وانعــدام التفاعــل مــع األبنــاء يف املراحــل املب ّكــرة
مــن حياتهــم ،وعــدم مشــاركتهم أوقــات الفــراغ (أي قضــاء
نوعــي مــع األبنــاء) ،خصوصــا يف ظــ ّل التطــوّر
وقــت
ّ
التكنولوجــي ،واســتخدام األجهــزة االلكرتونيّــة بكثــرة
ّ
وبشــكل متواصــل مــن قبــل األبنــاء منــذ جيــل مبكــر ،ويف
جميــع األجيــال ;McDaniel. T and Radesky, J. 2018
)ّ .)Abu-Asbah, 2018
يفضــل أبنــاء الشــبيبة ،خصوصــا
املراهقــنّ ،
تلقــي دعــم األهــل لهــم وليــس الســيطرة عليهــم
( )Murdock, 1999وبكلمــات أخــرى :أن نتحـدّث معهــم ال
لهــم.
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 _3العوامــل املدرســيّة :هنــاك عديــد مــن تلــك العوامــل،
مثــل انخفــاض التحصيــل ،االهتمــام املنخفــض بالتعليــم،
االنســحاب مــن األنشــطة املدرسـيّة ،والتهـ ّرب مــن الواجبات
املنزليّــة ،ك ّل هــذه العوامــل تســاهم يف خلــق ســلوك عنيــف.

) Belfi. al et. (2012); Van Houtte. (2005كمــا ّ
أن
األكاديمــي عالقــة بالرفاهيّــة النفســيّة لــدى
للتحصيــل
ّ
الطالــب )Kaplan & Maehr, 1999(.
وأشــارت دراســات عديــدة للعالقــة القائمــة بــن البيئــة
املدرس ـيّة وبــن الســلوك العنيــف ،يســمّ ى هــذا الباحثــان
البيئــي».
جمــي ونئمــان حبيــب (« )2015اإلجــرام
ّ
البيئــي « وجــود ارتبــاط وعالقــة
ويفــرض «اإلجــرام
ّ
طرديّــة بــن الخصائــص البيئيّــة والســلوكيّات املنحرفــة
للعاملــن واملتواجديــن يف املــكانّ ،
وأن الخصائــص املح ـدّدة
للمــكان والفضــاء لهــا آثــار كبــرة عــى وقــوع الفعــل
العنيــف (شــوهم وآخــرونSchmalleger, ;2006; 2004 ,
.(Eck & Weisburd,1995
 _4العوامــل املرتبطــة باألقــران (االتــراب) :يتأثّــر األوالد
والشــباب يف جيــل املراهقــة بالبيئــة التــي يعيشــون فيهــا
ويتط ـوّرون بهــا ويعتمــدون عليهــا .هنــاك عوامــل مهمّ ــة
مثــل األرسة واملدرســة والبيئــة املعيش ـيّة ومجموعــة الجيــل
ـي
(األقــران) تســاهم يف االندمــاج يف تشــكيل النم ـ ّو الطبيعـ ّ
االجتماعــي مهــم للغايــة مــن أجــل
للشــباب .االندمــاج
ّ
تطويــر الهويّــة االجتماعيّــة والشــعور باالنتمــاء والقبــول
االجتماعــي ،خصوصــا خــال فــرة املراهقــة
والرفــاه
ّ
 )Wentzel, Donlan & Morrison, 2012(.يشــعر أبنــاء

ُ
ً
ّ
العربي ّ
ّ
ً
ّ
كبيرا من
أن هناك قلقا
تبين في دراسة أجريت مؤخ ًرا في جهاز التعليم
ّ
وبينت ّ
الشبكي في المدارس .كما ّ
ّ
أن
ِقبل معلمي المدارس تجاه ظاهرة العنف
مسؤولية كبيرة ًّ
ّ
يتصورون ّ
ّ
جدا في مواجهة
أن للمدرسة ولجهاز التعليم
المعلمين
ّ
ّ
ّ
الشبكي في
الشبكي في المدارس ،وإلى ضرورة إدراج موضوع التنمر
ظاهرة العنف
ّ
منهاج التربية االجتماعية في المدرسة.

الشــبيبة ممّ ــن يتمتّعــون بتفاعــات إيجابيّــة مــع األصدقاء،
عاطفــي
برفاهيــة عاطفيّــة أعــى ،باإلضافــة إىل ضبــط
ّ
واجتماعــي أعــى مــن أولئــك الذيــن ليــس
وأكاديمــي
ّ
ّ
لديهــم تفاعــات اجتماعيّــة إيجابيّــة Wentzel, Donlan(.
ّ
فــإن املشــاركة يف أطــر
 )& Morrison, 2012وباملثــل،
اجتماعيّــة مختلفــة (نــوادي الشــباب وحــركات الشــباب)
ـي
لهــا آثــار إيجابيّــة عــى صحّ ــة الشــباب ورفاههــم النفـ ّ
(.)Zambon al et, 2010
لكــن ،إىل جانــب كــون مجموعــة األقــران مصــد ًرا مهمًّــا
ـي ،وعامـ ً
ـا يحمــي مــن املشــاعر الســلبيّة
للدعــم االجتماعـ ّ
والشــعور بالوحــدة ،فإنّــه يمكــن أن يكــون لــه تأثــر
ســيِّئ ،ويــؤدّي إىل ســلوكيّات تقــوّض أحيانًــا التطــوّر
الطبيعــي بــل وتــرّ باآلخريــنWentzel, Donlan &( .
ّ
 )Morrison, 2012وقــد تشــمل هــذه الســلوكيّات التنمّ ــر
وحمــل األســلحة وتعاطــي املخ ـدّرات والكحــول والشــعور
باالكتئــاب.
تجــدر اإلشــارة إىل ّ
أن عمليّــة التأثــر ليســت بالــرورة
علميّــة ناتجــة عــن وعــي وقصــد ،حيــث ال ينــوي أعضــاء
املجموعــة التأثــر ســلبيًّا عــى أقرانهــم ،لكنّهــم ينخرطــون
يف أنشــطة وســلوكيّات خطــرة تشــجّ ع األصدقــاء عــى
القيــام بذلــك)Dishion & Tipsord, 2011( .
تشــر األبحــاث إىل ّ
أن مــدى تأثــر مجموعــة النظــراء
(األقــران) عــى القيــام بســلوكيّات خطــرة قــد يكــون كبريًا
بحيــث يتجــاوز تأثــر الوالديــن أو تأثــر العوامــل األخــرى.
ـن ّ
عــى ســبيل املثــال ،تبـ ّ
أن مجموعــة األقــران تلعــب دو ًرا
مهمــا للغايــة يف اســتهالك الكحــول .وبالتــايل ،فـ ّ
ـإن كمّ يّــة
ووتــرة تعاطــي الكحــول تميــل إىل أن تكــون متماثلــة بــن
أعضــاء املجموعــة (.)Mercken., al et, 2012
مــن الواضــح ّ
أن هنــاك تأثــرًا متبــاد ًَل بــن الفــرد
واملجموعــة .مــن ناحيــة ،ســينض ّم املراهقــون الذيــن لديهــم

ميــل إىل البحــث عــن اإلثــارة واالندفــاع مــع املراهقــن ذوي
العنــارص الشــخصيّة املتشــابهة ،واالنخــراط يف ســلوكيّات
تســعى إىل اإلثــارة ( .)Romer & Hennessy, 2007مــن
ناحيــة أخــرى ،تؤثّــر األنشــطة الرتفيهيّــة التــي يشــارك
فيهــا أعضــاء املجموعــة النظــرة عــى العالقــات داخــل
ـي ألعضائهــا ونتائجهــا التنمويّــة
املجموعــة ،والتكيّــف النفـ ّ
(. )Dishion & Tipsord, 2011
ّ
إن وجــود أو عــدم وجــود أصدقــاء مــن املمكــن أن يكــون
ً
االجتماعــي .يُظهــر الشــباب
عامــا حاســمًا يف التكيّــف
ّ
الذيــن لديهــم عــدد كبــر مــن األصدقــاء قــدرة أكــر
عــى التكيّــف وقــدرة اجتماعيّــة أكــر مــن الشــباب
الذيــن يملكــون عــددًا قليـ ً
ـا مــن األصدقــاء .باإلضافــة إىل
ذلــك ،فـ ّ
ـإن املراهقــن الذيــن يملكــون أعــدادًا كبــرة مــن
ُظهــرون مســتويات أعــى مــن احــرام الــذات
األصدقــاء ي ِ
والرضــا عــن الحيــاة (Litwack Aikins & Cillessen,
 )2012مــن ناحيــة أخــرى ،يطــوّر املراهقــون الذيــن
يشــعرون بالوحــدة ســلوكيّات خطــرة ،مثــل التدخــن
والــرب ،االنحــراف والبلطجــة Laursen & Hartl,(.
)2013
 _5عوامــل أخــرى تتع ّلــق باملجتمــع :يعتقــد البعــض ّ
أن
العنــف بــن األوالد وأبنــاء الشــبيبة يرت ّكــز يف مجموعــات
ســ ّكانيّة فرعيّــة تتميّــز بالعجــز والشــحّ االقتصــاديّ
وبأهــال مســتواهم العلمــي
واملســتوى الثقــايف ّ املتدنّــي،
ٍ
متــد ٍّن نســبيًّا ،ومعــدّالت البطالــة بينهــم مرتفعــة
(دغانــي ودغانــي ; 1990 ,شــوهم وآخــرون.)2004 ,
وبيئــة مدرســيّة فقــرة ،وطـ ّ
ـاب مــن خلفيّــة اجتماعيّــة
واقتصاديّــة منخفضــة .)Benbenishty & Astor. 2005
يــد ّل هــذا ك ّلــه عــى تأثــر الخلفيّــة األرسيّــة واملجتمعيّــة
عــى مــا يجــري يف املدرســة.
ً
ووفقــا لعلمــاء الجريمــة وعلمــاء االجتمــاع ،فـ ّ
ـإن ظاهــرة
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أشارت معطيات دراسة في المجتمع العربي ّ
بأن  %35من المشاركين بالبحث قد
ّ
الجسدي عليهم من ق َبل األهل (األب أو ّ
األقل ّ
ّ
ّ
مرة
األم) على
مروا بتجربة االعتداء
ِ
واحدة .كما وتشير دراسات عديدة حول العالقة بين األهل واألبناء ،إلى ّ
أن تعامل
األهل مع األبناء سواء كان بالتهاون والتساهل المفرط أو بالقسوة والصرامة قد
ً
ُينبئ إلى السلوك العنيف لدى هؤالء األبناء مستقبل.

ـي،
العنــف مش ـتّتة تفاضليًّــا كجــزء مــن الهيــكل االجتماعـ ّ
وتتأثَّــر بعنــارص مثــل عــدم املســاواة االقتصاديّــة
(.)Webster and Kingston, 2014; Dunaway et al, 2000
املجتمعــي أثــرا عــى
ال شــ َّك أن للتماســك والتعاضــد
ّ
الحصانــة املجتمعيّــة ،وتبعً ــا لذلــك عــى الســلوكيّات لــدى
أفــراد املجتمــع ،بمــا يف ذلــك ســلوكيّات الطلبــة يف املــدارس
وخارجهــا.
ـدريس :نظريّــة
ـي املـ
ّ
 _6العوامــل املتع ّلقــة باملنــاخ الفيزيائـ ّ
«النوافــذ املكســورة» ( .)Broken Windowsوتعتمــد عــى
االدّعــاء والحجّ ــة القائلــة بـ ّ
ـأن البيئــة املا ّديّــة (الفيزيائيّــة)
غــر املناســبة ،إضافــة إىل البيئــة االجتماعيّــة املهملــة،
تشــجّ ع الســلوكيّات املنحرفــة .أحــد املعانــي األساســيّة
لوجهــة النظــر البيئيّــة ( )Ecological theoryهــو أنّــه
يمكــن الحـ ّد مــن العنــف مــن خــال التأثــر عــى الجانــب
ـي مــن خــال تصميمــه بحيــث يــؤدّي هــذا التصميــم
البيئـ ّ
إىل منــع أو تخفيــف حــدّة العنــف (Bronfenbrenner,
الفيزيائــي التجهيــزات ّ
اللزمــة
 .)1979يشــمل املنــاخ
ّ
للعمليّــة التعليميّــة ،صفــوف مريحــة وواســعة ،واملســاحات
الواســعة مــن الحدائــق إلــخ...

ارتفاع ّ
معدالت السلوكيات العنيفة
ّ
العربية
في المدارس
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ّ
جريَــت يف بلــدان
تبــن يف الدراســات العرضيّــة والتــي أ ُ ِ
مختلفــةّ ،
أن ظاهــرة العنــف هــي ظاهــرة عابــرة للحــدود
الثقافيّــة والحــدود الجغرافيّــة (Benbenishty, Astor, Zeira
 .)& Vinokur, 2002كمــا يشــر الباحثــون ،إىل ّ
أن مســتويات
العنــف يف إرسائيــل عاليــة نســبيًّا مقارنــة مــع دول أخــرى مــن
العالــم .أحــد التفســرات لذلــك هــو ّ
ـيالــذي
أن التوتّــر األمنـ ّ
ـي ســلو ًكا معياريًّــا
تتّصــف بــه إرسائيــل جعــل الهاجــس األمنـ ّ
ً
وأساســا يف رصاع البقــاء (.)Pickett et al 2005

ففــي بحــث قــام بــه أدلشــتني (ادلشــتاين )2010 ,وجــد
ّ
أن الثقافــة يف إرسائيــل التــي يتعــ ّرض لهــا الشــباب أصبحــت
عنيفــة ،وذلــك نتيجــة ألمــور عديــدة ومــن بينهــا الوضــع األمنـ ّ
ـي
والتهديــدات اليوميّــة ،كمــا ويشــر إىل دور من ّ
ظمــات اإلجــرام
يف التعــ ّرض للمواطنــن األبريــاء .النتيجــة هــي ارتفــاع حــدّة
ـي) وزيــادة حــوادث
العنــف (ويشــمل األذى الجســديّ واللفظـ ّ
الطــرق ،وارتفــاع يف تعاطــي املخــدّرات وتنــاول املرشوبــات
ا ُملســكِرة.
علينــا ً
أيضــا ّأل نتجاهــل العالقــة القائمــة بــن األغلبيّــة
واألقليّــة (عالقــة القـوّة والســيطرة) بمــا يتع ّلــق بمكانــة األقليّــة
العربيّــة الفلســطينيّة يف إرسائيــل .يف هــذا الســياق ،تجــدر
اإلشــارة إىل شــحّ الدراســات املقارنــة املتع ّلقــة بالســلوك العنيــف
للطلبــة عــى خلفيــة ثقافيّــة أو قوميّــة داخــل إرسائيــل Molcho,
) ،)al et, 2004وأثــر مثــل هــذه الدراســات إىل إضافــة عوامــل
وأبعــاد أخــرى للســلوك العنيــف.
أصبــح االرتفــاع امللحــوظ يف منســوب العنــف يف املجتمــع
ً
ً
ومقلقــا؛ إذ أصبحــت قضيّــة العنــف والجريمــة
معروفــا
العربّــي
ـي
مــن القضايــا الرئيســة التــي يعانــي منهــا املجتمــع العربـ ّ
ـي لــه بــدون شــ ّك
يف جميــع مناحــي الحيــاة .العنــف املجتمعـ ّ
أثــر وتأثــر عــى ارتفــاع الظاهــرة عــى مســتوى األرسة وكذلــك
عــى مســتوى ّ
املؤسســات الرتبويّــة ،حيــث ال يمكــن فصــل هــذه
ّ
املؤسســات عــن املجتمــع.
ّ
إن جــودة الرتبيــة والتعليــم متع ّلقــة بعوامــل عديــدة ،ومنهــا
املحيــط الــذي تتــ ّم بــه عمليّــة الرتبيــة والتعليــم؛ فــإذا كان
هــذا املحيــط (الفضــاء) مش ـبَعا بالتوتّــر والقلــق الناتجــن عــن
العنــف ،انعكــس ذلــك عــى املدرســة وجميــع الفعاليّــات التــي
تقــوم بهــا هــذه ّ
املؤسســة.
تشــر جميــع الدراســات الحديثــة عــى مســتوى الــوزارة،
وفــق معطيــات رســميّة لرامــا (الســلطة الرســمية للقيــاس
والتقييــم يف الرتبيــة) ،إىل عــدم الشــعور باألمــان يف املدرســة .مــن

ً
ّ
ّ
ً
التكيف
حاسما في
إن وجود أو عدم وجود أصدقاء من الممكن أن يكون عامل
ّ
االجتماعيُ .يظهر الشباب الذين لديهم عدد كبير من األصدقاء قدرة أكبر على
ً
اجتماعية أكبر من الشباب الذين يملكون ً
ّ
ّ
عددا قليل من األصدقاء.
التكيف وقدرة
ً
ّ
ُ
ظهرون
باإلضافة إلى ذلك ،فإن المراهقين الذين يملكون أعدادا كبيرة من األصدقاء ي ِ
مستويات أعلى من احترام الذات.

هــذه املعطيــات لســنة  :2019أشــار  %35مــن طلبــة املرحلــة
اإلعداديّــة يف املــدارس العربيّــة إىل وجــود مجموعــات عنيفــة مــن
الطلبــة الذيــن يقومــون بمضايقــة الطلبــة اآلخريــن وبالتعـ ّرض
لهــم وإيذائهــم .كمــا وأعــ َرب  %9مــن الطلبــة عــن خشــيتهم
أحيانًــا مــن الذهــاب إىل املدرســة ،وذلــك بســبب وجــود طلبــة
آخريــن يســتخدمون العنــف ضدهــم (را»مــا .)2019 ,ومــن
املعطيــات املقلقــة والتــي لهــا عالقــة مبــارشة وغــر مبــارشة
بالســلوك العنيــف تلــك املعطيــات املتع ّلقــة بعوامــل مرتبطــة
بالرفاهيــة النفس ـيّة واالجتماعيّــة ،نجدهــا يف الدراســة الواســعة
التــي قــام بهــا فيــش هارئيــل وزمــاؤه (فيــش -هرئيــل
وآخــرون )2014 ,عــام  ،2014والتــي شــملت  2994مشــاركا
مــن طلبــة املراحــل التعليميّــة املختلفــة يف املــدارس العربيّــة.
مــن األمــور التــي أشــارت النتائــج إليهــا ،عــدّة عوامــل
تســتوجب الوقــوف عندهــا والتفكــر بأبعــاد تأثريهــا عــى
شــعور الطلبــة وانعكاســات هــذا الشــعور عــى الســلوك .مثـ ً
ـا،
فيمــا يتع ّلــق بصعوبــة الحديــث مــع األهــل حــول قضايــا تقلــق
األبنــاء ،أشــارت النتائــج إىل ّ
أن  %26مــن األبنــاء يصعــب عليهــم
التحــدّث مــع األهــل عــن أمــور تقلقهــم وتضايقهــم.
كمــا وأشــارت النتائــج إىل ّ
أن  %32.7مــن الطلبــة يشــعرون
بالوحــدة ،وفقــط  %21.1مــن الطلبــة ّ
عــروا عــى شــعورهم
باالرتبــاط واالنتمــاء االجتماعــي .يتع ّلــق املعطــى اآلخــر املقلــق
بشــكل خــاص بكيفيّــة قضــاء أوقــات الفــراغ (مــا يســمّ ى
بقضــاء الوقــت يف فعاليــات اجتماعيّــة) ،حيــث أشــارت
ـي ،إىل ّ
أن
املعطيــات املقارنــة بــن املجتمعــن اليهــوديّ والعربـ ّ
 %30مــن الطـ ّ
ـاب يف املجتمــع اليهــوديّ رصّحــوا بأنّهــم يقومــون
بنشــاطات اجتماعيــة (خــارج إطــار املدرســة) ،بينمــا يف املجتمع
ـي أشــارت املعطيــات إىل ّ
أن  %3.9فقــط مــن الطلبــة الذيــن
العربـ ّ
يقضــون أوقاتهــم خــارج إطــار املدرســة بفعاليّــات اجتماعيّــة
( %5.2مــن البنــن مقارنــة بـــ  %2.6مــن البنــات .ص.)126 :
لتبيــان أهميّــة هــذه الفعاليّــات والنشــاطات الالمنهجيــة ،تشــر

النظريّــات الرتبويّــة إىل ّ
أن الفعاليّــات االجتماعيّــة خــارج أســوار
املدرســة تســاهم يف الح ـ ّد مــن الســلوكيّات الســلبيّة للمراهقــن
) .)Eccles & Barber, 1999تمنــح مثــل هــذه الفعاليّــات
واألنشــطة غــر الرســميّة املراهقــن الفرصــة بتطويــر مهاراتهــم
ـي والشــعور
االجتماعيّــة والفكريّــة ،كمــا وتعـ ّزز االنتمــاء الجماعـ ّ
باالعتــزاز والفخــر.) Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003( .

مواجهة ظاهرة العنف
ّ
ـي عامّ ــة ،ويف
إن ارتفــاع منســوب العنــف يف املجتمــع العربـ ّ
ّ
املؤسســات الرتبويّــة والتعليميّــة عــى وجــه الخصــوص ،يحتــاج
إىل مشــاريع وبرامــج وقائيّــة وعالجيّــة.
نلمــس يف الفــرة األخــرة زيــادة الخــوف مــن انتشــار
ظاهــرة العنــف بشــكل غــر مســبوقّ ،إل ّ
أن هــذا لــم يــؤ ِّد إىل
الــروع بتحليــل األســباب والتــي أوصلــت الجهــاز الرتبــويّ إىل
هــذا الوضــع (أي القفــز عــن العوامــل املختلفــة) ،والذهــاب إىل
محاولــة إعطــاء حلــول مسـ ّكنة يف أحســن األحــوال ،وإىل رضيبــة
كالميّــة مــن قِ بَــل املســؤولني عمّ ــا آلــت اليــه األوضــاع دون
تحمّ ــل مســؤوليّاتهم مــن بــاب املســاءلة.
مــن ناحيــة يمكــن فهــم تواصــل املدرســة مــع محيطهــا
وتأثّرهــا ممّ ــا يحــدث بالحيّــز العــامّ ،إذا ال يمكــن فصلهــا عــن
محيطهــا ،ولكــن مــن جهــة ثانيــة تعتـ َ
ـر ّ
املؤسســات الرتبويّــة
هــي آخــر معاقــل املجتمــع بعــد انهيــار األرسة النواتيــة ،ولــذا
علينــا ،وبــأيّ ثمــن ،املحافظــة عــى اســتقالليّتها وإزاحتهــا
ـلبي ،وذلــك ال ّ
يتوفــر ّإل إذا أدركنــا
ـي سـ ّ
عــن أيّ مظهــر اجتماعـ ّ
ـي الــذي قــد نعتــاد عليــه
خطــورة الســماح باالنفــات الرتاكمـ ّ
ّ
مــع التكراريّــة .علينــا أن نــدرك بأنّــه إذا ســقطت املؤ ّسســات
الرتبويّــة ســقط جيــل بأكمَلــه وســقط معــه املجتمــع ب ُرمَّتــه.
هنالــك مــرّر أخالقــي مــن الدرجــة األوىل ملواجهــة أشــكال
ـارك
العنــف يف جميــع مجــاالت الحيــاة ،وال سـيّما يف اإلطــار املشـ ِ
ِّ
واملؤســس للتنشــئة االجتماعيّــة ،وهــو اإلطــار الرتبــويّ  .فوجــود
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ّ
ّ
العربية إلى وجود مجموعات
اإلعدادية في المدارس
أشار  %35من طلبة المرحلة
ّ
عنيفة من الطلبة الذين يقومون بمضايقة الطلبة اآلخرين وبالتعرض لهم
ً
وإيذائهم .كما َ
وأعرب  %9من الطلبة عن خشيتهم أحيانا من الذهاب إلى المدرسة،
وذلك بسبب وجود طلبة آخرين يستخدمون العنف ضدهم.

جهــاز تربــويّ ناجــع وفاعــل ،مــن حيــث تحصيــل الطلبــة
علميًّــا وتزويدهــم بمجموعــة قيميّــة كفيلــة بنموّهــم وتنشــئتهم
االجتماعــي داخــل املجتمــع
اجتماعيًّــا ،هــو الضمــان للســ ْلم
ّ
الواحــد (أبــو عصبــة.)2010 ،
كمــا ويجــدر بنــا أن ننــوّه ،بـ ّ
ـدريس
ـأن مشــكلة العنــف املـ
ّ
مشــكلة ّ
معقــدة ومر ّكبــة واليجــوز أن نَعْ ُزوَهــا إىل عامــل
واحــد؛ بــل ثمّ ــة مجموعــة عوامــل اجتماعيّــة ونفس ـيّة مقرتنــة
ً
ســابقا) .لــذا ينبغــي
بهــذه الظاهــرة (كمــا تــ ّم توضيحهــا
أال ّ يقتــر دورنــا عــى االكتفــاء بالحديــث عنهــا ومحاولــة
تفســرها ،بــل ال ب ـ ّد أن نتخ ّ
طاهــا إىل دراســة عوامــل الخطــورة
ّ
متخصصــة لدراســة العوامــل
املنبئــة بالعنــف ،وإنشــاء مراكــز
ّ
للتدخــل
األساســيّة للوقايــة ،ثــ ّم وضــع اســراتيجيات فعّ الــة
ـن ومدرســة فعّ الــة
ـي ،يف ســبيل خلــق ج ـ ّو مـ
ّ
العالجـ ّ
ـدريس ِآمـ ٍ
تقــوم بوظيفتهــا ا َملنُوطــة بهــا ،ويف النهايــة الوصــول إىل مُرادنــا
ـي القــادر عــى إتاحــة الفرصــة للتقـدّم
األشــمل :السـ ْلم املجتمعـ ّ
والتنميــة املجتمعيّــة.
بمــا ّ
أن قضيّــة أو ظاهــرة الســلوك العنيــف ،كمــا ذكرنــا
ّ
ووضحنــا ً
ّ
ومعقــدة وعوامــل التنبــؤ بهــا متعـدّدة،
آنفــا ،مر ّكبــة
ـإن أيّ خ ّ
فـ ّ
طــة وقائيّــة أو عالجيّــة يجــب أن تعتمــد عــى تحليــل
العوامــل وفــق الزمــان واملــكانّ .إل أنّنــا ومــن خــال متابعــة
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ومراجعــة الخطــط الوقائيّــة والعالجيّــة التــي تعتمدهــا الجهــات
ذات الشــأن مــن وزارات حكوميــة (األمــن الداخــيّ ،وزارة
ـي ووزارة االقتصــاد)،
املعــارف ،وزارة الشــؤون والرفــاه االجتماعـ ّ
وكذلــك الحكــم املحـ ّ
ـي ّ وأقســامه املختلفــة (قســم املعارف ،قســم
ـي وقســم التخطيــط والصحّ ــة) ،هــي خطــط
الرفــاه االجتماعـ ّ
تــكاد ال تُذكــر .وإن وُجــدت ،فهــي غالبًــا خطــط عشــوائيّة وغــر
ـي بــك ّل مناحيــه .أمّ ــا يف
جديّــة يف تعاملهــا مــع العنــف املجتمعـ ّ
مــا يتع ّلــق بمــا تقــوم بــه وزارة املعــارف ،والتــي يقــع ضمــن
مســؤوليّاتها مــا يحــدث يف جهــاز الرتبيــة والتعليــم ،فـ ّ
ـإن عملهــا
يقتــر غالبًــا عــى القيــاس والتقييــم ،وذلــك مــن خــال مــا

تقــوم بــه «رامــا» ســنويًّا لتحديــد حــدّة الظاهــرة بأبعادهــا
املختلفــة ،دون محاولــة القيــام بخطــوات أخــرى نحــو الوقائيّــة
ّ
املتوفــرة.
والعــاج ،بنــاء عــى املعطيــات الكمّ يــة
كمــا ونلحــظ عــى مســتوى املجتمــع بشــكل عــامّ ،وكذلــك
املــدارس ،بـ ّ
ـأن الــوزارات ذات الشــأن تتبنّــى النظريّــة األمنيّــة
املتمثّلــة باملراقبــة مــن خــال نصــب الكامــرات يف الشــوارع
ّ
واملؤسســات .هــذه األمــور ،وإ ْن كانــت رضوريّــة يف بعــض
األماكــنّ ،إل أنّهــا ليســت الطريقــة املثــى يف التعامــل مــع
ّ
واملؤسســات (الرتبويّــة
اإلخــال بالنظــام العــا ّم يف املجتمــع
منهــا بالــذات) برؤيــة أمنيــة فقــط .كمــا وهنــاك فعّ اليّــات
محــدّدة جــدًّا تقــوم بهــا طواقــم املــدارسّ ،إل ّ
أن هــذه
ً
مطلقــا ،وال تعتمــد عــى رؤيــة علميّــة
الفعاليّــات غــر كافيــة
وقائيــة أو عالجيــة.
ســأذكر هنــا بعــض املشــاريع والربامــج ،وذلــك وفــق
توجّ هــات علميّــة مدعومــة بأبحــاث ودراســات بنــاء عــى
توجّ هــات ورؤى عــى مســتوى الفــرد والجماعــة .تطــرح
هــذه التوجّ هــات بشــكل عــا ّم ً
طرقــا تســاهم يف الحــ ّد مــن
ـدريس
الظاهــرة عــى مســتوى املجتمــع العــا ّم واملجتمــع املـ
ّ
ّ
خــاص ،وهــي تعتمــد يف أساســها عــى دراســة
بشــكل
وتحليــل عوامــل الخطــورة املنبئــة بالعنــف (مشــاريع وبرامــج
وقائيّــة) وتحليــل عوامــل الســلوك العنيــف (مشــاريع وبرامــج
ّ
والتوســع يف منطلقاتهــا
عالجيّــة) .ك ّل ذلــك دون الخــوض
ومرجعيّتهــا العلميّــة:

ّ
االجتماعية
 _1نهج الوقاية
)(The prevention approach Social
الفرضيّــات األساسـيّة :العنــف ،الجريمــة واإلدمــان مــا هــي
ّإل عــوارض للتغ ّلــب عــى الظاهــرة ،يجــب البحــث عــن جــذور
املشــاكل االجتماعيــة .وجــذور املشــكلة عــدم ّ
توفــر العــدل
االجتماعــي.

مثال:

ّ
الظرفية
 _2نهج الوقاية
)(The Situational Prevention Approach
الفرضيّــات األساســيّة :يرتكــز ســلوك العنــف والجريمــة
يف مناطــق محــدّدة .وهنــاك مواقــف يســلك بهــا الشــخص
املعيــاريّ بســلوك غــر معيــاريّ  .وتغـ ّ
ـرات يف البيئــة الفيزيائيّــة
(املاديّــة) يكــون لــه األثــر الرسيــع واملبــارش عــى الســلوك.
ـدريس
يتطلــب العمــل وفــق هــذا النهــج عــى املســتوى املـ
ّ
التعامــل بالعــدل بــن الطلبــة ،وترجمــة فعليّــة لتعريــف التعليم
عــى أنّــه منــح الفرصــة لــك ّل طالــب باســتغالل أقــى حــ ّد
مــن القــدرات الذهنيّــة .علينــا توفــر أقــى حــ ّد مــن العــدل
ـي وتعويــض الطلبــة املســتضعفني بيئيًّــا وأرسيًّــا.
االجتماعـ ّ

ّ
المجتمعية (على مستوى الفرد والجماعة)
 _3نهج تعزيز المناعة
)(The approach to social resilience
فرضيــات أساسـيّة :هنــاك عوامــل حصانــة تتع ّلــق بصفــات
الفــرد ومجموعــة األقــران واملدرســة واملجتمــع.
يجــب العمــل عــى تقويــة عوامــل الحصانــة يف جميــع
مناحــي الحيــاة للفــرد ،ومــن عوامــل الحصانــة :املشــاركة
املجتمعيــة والتطـوّع .وأمّ ــا عــى مســتوى املدرســة ،فيجــب منــح
الحصانــة للطلبــة باالعتمــاد عــى الشــعور باالنتمــاء وااللتــزام
املــدريس مــن خــال املشــاركة الفعليّــة للطلبــة يف
بالنظــام
ّ
تحديــد األنظمــة والقوانــن املدرســيّة .كمــا وتعنــي الرتبيــة
لالنتمــاء مــن خــال املبــادرات املختلفــة واملشــاركة املجتمعيّــة
لتعزيــز قيمــة التطــوّع والعطــاء لديهــم.

ّ
التنموي
 _4نهج الوقاية

)(Prevention in a developmental approach
الوقائــي بالــذات
فرضيّــات أساســيّة :توجيــه العمــل
ّ
للســنوات األوىل لحيــاة الفــرد ،لعــدم وجــود تجربــة ســابقة
بالســلوك العنيــف أو الســلوكيّات الخطــرة األخــرة.

مثال بحثي :ك ّلما استثمرنا املوارد يف جيل مب ّكرا أكثرّ ،
فإن نسبة
التكاليف يف الوقاية والعالج ستكون أق ّل
ـي ،هــذا يعنــي االســتثمار
عــى املســتوى الرتبــويّ والتعليمـ ّ
بجيــل الطفولــة املب ّكــرة ويف املرحلــة االبتدائيّــة ،وذلــك مــن
خــال توفــر مربِّيــات بجــودة عاليــة ،واالســتثمار املــادّيّ بهــذه
األجيــال.

 _5نهج وقاية يستند على المجتمع
)(Community-based approach
الفرضيــات األساســية :تملــك املجتمعــات آليــات «طبيعيّــة»
(تقاليــد وأعرافــا) يف القــدرة عــى املحافظــة عــى النظــام
ـي ،والحــ ّد مــن ظواهــر العنــف والجريمــة وتعاطــي
االجتماعـ ّ
ّ
فــإن لألهــايل دو ًرا مركزيًّــا
املخــدّرات والوقايــة منهــا .لذلــك
يف مشــاريع وبرامــج الوقايــة ،فهــم مَــن يحــدّد الحاجــة،
وبمشــاركتهم يمكــن طــرح الحلــول.
ـي (،)Social capital
الحديــث هنــا عــن رأس املــال االجتماعـ ّ
وهــو إجمــايل ّ املــوارد غــر املا ّديّــة لــدى أعضــاء املجتمــع والذيــن
تربطهــم شــبكة وقنــوات اجتماعيّــة مشــركة.
ّ
إن مشــاركة لجــان األهــايل ،وخصوصــا اللجــان األهليّــة ،أمــر
رضوريّ جـدًّا ،وذلــك لصلتهــم املبــارشة مــع جميــع األهــايل ،ومع
أيضــا عليهــا أن تكــون رشيـ ًكا فاعـ ً
الســلطة املحليّــة ،والتــي ً
ـا،
ليــس فقــط يف تقديــم الدعــم املــاديّ للنشــاطات املختلفــة ،إنّمــا
ً
أيضــا يف طــرح وتفعيــل مشــاريع وبرامــج بيداغوغيّــة.

تلخيص

يشــهد جهــاز الرتبيــة والتعليــم يف إرسائيــل ارتفاعً ــا ملحو ً
ظــا
ّ
الطــاب يف جميــع مراحــل
يف الســلوكيّات العنيفــة مــن قِ بّــل
ّ
ً
انعاكســا للعنــف
املــدريس ليــس إل
التعليــم .هــذا العنــف
ّ
ـي بشــكل عــامّ.
املجتمعـ ّ
املــدريس ســلوكيّات تتضمّ ــن اإلســاءة
ونقصــد بالعنــف
ّ
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نلمس في الفترة األخيرة زيادة الخوف من انتشار ظاهرة العنف بشكل غير مسبوق،
أن هذا لم ِّ
ّإل ّ
ّ
التربوي إلى هذا
يؤد إلى الشروع بتحليل األسباب والتي أوصلت الجهاز
ّ
الوضع (أي القفز عن العوامل المختلفة) ،والذهاب إلى محاولة إعطاء حلول مسكنة
في أحسن األحوال.

اللفظيّــة أو الجســديّة ألشــخاص ،وذلــك باســتعمال الــكالم
البــذيء أو التهديــد أو األســلحة بأنواعهــا ،أو مــن خــال
التواصــل عــر الشــبكة العنكبوتيّــة .وممكــن أن يمــا َرس العنــف
املــدريس بتخريــب ممتلــكات أو رسقتهــا.
ّ
ّ
ـدريس ،قضيّــة
ـي ،بمــا يف ذلــك املـ ّ
إن قضيّــة العنــف املجتمعـ ّ
ّ
معقــدة ومر ّكبــة ولهــا مسـبّبات وعوامــل اجتماعيّــة ،اقتصاديّــة،
ّ
فــإن هنــاك عــدّة عوامــل منبئــة
سياســيّة ونفســيّة .وعليــه،
املــدريس؛ كالعوامــل النفســيّة واألرسيّــة واملدرســيّة،
للعنــف
ّ
ّ
وعوامــل مرتبطــة باألقــران وأخــرى تتعلــق باملجتمــع والبيئــة.
تشــر دراســات عديــدة إىل ّ
أن مســتويات العنــف يف إرسائيــل
عاليــة مقارنــة مــع دول أخــرى يف العالــم ،ويعــزو البعــض
األمنــي يف الدولــة .وأمّ ــا يف الوســط
ذلــك إىل وجــود التوتّــر
ّ
ـي يف إرسائيــل فاالرتفــاع ملحــوظ يف منســوب العنــف فيــه،
العربـ ّ
ً
ّ
لدرجــة أنــه أصبــح يسـبّب قلقــا ،وغــدا مــن القضايــا الرئيســة
التــي يعانــي منهــا املجتمــع يف جميــع مناحــي الحيــاة ،ومنهــا
ّ
املؤسســات الرتبويّــة تتصد ّرهــا املدرســة .وتجــدر اإلشــارة هنــا
ّ
إىل أن الدراســات حــول العنــف شــحيحة جــدًّا فيمــا يتعلــق
بطـ ّ
ـاب عــى خلفيّــة ثقافيّــة أو قوميّــة.
وفــق معطيــات رســميّة نرشتهــا «رامــا» هنــاك نســبة كبــرة
مــن الطـ ّ
ـي يعانــون مــن ممارســة العنــف
ـاب يف الوســط العربـ ّ
ضدّهــم مــن قِ بَــل طـ ّ
ـاب آخريــن .ويف دراســة واســعة شــملت
عيّنــة كبــرة مــن طــاب جميــع املراحــل التعليميّــة يف الوســط
العربــي ،أُشــر إىل عــدّة عوامــل تؤثّــر عــى شــعور الطلبــة،
ّ
وبالتــايل عــى مســتويات العنــف يف ســلوكهم ،مثــل صعوبــة
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الحــوار بــن الطالــب واألهــل يف أمــور تخـ ّ
ـص الطالــب ،وتدنّــي
نســبة الطـ ّ
ـاب الذيــن يمارســون نشــاطات اجتماعيّــة خــارج
إطــار املدرســة مقارنــة بنظرائهــم يف الوســط اليهــوديّ  .تســاهم
هــذه األمــور وأمــور غريهــا يف ارتفــاع العنــف يف املجتمــع
ـي.
العربـ ّ
ّ
العربــي عامّ ــة ،ويف
إن ارتفــاع نســبة العنــف يف املجتمــع
ّ
ّ
املؤسســات الرتبويّــة والتعليميّــة كنتيجــة لذلــك ،لــم يعا َلــج
مــن قِ بَــل الــوزارات الحكوميّــة والحكــم املحـي ّ كمــا يجــب ،بــل
اقتــر غالبًــا عــى القيــاس والتقييــم دون القيــام بخطــوات
وقائيّــة أو عالجيّــة .لكــن هــذه القضيّــة تحتــاج وبإلحــاح ،إىل
مشــاريع وقائيّــة وعالجيّــة شــاملة ،تعتمــد عــى تحليــل العوامــل
املســبّبة وفــق الزمــان واملــكان.
هنالــك مشــاريع وبرامــج مقرتَحــة ،بُ ِنيَــت وفــق توجّ هــات
علميّــة مدعومــة بأبحــاث ودراســات ،تطــرح ً
طرقــا تســاهم يف
الحــ ّد مــن الظاهــرة عــى مســتوى املجتمــع عامّ ــة واملدرســة
عــى وجــه الخصــوص ،منهــا:
نهــج الوقايــة االجتماعيّــة ويهــدف إىل توفــر العــدل
ـي عــى تطبيــق العــدل
ـي ،ونهــج الوقايــة الظرفيّــة املبنـ ّ
االجتماعـ ّ
ّ
ّ
بــن جميــع الطــاب وتوفــر الفــرص لــكل طالــب بحســب
قدراتــه وظروفــه ،وكذلــك نهــج تحديــد املناعــة املجتمعيّــة
وأساســه تعزيــز املشــاركة والشــعور باالنتمــاء ،ونهــج الوقايــة
التنمــويّ ويرنــو إىل االســتثمار بجيــل الطفولــة ،وهنــاك نهــج
وقايــة يســتند إىل املجتمــع وهدفــه مشــاركة األهــايل والســلطة
املحليّــة يف طــرح وتفعيــل برامــج تربويّــة.
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ّ
الفلسطينيون في إسرائيل :العنف والجريمة واإلجرام المنظم

المحامي رضا جابر

*

العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل:
السياقات االجتماعية والسياسية

 .١المقدمة
هــذه املقالــة ،محاولــة تفكيــك لثــاث منظومــات معقــدة
تشـ ّكل كل واحــدة منهــا رافـدًا مركزيًــا يف فهــم وتفســر االنفجار
الــذي حــدث يف الســنوات األخــرة مــن حالــة العنــف والجريمــة
داخــل املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل .إنهــا محاولــة إلدراك
الــروط الخلفيــة التــي تولــد هــذا االنفجــار .املنظومــة االُوىل
هــي املنظومــة االجتماعيــة؛ ومــا أســميه الحاملــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة الخاصــة للمجتمــع الفلســطيني التــي أفــرزت
هــذه الظاهــرة ،وم ّكنتهــا مــن التوغــل يف النســيج االجتماعــي.
الثانيــة هــي املنظومــة النظاميــة للدولــة ومؤسســاتها املختلفــة،
وخصوص ـا ً مؤسســات فــرض النظــام والقانــون .والثالثــة هــي
املنظومــة املتعلقــة بالفــرد الفلســطيني وعالقتــه بذاتــه ومحيطــه
* مدير مركز أمان – املركز العربي للمجتمع اآلمن

القريــب .ســأعتمد يف تحليــل هــذه املنظومــات عــى النظريــات
املركزيــة يف علــم اإلجــرام والعلــوم االجتماعيــة ،وســأُركز
أكثــر عــى األخــرة بتشــعباتها املختلفــة ،آخــذا ً بعــن االعتبــار
خصوصيــة املجتمــع وأفــراده وعالقتهــم بنظــام الدولــة.
نعتمــد يف هــذه املقالــة عــى أســلوب فهــم وتحليــل التداخــل
والتفاعــل املســتمر بــن هــذه املنظومــات الثــاث أعــاه
والنظريــات التــي تفرسهــا .لقــد اعتدنــا محاولــة فهــم الظاهرة،
كل ظاهــرة ،بانتقــاء ســبب أو أســباب محــددة ،ومحاولــة فهمهــا
مــن داخلهــا ،وليــس مــن خــال فهــم التداخــل والتفاعــل
بينهــا 1.فمثـاً ،هنــاك تحليــل يحــاول فهــم الظاهــرة مــن مدخل
الفقــر بمعــزل عــن املســببات األخــرى ،ويــرى أن تجفيــف
العنــف يأتــي عــن طريــق التعامــل مــع الفقــر وحــده .وهنــاك
أيضــا ميــل لتبنــي نظريــة واحــدة تفــر الجنــوح والجريمــة،
مثــل النظريــة الكالســيكية أو نظريــة البنــاء االجتماعــي دون
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كثيرة هي النظريات والمدارس التي حاولت تفسير اإلجرام والعنف ،سأتطرق
ثالث منها كإطار لفهم الظاهرة ،وأيضا لتتبع المحور الزمني الممتد
باقتضاب إلى
ٍ
منذ الطفولة وحتى وصول الفرد إلى ذروة االنجراف في اإلجرام الذي سوف
ُ
أسهب في شرحه في الفصل المتعلق بالفرد .سأحاول لتفسير ذلك الدمج بين
هذه المدارس الثالث في علم االجتماع واإلجرام :المدرسة الكالسيكية ،المدرسة
الوضعية ،والمدرسة االجتماعية.

محاولــة لفهــم مر ّكــب أكثــر لــكل النظريــات واملسـبِّبات وفهمهــا
مجتمعــة ،األمــر الــذي يُعطــي تفســرا ً أكثــر تماســكا ً ومالءمــة
لظــروف املجتمــع الفلســطيني .لذلــك ،فــإن هــذه املقالــة هــي
محاولــة لفهــم الظاهــرة ،ثــم اقــراح معالجتهــا بتبنــي نظريــة
التفاعــل بــن األســباب والظــروف ،وأيضــا تبنــي فهــم للظاهــرة
بواســطة العالقــة بــن النظريــات املختلفــة تربــط بــن الفــرد
وتكوينــه ،ظروفــه وبيئتــه املبــارشة وبــن البنــى االجتماعيــة،
السياســية واالقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني بشــكل خــاص،
2
وبنــى الدولــة ومؤسســاتها املختلفــة بشــكل عــام.
نحــاول يف هــذه املقالــة أن نعطــي إطــارا تفســريا ً لظاهــرة
العنــف والجريمــة بشــكلها العــام ،وليــس لنــوع محــدد لهــا،
فالجريمــة لهــا تصنيفــات :الجريمــة بالصدفــة ،الجريمــة
بالعــادة ،الجريمــة املنظمــة ،والجريمــة بالعاطفــة أو االنفعاليــة،
الجريمــة بالــوالدة والجنــون ،وهنــاك الجريمــة ضــد املــرأة،
والجريمــة الجنســية 3.وللعنــف تصنيفــات ســوف نتطــرق ،مــن
خــال هــذه املقالــة ،لتجليــات بعضهــا ولدوافعهــا وإمكانيــة
تطورهــا مــن نــوع إىل آخــر ،وخصوصــا ً الجريمــة بالعــادة،
والجريمــة املنظمــة.

 .٢إطار نظري مقتضب :عنف ،جريمة،
وجريمة منظمة
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يعــرف العنــف بشــكل عــام عــى أنــه ســلوك عدوانــي موجــه
نحــو إحــداث أذى لآلخريــن أو إلحــاق الــرر بهــم ،ســواء أكان
هــذا الــرر معنويًــا أم بدنيًــا أم يشــمل الســبّ  ،والتهديــد،
والــرب ،والتعذيــب ،وغــر ذلــك 4.أمــا الجريمــة ،فهــي ســلوك
يخالــف القانــون ،يأخــذ أحيانــا ً طابعــا ً عنيفــاً .يتــدرج هــذا
الســلوك بالخطــورة والعقوبــة القانونيــة عليه .أكثــر املصطلحات
املتعلقــة بالجريمــة همــا :الجريمــة العنيفــة والجريمــة املنظمــة.
أمــا الجريمــة العنيفــة فهــي التــي تتخــذ طابعـا ً عنيفـا ً وتشــمل
القتــل ،االعتــداء البدنــي ،االغتصــاب ،الرسقــة واالبتــزاز باإلكــراه.

أمــا مصطلــح الجريمــة املنظمــة ،فيطلــق عــى الجرائــم التــي
تأخــذ طابعــا ً تنظيميــا ً دقيقــاً ،فهــي تعــد بمثابــة مــروع
تنظيمــي إجرامــي قائــم عــى أشــخاص متّحديــن للقيــام
بأنشــطة إجراميــة مــن أجــل أهــداف معينــة ومحــددة ،ســواء
أكانــت هــذه األهــداف أهدافــا سياســية ،أو أهدافــا اقتصاديــة ،أو
غريهــا .إن مركــز هــذه املقالــة هــو نوعــا هــذا اإلجــرام.
كثــرة هــي النظريــات واملــدارس التــي حاولــت تفســر
اإلجــرام والعنــف ،ســأتطرق باقتضــاب إىل ثـ ٍ
ـاث منهــا كإطــار
لفهــم الظاهــرة ،وأيضــا لتتبــع املحــور الزمنــي املمتــد منــذ
الطفولــة وحتــى وصــول الفــرد إىل ذروة االنجــراف يف اإلجــرام
الــذي ســوف أُســهب يف رشحــه يف الفصــل املتعلــق بالفــرد.
ســأحاول لتفســر ذلــك الدمــج بــن هــذه املــدارس الثــاث
يف علــم االجتمــاع واإلجــرام :املدرســة الكالســيكية ،املدرســة
الوضعيــة ،واملدرســة االجتماعيــة.
املدرســة الوضعيــة تضــع األســباب املركزيــة للجنــوح يف
جســم الفــرد؛ يف وضعــه الجســدي أو النفــي ،وهــي تفــرض
بــأن التــرف الجانــح ،وخصوص ـا ً املتواصــل والعنيــف ،يأتــي
بســبب خلــل عضــوي إمــا مولــود أو مكتســب -جينــي ،جســدي،
أو يف التكويــن النفــي أو يف تكويــن الشــخصية -فهــو يخلــق لدى
الفــرد نزوعــا مســبقا نحــو الجنــوح .هــذه النزعــة ،إمــا أنــه
يمكــن الســيطرة عليهــا ،أو تكــون عرضــة ألســباب وظــروف
تســتفزها .تضــع املقاربــات العرصيــة لهــذه املدرســة الثقــل
عــى التفاعــل بــن هــذه األســباب وأخــرى ،ونــادرا مــا يتــم
التطــرق إليهــا كســبب منفــرد للجريمــة .يف هــذه املقاربــة ،يقــوم
املجــرم غالبــا بفعلــه دون وعــي لألســباب التــي تؤثــر عليــه،
وامكانيــة التغلــب عليهــا .تركــز هــذه املدرســة عــى العــاج
النفــي أو الطبــي للفــرد عوضــا عــن العقــاب والــردع الــذي
يميــز املدرســة الكالســيكية ،والتــي تضــع الســبب األســايس
للجنــوح يف ذكاء الفــرد ووعيــه لذاتــه وامتالكــه القــدرة العقالنيــة
واإلرادة الحــ ّرة يف االختيــار حســب ميــزان الربــح والخســارة.

تظهر استطالعات الرأي بأن موضوع الجريمة والعنف يتصدر اهتمامات المجتمع
الفلسطيني في إسرائيل ،وتظهر أيضا تضاؤال مضطردا في الشعور باألمان
للمواطنين في حيزهم الخاص والعام على ّ
حد سواء.

إنــه فــرد «يختــار» أن يقــوم بعمــل إجرامــي ألنــه يرغــب
باالســتفادة وزيــادة منفعتــه الشــخصية ،وهنــا يكــون العــاج
بالتدخــل بصــورة ناجعــة يف اعتبــارات الفــرد وتقليــص جــدوى
الفعــل اإلجرامــي للفــرد .تطــورت هــذه املدرســة إىل مقاربــات
«نيــو كالســيكية» تركــز عــى التحليــل االقتصــادي يف تبنــي رد
الفعــل االجتماعــي واملؤســي للجريمــة ،وتتبنــى سياســة هدفهــا
التقليــل مــن الجريمــة بواســطة إنفــاذ القانــون وتطبيقــه ،تقليــل
الفــرص للقيــام بمخالفــات ،الــردع والعقــاب .أمــا املدرســة
االجتماعيــة فتضــع مركــز األســباب يف الظــروف القريبــة مــن
الفــرد ،تــرى هــذه املقاربــات يف التفاعــات االجتماعيــة وتأثــر
أشــخاص مركزيــن يف العائلــة ،أو مجموعــة األصدقــاء القريبــن
ـي كأســباب رئيســية للجنــوح .هنــا يكــون الرتكيــز عــى
يف الحـ ّ
جيــل الطفولــة والشــباب ألنهــا الفــرة التــي تحصــل فيهــا
عمليــات التنشــئة أو التهيئــة االجتماعيــة ،وفيهــا يتبنــى الفــرد
القيــم ،وتصوراتــه للحيــاة ،وفيهــا تتبلــور شــخصيته وبالتــايل
ترصفاتــه .شــهدت هــذه املدرســة تطــورا ً آخــر يركــز عــى
البيئــة املاديــة والبيئيــة التــي تصبــح أوكارا ً للجريمــة .تركــز
هــذه املدرســة عــى التأهيــل ،تأهيــل الجانحــن ،وأيضــا تأهيــل
5
وترميــم الظــروف االجتماعيــة والبيئــة املحيطــة للفــرد.

 .٣خصوصية المجتمع الفلسطيني
نبــدأ يف هــذا الســياق بوضــع صــورة لعمــق حالــة الجريمــة
والعنــف يف املجتمــع الفلســطيني ،وبعدهــا نضــع املراحــل
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتغــرات البنيويــة وعالقتهــا بازديــاد
العنــف والجريمــة .إن القيــم االجتماعيــة التــي تفرزهــا هــذه
التغــرات االجتماعيــة لهــا عالقــة وطيــدة مــع صياغــة قيــم
الفــرد وقراراتــه وترصفاتــه وتقييمــه لهــا للحصــول عــى
مبتغــاه .وهنــا يجــب أن نفــرق بــن حالتــن :االُوىل يســتغل
فيهــا الفــرد الظــروف االجتماعيــة ا ُملمكنــة لــه للقيــام بالفعــل
ّ
تححفــز فيهــا الظــروف ذاتهــا وتدفــع
اإلجرامــي ،والثانيــة

من موقع جريمة قتل يف كفر ياسيف.
الفــرد للقيــام بهــذه األفعــال.
إن األقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل هــي جــزء مــن فضائهــا
العربــي ،والتحديــات التــي تمــر بهــا املجتمعــات العربيــة عامــة
هــي ذاتهــا التــي يم ـ ّر بهــا املجتمــع الفلســطيني ،لذلــك فــإن
التوصيــف الــذي كتبــه د .حليــم بــركات عــن العالــم العربــي
وتحدياتــه مالئــم لألقليــة الفلســطينية يف إرسائيــل:
«وهــو مجتمــع شــديد التنــوع يف بنيتــه وانتماءاتــه ،مرحــي
أو انتقــايل يتجاذبــه املــايض واملســتقبل والــرق والغــرب يف آن
واحــد ،منفتــح عــى التغــرات التــي تجتــاح العالــم بــأرسه،
فيبــدو متغــرا برسعــة مذهلــة ،وهــو مغلــق ثابــت منكفــئ عــى
جــذوره انكفــاء أصيــا ،ســلفي تقليــدي يف منطلقاتــه ومســتقبيل
6
متجــدد علمانــي مســتحدث يف تطلعاتــه.»...
تتخــذ هــذه الحالــة العامــة للتناقضــات التــي يعيشــها
اإلنســان العربــي واملجتمعــات العربيــة ككل خصوصيـ ً
ـة وح ـدّة
أكــر يف املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل ،وهــي تخلــق حالــة
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يترافق التطور السكاني مع تبعات في عملية التمدن والمدينة ،وقد غير التطور كليًا
مبنى البلدات العربية والعالقات االجتماعية داخلها وداخل األسرةّ ،
وغير أيضا مبنى
االقتصاد ،من اقتصاد زراعي تقليدي يعتمد على دعم األسرة والعائلة ،إلى اقتصاد
صناعي ،تجاري وخدماتي ،يعتمد على الفرد ذاته وقدرته على التنافس واستغالل
مهاراته.

دائمــة مــن الضغــط واإلجهــاد النفــي ،الفــردي والجماعــي،
وذلــك كونــه يعيــش كأقليــة قوميــة يف حالــة رصاع وهامشــية
دائمــة داخــل دولــة تعتربهــا جســما ً غريبــا ،بــل عــدوا ً لهــا.
مـ ّرت هــذه الخصوصيــة بمرحلتــن لهمــا إســقاطات مهمــة:
املرحلــة االوىل هــي عمليــة بــر مؤملــة لهــذا املجتمــع عــن شــعبه
واســتقراره بصــورة قرسيــة عــى هامــش دولــة ومجتمــع آخــر
قــوي ومعــاد لــه؛ بمعنــى أن كل التحــوالت التــي ســوف أُســهب
يف رشحهــا هنــا والتــي حدثــت وتحــدث يف مجتمعــات عربيــة
وغريهــا ،قــد حدثــت يف املجتمــع الفلســطيني يف ســياق النكبــة
واالنقطــاع عــن الرشيــان الثقــايف والحضــاري للمجتمــع االُم.
فرضــت هــذه الحالــة عــى املجتمــع وأفــراده حالــة توتــر
وإجهــاد نفــي مُزمــن.
املرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة ما بعــد أوســلو ،وقــد رافقتها
عمليــة بــر ناعمــة وغــر مرئيــة ،يف الوعــي ،مــن القضيــة األم،
وقــد أحدثــت تحــوال يف عمــق انتمــاء هــذا املجتمــع وتماســكه.
حتــى هــذه اللحظــة ،كانــت املخيلــة العامــة للفلســطينيني يف
إرسائيــل متماســكة إىل درجــة كبــرة ومرتبطــة بمــروع أكــر
منهــم .إن هــذه اللحظــة هــي لحظــة بدايــة إعطــاء الرشعيــة
لالنفراديــة والبحــث عــن املصلحــة الذاتيــة وضعــف االلتــزام،
7
بمــا أســماه دوركهايــم ،بالضمــر الجماعــي.
إن تأثــر هذيــن الحدثــن متواصــل وتراكمــي ،ولــه أبعــاد
عميقــة عــى شــعور الفــرد باالنتمــاء ملجتمعــه وشــعوره باملعنــى
واألهميــة داخلــه .تتفــى الجريمــة والعنــف يف املجتمعــات التــي
8
تآكلــت بوصلتهــا الجامعــة وتش ـ ّ
ظت هويتهــا.

 3.1معطيات عامة عن عمق حالة العنف والجريمة
في المجتمع الفلسطيني
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يــن املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل منــذ ســنوات تحــت
وطــأة العنــف والجريمــة التــي تحصــد عــرات الضحايــا
ســنويا ،فمنــذ ســنة  2000قتــل  1420ضحيــة بــن رجــل
وامــرأة ،شــاب وشــابة .يضــاف إىل هــذا العــدد الهائــل مــن

ضحايــا القتــل مئــات حــاالت اإلصابــات الجســدية واإلعاقــات،
وأيضــا آالف حــاالت إطــاق النــار ،االعتــداءات عــى املمتلــكات
العامــة والخاصــة ،التهديــد واالبتــزاز املــادي.
تُظهــر نظــرة خاطفــة عــى معطيــات حــاالت القتــل يف
الســنوات األخــرة بأننــا أمــام حالــة مــن التزايــد املضطــرد مــن
ســنة إىل أخــرى ،وذلــك حســب الرصــد الــذي يقــوم بــه مركــز
أمان-املركــز العربــي للمجتمــع اآلمــن:
سنة  2014قتل  61ضحية منهم  53ذكور و  8إناث.
سنة  2015قتل  58ضحية منهم  44ذكور و  14إناث.
سنة  2016قتل  64ضحية منهم  54ذكور و  10إناث.
سنة  2017قتل  72ضحية منهم  62ذكور و  10إناث.
سنة  2018قتل  75ضحية منهم  61ذكور و  14إناث.
سنة  2019قتل  92ضحية منهم  62ذكور و  11إناث.
إننــا نلحــظ أيضــا أن منطقــة املثلــث ،واملــدن املختلطــة ،هــي
األكثــر عرضــة للجريمــة ،ففقــد شــهدت يف العــام  2019مقتــل
 42ضحيــة ،مقابــل منطقــة الشــمال ( 21ضحيــة) ،ومنطقــة
الجنــوب ( 5ضحايــا) ومنطقــة القــدس ( 5ضحايــا) .هــذه
النســبة لعــدد الضحايــا يف منطقــة املثلــث مســتقرة يف التزايــد
ألســباب ســنوضحها الحقــاً.
تظهــر اســتطالعات الــرأي بــأن موضــوع الجريمــة والعنــف
يتصــدر اهتمامــات املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل ،وتظهــر
أيضــا تضــاؤال مضطــردا يف الشــعور باألمــان للمواطنــن يف
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حيزهــم الخــاص والعــام عــى حــ ّد ســواء.

 3.2السياق االجتماعي :الحاملة االجتماعية
واالقتصادية الداخلية للعنف والجريمة
 3.2.1من قرية إلى تجمعات هجينة
إن مدخلنــا األول لفهــم الحاملــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
للعنــف والجريمــة هــو التحــول الكبــر الــذي طــرأ عــى

إذا كان االعتداء في السابق على أي فرد من عائلة ما يستدعي حالة من الحماية
ُ
والمساندة من عائلة المعتدى عليه ،فإن هذه الحماية والمساندة فقدت بشكل
كبير داخل المجتمع الفلسطيني .هذا التطور يكون إيجابيا عندما يتوازى مع ظهور
مؤسسات حماية ومساندة من المجتمع ،وخصوصا الدولة ومؤسسات فرض
النظام والقانون ،ولكن غيابها ترك المجتمع في حالة فراغ صعبة.

املجتمــع ،مــن مجتمــع قــروي كان تعــداد ســكانه  149ألــف
نســمة ،إىل مجتمــع مكــون مــن مجمعــات كبــرة ،عــدد ســكانها
مليــون وســبعمائة ألــف (جمعيــة الجليــل) .فمثــا يصــل تعــداد
مدينــة الطيبــة الــذي كان عــام  1948مــا يقــارب  4900نســمة،
إىل  48850نســمة اليــوم (عــرة أضعــاف) .وهكــذا مدينــة
الطــرة التــي تحولــت مــن بلــد مكــون مــن بضعــة آالف إىل بلــد
يســكنه  27ألــف نســمة .لــم تتحــول هــذه التجمعــات الســكانية
إىل مــدن حديثــة تســتطيع تلبيــة حاجــات ومتطلبــات الحيــاة
التــي يفرضهــا هــذا االزديــاد عــى مســتوى البنــى التحتيــة،
الســكن املالئــم ،الخدمــات ،التعليــم والحيــاة الثقافيــة .ترافــق
ذلــك مــع زيــادة يف نســبة التعليــم الثانــوي والجامعــي وفــرص
العمــل داخــل البلــدات اليهوديــة املجــاورة ،والتــي تتوفــر فيهــا
كل مظاهــر املدينــة الحديثــة مــن بنــى تحتيــة ،حيــاة عرصيــة
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فيهــا هامــش كبــر للحريــة الفرديــة عــى الطــراز األوروبــي.
أدت هــذه التطــورات إىل:
.1

.2

.3

.4

 1فجــوة بــن زيــادة الطموحــات الفرديــة وبــن اإلمكانيــات
املتوفــرة وغــر املتوفــرة لإلنســان الفــرد يف مجتمعــه ،مــا
يــؤدي إىل االبتعــاد بــن األفــراد ،وبالتــايل فــإن صــرورات
االنفــراد تتكاثــر عــى حســاب صــرورات التواصــل.
2ازديــاد املجتمــع يزيــد مــن قوتــه ،وهــذا بحاجــة إىل
صــرورة لتنظيــم حياتــه وتســيريها .ك ّلمــا زاد املجتمــع
وتطــور ،ك ّلمــا تعقــدت ظروفــه ،وبــدأت املنظومــة
االجتماعيــة والقانونيــة الضابطــة لــه بالضعــف.
 3تــآكل منظومــة الضبــط االجتماعــي غــر الرســمية
 informal social controlبســبب ضعــف الشــعور
بالتكافــل مــع املنظومــة األخالقيــة الجمعيــة ،ويتــوازى مــع
ذلــك الشــعور بالضغــط النفــي والجماعــي عــى األفــراد.
يو ّلــد ازديــاد التناقضــات ك ّلهــا التذمــر الشــخيص ،األمــر
الــذي قــد يتجــى بمظاهــر عنــف.
4يرتافــق مــع هــذا االزديــاد والتطــور إمكانيــة التنقــل لفرص
عمــل إضافيــة ،وزيــادة عمليــات التمــدن والتصنيــع ،وهــذا

لــه نتيجتــان متناقضتــان :أوال ازديــاد القوانــن التــي تثقــل
كاهــل الفــرد (مثــا رضائــب ،وأمــور بريوقراطيــة تَحــ ّد
مــن حريتــه) ،وبالنقيــض زيــادة الحريــات الفرديــة ،أو يف
حــال انعــدام وجودهــا ،نشــوء حالــة دائمــة مــن الطلــب
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عليهــا والرغبــة فيهــا.

 3.2.2تغيير في مبنى العائلة الموسعة والنواة
يرتافــق التطــور الســكاني مــع تبعــات يف عمليــة التمــدن
واملدينــة ،وقــد غــر التطــور كليــا ً مبنــى البلــدات العربيــة
ّ
وغــر أيضــا
والعالقــات االجتماعيــة داخلهــا وداخــل األرسة،
مبنــى االقتصــاد ،مــن اقتصــاد زراعــي تقليــدي يعتمــد عــى
دعــم األرسة والعائلــة ،إىل اقتصــاد صناعــي ،تجــاري وخدماتــي،
يعتمــد عــى الفــرد ذاتــه وقدرتــه عــى التنافــس واســتغالل
ّ
تغــر املبنــى الحمائــي ،وتغــرت بصــورة مذهلــة
مهاراتــه.
األدوار داخــل املجتمــع ،مــا أثــر عــى املبنــى االجتماعــي ككل،
وتــآكل املبنــى التكافــي وتعــ ّززت الفردانيــة وعــدم إمكانيــة
االعتمــاد عــى حمايــة العائلــة الكبــرة ،واآلن حتــى عــى العائلــة
الصغــرة 12.كان هنــاك عقــد اجتماعــي حافــظ عــى توازنــات
احتكــم إليهــا األفــراد ،وخصوصــا أن هــذه العائــات غالبــا مــا
كانــت متواجــدة يف مســاحة خاصــة بهــا .تغـ ّ
ـر هــذا املبنــى كليــا
بســبب التغــر الســكاني وتغــر الظــروف االقتصاديــة .انتهــت
العائلــة املتواجــدة عــى مســاحة محــددة محميــة إىل تواجــد
عــى مســاحة البلــد ككل ،وبصــورة تراكميــة مــع ازديــاد فــرص
العمــل خــارج إطــار العائلــة ( يف البلــدات اليهوديــة املجــاورة)
تغــرت وظيفــة العائلــة مــن مصــدر لحمايــة أفرادهــا إىل مبنــى
ســيايس يصحــو فقــط يف االنتخابــات املحليــة عــى صــوت
اســتدعاء النعــرات الحمائليــة ألغــراض انتخابيــة فقــط .أدّى هــذا
كلــه إىل تغيــر املبنــى الطبقــي بــن العائــات وبــن األفــراد.
إذا كان االعتــداء يف الســابق عــى أي فــرد مــن عائلــة مــا
يســتدعي حالــة مــن الحمايــة واملســاندة مــن عائلــة املعتــدى
عليــه ،فــإن هــذه الحمايــة واملســاندة ُفقــدت بشــكل كبــر داخل
املجتمــع الفلســطيني .هــذا التطــور يكــون إيجابيــا عندمــا
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ّ
يمر المجتمع الفلسطيني بحالة تغير وتكوين لم تكتمل مالمحها بعد ،إنها حالة
ّ
تتميز بعدم وضوح للقيم وتحدث غالبا
مخففة لحالة األنوميا ( )Anomieوهي حالة
نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية حصلت بوتيرة متسارعة ال تمكن المجتمع من
تدارك بناء قيم مالئمة وبديلة للوضع االجتماعي الجديد.
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يتــوازى مــع ظهــور مؤسســات حمايــة ومســاندة مــن املجتمــع،
وخصوصــا الدولــة ومؤسســات فــرض النظــام والقانــون ،ولكــن
غيابهــا تــرك املجتمــع يف حالــة فــراغ صعبــة مــن انعــدام الــردع
واملســاءلة .بــات املعتــدي يعــرف بــأن اعتدائــه لــن يواجــه
مجتمعيــا كمــا يف الســابق ،وأيضــا لــن يواجــه بمؤسســات
الدولــة مــن رشطــة وقانــونُ .ضب هــذا الجــزء املهــم مــن
الــردع االجتماعــي ،وبــدأت عمليــة اســتقواء مــن أفــراد عــى
مجتمعهــم وصلــت ذروتهــا يف الســنوات األخــرة.
طــرأ تطــور آخــر مهــم بــن هــذه التحــوالت هــو ظهــور
املجالــس املحليــة املنتخبــة مــن املواطنــن الفلســطينيني .كان
يمكــن لهــذه املؤسســة أن تبنــي انتمــاء للبلــد عابــرا لالنتمــاءات
الجزئيــة ،وأن تقــوم بجــزء مــن وظائــف الحمولــة أو أن تســد
جــزءا ً مــن الفــراغ االجتماعــي الضابــط الــذي تركتــه ولكنهــا،
وأنــا أرى بذلــك ،أحــد أهــم مســببات انتكاســات مجتمعنــا ،إذ
تحولــت غالبــا إىل مصــدر تفتيــت وعنــف وتمييــز بــن املواطنني،
بســبب الرتكيبــات الحمائليــة .حــدث هــذا ك ّلــه تحــت مراقبــة
الحكــم العســكري وتشــجيعه ،حتــى بعــد منتصــف ســتينيات
القــرن املــايض بقليــل ،الــذي نمّ اهــا ورعاهــا ،وال يــزال األمــر
يحــدث منــذ ذلــك الحــن ،تحــت إرشاف املســؤولني عــن إدارة
املجالــس املحليــة ،ونجاعتهــا ونزاهتهــا دون قيــود ومســاءلة مــن
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موظفــي الدولــة.
إذًا ،نحــن أمــام مبنــى اجتماعــي ســيايس ال يملــك خصائــص
القريــة وإمكانياتهــا للدفــاع ومســاندة أفرادهــا ،وال خصائــص
املدينــة التــي تقــوم عــى متطلبــات مواطنيهــا بالعــدل واملســاواة
بواســطة بنــاء االنتمــاء للبلــد ،التــي ترتافــق مــع بديــل قانونــي
انتمائــي يعــوض عــن املبانــي االجتماعيــة ،االقتصادية والسياســية
التقليديــة .إننــا أمــام مبنــى اجتماعــي ،اقتصــادي وســيايس
مش ـوّه ،فيــه وجــد العنــف والجريمــة مصــدر نشــوء وتطــور.
حدثــت إىل جانــب التحــول يف املبنــى التقليــدي للقريــة إىل
ّ
والتغــر يف املبنــى االجتماعــي نتيجــة
شــبه مدينــة مشــوهة،
ذلــك ،تحــوالت داخــل العائلــة النــواة أثــرت يف اتجاهــن :ترهــل
التــزام الفــرد بســلطة األب واألم وضعــف قــدرة العائلــة النــواة

(ويف بعــض الحــاالت ســلطة الحمولــة) عــى املراقبــة والســيطرة
االيجابيــة عــى أفرادهــا ،وبالتــايل إمكانيــة تبنــي قيــم وترصفــات
تتناقــض مــع املقبــول االجتماعــي .تتعلــق هــذه التطــورات
داخــل العائلــة النــواة باألمــور اآلتيــة:
.1

.2

.3

.4

1اســتقالل اقتصــادي ألفــراد األرسة واالســتغناء بصــورة
كبــرة عــن كيــان األرسة كوحــدة اقتصاديــة جاذبــة
لالحتــكام إليهــا قيميــا واجتماعيــا.
2إمكانيــات التعليــم والعمــل ،وخصوصــا لــدى الفتيــات،
والتناقــض بــن املبنــى العائــي القائــم عــى التقاليــد،
العيــب ونظــرة املجتمــع لــأرسة ،وبــن القيــم الليرباليــة
والنزعــة للحريــة الفرديــة ،وأن هــذه الحريــة تمــارس فعليا
يف املجتمــع اليهــودي القريــب جــدا ،والــذي /التــي يقــي
ابــن /بنــت األرسة قســطا كبــرا مــن الوقــت داخلــه.
3ينتمــي غالبيــة املنخرطــن يف أعمــال العنــف والجريمــة إىل
أرس لــم تقــدم لهــم األدوات النفســية والعمليــة للتعامــل
مــع التغــرات يف اقتصــاد العائلــة التقليــدي ،والتعامــل مــع
التناقضــات يف القيــم يف البيــت وخارجــه .غالبــا يولــد الفــرد
الجانــح يف أرسة تعيــش أزمــة يف اقتصادهــا وقيمهــا .ترتاكم
األزمــة عندمــا تتشــظى هــذه األرس إىل أرس أخــرى تنســخ
األزمــة ذاتهــا إىل داخلهــا يف حلقــة ســقيمة مــن التــأزم
املســتمر واملتكاثــر بــدون يـ ّد اجتماعيــة أو ســلطوية تكــر
هــذه الحلقــة.
4يجــد األفــراد يف هــذه الظــروف معنــى قيميــا واقتصاديــا يف
عالــم واضــح وســطحي فيــه تراتبيــة واضحــة للقــوة .يجد
الفــرد معنــى لذاتــه يف هذه الظــروف عوضــا عن الهامشــية
التــي فرضــت عليــه نتيجــة إنتمائــه لعائلــة لــم تســتطع أن
تكــر طــوق هامشــيتها يف محيطهــا املتغــر بتســارع.

تتضــح ،ممــا ســلف ،صــورة وصــول املجتمــع الفلســطيني
إىل درجــة مــن التعقيــد يف نمــط إنتــاج عالقاتــه بــن أفــراده،
وبينهــم وبــن مؤسســاتهم وبــن الدولــة .يــؤدي هــذا إىل حالــة

ّ
يشكل مدخل التغيرات في الشبكة المعقدة للسلطات ،على أنواعها ،داخل
المجتمع الفلسطيني في إسرائيل ،أحد أهم المداخل المفضية إلى فهم متكامل
لظاهرة العنف والجريمة  .تتمثل إحدى أهم نتائج هذه التغيرات بحدوث خلل كبير
في مجمل مبنى السلطات داخل جسد المجتمع.

شــديدة مــن االغــراب ،ضعــف التكافــل االجتماعــي ،ووهــن يف
املحــركات التــي تحافــظ عــى القيــم واملعايــر الضابطــة لألفــراد
والجماعــات وتعيــد إنتاجهــا كــي تتــاءم وعمــق هــذا التغيــر
والتعقيــد .يمــ ّر املجتمــع الفلســطيني بحالــة تغــر وتكويــن
لــم تكتمــل مالمحهــا بعــد ،ويشــهد عــر هــذه الصــرورة
رصاعــات داخليــة شــديدة التعقيــد ،مرئيــة ومخفيــة .إنهــا
حالــة مخففــة لحالــة األنوميــا ( )Anomieوهــي حالــة تتميّــز
بعــدم وضــوح للقيــم وتحــدث غالبــا نتيجــة تغــرات اقتصاديــة
واجتماعيــة حصلــت بوتــرة متســارعة ال تمكــن املجتمــع مــن
تــدارك بنــاء قيــم مالئمــة وبديلــة للوضــع االجتماعــي الجديــد.
إنــه مجتمــع موجــود يف وضــع توتــر شــديد بــن حالتــن مــن
أشــكال التضامــن اللتــن تحــدث عنهمــا اميــل دوركهايــم:
التضامــن امليكانيكــي والتضامــن العضــوي ،وهمــا يف مرحلــة

تشييع ضحية قتل يف عارة.

مــن الــراع بينهمــا .فالتضامــن امليكانيكــي هــو التضامــن بــن
األفــراد املبنــي عــى التماهــي شــبه التــام يف أســلوب الحيــاة ،يف
عالــم القيــم والعقائــد .يميــز هــذا النــوع املجتمعــات املعتمــدة
عــى العالقــات الوشــائجية .أمــا التضامــن العضــوي فيميِّــز
املجتمعــات األكثــر تنوعــا يف قيمهــا ،أســلوب حياتهــا وقيمهــا .يف
هــذه املجتمعــات ،تكــون اآلليــة التــي تحافــظ عــى التضامــن،
وهــي أســاس وجودهــا ،هــي إعــادة بنــاء وتوزيــع األدوار بينهــا،
والحفــاظ عــى االعتمــاد املتبــادل ،وهنــا دور القانــون وأجهزتــه
يف تنظيــم وضبــط شــبكة العالقــات بــن األفــراد ،ليتســنى لهــم
العيــش ســوية عــى الرغــم مــن تضــارب املصالــح بينهــم .يمـ ّر
املجتمــع الفلســطيني بمرحلــة مضطربــة بــن هذيــن النمطــن،
فهــو يفتقــد إىل التضامــن امليكانيكــي كمــا كان يف املــايض ،وال
14
يملــك أســلوب وقيــم التضامــن العضــوي.
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أنتج العيش ،بالتزامن ،في عالمين متناقضين من القيم ً
نوعا هجينا من الفلسطيني
يترنح دائما بين أقطاب متنافرة .نسف هذا التوتر الحاد مبنى السلطات التقليدي،
ولكنه أبقى المجتمع دون بديل ،وبالتالي كشف هذا الفراغ المجتمع إلى أنواع أخرى
للسلطة يكون في مركزها مبدأ القوة والعنف.

 3.3تمزق شبكة السلطات االجتماعية والرسمية
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يشـ ّكل مدخــل التغــرات يف الشــبكة املعقــدة للســلطات ،عــى
أنواعهــا ،داخــل املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل ،أحــد أهــم
املداخــل املفضيــة إىل فهــم متكامــل لظاهــرة العنــف والجريمــة.
تتمثــل إحــدى أهــم نتائــج هــذه التغــرات بحــدوث خلــل كبــر
يف مجمــل مبنــى الســلطات داخــل جســد املجتمــع .ولــم ينتــه
هــذا الخلــل /الزعزعــة إىل مبنــى آخــر مــن الســلطات يرافــق
التحــوالت التــي حدثــت ويتوافــق معهــا .ونقصــد هنــا مجمــل
مبانــي الســلطة املبثوثــة يف جســد املجتمــع ،وليــس فقــط مبنــى
الســلطة الفوقــي مــن أجهــزة الســيطرة الحاكمــة أو مؤسســات
الدولــة .عــاش املبنــى املعــروف للســلطات بتوافــق كبــر حتــى
ســنوات التســعينيات ،وصمــد أمــام التغــرات االجتماعيــة
واالقتصاديــة ،ولكنــه بــدأ يفقــد توازناتــه بعــد تلــك الفــرة عــر
عمليــة مســتمرة لــم تنتــه بعــد .بــدأت شــبكة الســلطات هــذه
والتــي أمســكت املجتمــع الفلســطيني كوحــدة وكانــت حاملــة
اجتماعيــة خاصــة بــه ،بالتمــزق ،فاعرتتهــا ثقــوب صغــرة
يف البدايــة ،مــا لبثــت أن تعاظمــت كلمــا اتســعت الفجــوات
االجتماعيــة واالقتصاديــة بــن أفــراد املجتمــع ،واتســعت رقعــة
الطبقــة الوســطى ،وبالتــايل الفــوارق الطبقيــة والنزعــة الفرديــة
التــي هــي نتيجــة مبــارشة لعمليــة اللربلــة القرسيــة ،بســبب
التشــابك مــع املجتمــع اليهــودي ،والتأثــر مــن إعالمــه ونمــط
حياتــه .أنتــج العيــش ،بالتزامــن ،يف عاملــن متناقضــن مــن
القيــم نوعً ــا هجينــا مــن الفلســطيني يرتنــح دائمــا بــن أقطــاب
متنافــرة .نســف هــذا التوتــر الحــاد مبنــى الســلطات التقليــدي،
ولكنــه أبقــى املجتمــع دون بديــل ،وبالتــايل كشــف هــذا الفــراغ
املجتمــع إىل أنــواع أخــرى للســلطة يكــون يف مركزهــا مبــدأ
القــوة والعنــف.
ولعــل أهــم مفاصــل هــذا التغيــر يف الســلطات يمكــن
رصــده يف :العائلــة النــواة وتغـ ّ
ـر ســلطة األب واألم عــى أفــراد
ّ
وتغــر مبناهــا مــن مبنــى اجتماعــي لــه
أرستهــم ،الحمولــة
ســلطة اجتماعيــة عــى أفــراده ،املدرســة وســلطة املعلــم أمــام
تالميــذه وأوليــاء األمــور ،املجالــس املحليــة ،رئيســها وأقســامها

وســلطتهم تجــاه املواطنــن.
تتكشــف لنــا عنــد النظــر إىل هــذه املفاصــل يف الســلطة،
ونقــارن مــدى فاعليتهــا ســابقا مــع فاعليتهــا يف الحــارض،
زاويــة نظــر يمكــن أن نــرى مــن خاللهــا وبوضــوح الســلطة
البديلــة التــي ظهــرت عــى شــكل أفــراد وتجمعــات مــن
املجرمــن ،والذيــن بــدأوا برتكيــز ســلطة وقــوة هائلــة يف أيديهــم.

 3.4غياب المجتمع بنخبه وطبقته الوسطى
يف هــذه الحالــة مــن التغــرات يف املبنــى االجتماعــي ،وترهــل
مفاصلــه التــي أثــرت بشــكل جــدي عــى توازنــه ،وازديــاد
الفجــوات داخلــه ،كان غيــاب املجتمــع ،نخبــه وطبقته الوســطى،
حــارضا بقــوة .كان ثمــن هــذا االنكفــاء والنــأي بالنفــس عــن
الشــأن العــام والحيــز العــام ،توغــل أفــراد وفئــات داخــل
املجتمــع ســعيًا وراء فــرض الســيطرة والتح ّكــم بوســائل القــوة.
لــم تســتطع النخــب والطبقــة الوســطى أن تســتفيد مــن
التحــوالت االجتماعيــة والطاقــة الكامنــة فيهــا مــن أجــل تنظيــم
مجتمعــي متماســك يحــول التغــرات االجتماعيــة والتغــرات يف
مبانــي الســلطة مــن حالــة ضعــف إىل حالــة قــوة ،بواســطة
تنظيــم نفســها ،واإلســهام الجــدي يف مواجهــة التحــوالت
االجتماعيــة يف الوقــت املناســب ،والتــرف كتنظيــم بديــل
للبنــى االجتماعيــة التقليديــة ،أو اإلســهام ببنــاء البدائــل الجديــة،
وبالتــايل س ـ ّد إمكانيــة اســتغالل الفجــوات مــن جهــات ســلبية
اســتفردت باملجتمــع بغيابهــا ،.عوضــا عــن ذلــك ،تقوقعــت
النخــب داخــل اهتماماتهــا الفرديــة ،وأحدثــت فراغــا يف الحيــز
العــام والشــأن العــام ،وضبطهمــا ،بــدال مــن أن يكــون لهــا
15
حضورهــا نوعيــا داخلــه.
وهنــا نتطــرق إىل نوعــن فقــط ،ليــس للحــر ،وإنمــا
للداللــة عــى أهميــة تــرف النخــب السياســية واالجتماعيــة:
1 .1انحســار العمــل الســيايس الحزبــي وانخراطــه يف الســاحة
املحليــة يف البلــدات العربيــة ،وتركيــز اهتمامــه عــى العمــل
الحزبــي القطــري .يف املــايض ،كان للحــراك الحزبــي

أبقت الدولة التي تعرف نفسها كدولة اليهود على الهوة السحيقة بين المجتمع
اليهودي والمجتمع الفلسطيني في كل مناحي الحياة ،من االستثمار في البنى
التحتية ،التعليم ،الحكم المحلي وجودته ،إنفاذ القانون ،تعزيز الهوية الثقافية،
ّ
مالءمة مسطحات مع االزدياد السكاني ،حل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل
والتطور االقتصادي ،الفقر وحل مشاكل الطبقات المسحوقة.
وانخــراط الشــباب والشــابات فيــه ،ومظاهــر حضــوره
االجتماعيــة يف الحيــز العــام ،أهميــة وإســهام يف بنــاء
قاعــدة القيــم واملعايــر املؤسســة للوعــي الجماعــي،
أمــا غيابــه اآلن فقــد أحــدث فجــوة مهمــة عــى مســتوى
البلــد ،وعــى مســتوى التثقيــف الســيايس وتعزيــز الهويــة
وخصوصــا لــدى الشــباب.
2 .2يبقــى املبنــى الحمائــي للمجالــس املحليــة العربيــة مصــدرا
مهمــا مــن مصــادر إنتــاج مســببات العنــف والجريمــة،
ألنهــا بنيــة تؤســس عنــد كثــر مــن املواطنــن الشــعور
بالتمييــز يف الخدمــات وانعــدام العدالــة يف التعامــل بــن
املواطنــن .لــم تســتطع النخــب السياســية واالجتماعيــة
تغيــر هــذا الواقــع وبنــاء مبنــى لحكــم محــي مبنــي عــى
االنتمــاء للبلــد كانتمــاء أســايس وأويل ،وليــس للحمولــة .بــل
حــدث عكــس ذلــك ،فجــزء مــن هــذه النخــب انخــرط يف
هــذه البنيــة وجريهــا ملصلحتــه السياســية ،فأصبحــت هــذه
النخــب جــزءا مــن البنيــة التقليديــة عوضــا عــن تحديهــا
كبديــل يؤســس لحكــم محــي عــري ينهــض بالبلــد،
ويبنــي مــروع انتمــاء متجــاوزا للحمائليــة .كان هــذا
البديــل ،لــو ّ
تحقــق ،كفيــا بــأن يقــدم للفــرد الفلســطيني
حلــوال لبعــض إفــرازات حــاالت التغري التــي حدثــت ،ويبني
إطــارا جامعــا أكثــر تماســكا ،ألنــه يركــز بيــده الســلطة
الرشعيــة ،ســلطة القانــون واملــوارد املطلوبــة.

 .٤السياق السياسي العام
 ٤.1غياب وحضور الدولة ومؤسساتها
فيمــا يتعلــق بموضوعنــا ،تتســم عالقــة الدولــة مــع املجتمــع
الفلســطيني بثــاث ســمات :األول إبقــاء املجتمــع الفلســطيني
عــى هامــش مجتمــع األغلبيــة ،وهــذا يعنــي بــأن الدولــة
ومؤسســاتها ال تضــع مشــكالته وتطــوره عــى ســلم أولوياتهــا.
أبقــت الدولــة التــي تعــرف نفســها كدولــة اليهــود عــى الهــوة
الســحيقة بــن املجتمــع اليهــودي واملجتمــع الفلســطيني يف كل

مناحــي الحيــاة ،مــن االســتثمار يف البنــى التحتيــة ،التعليــم،
الحكــم املحــي وجودتــه ،إنفــاذ القانــون ،تعزيــز الهويــة
الثقافيــة ،مالءمــة مســطحات مــع االزديــاد الســكاني ،حــ ّل
أزمــة البطالــة وتوفــر فــرص العمــل والتطــور االقتصــادي،
الفقــر وحــل مشــاكل الطبقــات املســحوقة .يف هــذه الحالــة،
تطــور الفلســطيني كفــرد يف الفســحة التــي مكنتهــا الدولــة
يف قطــاع العمالــة داخــل املجمعــات اليهوديــة ،وأيضــا فــرص
التعليــم العــايل ،وخصوصــا بعــد افتتــاح الكليــات الخاصــة
التــي م ّكنــت عــى الرغــم مــن تكلفتهــا الباهظــة أعــدادا هائلــة
مــن الفلســطينيني مــن الحصــول عــى تعليــم أكاديمــي.
خلقــت سياســة الدولــة هــوة بــن تطــور األفــراد اقتصاديــا
عــى هامــش ســوق العمــل اإلرسائيــي وازديــاد الطبقة الوســطى،
وبــن تدهــور األحــوال داخــل بلداتهــم التــي أصبحــت شــبه
مجمعــات للســكن وليــس بلــدات يطــور فيهــا املجتمــع ذاتــه
ثقافيــا واقتصاديــا.
ثانيــا :اســتعملت الدولــة قدراتهــا يف مجــال فــرض النظــام
والقانــون بصــورة انتقائيــة ،حســب مصلحتهــا يف إبقــاء الوضــع
القائــم ،فلهــا وملؤسســاتها دور مــزدوج  :مــن جهــة ،تفــرض
القانــون عندمــا يعــزز ذلــك مــن ســيادتها وفهمهــا لدورهــا،
مثــا يف موضــوع البنــاء غــر املرخــص ذي األبعــاد املتعلقــة
بــاألرض ،وهــو بــؤرة رصاعهــا مــع األقليــة الفلســطينية ،ومــن
جهــة أخــرى ال تقــوم الدولــة بفــرض النظــام عندمــا يتعلــق
األمــر بالعنــف والجريمــة ،فتــرك القــوى الصاعــدة التــي بــدأت
تنفــرد بالقــوة مــن مجرمــن ،أفــرادا وجماعــات ،بالتغلغــل
داخــل املجتمــع دون أي رادع .هنــا يقتــر دور الدولــة عــى
املراقبــة والســيطرة ،وليــس حــل مراكــز القــوة الجديــدة ،أو
مثــا حــل إشــكالية الفســاد داخــل الســلطات املحليــة ،واالكتفــاء
بادعــاء كلتــا املشــكلتني تتعلقــان بالثقافــة الداخليــة للمجتمــع.
هــذا االدعــاء هــو بمثابــة قميــص عثمــان لــدى الجهــاز اإلداري
داخــل مؤسســات الدولــة ،فهــم مــن ينفــذون السياســات
ويقومــون بالرقابــة عليهــا ،وهــذا مــن أهــم أدوات الدولــة يف
إبقــاء مشــكالت املجتمــع دون حلــول.
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تعامل المجتمع الفلسطيني في الداخل ،وال يزال ،بحساسية مع الشرطة
اإلسرائيلية على أنها مؤسسة تعطي األولوية للبعد األمني فيها ،وخصوصا أنه
عبر تجربته التاريخية معها كانت الشرطة المؤسسة الحكومية الموجودة على خط
المواجهة األول ضد مواطنيه في حراكهم السياسي ،في المظاهرات والفعاليات
السياسية.

ثالثــا ،تعرقــل الدولــة ،بصــورة مبــارشة وغــر مبــارشة ،بنــاء
الســلطات البديلــة التــي تســتطيع أن تســتفيد مــن التغــرات
االجتماعيــة وتبنــي عليهــا ســلطات تــزاوج بــن النزعــة
ّ
وتتلخــص عقليتهــا املؤسســاتية
الفردانيــة واالنتمــاء للمجمــوع.
ليــس يف حــ ّل مشــكالت املجتمــع وتطويــره ،ولكــن محــارصة
هــذه املشــكالت ومراقبتهــا لتبقــى عــى نــار متوســطة ،مــا
ـرب إىل التجمعــات اليهوديــة املتاخمــة للبلــدات
يضمــن أن ال تتـ ّ
العربيــة .يف هــذه الحالــة ،فإننــا أمــام مشــكلة بنيويــة تتعلــق
بعمــق أســس تعامــل الدولــة مــع أزمــات املجتمــع العربــي،
وليــس أمــام تقصــر يف العــاج فقــط.

 4.2غياب وحضور الشرطة ومؤسسات فرض
النظام والقانون
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تعمــل مؤسســات فــرض النظــام والقانــون يف إرسائيــل
داخــل الســياق أعــاه ،ولذلــك هنــاك فجــوة واضحــة بــن
الظاهــر منهــا مــن ترصيحــات ،وبــن فعلهــا عــى أرض الواقــع.
الرشطــة هــي مؤسســة تنفــذ سياســات الدولــة ،املعلــن عنهــا
واملبطــن منهــا داخــل عقليــة مؤسســاتها ،وهــي أداة يف رصاع
القــوة بــن املجموعــات داخــل الدولــة ،وخصوصــا تجــاه املجتمع
الفلســطيني .تاريخيــا ،للرشطــة يف املجتمــع العربــي وظيفتــان:
الوظيفــة ذات البعــد املدنــي مــن خدمــات الحفــاظ عــى النظــام
وفــرض القانــون ،والوظيفــة ذات البعــد األمنــي مــن املراقبــة
16
والســيطرة.
تعامــل املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل ،وال يزال ،بحساســية
مــع الرشطــة اإلرسائيليــة عــى أنهــا مؤسســة تعطــي األولويــة
للبعــد األمنــي فيهــا ،وخصوصــا أنــه عــر تجربتــه التاريخيــة
معهــا كانــت الرشطــة املؤسســة الحكوميــة املوجــودة عــى
خــط املواجهــة األول ضــد مواطنيــه يف حراكهــم الســيايس ،يف
املظاهــرات والفعاليــات السياســية .دائ ًمــا ،اعتــاد الفلســطيني أن
يــرى الوجــه الصدامــي للرشطــة معــه ،وتقريبــا لــم يــر وجههــا
املدنــي الخدماتــي يف بلداتــه.

من هنا ،يتسم عمل الرشطة بسمَتني:
العمــل الرشطــوي املفــرط وهــو تعامــل غــر عــادل مــع
األفــراد باســتعمال غــر مناســب للقــوة ،أو بانتهــاج سياســة
مميِّــزة اتجاههــم .يرتبــط هــذا البعــد يف عمــل الرشطــة بثقافتهــا
التنظيميــة ،بــاآلراء املســبقة الســائدة داخلهــا وبعنرصيــة
أفرادهــا كانعــكاس آلراء األغلبيــة اليهوديــة تجــاه العــرب ،والتــي
تضعهــم دائمــا يف خانــة التهديــد للجمهــور العــام ،وعليــه يجــب
وضعهــم يف دائــرة الشــك والقبضــة الحديديــة .غالبــا مــا يحــدث
هــذا التعامــل داخــل املجمعــات اليهوديــة أو عــى املحــاور
17
الرئيســية للبلــدات الفلســطينية.
العمــل الرشطــوي الناقــص ،وهــو إهمــال التعامــل مــع
مشــكالت املجتمــع الفلســطيني داخــل بلداتــه ،فالرشطــة ال
ترصــد املــوارد املطلوبــة لذلــك ،فعــدد أفرادهــا ونوعيــة تأهيلهــم
ال يتناســب مــع حجــم الحاجــة لخدمــات رشطــة فعالــة يف
البلــدات العربيــة .تحــوّل هــذا البعــد إىل سياســة رشطويــة
هدفهــا احتــواء املشــكالت مــن عنــف وجريمــة وانفــات كــي ال
18
ينزلــق نحــو البلــدات اليهوديــة املجــاورة.
م ّكــن تعامــل الرشطــة هــذا مــع املجتمــع الفلســطيني
ألفــراد ومجموعــات االســتفراد واالســتقواء دون أي رادع ،فيمــا
يتحــول قســم منهــم إىل أخطبــوط عــى املســتوى القطــري
يرهــب النــاس ويبتزهــم بالعنــف .يجــد املجرمــون أنفســهم يف
مأمــن مــن الرشطــة التــي ال تســتثمر الجهــد واملــوارد املطلوبــة
للقبــض عليهــم ،ومنعهــم مــن القيــام بأفعالهــم ،وقطــع
إمكانيــات تطورهــم االقتصــادي بالتعــاون مــع دائــرة الرضائــب
ومؤسســات أخــرى .ال تســتثمر الرشطــة املجهــود املطلــوب يف
موضــوع األســلحة غــر املرخصــة التــي يشــكل توفرهــا بشــكل
هائــل داخــل املجتمــع الفلســطيني أحــد أهــ ّم أســباب ازديــاد
العنــف والجريمــة .لقــد أشــار تقريــر مراقــب الدولــة إىل فشــل
الدولــة وأجهزتهــا يف التعامــل مــع هــذا املوضــوع ،وحــدد
مســؤولياتها بانعــدام خطــة ممنهجــة لذلــك ترصــد لهــا املــوارد
19
والخطــط الفعالــة.

ّ
مكن تعامل الشرطة هذا مع المجتمع الفلسطيني ألفراد ومجموعات االستفراد
واالستقواء دون أي رادع ،فيما يتحول قسم منهم إلى أخطبوط على المستوى
القطري يرهب الناس ويبتزهم بالعنف .يجد المجرمون أنفسهم في مأمن من
الشرطة التي ال تستثمر الجهد والموارد المطلوبة للقبض عليهم ،ومنعهم من
القيام بأفعالهم ،وقطع إمكانيات تطورهم االقتصادي.

إن احتمــاالت أن يلقــى القبــض عــى شــخص قــام بجــرم
داخــل املجتمــع العربــي هــي أقــل بكثــر مقارنــة مــع احتمــاالت
ذلــك حــال قــام بجــرم داخــل املجمعــات اليهوديــة ،أو إذا كان
20
ضحيــة الفعــل اإلجرامــي مواطنــا يهوديــا.

 .٥السياق المتعلق بالفرد
يمكــن أن نرســم معالــم الطريــق التــي يســلكها الفــرد
املنخــرط يف العنــف والجريمــة منــذ طفولتــه وحتــى يصــل

إىل ذروة االنخــراط .هــذه الطريــق عرضهــا واســع ليحتمــل
الســر بتعرجــات ومســارات مختلفــة ،ولكنهــا طريــق باتجــاه
واحــد .وهــي أيضــا ليســت طريقــا مغلقــة بــل عــى أطرافهــا
تتواجــد مخــارج كثــرة ،وكثــر ممــن يســرون يف هــذه الطريــق
يتمكنــون ،بقواهــم الذاتيــة أو بمســاعدة خارجيــة ،أن يجــدوا
أحــد هــذه املخــارج ،وغالبــا برشيحــة عمريــة وظــروف ســآتي
عــى ذكرهــا الحقــا .ســنتطرق برســمنا مالمــح هــذه الطريــق
إىل الدوافــع التــي تحفــز الفــرد للقيــام بأعمــال عنــف وإجــرام،
الدوافــع الفرديــة التــي يســيطر عليهــا ،وتلــك التــي تَفــرض
نفســها عليــه ،وأيضــا الســياقات االجتماعيــة املتعلقــة ببيئــة
الفــرد وتأثريهــا عــى احتمــاالت انزالقــه للجريمــة.

 ٥.1مرحلة الطفولة والشباب

يف موقع قتل امرأة يف املكر.

تتســم هــذه املرحلــة بمعالــم منفــردة أو متصلــة للمدرســتني
الوضعيــة واالجتماعيــة .يمكــن يف هــذه الفــرة االنتبــاه للطــاب
الذيــن ينزعــون بســبب تكوينهــم النفــي للتــرف بعنــف
تجــاه زمالئهــم يف املدرســة ،أو بصــورة توحــي إىل مشــكلة جديــة
يف االنضبــاط االجتماعــي الــذي يمكــن أن يتطــور إىل جنــوح .يف
هــذه الفــرة الحرجــة مــن التشــخيص والعــاج تتوجــه غالبيــة
املــدارس واالُطــر الرتبويــة إىل عمليــة إقصــاء الطالــب ووصمــه
بأنــه خــارج النظــام املعيــاري للمدرســة ،عوضــا عــن تقديــم
املســاعدة النفســية أو الطبيــة إذا احتــاج األمــر .تتكــون عــى
هامــش املدرســة مجموعــات مــن الطــاب من هــذه الرشيحــة ،أو
مــن طــاب لفظهــم النظــام التعليمــي بســبب تدنــي تحصيلهــم،
أو بســبب ظــروف عائليــة لــم تســعفهم يف االندمــاج داخــل
النظــام املــدريس .تش ـ ّكل هــذه املجموعــات املــكان الــذي يجــد
فيــه الطالــب معنــى ومــاذا لنفســه مــن النظــام الــذي أقصــاه
إىل هامــش املدرســة ،ووضعــه يف غربــة قرسيــة .ستســتمر عمليــة
اإلقصــاء والوصــم هــذه خــارج إطــار املدرســة ،فالبيــت غالبــا،
كاملدرســة ،غــر مؤهــل ،إمــا بســبب ظروفــه املوضوعيــة (وضــع
اقتصــادي ،اجتماعــي) وإمــا بســبب أن العائلــة النــواة ،أو جــزءا
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منهــا ،موجــودة بذاتهــا يف حلقــات الجنــوح والعنــف .وأيضــا
يف الحــي أو البيئــة املاديــة التــي يتواجــد فيهــا خــارج إطــار
21
املدرســة.
يف هــذه املرحلــة ،يمتلــك الفــرد بتكوينــه نزعــة للعنــف
والجريمــة ،ويكــون قــد دخــل حيــزا محفــزا إلثــارة هــذه النزعــة
عوضــا عــن الســيطرة عليهــا وعالجهــا .والفــرد الــذي ال يمتلــك
هــذه النزعــة فإنــه عرضــة المتالكهــا بواســطة التعلــم والتقليــد
(  (social learning theoriesعــر العالقــات الشــخصية مــع
اآلخــر املؤثــر ( )Significant Othersوالــذي لــه قــدرة التأثــر
عــى ترصفاتــه وصقــل قيمــه .يف هــذه املرحلــة ،يتطــور التقليــد
لآلخــر املؤثــر إىل تبنــي قيمــه وتصوراتــه للحيــاة ،والتــي تعطــي
تربيــرا قيميــا للجنــوح والفعــل اإلجرامــي ،فهــو يتغــاىض عــن
الســلبيات يف ترصفاتــه ويقدرهــا كإيجابيــة .يكــون انكشــاف
الفــرد الُســلوب الحيــاة الجانــح يف هــذه الحالــة أكثــر ،وحميمــي
مــن اتصالــه مــع الحيــاة املعياريــة .مــا يميــز هــذه املرحلــة
بــأن األفــراد فيهــا يبنــون شــبكة عالقــات حميميــة وشــخصية
مــع بعضهــم البعــض ومــع اآلخــر املؤثــر ،مــا يعطــي الفــرد
معنــى لوجــوده وحياتــه وأيضــا تعويضــا نفســيا ً واجتماعيــا ً
(فاملجموعــة التــي ينتمــي لهــا تعطيــه دائمــا إشــارات إيجابيــة
لترصفاتــه) والحقــا ً اقتصاديــاً ،بعيــدا عــن حالــة التنكــر
والحرمــان مــن االُطــر االُخــرى العائليــة واملدرســية واالجتماعيــة
العامــة.
تــرز يف هــذا الســياق أهميــة التنشــئة (التهيئــة) االجتماعيــة
التــي تمكــن مــن ضبــط الحافــز لخــرق القانــون أو التــرف
بصــورة عنيفــة وجانحــة .وقــد أرشنــا ســابقا إىل أهميــة الحالــة
الضابطــة غــر الرســمية  informal social controlوالعمليــات
االجتماعيــة التــي تمكــن مــن تبنــي قيــم التــرف املعيــاري،
وهــي تلــك الصــرورات الرتبويــة واالجتماعيــة غــر املعتمــدة
عــى االنصيــاع لقوانــن أو عقوبــات اجتماعيــة رســمية ،بــل إنهــا
مجمــل اإلشــارات االجتماعيــة التــي يتلقاهــا الفــرد ،بصــورة
مبــارشة أو غــر مبــارشة ،مكشــوفة أو مبطنــة ،عــر عــدد غــر
محصــور مــن التفاعــات االجتماعيــة اليوميــة ،والتــي تقــوده
لتبنــي التــرف وفق ـا ً للقوانــن املكتوبــة وغــر املكتوبــة عــى
حـ ّد ســواء .لذلــك ،فــإن هنــاك أهميــة قصــوى لشــبكة العالقــات
للفــرد ،وخصوصــا أن تكــون هــذه العالقــات ذات معنــى وأهميــة
لــه .يف هــذه املرحلــة ،فــان التالقــي بــن انعــدام أو ضعــف
عمليــات الضبــط غــر الرســمية ،وبــن االنكشــاف لعالــم
22
الجنــوح الجــذاب ألبنــاء الشــبيبة ،ســيدخلهم عالــم الجنــوح.
إذ تكــون أنمــاط التــرف لــدى الشــباب يف هــذه الفــرة أقــل
صالبــة منهــا عنــد البالغــن ،ولذلــك فــإن التدخــل االجتماعــي

العالجــي لــه قــدرة كبــرة عــى الــردع ،الوقايــة والتأهيــل.
هنــا تجــدر اإلشــارة إىل الربــط الــذي قامــت بــه نظريــة
الوصــم بــن رد فعــل أجهــزة فــرض القانــون تجــاه الشــباب
مخالفــي القانــون ،ورد الفعــل االجتماعــي ،وبــن تعميــق أنمــاط
الجنــوح عندهــم ،ألنــه قــد يــؤدي إىل تبنــي «هويــة جانحــة»،
وتتعمــق لديهــم شــعور االنتمــاء إىل عالــم الجريمــة.
تشــر التقاريــر التــي ترصــد وضــع الشــباب يف مجتمعنــا
العربــي إىل حالــة مقلقــة مــن انعــدام أطــر التنشــئة االجتماعيــة،
وخصوصــا لرشيحــة الشــباب يف خطــر  ، youth at riskوهــي
رشيحــة نســبة كبــر منهــا -وخصوصــا يف عمــر 24-19
عامــا -ليســت منخرطــة يف ســوق العمــل ،وال األطــر التعليميــة؛
غالبيتهــم ليســت تحــت مســار شــخيص معيــاري فيــه التــزام
لنظــام حياتــي يومــي ،وخصوصــا إطــار عمــل ثابــت ،يعطــي
حياتهــم هدفــا وقيمــة ،ويكــر حالــة الفــراغ التــي يعيشــونها،
وبالتــايل الشــعور باالغــراب عــن املجتمــع وتطويــر شــعور
بالغضــب والنقمــة عليــه ،وأحــد تجليــات ذلــك ،العبــث بالحيــز
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العــام وممتلكاتــه.
هنــا نعــود ونذ ّكــر بمــا قلنــاه ســابقا عن الفشــل املؤسســاتي
واالجتماعــي يف تقديــم الخدمــات مــن تعليــم ،تعليــم ال منهجــي،
التأهيــل لســوق العمــل ،ومعالجــة البطالــة وأزمــة الســكن،
التــي تشــ ّكل يف مجموعهــا الحاملــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
للجنــوح والجريمــة .لذلــك ،يجــب يف هــذه املرحلــة تبنــي
سياســة اجتماعيــة وحكوميــة تعالــج مســتويني مــن التدخــل:
تدخــل يف التوجهــات وعالــم القيــم للجانــح أو األفــراد يف خطــر،
وأيضــا تغيــر الظــروف االجتماعيــة يف بيئتهــم وظروفهــم والتــي
تشــكل حافــزا للجنــوح 24.إن انعــدام هــذه األطــر يف املجتمــع
الفلســطيني لهــا تأثــر مبــارش عــى عمليــات تشــكيل ضبــط
الســلوك غــر الرســمية ،وتقلــص مــن إمكانيــات بنــاء شــبكة
عالقــات اجتماعيــة عميقــة معياريــة لــدى الشــباب ،وبالتــايل
التأثــر عــى عاملــه وقيمــه وترصفاتــه .هنــاك أهميــة قصــوى
لخلــق ظــروف لعمليــة انســجام بــن الضبــط الداخيل الشــخيص
للفــرد ،وبــن الضبــط االجتماعــي .تبلــغ هــذه املرحلــة خطورتها
عندمــا تســتقطب مجموعــات اإلجــرام املنظــم قســما منهــم
كجنــود لهــا ويشــكلون أذرعتهــا الطويلــة يف العمــل اإلجرامــي.

 ٥.2مرحلة الشباب والبلوغ
تبــدأ بالتبلــور يف هــذه املرحلــة شــخصية أكثــر عقالنيــة
ومدركــة لظرفهــا الجانــح ،بعــد أن مــرت يف املراحــل األوىل
للجنــوح املذكــورة أعــاه ،وتمرســت ،فيهــا وبــات بإمكانهــا أن
تــدرك الســلبيات واإليجابيــات لهــذه الطريــق (هنــا اســتثني

تشير التقارير التي ترصد وضع الشباب في مجتمعنا العربي إلى حالة مقلقة من
انعدام أطر التنشئة االجتماعية ،وخصوصا لشريحة الشباب في خطر ،youth at risk
وهي شريحة نسبة كبير منها -وخصوصا في عمر  24-19عاما -ليست منخرطة في
سوق العمل ،وال األطر التعليمية؛ غالبيتهم ليست تحت مسار شخصي معياري
فيه التزام لنظام حياتي يومي.

مدمنــي املخــدرات ،ألن ادمانهــم يبقيهــم داخــل هــذا العالــم،
وهــم بحاجــة إىل تدخــل مبــارش لفطامهــم لكــي يتمكنــوا مــن
االختيــار) .يجــد قســم مــن املندرجــن يف فئــات الجنــوح يف
هــذه الفــرة طريقهــم خــارج هــذه الحيــاة ،وخصوصــا إذا
بــدأوا يســلكون نمــط حيــاة معياريــا مــن عمــل وارتبــاط
أرسي .أمــا البقيــة والتــي واصلــت التواجــد يف هــذا العالــم،
فتنــدرج حســاباتها تحــت املدرســة الكالســيكية؛ أي أن
وجودهــم فيــه غالبــا ألنهــم إمــا اندرجــوا بالعمــل يف منظمــات
اإلجــرام املنظــم ،وإمــا أنهــم باتــوا يســتخدمون العنــف والقوة
ملنافــع اقتصاديــة مثــل االبتــزاز املــادي للنــاس ،الســوق
الســوداء ،تجــارة املخــدرات والســاح وغــر ذلــك .يظهــر يف
هــذه املرحلــة نــوع آخــر مــن الجنــوح املــدرك لالســتفادة
مــن ظروفــه ،وأن الثمــن الــذي يدفعــه اجتماعيــا وشــخصيا
ال يــوازي املنفعــة .هنــا أعــود إىل الحاملــة االجتماعيــة التــي
تمكــن هــؤالء مــن اســتغاللها لبســط نفوذهــم ،وأيضــا
الحصــول عــى مكانــة اجتماعيــة بمزيــج مــن التملــق
والخــوف االجتماعــي .حــوّل غيــاب دولــة ومجتمــع يحــان
مشــاكل النــاس ســلميا ،وبصــورة ناجعــة ورسيعــة ،هــؤالء إىل
قــوة اجتماعيــة تســتعمل قوتهــا أو التلويــح باســتعمالها لحــل
هــذه املشــاكل ،تاركــن وراءهــم حــاالت تقشــعر لهــا األبــدان
25
مــن االبتــزاز والظلــم.
ســيتمكن الفــرد كلمــا تقــدم يف الســن مــن الخــروج مــن
حيــاة الجنــوح والجريمــة ،إذا انغمــس داخــل الحيــاة املعيارية،
ألنــه ســيبدأ يعــي الثمــن الــذي ســيدفعه إذا بقــي هنــاك ،ألن
االمتيــازات االجتماعيــة تكــون ذات معنــى كبــر لــه .إنهــم
غالبــا يف فــرة الجنــوح منفصلــون عــن األطــر االجتماعيــة:
التــرب مــن املدرســة ،فقــدت عائلتهــم النــواة الســيطرة
عليهــم ،لــم يقيمــوا بعــد عائلــة ولــم ينتظمــوا داخــل عمــل .كل
هــذه األطــر هــي الكفيلــة بخلــق الشــعور باملســؤولية ،وهــي
التــي تبنــي الشــعور باملســؤولية للقيــم االجتماعيــة.

خالصة
إن العنــف والجريمــة ظاهــرة إنســانية موجــودة يف كل
املجتمعــات بنســب مختلفــة ،وبتجليــات مختلفــة ،وهــي اأيضــا
رضوريــة يف حيــاة املجتمعــات ،ولهــا وظيفــة اجتماعيــة ،فيهــا
يعيــد املجتمــع صياغــة وتأكيــد ضمــره وتكافلــه الجماعــي
بواســطة املواقــف الرافضــة لألفعــال العنيفــة والجرائميــة يف
حقبــة تاريخيــة مــن حياتــه ،ويعيــد بنــاء وإنتــاج قيــم تــرف
مالئمــة وتأكيدهــا اجتماعيــا (دوركهايــم).
ويمكننــا بعــد العــرض الــذي قمنــا بــه يف هــذه املقالــة أن
نتبــن أن معالجــة العنــف والجريمــة بالوقايــة منــه كفعــل
اســتباقي ،أو مواجهتــه املبــارشة ،هــو فرصــة املجتمــع
الفلســطيني إلعــادة التأكيــد عــى قيمــه وموقفــه مــن املبانــي
االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية ،الداخليــة أو تلــك
املتعلقــة بالدولــة ونظامهــا ،وأيضــا إنتــاج وتحديــد مســاحة
القيــم واملعايــر الفرديــة والتــي تحافــظ عــى الحرية الشــخصية
مــن جهــة ،وعــى الفعــل ونتيجتــه يف املجتمــع مــن جهــة أخــرى.
لقــد بيّنــا أن للعنــف والجريمــة حاضنــة اجتماعيــة
واقتصاديــة وسياســية ،وأن لهــا مســار تطــور يف حيــاة الفــرد
منــذ الطفولــة وحتــى الوصــول إىل ذروة االندمــاج يف هــذا العالــم.
إن هــذه الحاملــة وهــذا املســار همــا نتــاج فعــل إنســاني
وتطــور يمكــن اقتفــاء أثــره والتدخــل بتفصيالتــه ومفاصلــه،
وبالتــايل التقليــل منــه ومــن آثــاره عــى الفــرد واملجتمــع.
لــن يتأتــى هــذا إال بمــروع مجتمعــي وحكومــي مدعــوم
بامليزانيــات الهائلــة ،وأيضــا بموقــف ســيايس داعــم ومســتعد
للمواجهــة لســنوات طويلــة.
وعــى أي برنامــج مجتمعــي أو حكومــي أن ينظــر إىل
هــذه الظاهــرة بشــموليتها ،وأن كل برنامــج تدخــل بــأي
مــن تفاصيلهــا ،يجــب أن يرتبــط إســراتيجيا بهــذه النظــرة
الشــمولية ،ويــرى التفاعــات املمكنــة مــع التفاصيــل
األخــرى.
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من األرشيف:

خطة «غوش إمونيم»
لتوسيع االستيطان عام 1977

نقــدم للقــراء يف هــذا العــدد مــن األرشــيف ترجمـ َ
ـة مقرتح لتوســيع
االســتيطان قدّمتــه حركــة «غــوش إمونيــم» االســتيطانية لحكومــة
الليكــود املنتخبــة حديثــا ً يف العــام  ،1977حيــث كان االســتيطان
محــدودا ً حتــى ذلــك الوقــت .فــو َر صعــود الليكــود للحكــم ،بــدأت
الحركــة تعمــل عــى مخططــات لالســتيطان بالرتافــق مــع خط ـوات
لفــرض وقائــع عــى األرض ،وبنــاء نــوى ملســتوطنات جديــدة .تك ُمــن
أهميــة هــذا املســتند يف أن حكومــة الليكــود قامــت بتبنيــه الحقــا ً
كأســاس لخطتهــا لالســتيطان ،كذلــك تظهَ ــر فيــه عوامــل أساســية
للتفكــر االســتيطاني الصهيونــي يف الضفــة الغربيــة املحتلــة.
فيمــا يــي ترجمـ َ
ـة لألجــزاء األربعــة األوىل للمســتند (املك ـوّن مــن
 9صفحــات) ،يشــمل مقدمـ ً
ـة ومبــادئَ من ّظمــة ورشحــا ً عــن فكــرة
املســتوطنة أو كمــا تُســمى «ييشــوف أهــي» ،كمــا يطــرح املســتند
خطوطــا ً عريضــة ملــى يســمّيه التطويــر االقتصــادي واملناطقــي
للمســتوطنات:

مقدمة
ال تهــدف هــذه الخطــة لتكــون خطــة رئيســية لإلمســاك
بيهــودا والســامرة لفــرة طويلــة ،وهــي ليســت كافيــة مــن أجــل
اإلجابــة عــى احتياجــات الجيــل يف مجــال االســتيطان ،وال يف
مجــال التمــدن [ ]urbanizationوتوزيــع الســكان ،وال يف مجــال
التطويــر عــى املســتوى القومــي.
تقصــد الخطــة اإلجابــة عــى الحاجــة الفوريــة يف أفعــال
أوليــة لالســتيطان ،مــن خــال اســتغالل رأس املــال البــري
الطالئعــي املوجــود واملن َ
ظــم اآلن .مــع ذلــك ،يوجــد فيهــا رشح
لتصـوّر تلخيــي ملــا ســيتم بالطبــع فعلــه يف املســتقبل األبعــد،
ـي و ِب ِســعة كبــرة.
وعــى مســتوى دولتـ ّ
يمكــن أن يشـ ّكل تطبيــق هــذا االقــراح قاعــدة مســاعدة عــى
األرض ،لالســتيطان القــرويّ واملدنــي األكــر الــذي ســيقوم يف
املســتقبل ،وهــو مالئَــم ومندمــج بشــكل ممتــاز مــع كل واحــدة
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مــن خطــط االســتيطان التــي تــم نرشهــا حتــى اآلن ،عــى يــد
خــرج يهــودا والســامرة مــن أرض
أشــخاص ،أو أجســام ال تُ ِ
إرسائيــل.
برأينــا ،ســيكون عــى الحكومــة إيجــاد الطــرق لجــذب
مجموعــة ســكانية مدنيــة كبــرة مــن الســاحل إىل الجبــل ،وأن
تقــوم بــأرسع وقــت بتخطيــط مدينــة واحــدة عــى األقــل بــن
رام اللــه ونابلــس .لكــن ،إقامــة مــدن هــي عمليــة تتط ّلــب
ســنوات ،وربمــا أجيــاال ،وتحتــاج ســنوات مــن التخطيــط
الدقيــق والتفكــر الكثــر .الــرأي الســائد يف الداخــل والخــارج
بســؤال إمســاكنا يف يهــودا والســامرة هــو كذلــك :اذا انتظرنــا
للتخطيــط والتن ّ
ظــم لســنوات ،أو حتــى ســنة واحــدة ،ســنجد
أننــا أهدرنــا الفرصــة.
إضافــة لذلــك ،حتــى لــو كاأن بحوزتنــا الوقــت الكثــر،
نعتقــد أن االســتيطان يف منطقــة جديــدة يجــب ن يعتمــد عــى
قــوة طالئعيــة ألنــاس يملكــون اســتعدادا ً كبــراً ،ليســتوطنوا
فيهــا بدافــع طالئعي-قومــي ،بإخالصهــم يحوّلــون الجديــد
وغــر املعــروف إىل موجــود وثابــت .فقــط هكــذا يتــم جــذب
النــاس ،ليأتــوا بكميّــات كبــرة مــن مــدن الســاحل املخنوقــة.
لذلــك ،نقـدّم هنــا اقرتاحـا ً إلقامــة نقــاط مســتوطنات بشــكل
فــوري ،يمكــن اقامتهــا بظــروف طالئعية-مؤقتــة يف صيــف
 ،1977يف أماكــن ذات أهميــة اســراتيجية،يف مناطــق ســيكون
لهــا مســتقبل اســتيطاني ،وبإنفــاق قليــل .غــوش إمونيــم
يمكنــه أن يوفــر للحكومــة القــوة البرشيــة الالزمــة مــن أجــل
توطــن هــذه النقــاط.

ّ
مبادئ منظمة
أخذنا بالحسبان الحسابات التالية:
1 .1امكانيــة إقامــة املســتوطنات الزراعيــة ضئيلــة جــداً،
بســبب قلــة األرايض الزراعيــة الفارغــة ومشــكلة امليــاه.
ّ
التمســك بــاألرض
مــع ذلــك هنــاك أماكــن يمكــن بهــا
وفالحتهــا إلعالــة عــدد محــدود مــن العائــات.
2 .2يف حالــة املــدن الكــرى ،فهــي مــن حاجــات الســاعة
الكــرى ،لكنهــا عمليــة مســتمرة لســنوات وتحتّــم عمـاً
تخطيطي ـا ً متواص ـاً ودقيق ـاً.
3 .3يجــب اســتغالل القــدرة الطالئعيــة (وهــي أكــر مــن
ّ
املتوقــع) التــي تظهــر مؤخــرا ً عنــد عائــات شــابة
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التــيتســكناملــدن،مــعاالهتمــامبخياراتهــاومُرادِهــا.
4 .4يجــب اســتغالل امليــزات االقتصاديــة واالجتماعيــة
النابعــة مــن قــرب هــذه املناطــق الكبــر للمــدن
الكــرى للســاحل ،وللقــدس.

5 .5يجــب أن يُنظــر بقلــق للتصاعــد يف االســتيطان العربي يف
هــذه املناطــق ،انطالقـا ً مــن اإلدراك أن كبــح االســتيطان
بواســطة أوامــر [عســكرية] وقوانــن لــن تكــون ناجعة،
وال يجــب االنتصــار عــى القــوة الداخليــة للبنــاء
والتطـوّر ،إال مــن خــال «اســتيطان منافِ ــس» ناجــح يف
أكــر عــدد مــن النقــاط قــدر اإلمــكان.
6 .6بنــاء عــى مــا ذكــر ســابقاً ،وهــو أمــر مفهــوم ضمنـاً،
الحاجــة لتكويــن أنمــاط جديــدة مــن االســتيطان،
نابعــة مــن أن الخطــوات األوىل ،ســتكون بالــرورة
خاليــا ممتحنــة ،أو نوعــا مــن «مختــرات البحــث»
ألفــكار جديــدة .لذلــك يجــب بناؤهــا عــى أرضيــة
إنســانية تم ّكــن مــن «امتصــاص» األخطــاء ،دون أن
تنهــار ،وبشــكل ال يخلــق «بــكاء ألجيــال» تســببه
خطــوات غــر صحيحــة.
7 .7مــن الــروري إيجــاد نقــاط مؤقتــة لالســتيطان يتــم
تنفيذهــا قبــل الخطــة الرئيســية ،املحليــة واملناطقيــة،
وقبــل البنــاء الثابــت .يف هــذه النقــاط ،يجــب اســتغالل
مبــان وأرايض بملكيــة الحكومــة ،مــن أجــل تحقيــق
ظــروف أساســية ،ويف وقــت قليــل ،وبإنفــاق ضئيــل
إلســكان عائــات يف الفــرة االنتقاليــة حتــى يتــم إيجاد،
وتخطيــط املــكان الثابــت لليشــوف [املســتوطنة].

اليشوف األهلي
1 .1مبنــى اجتماعــي :أحــد املبــادئ املؤسســة التــي تــم
ذكرهــا أعــاه .هنــاك حاجــة لبنــاء ييشــوف عــى نمــط
جديــد يتــم تســميته «اليشــوف األهــي» .هــذا اليشــوف هــو
ذو طابــع قــروي مــن الناحيــة االجتماعيــة والشــكلية ،وذو
طابــع اقتصــادي مــن الناحيــة االقتصاديــة والتشــغيلية.
2 .2يبــدو أنــه يف يشــوف كهــذا سيســكن  200-50عائلــة
يف بيــوت قرويــة صغــرة ،وكل واحــدة منهــن مســؤولة
بنفســها عــن معيشــتها .اليشــوف ،كاتحــاد تشــاركي أو
مســجّ ل ،مســؤول عــن تنظيــم حيــاة النــاس واملجتمــع
وإعطــاء خدمــات بلديــة لســكانه ،وهــو الــذي يقــرر
بســؤال مــن يســكن املــكان ،كمــا هــو متبــع يف البــاد يف
البلــدات القرويــة .مــن الناحيــة األخــرى ،لــن يكــون االتحاد
رشيــكا ً أو مســؤوال ً عــن أدوات إنتــاج أعضائــه ،يف معاشــهم
أو أمالكهــم .تأتــي دمدخــوالت االتحــا مــن الرضائــب التــي
يدفعهــا أعضــاؤه ،مــن دفعــات ســيجبيها مقابــل خدمــات
مختلفــة ،ومــن إيجــار شــقق األعضــاء أو مؤسســات
تســتعمل امللــك العــام.
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ّ 3
الســكن :عــى اليشــوف األهــي إعطــاء أعضائــه ثــاث
إمكانيــات للســكن :شــقق لإليجــار (تكــون ملــكا عامــا)،
شــقق للبيــع ،أراض للبنــاء الذاتــي.
4هنــاك أهميــة ألن يشــري املســتوطنون بيوتهــم بأموالهــم
بــروط معقولــة ،أو أن يدفعــوا إيجــار شــقة منطقيــا،
ويتــم اســتثمار أمــوال الدولــة يف األســاس بتطويــر أمــاك
الجمهــور.
5التشــغيل :اليشــوف األهــي منفتــح عــى أنــواع مختلفــة
للشــغل ،وســكانه يمكنهــم أن يعملــوا فيــه ،أو يف املنطقــة،
أو حتــى خــارج املنطقــة .يمكــن أن يكــون عضــو اليشــوف
صاحــب مصنــع ،أو عامــا يف مصنــع يملكــه عضــو آخــر،
أو يمكــن التن ّ
ظــم يف مجموعــة تقيــم ســويا ً تعاونيــة.
6يجــب ّ
الســعي ألن يجــد جــزء كبــر مــن الســكان رزقهــم يف
املــكان أو يف املنطقــة ،لكــن املســافات القصــرة بــن يهــودا
والســامرة إىل مراكــز التجمعــات الكــرى تم ّكــن لليشــوف
غوش ايمونيم :تقديس العنف..
وغطاء ديني ملرشوع كولونيايل

أن يقــوم ويكــر قبــل أن يتحقــق هــذا الهــدف.
7 .7أعطــى علمــاء اجتمــاع ومســتوطنون رأيهــم حــول أهميــة
تطويــر هــذه األنمــاط مــن اليشــوف ،وخالصــة العمــل
بهــذا املوضــوع نقدّمهــا هنــا باملالحــق.
8 .8تــم يف الســنتني األخريتــن اكتســاب خــرة عمليــة إضافيــة
مــن خــال تطــوّر عوفــرا ،معاليــه أدوميــم ،وألــون
موريــه .تمــت صياغــة الخطــة املقدمــة بمســاعدة أهــل
هــذه املســتوطنات .وهــم مســتعدون ويطلبــون املســاهمة
يف تنفيذهــا.

التطوير المناطقي
ســيفرض املجــال املحــدود والطابــع املفتــوح لليشــوف
األهــي ،عــى املــدى األبعــد ،تخطيطــا للتطويــر املناطقــي؛ أي
بنــاء كتــل مناطقيــة يف كل واحــد منهــا مجموعــة يشــوفيم .لكن،
يف نظــرة بعيــدة املــدى يجــب تســمية خارطــة اليشــوفيم التــي
نقرتحهــا كخطــة هيكيلــة لتطويــر مناطــق يف يهــودا والســامرة.
ينضــم جــزء مــن النقــاط [أي :أماكــن انطــاق املســتوطنات]
املقرتحــة لكتــل مــن املســتوطنات التــي ســتحتاج تقويــة يف
املســتقبل (مثــل :عوفــرا وبيــت إيــل ،شــيلو ،وتيمنات-حــرس،
كارنــي شــومرون وفاريــم وألــون موريــه) ،وأخريــات يشــكلن
خطــوة أوىل فقــط يف مناطقهــن.

مدن ريفية
إمكانيــة أخــرى للمــدى البعيــد ،هــي أن تتطــور مجموعــة
مــن البلــدات األهليــة املتقاربــة ،واملبنيــة حــوايل مركــز واحــد،
ســوية لـ»مدينــة ريفيــة» واحــدة كبــرة.
ممكــن أيضــا ً تكبــر وتطويــر نقطــة واحــدة فيــه هــذا
االتجــاه ،وتحويلهــا عــى مراحــل مــن يشــوف أهــي إىل مدينــة.
يف اإلمكانيــات الثالثــة ،ســتخدم إقامــة اليشــوفيم بشــكل
فــوري يف نقــاط مؤقتــة خطــة االســتيطان لألمــد البعيــد ،وتُبقــي
بأيــدي املخططــن إمكانيــة توجيــه االســتيطان بحســب رؤيــة
الحكومــة دون تأجيــل بدايــة التنفيــذ.

المواصالت
بحســب املوصــوف أعــاه ،يظهــر أن قــدرة املنطقــة عــى
التطــوّر وقــدرة املســتوطنات عــى النجــاح متعلقــة بشــكل
كبــر يف نظــام ناجــع وعــري مــن الشــوارع بــن املســتوطنات
ذاتهــا ،وبــن الكتــل املناطقيــة وبــن املــدن الكــرى خــارج
يهــودا والســامرة.
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نحــن نقــرح أن نعطــي رأينــا ،يف املرحلــة األوىل ،حــول هــذه
النقطــة .نر ِفــق للخطــة قائمــة الشــوارع التــي نــرى أنــه مــن
الحيــوي واملهــم جــدا ً شـ ّ
ـقها أو توســيعها ،مــن أجــل تنفيــذ
هــذه الخطــة ،أو خطــة مشــابهة.
(يف الخارطة املرفقة تم إبراز هذه الشوارع بخط أحمر»).
يف الصفحــات الالحقــة ،تشــر املســتندات إىل  12مســتوطنة
جديــدة (دوتــان ،شــومرون ،ترتســا ،كرنــي شــومرون ،تمتخــت
حــرس ،شــيلو ،نبــي صالــح ،بيــت إيــل ،بــن حــورون،
جفعون،مســتبي يريحــو ،محانــي زيــف – يُذكــر أن بعضهــا
اتخــذت أســماء مغايــرة أو شــبيهة الحقــاً) يجــب بناؤهــا،
إضافــة إىل وصــف طبيعــة املســتوطنني الذيــن سيســكنونها،
ووضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي وجهوزيــة املســتوطنني
لالنتقــال لهــا .كمــا يشــر املســتند إىل توســيع  4مســتوطنات
قائمــة هــي :فاريــم ،وألــون موريــه وعوفــرا ومعاليــه أدوميــم،
وإىل  6شــوارع أساســية تربــط املســتوطنات ببعضهــا وباملــدن
اإلرسائيليــة داخــل مناطــق .1948
عــن حركــة غــوش إمونيــم 1:نشــأت الحركــة بعــد حــرب
أكتوبــر عــام  ،1973وهــي حركــة دينية-قوميــة غــر مرتبطــة

المصدر:

76

عدد ٧٧

1 https://www.madarcenter.org/%D985%%D988%%D
8%B3%D988%%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D98%
4%D985%%D8%B5%D8%B7%D984%%D8%AD%D
8%A7%D8%AA/1366-%D8%BA%D988%%D8%B4%D8%A7%D98%A%D985%%D988%�%
D986%%D98%A%D985%

بالعمــل الربملانــي اإلرسائيــي .عملــت بنشــاط واســع يف الفــرة
الواقعــة بــن  1974و  .1988وهــي التــي شــكلت النشــاط
االســتيطاني اليهــودي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .منطلــق
الحركــة (أن مــن حــق اليهــودي إقامــة اســتيطان لــه يف كل
موقــع مــن أرض إرسائيــل كجــزء مــن خــاص وإنقــاذ األرض
مــن الغربــاء) .توســع نشــاط الحركــة ليشــمل جوانــب تعليميــة
وتربويــة وسياســية واســتيعاب مهاجريــن يهــود ،وكل هــذا مــن
منطلــق اســتيطاني.
األب الروحــي للحركــة هــو الحاخــام كــوك ،ومــن مؤسســيها
حنــان بــورات وهــو مــن حــزب املتدينــن الوطنيــن (املفــدال)،
ومــويش ليفنغــر .وحصلــت الحركــة عــى تأييــد ســيايس مــن
شــخصيات سياســية وأعضــاء كنيســت مثــل  :اريئيــل شــارون
وغئــوال كوهــن ،وزبولــون هامــر وغريهــم مــن السياســيني
املنتمــن إىل االحــزاب اليمينيــة والدينيــة يف إرسائيــل .وحصلــت
الحركــة عــى تأييــد شــبه رســمي مــن حكومــة الليكــود بعــد
صعودهــا إىل الحكــم العــام  .1977وأخــذ شــكل الحركــة
بالتقلــص بعــد أن أُقيمــت قائمــة (هتحيــا) السياســية وغريهــا،
وإقامــة مجلــس مســتوطنات الضفــة والقطــاع .وعمليــا انتهــى
وجــود الحركــة يف أواخــر الثمانينيــات.
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مـــقــــــــــــاالت

ليف غرينبيرغ

*

انشقاق المستوطنين:
دراسة في المأزق السياسي الذي ّ
يخيم على إسرائيل

كشــف املــأزق الــذي انتهــت إليــه السياســة اإلرسائيليــة
عقــب انعقــاد جولتــن متتاليتــن مــن االنتخابــات يف
العــام ( 2019يف شــهريْ نيســان وأيلــول) النقــاب عــن
جانــب خفــي مــن خفايــا املجتمــع والسياســة يف إرسائيــل:
فالعــداوات الســائدة بــن الطوائــف ال تقتــر عــى العــداوة
القائمــة بــن اليهــود والعــرب ،وإنمــا تســترشي ً
أيضــا
بــن مختلــف الطوائــف اليهوديــة التــي تتميــز بثقافاتهــا
الفرعيــة .وتشــكل هــذه املشــاعر العدائيــة نتيجـ ً
ـة مرتتبــة
عــى اســتعمار فلســطني عــى يــد اليهــود األوروبيــن ،وبنيــة
املجتمــع التــي تقــوم عــى هويــة قوميــة يهوديــة فوقيــة
وعلمانية-أوروبيــة.
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* محــارض يف قســم علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا يف جامعــة بــر الســبع،
وناشــط اجتماعــي يســاري.

جولتان من االنتخابات

1

أثــارت جولــة االنتخابــات األوىل التــي انعقــدت يف شــهر
نيســان  2019نقاشــا حامــي الوطيــس اتّســم بانقســامه
وبطابعــه َ
القبَــي حــول فســاد بنيامــن نتنياهــو ،والســؤال
الــذي أثــار الجــدل وتمحــور حــول مــا إذا كان يف وســعه أن
يتق ّلــد منصــب رئيــس الــوزراء خــال فــرة محاكمتــه ،يف حــال
2
ـان وعرشيــن يومًــا،
صــدور حكــم يقــي بإدانتــه .فبعــد ثمـ ٍ
وهــي الفــرة التــي يمنحهــا القانــون للمرشــحني لتـ ّ
ـول منصــب
رئيــس الــوزراء مــن أجــل تشــكيل ائتــاف حكومــي ،أعلــن
نتنياهــو عجــزه وفــرض إجــراء جولــة جديــدة مــن االنتخابــات،
مــا حــال بــن خصمــه ،بينــي غانتــس ،وبــن توظيــف الخيــار
القانونــي الــذي يتيــح لــه أن يحــاول تشــكيل ائتــاف بقيادتــه.
وكان نتنياهــو يتوقــع أن القــوة الكامنــة يف حزبــه ورشكائــه
املحتملــن قــد ترفــع عــدد املقاعــد التــي يحصدهــا إىل واحــد

أماطت جولة االنتخابات الثانية اللثام عن مواطن من التوتر الشديد في أوساط
المجتمع اإلسرائيلي بين مختلف الفئات االجتماعية التي ُي ِك ّن بعضها العداء
لبعض .وهذه العداوات الداخلية هي ما يقف وراء حالة الجمود التي سادت في
َّ
أعقاب الجولتين االنتخابيتين ،ناهيك عن جوانب التوتر التي ُيتوقع أن تطفو على
السطح بعد تشكيل ائتالف حكومي جديد.

وســتني مقع ـدًا ،وهــو الحــد األدنــى الــروري لتأمــن أغلبيــة
يف الربملــان اإلرسائيــي .بيْــد أن هــذه األحــزاب خــرت خمســة
مقاعــد يف الواقــع ،مــا أفــرز ً
مأزقــا يتّســم بقــدر أكــر مــن
التعقيــد.
ً
ملموســا يف الجولــة
وشــهدت الحمــات االنتخابيــة تغيــرًا
الثانيــة ،وهــو مــا أثــار بــدوره نقاشــات حــادّة يف أوســاط
الكتــل التــي تؤيــد نتنياهــو ،وتلــك التــي تناهضــه ،وفيمــا
بينهــا .وكانــت النتيجــة أن حــزب نتنياهــو ورشكاءه (الذيــن
يحملــون مســمّ ى كتلــة «اليمــن») خــروا خمســة مقاعــد.
ـزد نصيــب الكتلــة املناهِ ضــة لنتنياهــو عــن
ومــع ذلــك ،لــم يَـ ِ
املقاعــد التــي فــازت بهــا إال بمقعديــن (مــن خمســة وخمســن
مقعـدًا إىل ســبعة وخمســن مقعـدًا) 3.وظهــر يف كلتــا الجولتــن
حــزب صغــر يمثــل الناخبــن الناطقــن بالروســية ،ويقــوده
مغــال يف تشــدده ،وهــو أفيغــدور ليربمــان ،يف صــورة
زعيــم
ٍ
الحــزب الــذي مثَّــل بيضــة القبــان يف االنتخابــات .فعــى غــرار
جولــة املفاوضــات الســابقة ،أعلــن ليربمــان مــرة أخــرى أنــه
لــن يشــارك يف االئتــاف الــذي يشــكله نتنياهــو ،ورفــض عقــد
الرشاكــة التــي أقامهــا مــع األحــزاب الدينيــة ،وطالــب بتشــكيل
حكومــة وحــدة وطنيــة ،تتألــف يف أساســها مــن الحزبــن
الكبرييــن جنبًــا إىل جنــب مــع حزبــه ،وهــو حــزب إرسائيــل
بيتينــو («إرسائيــل بيتنــا») .ويبــدو أن ال يشء تغـ ّ
ـر ،وأن املــأزق
نفســه قــد أعيــ َد إنتاجــه.
ومــع ذلــك ،أماطــت جولــة االنتخابــات الثانيــة اللثــام عــن
مواطــن مــن التوتــر الشــديد يف أوســاط املجتمــع اإلرسائيــي
بــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة التــي يُكِـ ّ
ـن بعضهــا العــداء
لبعــض .وهــذه العــداوات الداخليــة هــي مــا يقــف وراء حالــة
الجمــود التــي ســادت يف أعقــاب الجولتــن االنتخابيتــن ،ناهيــك
عــن جوانــب التوتــر التــي ي َّ
ُتوقــع أن تطفــو عــى الســطح بعــد
تشــكيل ائتــاف حكومــي جديــد.
وخــال الفــرة التــي ســبقت انعقــاد الجولــة االنتخابيــة

الثانيــة ،شــهدت األحــزاب التــي شــاركت يف االنتخابــات تغـ ُّ
ـرًا
ً
طفيفــا .ففــي أعقــاب نتائــج الجولــة األوىل التــي ن ُ ِّ
ظمــت يف
شــهر نيســان  ،2019ســعت األحــزاب الصغــرة التــي كانــت
عــى شــفري االنقــراض إىل إنقــاذ نفســها مــن خــال االنضمــام
إىل أحــزاب أكــر منهــا واالنضــواء تحــت رايتهــا .وقــد حصلــت
هــذه التغــرات يف كال الكتلتــن .فحــزب موشــيه كحلــون ،وهــو
حــزب كوالنــو مــن تيــار الوســط (أربعــة مقاعــد) ،غــدا جــزءًا
مــن الحــزب املهيمــن ،وهــو حــزب الليكــود (خمســة وثالثــون
مقع ـدًا) .واندمــج حــزب «اليمــن الجديــد» ،الــذي لــم يحالفــه
الحــظ يف بلــوغ نســبة الحســم ،وهــي  3.25يف املائــة ،لكــي
يحظــى بالتمثيــل يف الكنيســت ،مــع اتحــاد األحــزاب اليمينيــة
(خمســة مقاعــد) ،وانشـ ّ
ـق عنــه مؤخ ـ ًرا يف الفــرة التــي ســبقت
انعقــاد االنتخابــات يف شــهر نيســان .وقــد ســاعد هــذا االتحــاد
أحــزاب اليمــن املتطــرف عــى الفــوز بمقعديــن إضافيــن
(حيــث بلــغ العــدد الــكيل ملقاعــده ســبعة مقاعــد) ،غــر أن
قائمــة نتنياهــو الجديــدة خــرت ســبعة مقاعــد (حيــث فــازت
بمــا مجموعــه اثنــن وثالثــن مقعـدًا) .وكانــت األحــزاب الدينيــة
املتزمتــة تضــع ثقتهــا يف جمهــور ناخبيهــا ،وســجّ لت النجــاح يف
4
املحافظــة عــى مقاعدهــا الســتة عــر.
ومــن جانــب آخــر ،شــهدت أحــزاب املعارضــة حــاالت
مــن االندمــاج الرسيــع .فقــد عــاودت األحــزاب التــي تمثــل
املواطنــن الفلســطينيني العــرب ،وهــي التجمــع الوطنــي
الديمقراطــي والقائمــة العربيــة املوحــدة (أربعــة مقاعــد)
وقائمــة الجبهــة الديمقراطيــة للســام واملســاواة ،وقائمــة
الحركــة العربيــة للتغيــر (ســتة مقاعــد) ،االتحــاد تحــت
رايــة القائمــة املشــركة ،التــي ســجّ لت أدا ًء أفضــل بشــوط
بعيــد مــن أدائهــا يف انتخابــات العــام ( 2015ثالثــة عــر
مقعـدًا) ،وأصابــت النجــاح يف إعــادة إنتــاج إنجازهــا الســالف.
وتحالــف حــزب مريتــس «اليســاري» مــع إيهــود بــاراك
(رئيــس الــوزراء األســبق) وســتاف شــافري ،وشــ ّكل معهمــا
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االتحــاد الديمقراطــي ،مــا أســهم يف رفــع مســتوى تمثيلــه مــن
أربعــة مقاعــد إىل خمســة مقاعــد 5.ونجــح حــزب العمــل يف
املحافظــة عــى املقاعــد الســتة مــن خــال انضمامــه إىل حــزب
أوريل ليفــي الجديــد ،غيــر (الــذي ضــم منشـ ّ
ـقني عــن حــزب
ليربمــان وائتــاف نتنياهــو الســابق) .هــذا مــع العلــم أن ليفــي
لــم تجتَــز نســبة الحســم يف االنتخابــات التــي عُ قــدت يف شــهر
نيســان .وكان حــزب كاحــول الفــان (أزرق أبيــض) ،الــذي غــدا
البديــل الرئيــي لحــزب نتنياهــو الحاكــمً ،
واثقــا يف قوتــه إىل
حــد لــم ي ُْق ـدِم معــه عــى االنضمــام إىل أحــزاب أخــرى ،ولــم
يخــر ســوى مقعديــن يف الجولــة الثانيــة (حيــث تراجــع مــن
خمســة وثالثــن مقع ـدًا إىل ثالثــة وثالثــن مقع ـدًا) ،وحصلــت
الكتلــة التــي يقودهــا هــذا الحــزب عــى ســبعة وثالثــن مقعـدًا
يف نهايــة املطــاف .وقــد مثّــل حــزب كاحــول الفــان قائمــة
جديــدة تمحــورت حــول ُّ
ترشــح رئيــس هيئــة األركان األســبق
بينــي غانتــس لتق ُّلــد منصــب رئيــس الــوزراء ،إىل جانــب عــدة
أفــراد ومجموعــات اجتمعــت معً ــا خــال الفــرة التــي ســبقت
االنتخابــات .ويضــم أبــرز الــركاء حــزب ِيــش عتيــد (وهــو
حــزب «مــن تيــار الوســط») 6وحــزب تيليــم ،وهــو عبــارة عــن
حــزب شــ ّكله موشــيه يعلــون ،رئيــس هيئــة األركان األســبق
ووزيــر األمــن عــن حــزب الليكــود .وحســبما نبـ ّ
ـن أدنــاه ،كانت
وســائل اإلعــام والقائمــون عــى إجــراء اســتطالعات الــرأي
يطلقــون تســمية كتلــة «يســار الوســط» عــى هــذه األحــزاب،
عــى الرغــم مــن الواقــع الــذي يقــول إنهــا لــم تعتمــد برنامجً ــا

سياسـيًا يســاريًا .فقــد التــأم شــمل هــذه األحــزاب معً ــا بغيــة
تحقيــق هــدف واحــد ،وهــو اســتبدال نتنياهــو .وقــد عملــت
هــذه التوليفــة التــي تنطــوي عــى الرفــض املطلــق «لزعيــم»
«اليمــن» والخلفيــة األوروبيــة العلمانيــة التــي ينحــدر منهــا
هــؤالء الزعمــاء عــى تحويلهــم إىل حــزب «يســاري» قبَــي
بصــورة تلقائيــة ،وقــد نجحــوا بالفعــل يف اســتقطاب أصــوات
الناخبــن القبليــن الذيــن يؤيــدون تيــار «اليســار» .وتحــول
مواطــن التوتــر الداخــي والتوجهــات املختلفــة داخــل حــزب
كاحــول الفــان دون تشــكيل ائتــاف حكومــي بديــل يحــ ّل
محــل نتنياهــو ورشكائــه.
ويكمــن التوتــر الجــي ّ الــذي يســود الكتلــة «املناهضــة
لنتنياهــو» يف االختــاف العميــق بــن املواطنــن الفلســطينيني
يف إرسائيــل ،والذيــن تمثلهــم القائمــة املشــركة ،واملواقــف
الصهيونيــة واليهوديــة الفوقيــة التــي يتبنّاهــا معظــم أعضــاء
األحــزاب األخــرى يف كتلــة «يســار الوســط» .ومــع ذلــك ،فقــد
كشــفت املســاعي التــي بذلتهــا األحــزاب يف ســبيل ضمــان
بقائهــا يف الجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات النقــاب عــن توتــر
آخــر كان قائمً ــا منــذ فــرة ليســت بالقصــرة بــن النخــب
العلمانيــة األوروبيــة التــي تضــم قدامــى املحاربــن وأولئــك
الذيــن يريــدون تمثيــل الطوائــف التــي ّ
مســها االضطهــاد
منــذ أمــد بعيــد يف إرسائيــل ،وال ســيما اليهــود املزراحيــن.
واليهــود الذيــن تط َلــق عليهــا تســمية املزراحيــن هــم أولئــك
الذيــن هاجــروا إىل إرسائيــل مــن البلــدان العربيــة واإلســامية

ّ
الجلي الذي يسود الكتلة «المناهضة لنتنياهو» في االختالف العميق
يكمن التوتر
بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ،والذين تمثلهم القائمة المشتركة،
ّ
والمواقف الصهيونية واليهودية الفوقية التي يتبناها معظم أعضاء األحزاب
األخرى في كتلة «يسار الوسط».

(وأبناؤهــم الذيــن وُلــدوا يف إرسائيــل) ،ووُســموا بعبــارة
اليهــودي «اآلخــر» وتعرضــوا للتمييــز عــى يــد النخــب
األوروبيــة املهيمنــة التــي كانــت تمســك بمقاليــد الســلطة عــى
مــدى األعــوام الثالثــن األوىل مــن عمــر إرسائيــل .وكان هــؤالء
يمثلــون نخــب الحركــة العماليــة ،التــي شــيّدت املؤسســات
والبنــى التــي قامــت عليهــا الدولــة االســتعمارية االســتيطانية،
ودخلــت يف رصاع مــع الســكان العــرب املحليــن ،وأرســت
دعائــم نظــام يهــودي يتســم بنزعــة فوقيــة اســتعالئية ،وال
يــزال يمــارس التمييــز بحــق اليهــود املزراحيــن حتــى يومنــا
هــذا .وغــدا معظــم اليهــود املزراحيــن ،يف معــرض ردود
7
فعلهــم عــى هــذا التمييــز ،يتماهــون مــع تيــار «اليســار»،
الــذي طــوّر نســخة يهوديــة شــمولية مــن الهويــة القوميــة،
8
منــذ العــام .1977
وقــد أثــارت املســألة التــي تبحــث يف الجهــة التــي تملــك
القــدرة عــى اســتمالة هــذه الفئــة بعينهــا مــن جمهــور
الناخبــن الذيــن يؤيــدون تيــار اليمــن عــى وجــه التحديــد
حزبــي مريتــس وكاحــول الفــان مــن جهــة،
الجــدل بــن
ْ
وحــزب العمل-غيــر املشــرك الجديــد مــن جهــة أخــرى.
وكانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يجــرؤ فيهــا اثنــان مــن
الساســة املزراحيــن ،وكالهمــا ينحــدر مــن أصــول مغربيــة،
عــى تزعُّ ــم حــزب ســيايس مســتقل (باســتثناء حــزب شــاس
الدينــي املتزمــت) ،بــل وتجــرآ عــى رفــض االنضمــام إىل حــزب
مريتــس األشــكنازي .وســوف نحــاول أن نبـ ّ
ـن يف هــذا املقــام أن
هــذا التوتــر يُعَ ـ ّد نتيجــة ترتبــت عــى البنيــة التاريخيــة التــي
شـ ّكلت الهويــة القوميــة والحلبــة السياســية اإلرسائيليتــن ،بمــا
فيهــا الــرخ الــذي أصــاب تيــاريْ «اليســار واليمــن» .ولكــي
نحلــل الرتكيبــة املعقــدة التــي تَ ِســم املجتمــع ونظــام الحكــم
يف إرسائيــل وغيــاب البدائــل السياســية ،فســوف نســتعرض
ً
تحليــا تاريخيًــا موجــ ًزا للمشــهد االجتماعــي والســيايس
اإلرسائيــي.

أفول نجم النخبة األشكنازية
بعدمــا انحرفــت اتفاقيــات أوســلو عــن مســارها يف العــام
 ،2000نــر بــاروخ كيمرلينــغ ،وهــو عالــم االجتمــاع النقــدي
واملفكــر العــام الرصــن ،مقالــة سياســية يف صــورة كتــاب
قصــر وصــف فيــه ســقوط النخبــة العلمانيــة األشــكنازية التــي
كانــت تحكــم إرسائيــل منــذ األيــام األوىل التــي أُقيمــت فيهــا
الدولــة 9.وتكمــن الفرضيــة التــي يطرحهــا كيمرلينــغ يف وجــود
نخبــة اســتيطانية صهيونيــة و ّ
طــدت أركان الهويــة القوميــة
اإلرسائيليــة وشــ ّكلت مؤسســاتها السياســية.
وأطلــق كيمرلينــغ عــى مؤســي املؤسســات الصهيونيــة
التــي كانــت موجــودة قبــل إقامــة الدولــة ،والتــي صــارت
تتبــع دولــة إرسائيــل فيمــا بعــد ،تعريــف (أحوســاليم) ،وهــو
عبــارة عــن كلمــة مركبــة مــن أوائــل حــروف الكلمــات (أشــكناز
وعلمانيــن وقدامــى [املحاربــن] واشــراكيني وقوميــن)
بالعربيــة ،حيــث اســتوحاه مــن العبــارة اإلنجليزيــة املختــرة
التــي تُطلــق عــى نخــب املســتوطنني األمريكيــن ،وهــم جماعــة
الربوتســتانت األنجلو-ساكســونيني البيــض ( .)WASPفعــى
نحــو يشــبه النخــب األوروبيــة يف الواليــات املتحــدة ،اخرتعــت
النخــب الصهيونيــة األوروبيــة الهويــة الجمعيــة اإلرسائيليــة
يف تصورهــا :وهــي هويــة أوروبيــة علمانيــة حديثــة .وأنشــأت
هــذه النخــب حــزب مابــاي الحاكــم ،الــذي بســط ســيطرته عــى
االقتصــاد وهيمــن عــى الثقافــة اإلرسائيليــة .وأُخضعــت جميــع
الفئــات األخــرى التــي أ ّلفــت املجتمــع اإلرسائيــي لســيادة النخــب
األشــكنازية العلمانيــة.
ـي الفلســطينيون العــرب الذيــن لــم يربحــوا موطنهــم
وأُقـ َ
داخــل حــدود إرسائيــل يف العــام  1948مــن الهويــة الجمعيــة
اإلرسائيليــة بوصفهــم «أقليــات» ،حيــث كابــدوا التمييــز بفعــل
تعريــف الدولــة باعتبارهــا دولــة يهوديــة 10.وجــرى إدمــاج
اليهــود املتدينــن املتزمتــن الذيــن ناصبــوا العــداء للصهيونيــة،
ورفضــوا فكــرة اختــزال الديانــة اليهوديــة يف هويــة قوميــة،
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ُ
َ
قصي الفلسطينيون العرب الذين لم يبرحوا موطنهم داخل حدود إسرائيل في
أ
العام  1948من الهوية الجمعية اإلسرائيلية بوصفهم «أقليات» ،حيث كابدوا
التمييز بفعل تعريف الدولة باعتبارها دولة يهودية .وجرى إدماج اليهود المتدينين
المتزمتين الذين ناصبوا العداء للصهيونية ،ورفضوا فكرة اختزال الديانة اليهودية
ً
يهودا.
في هوية قومية ،بصفتهم مواطنين

بصفتهــم مواطنــن يهــودًا ،عــى الرغــم مــن إعفائهــم مــن
الخدمــة العســكرية ،وهــو مــا شـ ّكل مصــد ًرا للحســد والغضــب
الدائمــن يف أوســاط اليهــود الــذي يــؤدون هــذه الخدمــة .ووُســم
اليهــود الذيــن هاجــروا مــن البلــدان العربيــة ،وال ســيما بعــد
العــام  ،1948بوســم املزراحيــن« ،اآلخريــن» مــن غــر أبنــاء
النخــب األوروبيــة ،وكان يُتوقــع منهــم أن ينصهــروا يف البوتقــة
التــي تــؤدي عملهــا حســب األســلوب اإلرسائيــي 11.ومــن األهميــة
بمــكان أن نؤكــد أنــه كان يُتوقــع مــن اليهــود الذيــن ينحــدرون
مــن بلــدان عربيــة أن يتخلــوا عــن ثقافتهــم ،التــي مثّلــت
12
ً
تناقضــا ال يخفــى« :اليهــود العــرب».
وقــد نــر كيمرلينــغ ،بالتــوازي مــع نــر املقالــة السياســية
التــي أ ّلفهــا باللغــة العربيــة ،كتابًــا أكاديميًــا باللغــة اإلنكليزيــة،
حيــث أســهب فيــه يف بيــان النظريــة االجتماعيــة التــي طرحها يف
مقالتــه السياســيةّ 13 .
ووســع كيمرلينــغ إطــار النظريــة األصليــة
التــي وضعهــا بشــأن املجتمــع االســتيطاني خــال الحقبــة التــي
ســبقت العــام  14،1948بمــا شــملته مــن الســكان الفلســطينيني
األصالنيــن واملهاجريــن اليهــود ،ضمــن نظريــة اســتعمارية
اســتيطانية شــاملة .فقــد وُجِّ ــه املهاجــرون اليهــود الذيــن َقدِمــوا
مــن األقطــار العربيــة إىل االســتيطان يف املناطــق الهامشــية يف
الدولــة لكــي يح ّلــوا محــل الفلســطينيني الذيــن جــرى تهجريهــم
مــن ديارهــم وتحويلهــم إىل الجئــن خــال حــرب العــام ،1948
ولــم يقتــر األمــر عــى إجبارهــم عــى إخفــاء ثقافتهــم العربيــة
وطمســها.
ً
ووفقــا ملــا جــاء عــى لســان كيمرلينــغ ،فقــد عجــزت الهويــة
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الجمعيــة األوروبيــة العلمانيــة عــن احتــواء الجماعــات املختلفــة
التــي تؤلــف املجتمــع اإلرسائيــي ،وانقســمت هــذه الهويــة إىل
ســبعة مجتمعــات ثقافيــة فرعيــة ،هــي :األشــكناز العلمانيــون،
والصهاينــة املتدينــون ،واملتدينــون املتزمتــون األشــكنازيون،
واملزراحيــون (وهــم اليهــود الــذي ينحــدرون يف أصولهــم مــن
البلــدان العربيــة واإلســامية) ،واليهــود الذيــن هاجــروا مــن

االتحــاد الســوفييتي الســابق ،والفلســطينيون العــرب ،واليهــود
اإلثيوبيــون .وحســب مــا نستشـ ّ
ـفه مــن التحليــل الــذي أجرينــاه،
كان الوعــاء الــذي جمــع مواطــن التوتــر الداخــي الــذي ســاد بني
أوســاط اليهــود يتمحــور عــى مناصبــة العــداء للفلســطينيني.
وهــذا يفـ ّ
ـر الســبب الــذي أفــى بالهويــة الجمعيــة اإلرسائيليــة
إىل التفــكك عــى الفــور بعدمــا وقعــت إرسائيــل ومنظمــة
15
التحريــر الفلســطينية عــى اتفاقيــات أوســلو يف العــام .1993
وال تــزال أوجُ ــه العــداوة املســترشية بــن صفــوف اليهــود
تشــهد زيــادة حــادة منــذ العــام  ،1993وحتــى نهايــة العقــد
األخــر مــن القــرن املــايض ،حيــث يفــرض كيمرلينــغ أنــه
يمكــن وصــف إرسائيــل باعتبارهــا «مجتمعً ــا متعــددًا ثقافيًــا
دون تعدديــة ثقافيــة» 16.ولذلــك ،كانــت نهايــة الهيمنــة الغربيــة
العلمانيــة عــى الهويــة اإلرسائيليــة وتف ـ ُّكك املجتمــع وترشذُمــه
إىل ثقافــات متعــددة يُ ِكـ ّ
ـن بعضهــا العــداء لبعــض يمثــل نتيجــة
للعمليــات التاريخيــة طويلــة املــدى ،ولثالثــة أحــداث مختلفــة
تشــكلت يف إرسائيــل عــى مــدى األعــوام الخمســن املنرصمــة.
ويقــوم البيــان التــايل يف أساســه عــى مــا يطرحــه كيمرلينــغ،
مــع أنــه أقــل تعقيـدًا يف توجّ هــه .وهــو يســتند إىل علــم االجتمــاع
الحافــل باألحــداث ويعتمــد عــى مســاره ،ويــويل دو ًرا بالــغ
األهميــة لتسلســل األحــداث واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات
17
السياســية الفاعلــة وردود الفعــل إزاءهــا.
ويتمثــل أول هــذه األحــداث البــارزة يف توســيع حــدود
إرسائيــل يف العــام  1967وظهــور تيــار صهيونــي اســتيطاني
دينــي مســيحاني ســعى إىل االســتيطان يف «أرض إرسائيــل»
برمتهــا وحــ ّل محــل الــدور التاريخــي الــذي اضطلعــت بــه
الحركــة العماليــة باعتبــار أعضائهــا روّاد التوســع االســتيطاني.
وعــى خــاف األيديولوجيــا االســتيطانية العلمانيــة التــي
اعتنقهــا حــزب العمــل ،أع ـ ّد الصهاينــة املتدينــون إســراتيجية
بديلــة ترمــي إىل إنشــاء مجتمــع اســتيطاني يقــوم يف أساســه
عــى أيديولوجيــا مســيحانية دينيــة وهويــة جمعيــة بديلــة.

ال مكان للفلسطينيني يف إرسائيل يف حلبة «اليمني -اليسار».

ومــن األهميــة بمــكان أن نش ـدّد يف هــذا املقــام عــى أن هذيــن
التوجهــن األيديولوجيــن يتســمان بنزعــة يهوديــة فوقيــة
اســتعالئية  -فمثــار الجــدل الرئيــي الــذي يطرحانــه يتمحــور
حــول الحــدود الرشعيــة للدولــة.
وحصــل التغــر الثانــي يف أعقــاب أفــول نجــم حــزب العمــل
يف العــام  ،1977واملســعى الــذي خاضتــه الجهــات املزراحيــة
الفاعلــة يف ســبيل بنــاء قــوة سياســية تحظــى باســتقاللها عــن
حــزب الليكــود ،الــذي اجتــذب إليــه غالبيــة أصــوات الناخبــن
املزراحيــن .وقــد اسـتُهلت هــذه املحاولــة بتشــكيل حــزب تامــي
يف انتخابــات العــام  ،1981وتبلــورت يف انتخابــات العــام 1984
مــع تشــكيل حــزب شــاس الدينــي املتزمــت ،الــذي بلــغ أوج
قوتــه يف العــام  1999عندمــا حصــد ســبعة عــر مقع ـدًا مــن
مقاعــد الكنيســت 18.وكان هــذا اإلنجــاز إنجــا ًزا بــار ًزا ال يخفــى
باملقارنــة مــع تســعة عــر مقعــدًا فــاز بهــا حــزب الليكــود
بزعامــة نتنياهــو يف ذلــك العــام.
ويكمــن الحــدث الثالــث الــذي أفــرز تغيـرًا مه ًمــا يف تركيبــة
املجتمــع اإلرسائيــي واملشــهد الســيايس يف إرسائيــل يف الهجــرة
الجماعيــة لليهــود مــن االتحــاد الســوفييتي الســابق يف مطلــع
العقــد األخــر مــن القــرن املــايض .فعــى خــاف املهاجريــن
الذيــن حطــوا رحالهــم يف إرسائيــل مــن البلــدان العربيــة،
حظــي هــؤالء املهاجــرون الــروس بالقبــول يف أوســاط املجتمــع

اإلرسائيــي ،دون بــروز أي مطالبــة باســتيعابهم يف البوتقــة التــي
تنصهــر فيهــا مكونــات هــذا املجتمــع ،أو إجبارهــم عــى التخــي
عــن ثقافتهــم التــي حــرت معهــم مــن مســقط رأســهم .وقــد
توقعــت النخــب األشــكنازية املهيمنــة ،التــي اتســمت بطابعهــا
األوروبــي ،أن املهاجريــن الــروس الجــدد قــد يشــ ّكلون قــوة
تضمــن لهــا التــوازن إزاء الثقــل الديمغــرايف املتزايــد الــذي
يفرضــه املزراحيــون .وبالفعــل ،حافــظ املهاجــرون الناطقــون
بالروســية عــى ثقافتهــم ولغتهــم وغــدوا يشــكلون ثقافــة فرعية
متميــزة لــم تنصهــر يف بوتقــة املجتمــع اإلرسائيــي .ويف العــام
 ،1996حظــي هــؤالء املهاجــرون بحزبهــم الســيايس املســتقل
األول وانضمــوا إىل أول ائتــاف حكومــي شــ ّكله نتنياهــو.
وكان عــدد ليــس بالقليــل مــن علمــاء االجتمــاع واملثقفــن
ينظــرون إىل تفــ ُّكك الهويــة الجمعيــة اإلرسائيليــة وتح ُّللهــا
خــال حقبــة التســعينات مــن القــرن املــايض باعتبــاره «نهايــة
لأليديولوجيــا الصهيونيــة» ،يف حــن بــرز تفســر ينظــر إىل
الصهيونيــة عــى أنهــا تتطابــق مــع ثقافــة النخــب األشــكنازية
وتتــواءم معهــا 19.وقــد أفضــت هــذه العمليــة إىل تعزيــز مــا
يُســمى «باألحــزاب القطاعيــة» التــي تمثــل ثقافــة جماعــات
متباينــة ومصالحهــا يف املجتمــع اإلرسائيــي ،بينمــا شــهدت قــوة
الحزبــن الكبرييــن ،وهمــا حزبــا العمــل والليكــود ،تراجعً ــا
20
حــادًا خــال عقــد التســعينيات.
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ّ
حسب ما نستشفه من التحليل الذي أجريناه ،كان الوعاء الذي جمع مواطن التوتر
الداخلي الذي ساد بين أوساط اليهود يتمحور على مناصبة العداء للفلسطينيين.
ّ
يفسر السبب الذي أفضى بالهوية الجمعية اإلسرائيلية إلى التفكك على
وهذا
الفور بعدما وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو
في العام .1993

ظهور العداوات القبلية بين «اليسار واليمين»
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يف العــام  ،1981هــزم رئيــس الــوزراء مناحيــم بيغــن
(حــزب الليكــود) خضمــه شــمعون برييــس (حــزب العمــل)
بفــارق مقعــد واحــد (ثمانيــة وأربعــون مقع ـدًا مقابــل ســبعة
وأربعــن مقعــدًا) يف دورة انتخابيــة شــهدت ،وللمــرة األوىل يف
تاريــخ إرسائيــل ،نشــأة ثنائيــة قبليــة «بــن اليســار واليمــن».
ونحــن ننظــر إىل النزعــة القبليــة باعتبارهــا إســراتيجية
خطابيــة يوظفهــا الزعمــاء السياســيون الذيــن يســعون إىل
تجنيــد املنارصيــن عــى أســاس شــعور االنتمــاء إىل «أنــاس
مثلنــا نحــن» ،يف ذات الوقــت الــذي يبــذرون فيــه بــذور
الكراهيــة ألفــراد القبائــل «األخــرى» والخــوف منهــا ،وال ســيما
الخــوف مــن «زعيــم» القبائــل املعاديــة وكراهيتهــا .وقــد يكــون
توظيــف هــذا الخطــاب يف ســياقات سياســية بعينهــا مريحً ــا
للغايــة لألحــزاب السياســية ،بالنظــر إىل أن التعبئــة القبليــة
ّ
تيــر لهــا التهــرب
التــي ترتكــز عــى الكراهيــة والخــوف
مــن النقاشــات السياســية الجوهريــة ،يف نفــس الوقــت الــذي
تعيــد فيــه تأطــر االنتخابــات بوصفهــا معركــة تــدور رحاهــا
بيننــا وبينهــم «نحــن مقابــل هــم» .وقــد ال يجــري توظيــف
الســمة القبليــة يف مواقــف ثنائيــة مزدوجــة فحســب ،ولكنهــا
عندمــا تنشــأ بــن فئتــن اجتماعيتــن يتنازعهمــا االســتقطاب
تكــون فعالــة للغايــة يف سـ ّد الحيــز الســيايس وإغالقــه يف وجــه
الخيــارات السياســية البديلــة .فأنــت إن لــم تكــن معنــا «نحــن»،
فأنــت معهــم «هــم» .ويف مثــل هــذه الثنائيــات ،يكتســب إيصــاد
الحيــز الســيايس فعاليــة بوجــه خــاص ،بالنظــر إىل انعــدام
وجــود أي مركــز ســيايس ممكــن ،ألن النقاشــات ال تتمحــور
حــول السياســة بــل تنصــبّ عــى الهويــة .وقــد أثبــت هــذا األمــر
نجاعتــه يف العــام  1981عندمــا أُغلــق الحيــز الــذي كان متاحً ــا
أمــام الهويــات السياســية البديلــة :حيــث كــره «اليســاريون»
بيغــن وكــره «اليمينيــون» برييــس.
وتتمثــل الفئــات االجتماعيــة التــي يمثلهــا «اليســار» يف النخب

العلمانيــة األوروبيــة ،التــي تضــم يف العــادة أبنــاء الطبقــات
الوســطى والعليــا مــن حملــة الشــهادات األكاديميــة .ويســتميل
«اليمــن» املزراحيــن وأبنــاء الطبقــات الدنيــا واملواطنــن مــن
ذوي التوجهــات التقليديــة والدينيــة .وتســتبعد حلبــة «اليســار-
اليمــن» السياســية القبليــة الفلســطينيني العــرب وتقصيهــم،
ليــس يف األرض املحتلــة فحســب ،بــل داخــل حــدود مــا قبــل
العــام  .1967ويحمــل «اليســار» و»اليمــن» كالهمــا صــو ًرا
ذاتيــة قوميــة خرافيــة يتبايــن بعضهــا عــن بعــض ،وال تتمــاىش
مــع السياســات الفعليــة التــي تعتمدهــا أحزابهمــا عندمــا تتبــوأ
ســدة الحكــم« .فاليســار» ينظــر إىل نفســه كمــا لــو كان صانعً ــا
للســام ،عــى الرغــم مــن الواقــع الــذي يقــول إن حــزب العمــل
ورشكاءه السياســيني كانــوا هــم مــن أضفــوا طابعً ــا مؤسســيًا
عــى احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الرشقيــة
ومرتفعــات الجــوالن وأطلقــوا العنــان ملــروع االســتيطان
21
خــال الفــرة املمتــدة بــن العامــن  1967و.1977
ويف الوقــت نفســه ،ينظــر «اليمــن» إىل نفســه عــى أنــه
حامــي أرض إرسائيــل برمتهــا ،عــى الرغــم مــن أن مناحيــم
بيغــن كان أول زعيــم ّ
يوقــع عــى معاهــدة الســام مــع مــر
يف العــام  22.1979وبنــا ًء عــى ذلــك ،قــادت حكومــة الليكــود
دفــة االنســحاب مــن شــبه جزيــرة ســيناء وأزالــت املســتوطنات
التــي كانــت مقامــة فيهــا .وفضـ ً
ـا عمــا تقــدم ،اعرتفــت اتفاقيــة
«إطــار الســام يف الــرق األوســط» بالحقــوق املرشوعــة للشــعب
الفلســطيني وتضمنــت املوافقــة عــى إقامــة إدارة فلســطينية
مؤقتــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لفــرة يبلــغ مداهــا
خمســة أعــوام 23.ولــم َّ
تنفــذ هــذه االتفاقيــة يف حينــه ،عــى
الرغــم مــن أنهــا شـ ّكلت األســاس الــذي قامــت عليــه اتفاقيــات
24
أوســلو التــي وُقعــت بــن إســحق رابــن ويــارس عرفــات.
ويتمثــل التفســر الــذي نــراه يف أن تشــكيل ائتــاف رابــن يف
العــام  1992وإبــرام اتفاقيــات أوســلو بعــد ذلــك بفــرة وجيــزة،
شـ ّكل نقطــة التحــول التــي وقفــت وراء تفكيــك ثنائيــة «اليســار

خطــاب الكراهيــة لليربمــان ..بــن شــيطنة العــرب وشــيطنة
الحريديــم.

واليمــن» التقليديــة واالنقســام الــذي كان قائمًــا بينهمــا ،مــا
أســهم يف تفـ ُّكك الهويــة الجمعيــة اإلرسائيليــة خــال العقــد األخري
مــن القــرن املــايض .ولكــن هــذه الهويــة  -ونحــن نختلــف يف
هــذه الجزئيــة مــع كيمرلينــغ  -لــم تكــن تتمحــور حــول مخيــال
أوروبــي علمانــي ،مثلمــا كان يتمركــز حــول تعميــم الخدمــة
العســكرية والــرورة التــي يقتضيهــا خــوض القتــال يف مواجهــة
«األعــداء العــرب» «األزليــن» الذيــن يقفــون عــى طــريف ْ نقيــض
مــن التاريــخ والسياســة .وبعــد التوقيــع عــى معاهــدة الســام
مــع مــر ،بقــي الفلســطينيون كمــا لــو كانــوا «مــادة الغــراء»
التــي جمعــت املجتمــع اإلرسائيــي بمختلــف أطيافــه ورشائحــه
معً ــا .ففــي اللحظــة التــي صافــح فيهــا عرفــات رابــن يف حديقــة
البيــت األبيــض ،رشعــت الهويــة اإلرسائيليــة يف التفــكك ،إىل جانــب
االنقســام الــذي طــال ثنائيــة «اليســار واليمــن» التقليديــة.
ً
وفضــا عــن ذلــك ،فقــد افرتضنــا ،يف البحــث الــذي أجرينــاه
حــول «عمليــة الســام» ،أن التفــكك الداخــي الــذي شــهدته حقبــة
التســعينات مــن القــرن املــايض يمكنــه أن يفــر العمــل عــى
إعــادة بنــاء التكافــل القومــي بــن اليهــود مــن خــال جــوالت
25
عدائيــة لــم تــزل تتجــدد باســتمرار منــذ العــام .2000

أحزاب للجميع  -باستثناء المزراحيين
لقــد أثــار إضعــاف التعبئــة القبليــة القائمــة عــى ثنائيــة
«اليســار واليمــن» والفـ ّ
ـت يف عضدهــا خــال عقــد التســعينيات
مــن القــرن املــايض الســؤال حــول الجهــة التــي ســتتوىل تمثيــل
الناخبــن املزراحيــن .فحســبما ذكرنــا أعــاه ،رفــع حــزب شــاس

مســتوى قوتــه مــن عــرة مقاعــد إىل ســبعة عــر مقعــدًا يف
الكنيســت بعدمــا اســتمال الناخبــن املزراحيــن املتدينــن مــن
أبنــاء الطبقــة الدنيــا والذيــن كانــوا مــن مؤيــدي حــزب الليكــود
ومنارصيــه مــن قبــل .ومــع ذلــك ،س ـ ّ
طر حــزب شــاس النجــاح
يف اخــراق املشــهد الســيايس يف ذات الوقــت الــذي تحــاىش فيــه أن
يصطبــغ بهويــة مزراحيــة ،وأكــد انتمــاءه إىل الطائفــة الدينيــة
املتزمتــة .ولكــن عــى مــدى الفــرة التــي ســبقت انتخابــات العــام
 ،1999حــاول أربعــة مــن الزعمــاء املزراحيــن البارزيــن مــن
غــر املتدينــن أن يشــاركوا يف إعــادة تشــكيل املشــهد الســيايس يف
املرحلــة التــي تلــت انتهــاء النــزاع ،وذلــك من خــال االنضمــام إىل
تشــكيالت سياســية جديــدة .وكان اثنــان مــن هــؤالء الزعمــاء مــن
كبــار الــوزراء املحســوبني عــى حــزب الليكــود ،حيــث اســتقاال
مــن حكومــة نتنياهــو وانســحبا مــن حــزب الليكــود ،وهمــا دافيــد
ليفــي (وزيــر الخارجيــة) وإســحق مردخــاي (وزيــر الدفــاع).
كمــا ســطع نجــم عمــر برييتــس والربوفســور شــلومو بــن
عامــي يف حــزب العمــل .ومــع ذلــك ،فلــم ي ُْق ـدِم هــؤالء الساســة
املزراحيــون عــى تشــكيل تحالفــات مــع بعضهــم ً
بعضــا ،بــل
آثــروا ً
عوضــا عــن ذلــك االنضمــام إىل أحــزاب تهيمــن عليهــا
النخــب االشــكنازية .وقــد تب ـنَّ أن القــوة املســتقلة التــي ش ـ ّكلها
املزراحيــون كانــت هــي الوحيــدة مــن بــن طائفــة ممتــدة مــن
الهويــات الجمعيــة التــي نُظــر إليهــا عــى أنهــا تفتقــر إىل صفــة
رشعيــة .وكانــت الثقافــات الفرعيــة األخــرى كافــة تنعــم بأحزابها
املســتقلة :فــكان ثمــة أحــزاب روســية ،ودينيــة متزمتــة ،وعربيــة
وأحــزاب دينيــة أخــرى .ومــع ذلــك ،كان املزراحيــون يتعرضــون
النتقــادات الذعــة كلمــا خــرج ممثلوهــم عــن الحــدود املرســومة
لهــم .ونحــن نؤكــد أن كل زعيــم مــن الزعمــاء املزراحيــن كان
عــى علــم بــأن اتحــاده مــع ســيايس مزراحــي آخــر كان يعنــي
لــه موتًــا سياس ـيًا محتو ًمــا ال مفــر منــه.
ومــع أن التعبئــة القبليــة كانــت تــزداد تــارة وتخبــو تــارة
أخــرى يف خض ـ ّم الحمــات االنتخابيــة املختلفــة ،فقــد تواصــل
رفــض قيــام قيــادة مزراحيــة سياســية مســتقلة .وقــد اتضــح
ـي االنتخابــات
هــذا الرفــض عــى نحــو ملفــت للنظــر يف جولتـ ْ
اللتــن عُ قدتــا يف العــام  ،2019حيــث تجـ ّ
ـى رفــض وجــود قيادة
مزراحيــة مســتقلة دون مواربــة .ففــي الجولــة االنتخابيــة األوىل،
خــر حــزب العمــل ثمانيــة عــر مقعـدًا (مــن أربعــة وعرشيــن
مقعــدًا يف العــام  2015إىل ســتة مقاعــد) بعــد انتخــاب زعيــم
مزراحــي جديــد ،هــو أيف غبــاي .وكانــت التعبئــة القبليــة التــي
ً
أساســا
ـي ُش ـ َّكل
أيّــدت حــزب كاحــول الفــان ،وهــو حــزب آنـ ْ
يف إطــار مواجهــة «زعيــم» التيــار «اليمينــي» أكثــر اســتمالة
واســتقطابًا لهــم .ومــع ذلــك ،كشــف الجــدل الــذي ثــار يف
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أثنــاء الجولــة الثانيــة ،بعــد التحالــف الــذي نشــأ بــن الزعيمــن
املزراحيــن عمــر برييتــس وأوريل ليفــي ،والقــرار الــذي اتخــذاه
باإلحجــام عــن االنضمــام إىل حــزب مريتــس ،النقــاب عــن
مواطــن التوتــر القبليــة التــي بقيــت دفينــة يف الجولــة األوىل
بدرجــة أو بأخــرى.
وقــد حظــي حــزب مريتــس «اليســاري» باإلشــادة عــى
املــأ بســبب انضمامــه إىل رئيــس الــوزراء األســبق ،إيهــود
بــاراك  -عــى الرغــم مــن الــدور الهــدّام الــذي أداه يف حــرف
عمليــة أوســلو عــن مســارها يف الفــرة الواقعــة بــن العامــن
 1999و ،2001وتفــ ّكك حــزب العمــل خــال فــرة رشاكتــه
مــع حكومــة نتنياهــو بــن األعــوام  2009و 26.2013ويف هــذه
األثنــاء ،تعــرض االتحــاد الــذي قــام بــن الزعيمــن السياســيني
املزراحيــن ،عمــر برييتــس وأوريل ليفــي ،إلدانــة رصيحــة مــن
جانــب «اليســار» بجميــع أطيافــه ،وبــات هــذا االتحــاد يش ـ ّكل
مثــار جــدل بــارز ومحتــدم .فقــد ش ـ ّكلت ليفــي حــزب غيــر
بعدمــا انشــقت عــن حــزب إرسائيــل بيتنــا الــذي يتزعمــه
أفيغــدور ليربمــان يف العــام  ،2016عندمــا انضــ ّم إىل حكومــة
نتنياهــو وكــ ّرس عملــه الربملانــي عــى قضايــا خاصــة ،بغيــة
اســتمالة الناخبــن الهامشــيني املؤيديــن لحــزب الليكــود.
وكان عمــر برييتــس عــى رأس حــزب العمــل منــذ العــام
 ،2006عندمــا حصــل عــى تســعة عــر مقع ـدًا وش ـ ّكل القــوة
الثانيــة يف الكنيســت والرشيــك الرئيــي يف حكومــة كاديمــا
التــي ترأســها رئيــس الــوزراء إيهــود أوملــرت ،حيــث شــغل
برييتــس منصــب وزيــر الدفــاع يف هــذه الحكومــة .ويف أعقــاب
حــرب لبنــان الثانيــة الكارثيــة ،أُرغــم برييتــس عــى االســتقالة
مــن منصبــه ،وأعيـ َد انتخابــه يف الجولــة الثانيــة مــن انتخابــات
العــام  .2019وقــد اقــرح برييتــس ،الــذي افــرض أن معظــم
الناخبــن مــن أصحــاب النزعــة القبليــة واملؤيديــن «لليســار»
كانــوا قــد أحجمــوا يف األصــل عــن التصويــت لحــزب كاحــول
الفــان يف الجولــة األوىل ،أنــه ســيحاول أن يحشــد الناخبــن
املزراحيــن الذيــن يعيشــون عــى الهامــش ويؤيــدون «اليمــن»،
وذلــك يف محاولــة منــه لخلخلــة النتائــج التــي حققتهــا الكتــل
يف الجولــة األوىل .لــذا اتّحــد بريتــس مــع حــزب ليفــي ،غيــر،
ورفــض االنضمــام إىل صفــوف حــزب مريتــس (وهــو حــزب
يحظــى فيــه املزراحيــون العلمانيــون بمكانــة مرموقــة) .ومــع
ذلــك ،أفــرز هــذا القــرار تبعــات جمّ ــة عــى قبيلــة «اليســار».
فقــد اتُّهــم برييتــس ،منــذ اللحظــة التــي ســعى فيهــا إىل
االنفــكاك عــن ثنائيــة «اليســار واليمــن» القبليــة التقليديــة،
بأنــه يحيــك مؤامــرة يف الخفــاء مــن أجــل االنضمــام إىل االئتــاف
الــذي يقــوده نتنياهــو يف اليــوم الــذي يتلــو انعقــاد االنتخابــات.

برييتــس عــى رأس «العمــل» ..إذعــان لليســار االشــكنازي ،إذ ال
مــكان «رشعيــا” لهويــة يهوديــة رشقيــة يف إرسائيــل.

وكانــت النيــة التــي يبيّتهــا برييتــس تكمــن يف اســتمالة الناخبــن
الذيــن يصوتــون لتيــار «اليســار» ويحملــون أجنــدة سياســية
واجتماعيــة واقتصاديــة ،مثلمــا فعــل ذلــك مــن قبــل يف العــام
 ،2006عندمــا نــأى بحزبــه عــن الصــور النخبويــة التي وســمت
قبيلــة «اليســار» .ورسعــان مــا تعــرض برييتــز ،يف ســياق الــرد
عليــه ،للشــبهات التــي صورتــه عــى أنــه «خائــن» ســوف
ينضــم إىل زعيــم قبيلــة «اليســار» .ووقــف برييتــس موقــف
الدفــاع عــن نفســه طيلــة الفــرة التــي ســبقت حلــول يــوم
االنتخابــات ،وأقــدم يف خطــوة رمزيــة عــى حلــق شــاربه الــذي
طاملــا مثــل عالمــة مميّــزة لــه لكــي يعلــن مقولتــه« :اقــرأوا
شــفتي ،لــن أنضــم إىل نتنياهــو» .ولــم يفلــح برييتــس يف إقنــاع
املتشــككني بفعلــه ذاك فحســب ،بــل إنــه خــر مصداقيتــه يف
أوســاط الناخبــن املحتملــن املتأرجحــن مــن تيــار «اليمــن»،
ألنــه أذعــن للضغــط الــذي مارســه «اليســار» األشــكنازي عليــه.
ويشـ ّكل بــروز القيــادة األشــكنازية تهديـدًا لثنائيــة «اليســار
واليمــن» ،وهــو مــا يُعَ ــ ّد مريحً ــا للغايــة مــن أجــل مواصلــة
العمــل عــى اســتمالة الناخبــن والتهــرب مــن رضورة تقديــم
برامــج سياســية متفــق عليهــا يف الوقــت نفســه .فالهويــة
املزراحيــة يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تمثــل تهديـدًا لــكال «اليســار»
و»اليمــن» لســبب محــدد يكمــن يف أنهــا تق ـدّم بديـ ً
ـي
ـا لهويتـ ْ
األمــة كليهمــا .ففــي وســع هــذه الهويــة أن تقــرح هويــة
جمعيــة أكثــر شــمولية مــن الهويــة اإلرسائيليــة األوروبيــة
العلمانيــة التــي تســم «اليســار» والهويــة القوميــة الدينيــة التــي
يعتمدهــا «اليمــن» .وتملــك هويــة إرسائيليــة جديــدة محتملــة

تتمثل الفئات االجتماعية التي يمثلها «اليسار» في النخب العلمانية األوروبية ،التي
تضم في العادة أبناء الطبقات الوسطى والعليا من حملة الشهادات األكاديمية.
ويستميل «اليمين» المزراحيين وأبناء الطبقات الدنيا والمواطنين من ذوي
التوجهات التقليدية والدينية .وتستبعد حلبة «اليسار-اليمين» السياسية القبلية
الفلسطينيين العرب وتقصيهم ،ليس في األرض المحتلة فحسب ،بل داخل حدود
ما قبل العام .1967

وترتكــز يف أساســها عــى الثقافــة املزراحيــة القــدرة عــى الجمــع
بــن مــا يُنظــر إليــه عــى أنــه تناقضــات ثنائيــة يف املصطلحــات
27
الدارجــة :اليهود-العــرب ،والدين-العلمانيــة ،والحداثة-التقليــد.
وبذلــك ،تتحــول الثقافــة املزراحيــة إىل هويــة شــمولية بديلــة
تضــم جميــع الثقافــات الفرعيــة اإلرسائيليــة .وهــذا هــو الســبب
الرئيــي ،الــذي نفــرض أنــه يقــف وراء تعــرض الزعمــاء
املزراحيــن املســتقلني لهجــوم لــم يســبق لــه مثيــل مــن جانــب
النخــب األشــكنازية ،التــي تــرب بعــرض الحائــط إمكانيــة
بنــاء هويــات سياســية عــى نحــو مغايــر ضمــن خطاب شــمويل
يضــم الفئــات االجتماعيــة كافــة.
ويمثــل الخطــاب القبــي وغيــاب الهويــة الجمعيــة الشــمولية
الســبب الرئيــي الــذي يقــف وراء حالــة الجمــود التــي فرضــت
نفســها عقــب الجولتــن االنتخابيتــن .فبينمــا دعــا بريتــس
وحزبــه إىل تشــكيل ائتــاف موســع ال يقاطعــه أحــد  -ال مــن
جانــب األحــزاب الدينيــة املتزمتــة وال مــن جانــب القائمــة
املوحــدة التــي تضــم األحــزاب العربيــة  -رفضــت قطاعــات ال
يســتهان بهــا مــن «يســار الوســط» اقرتاحــه 28.ورفــض البعــض
تشــكيل حكومــة مشــركة مــع األحــزاب العربيــة ،بينمــا رفــض
آخــرون التعــاون مــع األحــزاب الدينيــة املتزمتــة .وأبــدى مــا
يســمى بأحــزاب «الوســط» قــد ًرا أكــر مــن التشــبث بموقفهــا
الــذي رفــض هذيــن الرشيكــن معً ــا.

المأزق :بروز «الوسط» القبلي
عــى الرغــم مــن أن حــزب كاحــول الفــان أصــاب نجاحً ــا
غــر مســبوق بالنســبة لقائمــة يقــف عــى رأســها زعيــم لــم
ً
معروفــا باملــرة تقريبًــا عــى الســاحة السياســية 29،فقــد
يكــن
عجــز هــذا الحــزب عــن جمــع واحــد وســتني مقعـدًا دون حــزب
إرسائيــل بيتنــا ،وهــو أمــر يشــبه مــا حصــل مــع كتلــة نتنياهو.
وكان هــذا هــو امل ِ ْفصــل الــذي كان يف وســع أفيغــدور ليربمــان أن
يظهــر فيــه يف مظهــر املخ ِّلــص «البطــل» الــذي يخ ّلــص النخــب

األشــكنازية العلمانيــة التــي تضــم قدامــى املحاربــن .فقــد
غــدا ليربمــان ،بعدمــا أدار ظهــره لعــرض نتنياهــو باالنضمــام
إىل االئتــاف الحاكــم عقــب انتخابــات شــهر نيســان ،الالعــب
الرئيــي الــذي يملــك القــدرة عــى تحديــد الجهــة التي ستشــكل
االئتــاف املقبــل .كمــا إنــه بقــي عــى هــذا املوقــف نفســه بعــد
الجولــة الثانيــة.
لقــد كان الصــوت الــرويس حاســمًا يف االنتخابــات خــال
حقبــة التســعينيات مــن القــرن املــايض ،حيــث تحالــف مــرة
مــع نتنياهــو ومرتــن مــع حــزب العمــل 30.ومــع ذلــك ،ففــي
أعقــاب االنتفاضــة الثانيــة التــي اندلعــت يف العــام  ،2000تحول
الناخبــون الــروس إىل مواقــف أكثــر تشــددًا واصطفــوا إىل جانــب
جــزب الليكــود .وقــد اســتهل ليربمــان مســرته السياســية
املســتقلة يف العــام  ،2006حيــث حــول كراهيتــه للعــرب إىل
اإلســراتيجية الرئيســية التــي و ّ
ظفهــا يف ســبيل حشــد الناخبــن
لصالحــه يف العــام  .2009وكانــت هــذه الكراهيــة والتحريــض
همــا مــا أكســباه أربعــة عــر مقع ـدًا يف الكنيســت ،مــا جعلــه
رشيــ ًكا محوريًــا يف ائتــاف نتنياهــو.
ومــع ذلــك ،فقــد تع ّلــم نتنياهــو منــذ ذلــك الحــن أن يوظــف
الخطــاب العنــري املناهــض للعــرب بقــدر فــاق ليربمــان
بشــوط بعيــد ،مــا اضطــر هــذا األخــر إىل البحــث عــن صنــف
آخــر مــن أصنــاف الكراهيــة التــي تيــر لــه حشــد أصــوات
ناخبيــه .ففــي أعقــاب جولــة االنتخابــات األوىل يف العــام ،2019
وجــد ليربمــان ضالتــه يف شــيطنة اليهــود املتدينــن املتزمتــن
 الذيــن يشــكلون معل ًمــا بــار ًزا مــن معالــم «اليســار» القبــي وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤمّ ــن لــه عــددًا أكــر مــن مقاعــدالكنيســت مــن املقاعــد الخمســة التــي فــاز بهــا يف شــهر
نيســان .وبالفعــل ،فــاز ليربمــان بثمانيــة مقاعــد عــن طريــق
ـي
مطالبتــه بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة علمانيــة مــع حزبـ ْ
الليكــود وكاحــول الفــان.
وال تعـ ّ
ـر النزعــة القبليــة ،حســب االفــراض الــذي ســقناه
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ً
آنفــا ،عــن موقــف ســيايس  -فهــي شــكل مــن أشــكال
التعبئــة السياســية التــي تقــوم عــى العــداوة يف أساســها.
وهنــا يكمــن املصــدر القبــي الــذي أفــى إىل املــأزق الســيايس
الــذي شــهده العــام  :2019فقبيلــة «اليســار» تكــره اليهــود
ً
أساســا،
املتدينــن املتزمتــن واملســتوطنني املســيحانيني
بينمــا تكـ ّ
ـن قبيلــة «اليمــن» الكراهيــة للعــرب و»املتعاونــن
اليســاريني» معهــم بصفــة رئيســية .وقــد عمــدت مجموعــة
مــن السياســيني إىل تطويــر خطــاب ينطــوي عــى جرعــة
مضاعفــة مــن الكراهيــة لكلتــا القبيلتــن« ،اليســار و»اليمــن»،
لكــي يتســنى لهــا إيجــاد موطــئ قــدم لتيــار «الوســط» عــى
الرغــم مــن تلــك الثنائيــة القبليــة ،حيــث رفضــت اليهــود
املتدينــن واملواطنــن العــرب بصفتهــم رشكاء محتملــن يف
الحكومــة .وقــد بــرزت هــذه اإلســراتيجية القبليــة الجديــدة
التــي خــرج بهــا تيــار «الوســط» ومثلــت القــوة السياســية
الثانيــة يف انتخابــات العــام ( 2013حــزب يــش عتيــد) ،الــذي
انضــم إىل ائتــاف نتنياهــو يف الفــرة الواقعــة بــن العامــن
31
 2013و ،2015وطالــب بإقصــاء األحــزاب الدينيــة املتزمتــة.
وانضــوى حــزب يــش عتيــد تحــت رايــة مجموعــة الجنــراالت
واألعضــاء الســابقني يف حــزب الليكــود ،الذيــن ش ـ ّكلوا قائمــة
كاحــول الفــان عــى مــدى الفــرة التــي ســبقت انتخابــات
العــام  ،2019مــن أجــل طــرح بديــل لنتنياهــو .وأبــدى حــزب
يــش عتيــد ،بعــد انعقــاد الجولــة األوىل مــن االنتخابــات،
تأيي ـدًا قويًــا للمطالبــة التــي ســاقها ليربمــان بشــأن إقصــاء
األحــزاب الدينيــة املتزمتــة مــن االئتالفــات التــي تشــ َّكل يف
املســتقبل ،وأمــى هــذا األمــر بــؤرة مركزيــة مــن بــؤر التوتــر
داخــل حــزب كاحــول الفــان .فعــدد مــن أقطــاب هــذا الحــزب
يرفضــون ضــم األحــزاب الدينيــة املتزمتــة ،وآخــرون يرفضون
ضــم القائمــة العربيــة املشــركة.
ويف ظــل هــذا الوضــع ،وبالنظــر إىل رفــض االئتــاف
الجامــع الــذي اقرتحــه برييتــس ،يبقــى الخيــار الوحيــد ماثـ ً
ـا
يف مطالبــة ليربمــان وحــزب يــش عتيــد يف تشــكيل ائتــاف
مشــرك مــع حزبــي كاحــول الفــان والليكــود .وتبقــى العقبــة
الوحيــدة التــي تقــف يف هــذا الطريــق متمثلــة يف نتنياهــو،
الــذي وُجهــت الئحــة االتهــام إليــه يف األصــل .فالســبيل
الوحيــد الــذي ييــر لنتنياهــو البقــاء يف املشــهد الســيايس
ً
رئيســا للــوزراء .وهــذا هــو
هــو أن يؤمّ ــن ترشــيحه بصفتــه
الخيــار القانونــي الوحيــد الــذي يكفــل لــه املحافظــة عــى
حصانتــه ،وهــو يحــاول أن يفعــل أي يشء تقــع يــده عليــه
للضغــط عــى الــركاء املحتملــن لكــي يســلموا بقيادتــه ،بمــا
يشــمله ذلــك مــن فــرض جولــة ثالثــة مــن االنتخابــات.

وللحيلولــة دون إجــراء جولــة انتخابيــة ثالثــة ،تتمثــل النتيجة
املرجّ حــة يف تشــكيل مــا يســمى بحكومــة وحــدة وطنيــة .ولكــن
هــذه الحكومــة ســوف تميــط اللثــام عــن الحقيقــة الدفينــة
التــي تخفيهــا السياســة اإلرسائيليــة ،وهــي أنــه ليــس ثمــة
اختــاف ســيايس بــن مــا يســمى «يســار الوســط» و»اليســار»
فيمــا عــدا صورهــم القبليــة الخرافيــة .ويُتوقــع أن يواصــل
هــذا االئتــاف ،يف حــال تشــكيله ،ممارســة القمــع العســكري
بحــق الفلســطينيني واالســتمرار يف تنفيــذ سياســات التقشــف
االقتصــادي النيوليرباليــة .ويتمثــل الســيناريو األســوأ يف تشــكيل
ائتــاف مــن اليمــن املتطــرف ،يف حــال قــرر ليربمــان االنضمــام
إليــه ،قبــل تنظيــم جولــة ثالثــة مــن االنتخابــات أو بعدهــا.

النتيجة

ال يُعَ ــد املــأزق الــذي شــهده العــام  2019خــرًا ســيئًا
بالــرورة ،ألنــه دفــع التعبئــة القبليــة التــي ال تســتند إىل
أصــول سياســية إىل أقــى أشــكالها املتطرفــة .فمواطــن
التوتــر الداخــي يف أوســاط الحكومــة املقبلــة متوقعــة ،وكذلــك
خيبــة األمــل التــي اعــرت املجتمــع املدنــي مــن األحــزاب
السياســية .وقــد تفــي هــذه التوليفــة مــن الشــعور بخيبــة
األمــل يف الحكومــة واالنقســامات الداخليــة التــي تشــهدها
صفــوف النخــب إىل تنظيــم املجتمــع املدنــي وانــدالع
االحتجاجــات يف نهايــة املطــاف 32.وبعبــارة أخــرى ،قــد تــؤدي
حكومــة وحــدة وطنيــة يفرضهــا «اليســار» القبــي إىل تســييس
الفلســطينيني وعــدد مــن اليهــود اإلرسائيليــن وتعبئتهــم معً ــا.
وتمثــل التعبئــة القبليــة النتيجــة التــي تتمخــض عــن مجتمــع
يعصــف بــه انقســام عميــق يســود بــن عــدة طوائــف ثقافيــة
ال تملــك القــدرة عــى مواجهــة اآلثــار الهدامــة التــي يفرزهــا
مــروع االســتعمار االســتيطاني ،ونظــام يهــودي ذي نزعــة
فوقيــة اســتعالئية .وفضـ ً
ـا عــن ذلــك ،يشــكل هــذا الوضــع
نتاجً ــا إلحجــام النخــب األوروبيــة عــن االعــراف بالطوائــف
العربيــة واملزراحيــة والدينيــة ،وللمحاولــة التــي تبذلها يف ســبيل
املحافظــة عــى قوتهــا املهيمنــة .ومــع ذلــك ،تفــي حــاالت
الجمــود يف بعــض األحيــان إىل فــرص وأفــكار وجهــات فاعلــة
وائتالفــات جديــدة .ولســوء الحــظ ،تتأتــى أنجــع الطــرق
املتبعــة يف إغــاق األحيــاز السياســية مــن خــال العنــف
 الــذي يُعــ ّد ثابتًــا مــن الثوابــت التــي تبعــث عــى األىس يفالديناميــة السياســية اإلرسائيليــة ،ومخزونًــا يثــر االشــمئزاز
ويعرفــه القــايص والدانــي عــن إرسائيــل.
ترجمه عن االنكليزية :ياسني السيد

الهوامش
 1حتــى وقــت تأليــف هــذه املقالــة ،ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت
جولــة ثالثــة مــن االنتخابــات ســتجري أم ال .فنتنياهــو يدفــع يف
اتجــاه جولــة ثالثــة ،لكــي يؤمّ ــن الحصــول عــى رشعيــة شــعبية
بعــد توجيــه الئحــة االتهــام إليــه ،بــرف النظــر عــن الواقــع الــذي
يقــول إن جولــة ثالثــة ليســت محبّــذة إىل حــد بعيــد وقــد تفــي إىل
نســبة ضئيلــة للغايــة مــن إقبــال الناخبــن عليهــا.
 2نعنــي بتوصيــف َ
«قبَــي» نوعً ــا مــن أنــواع التعبئــة التــي تقــوم يف
أساســها عــى حــدود الهويــة الثقافيــة والطائفيــة ،وال ترتكــز عــى
النقاشــات واملواقــف السياســية.
مصطلحــي «اليســار»
 3نعمــد ،وبصــورة منهجيــة ،إىل وضــع
ْ
عالمتــي تنصيــص عــى أســاس وجهــة نظرنــا
و»اليمــن» بــن
ْ
التــي ننتقــد فيهــا هــذه املســميات يف الســياق اإلرسائيــي .وحســبما
نســعى إىل بيانــه يف هــذا املقــام ،يرمــز هــذان املصطلحــان إىل قبيلتني
تكنّــان العــداء لبعضهمــا ،وال يرمــزان إىل مواقــف سياســية متباينــة.
ولال ّ
طــاع عــى نقــاش مســتفيض يتنــاول النزعــة القبليــة ،انظــر:
Lev Grinberg, Mo(ve)ments of Resistance: Politics,
Economics and Society in Israel/Palestine 19312013(Boston: Academic Studies Press, 2014), 301–303.
ُ
تقاســم النفــوذ .فبينمــا فــاز كال
 4وقــد طــرأ تغيــر بســيط عــى
الحزبــان بثمانيــة مقاعــد يف شــهر نيســان ،/فــاز حــزب شــاس،
الــذي يمثــل اليهــود الســفارديني ،بتســعة مقاعــد وحــزب يهــدوت
هتــوراه بســبعة مقاعــد.
 5تركــت ســتاف شــافري حــزب العمــل بعدمــا خــر االنتخابــات
التمهيديــة أمــام عمــر برييتــس.
 6لال ّ
طــاع عــى بيــان ينطــوي عــى قــدر أكــر مــن اإلســهاب ،انظــر
الفصــل األخــر يف هــذه املقالــة.
Asher Arian & Michal Shamir, eds., The Elections in Israel 7
.)1992, (Albany, NY: SUNY Press, 1995
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 10انظر:
Elia T. Zureik, The Palestinian in Israel: A Study in Internal
Colonialism (London: Routledge, 1979); Ian Lustick,
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 17إللقــاء نظــرة تاريخيــة عامــة عــى األحــداث التــي شـ ّكلت املجتمــع
ونظــام الحكــم يف إرسائيــل بحكــم عالقــات القــوة القائمــة بــن
النخــب السياســية واملقاومــة التــي خاضتهــا مختلــف الفئــات
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Haharonot, 2001).
 19انظــر الدراســة النقديــة التــي تناولنــا فيهــا هــذا التفســر الــذي
رأى فيــه مختلــف علمــاء االجتمــاع أن الصهيونيــة «تتــوق» إىل األيــام
الخــوايل التــي ســاد فيهــا الحكــم العلمانــي االشــكنازي.
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 20بلــغ الحزبــان أوج قوتهمــا عندمــا حصــدا  95مقع ـدًا (مــن أصــل
 120مقعــدًا) يف العــام  48( 1981مقعــدًا لحــزب الليكــود و47
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 25انظر:
Grinberg, Politics and Violence (2010).
 26لالطالع عىل بيان مفصل يتناول إدارة باراك ،انظر:
Raviv Drucker, Harakiri: Ehud Barak and The Failure (Tel
Aviv: Yediot Aharonot, 2002).
.Grinberg, Mo(ve)ments of Resistance, 312 27
 28أعلــن برييتــس ،يف الخطــاب الــذي ألقــاه بعــد إعــان نتائــج
االنتخابــات عــى الفــور« :أريــد أن أرفــع صوتــي عاليًــا وأكــون
واضحً ــا :ينبغــي أال نقاطــع القائمــة املشــركة  ...فاملجتمــع
اإلرسائيــي يجــب أن يتعــاىف مــن عــرة أعــوام مــن حكــم نتنياهــو.
وليــس ثمــة شــفاء دون حــب ،وليــس ثمــة شــفاء مــع املقاطعــة
واالســتقطاب  ...وعلينــا أال نقاطــع املتدينــن املتزمتــن كذلــك»،
(ترجمــة املؤلــف عــن العربيــة) ،انظــر املوقــع اإللكرتونــي:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5591813,00.
html?fbclid=IwAR0U65CK--b2V4mRGalUGDuez7cQVqnUqV5RHzMeXXueDj9vwPTifLdgsqo.
مســاع لبنــاء تشــكيالت مشــابهة
 29ثمــة ســوابق عــدة شــهدت
ٍ
وتمحوُرهــا حــول جنــراالت مــن «يســار الوســط» .ففــي العــام
 ،1977فــاز حــزب داش بخمســة عــر مقعـدًا .ونــال هــذا الحــزب
مــن تيــار «الوســط» ســتة مقاعــد يف العــام  .1999ويف العــام ،2006
شــ ّكل شــارون وبرييــس حــزب كاديمــا ،وفــازا بتســعة وعرشيــن
مقعـدًا ،عــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا زعيمــن سياســيني معروفــن،
وتبــع أثرهمــا عــدد ال يســتعان بــه مــن أعضــاء حزبــي الليكــود
والعمــل.
ً
خاصــا بهــم .فقــد
 30يف العــام  ،1992لــم يشــ ّكل الــروس حزبًــا
كانــت هجرتهــم قــد اســتُهلت يف العــام  .1989وظهــر تأثريهــم يف
العــام  1992مــع تصويتهــم لرابــن .وبحلــول العــام  ،1996كان
هــؤالء الــروس قــد أنشــأوا حزبًــا تزعمــه ناثــان شريانســكي ،حيــث
فــاز بســتة مقاعــد وانضــم إىل االئتــاف الــذي شــ ّكله نتنياهــو.
وانضــوى الــروس ضمــن ائتــاف بــارك يف العــام .1999
 31وقــد حــذا يائــر لبيــد ،الزعيــم الكاريزمــي لهــذا الحــزب ،حــذو
والــده ،تومــي لبيــد .فقــد شــ ّكل لبيــد األب حــزب شــينوي الــذي
تزعمــه قبــل انعقــاد االنتخابــات يف العــام  ،1996وفــاز بســتة
مقاعــد .ويف انتخابــات العــام  ،2003حصــل حــزب شــينوي عــى
خمســة عــر مقعــدًا وانضــم إىل حكومــة شــارون ،التــي أقصــت
األحــزاب الدينيــة املتزمتــة .وغــاب حــزب شــينوي عــن الســاحة يف
انتخابــات العــام  2006مــع ظهــور حــزب كاديمــا ،الــذي أنشــأه
شــارون .وتراجعــت قــوة حــزب كاديمــا يف العــام  2013إىل ســتة
مقاعــد ،وانضــم إىل صفــوف حــزب العمــل يف انتخابــات العــام
 .2015وقــد صــوّت معظــم الناخبــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم
ـي كاديمــا والعمــل يف العــام ( 2015أربعــة وعــرون
لقائمــة حزبـ ْ
مقعــدًا) لصالــح حــزب كاحــول الفــان يف العــام .2019
 32لالطالع عىل تفسري ٍ
واف لهذه الفرضية ،انظر:
Grinberg, Mo(ve)ments of Resistance, 45–50.
 33حتــى وقــت تأليــف هــذه املقالــة ،ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت
جولــة ثالثــة مــن االنتخابــات ســتجري أم ال .فنتنياهــو يدفــع يف
اتجــاه جولــة ثالثــة ،لكــي يؤمّ ــن الحصــول عــى رشعيــة شــعبية
بعــد توجيــه الئحــة االتهــام إليــه ،بــرف النظــر عــن الواقــع الــذي
يقــول إن جولــة ثالثــة ليســت محبّــذة إىل حــد بعيــد وقــد تفــي إىل
نســبة ضئيلــة للغايــة مــن إقبــال الناخبــن عليهــا.
 34نعنــي بتوصيــف َ
«قبَــي» نوعً ــا مــن أنــواع التعبئــة التــي تقــوم يف
أساســها عــى حــدود الهويــة الثقافيــة والطائفيــة ،وال ترتكــز عــى
النقاشــات واملواقــف السياســية.

مصطلحــي «اليســار»
 35نعمــد ،وبصــورة منهجيــة ،إىل وضــع
ْ
عالمتــي تنصيــص عــى أســاس وجهــة نظرنــا
و»اليمــن» بــن
ْ
التــي ننتقــد فيهــا هــذه املســميات يف الســياق اإلرسائيــي .وحســبما
نســعى إىل بيانــه يف هــذا املقــام ،يرمــز هــذان املصطلحــان إىل قبيلتني
تكنّــان العــداء لبعضهمــا ،وال يرمــزان إىل مواقــف سياســية متباينــة.
ولال ّ
طــاع عــى نقــاش مســتفيض يتنــاول النزعــة القبليــة ،انظــر:
Lev Grinberg, Mo(ve)ments of Resistance: Politics,
Economics and Society in Israel/Palestine 19312013(Boston: Academic Studies Press, 2014), 301–303.
ُ
تقاســم النفــوذ .فبينمــا فــاز كال
 36وقــد طــرأ تغيــر بســيط عــى
الحزبــان بثمانيــة مقاعــد يف شــهر نيســان ،/فــاز حــزب شــاس،
الــذي يمثــل اليهــود الســفارديني ،بتســعة مقاعــد وحــزب يهــدوت
هتــوراه بســبعة مقاعــد.
 37تركــت ســتاف شــافري حــزب العمــل بعدمــا خــر االنتخابــات
التمهيديــة أمــام عمــر برييتــس.
 38لال ّ
طــاع عــى بيــان ينطــوي عــى قــدر أكــر مــن اإلســهاب ،انظــر
الفصــل األخــر يف هــذه املقالــة.
39 Asher Arian & Michal Shamir, eds., The Elections in Israel
1992, (Albany, NY: SUNY Press, 1995).
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 42انظر:
Elia T. Zureik, The Palestinian in Israel: A Study in Internal
Colonialism (London: Routledge, 1979); Ian Lustick, Arabs
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 61ثمــة ســوابق عــدة شــهدت
ٍ
وتمحوُرهــا حــول جنــراالت مــن «يســار الوســط» .ففــي العــام
 ،1977فــاز حــزب داش بخمســة عــر مقعـدًا .ونــال هــذا الحــزب
مــن تيــار «الوســط» ســتة مقاعــد يف العــام  .1999ويف العــام ،2006
شــ ّكل شــارون وبرييــس حــزب كاديمــا ،وفــازا بتســعة وعرشيــن
مقعـدًا ،عــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا زعيمــن سياســيني معروفــن،
وتبــع أثرهمــا عــدد ال يســتعان بــه مــن أعضــاء حزبــي الليكــود
والعمــل.
ً
خاصــا بهــم .فقــد
 62يف العــام  ،1992لــم يشــ ّكل الــروس حزبًــا
كانــت هجرتهــم قــد اســتُهلت يف العــام  .1989وظهــر تأثريهــم يف
العــام  1992مــع تصويتهــم لرابــن .وبحلــول العــام  ،1996كان
هــؤالء الــروس قــد أنشــأوا حزبًــا تزعمــه ناثــان شريانســكي ،حيــث
فــاز بســتة مقاعــد وانضــم إىل االئتــاف الــذي شــ ّكله نتنياهــو.
وانضــوى الــروس ضمــن ائتــاف بــارك يف العــام .1999
 63وقــد حــذا يائــر لبيــد ،الزعيــم الكاريزمــي لهــذا الحــزب ،حــذو
والــده ،تومــي لبيــد .فقــد شــ ّكل لبيــد األب حــزب شــينوي الــذي
تزعمــه قبــل انعقــاد االنتخابــات يف العــام  ،1996وفــاز بســتة
مقاعــد .ويف انتخابــات العــام  ،2003حصــل حــزب شــينوي عــى
خمســة عــر مقعــدًا وانضــم إىل حكومــة شــارون ،التــي أقصــت
األحــزاب الدينيــة املتزمتــة .وغــاب حــزب شــينوي عــن الســاحة يف
انتخابــات العــام  2006مــع ظهــور حــزب كاديمــا ،الــذي أنشــأه
شــارون .وتراجعــت قــوة حــزب كاديمــا يف العــام  2013إىل ســتة
مقاعــد ،وانضــم إىل صفــوف حــزب العمــل يف انتخابــات العــام
 .2015وقــد صــوّت معظــم الناخبــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم
ـي كاديمــا والعمــل يف العــام ( 2015أربعــة وعــرون
لقائمــة حزبـ ْ
مقعــدًا) لصالــح حــزب كاحــول الفــان يف العــام .2019
 64لالطالع عىل تفسري ٍ
واف لهذه الفرضية ،انظر:
Grinberg, Mo(ve)ments of Resistance, 45–50.
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جمال زحالقة

*

كيف تقرأ إسرائيل صفقة القرن؟

مقدمة
مــن أهــم مواصفــات «صفقــة القــرن» ،األمريكيــة –
اإلرسائيليــة أنّهــا شــاملة ،وتضــع مخططــات لتقريــر مســتقبل
ومصــر الشــعب الفلســطيني ك ّلــه ،وكل جــزء مــن أجزائــه.
فمرشوعهــا ّللجئــن هــو إلغــاء حــق العــودة ،وبالنســبة للقــدس
تثبيــت ضــم املدينــة بالكامــل ،أمــا الضفــة فإرسائيل تضــم %30
منهــا والباقــي كيــان فلســطيني مق ّ
طــع األوصــال يربطــه نفــق
بغ ـ ّزة .وهــي تنــص عــى االعــراف بإرسائيــل كدولــة يهوديــة،
مــا ينســف حقــوق الالجئــن وحقــوق فلســطينيي الداخــل ،كمــا
أنهــا تشــمل إجــراءات أمنيــة تبقــي االحتــال قائ ًمــا مــع تغيــر
بعــض التســميات.
املفارقــة يف هــذه الصفقــة هــي أنّهــا وصفــة لتمزيق الشــعب
1
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الفلســطيني ،لكنّهــا توحّ ــده يف مواجهــة املصائــر البائســة التــي
تعدّهــا لــكل جــزء مــن أجزائــه ،والتــي ال يمكــن التصــدي لهــا
إال كشــعب واحــد وموحّ ــد ،مهمــا كانــت الظــروف املتباينــة التــي
2
يعيشــها .وهــي إذ جــاءت لتمــ ّزق ،زادت الحاجــة للوحــدة.
وإذ جــاءت كمــروع إبــادة سياســية للشــعب الفلســطيني،
فتحــت البــاب أمــام ر ّد االعتبــار للمــروع الوطنــي الفلســطيني،
كمــروع تحــرر وطنــي ينشــد العدالــة.
يتع ّلــق مصــر «صفقــة القــرن» ومصــر البصمــات التــي
ســترتكها عــى الواقــع املعيــي والســيايس وعــى تعامــل العالــم
مــع القضيــة الفلســطينية إىل حــ ّد كبــر بمــدى التصــدّي
الفلســطيني لهــا وشــكل هــذا التصــدي ،وبإمكانيــة تحويــل
هــذه «املصيبــة» إىل فرصــة لتقويــة املوقــف وتصليبــه وتحريــك
الركــود .ولعــل األمــر األهــم يف هــذه الحقبــة الزمنيــة هــي
التخلــص مــن األوهــام واآلمــال الكاذبــة ،واالســتعداد ملراجعــة

ّ
ّ
المفارقة في هذه الصفقة هي أنها وصفة لتمزيق الشعب الفلسطيني ،لكنها
توحده في مواجهة المصائر البائسة التي ّ
ّ
تعدها لكل جزء من أجزائه ،والتي ال يمكن
ّ
وموحد ،مهما كانت الظروف المتباينة التي يعيشها.
التصدي لها إال كشعب واحد
وهي إذ جاءت كمشروع إبادة سياسية للشعب الفلسطيني ،فتحت الباب أمام ردّ
االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ،كمشروع تحرر وطني ينشد العدالة.
جدّيــة وتغيــر إســراتيجيات يف ظــل املتغـ ّ
ـرات التــي أوصلــت
إىل «صفقــة القــرن» ،وتلــك اآلتيــة تبعً ــا لهــا .كل ذلــك مــع أخــذ
الحــذر أن املراجعــة الزمــة للتصــدي الفعّ ــال لهــذه املــروع
التصفــوي.
مــن رضوريــات مواجهــة «صفقــة القــرن» والتص ـدّي لهــا
رصــد وتحليــل وتقييــم املوقــف أو املواقــف اإلرسائيليــة منهــا.
نــص الخ ّ
طــة يبقــى ًّ
نصــا عــى ورق ،والســؤال األهــم هــو
ترجمتــه واســتثماره واســتغالله سياسـيًا وعــى أرض الواقــع ويف
الحــرب عــى الروايــة ،التــي ال تقــل رضاوة مــن الحــرب الفعليــة.
ولعــل الرتجمــة اإلرسائيليــة لصفقــة القــرن هــي األهــم ،ألن
إرسائيــل تســيطر عــى األرض ،وألنهــا تقــوم فعليًــا باســتغالل
الخ ّ
طــة لتحقيــق مكاســب عــى حســاب الشــعب الفلســطيني
وحقوقــه املرشوعــة.
لقــد احتفلــت إرسائيــل الرســمية وغــر الرســمية باإلعــان
عــن صفقة القــرن ،واعتربتهــا إنجــا ًزا تاريخيًــا مهمًّا 3،يســاعدها
يف االنتقــال مــن مســار إدارة الــراع ،الــذي اتبعتــه يف العقــود
األخــرة ،إىل حســم الــراع مــن طــرف واحــد بدعــم أمريكــي
وازن .وإذا كانــت إدارة الــراع تعنــي املحافظــة عــى «الوضــع
ّ
فــإن
القائــم» ،ربّمــا مــع تغيــرات أو «مكاســب» محــدودة،
مســار حســم الــراع يعنــي فــرض تغيــرات مهمّ ــة وحتــى
تاريخيــة يف مجــاالت متعــددة ،وقــد ســبق «صفقــة القــرن»
4
نقــاش حــول ّ
أن الوقــت قــد حــان لحســم الــراع.
وعــى الرغــم مــن اإلشــادة بالخطــة والرتحيــب وحتــى
االحتفــاء بهــاّ ،إل أن إرسائيــل لــم تعلــن رســميًا قبولهــا بهــا،
ً
خاصــا
ولــم تتخــذ الحكومــة اإلرسائيليــة أو الكنيســت قــرا ًرا
بشــأنها .مــا رشــح مــن املوقــف اإلرسائيــي شــبه الرســمي هــو
مــا جــاء عــى لســان نتنياهــو أن «إرسائيــل مســتعدة للتفــاوض
مــع الفلســطينيني عــى أســاس صفقــة القــرن» 5،وهــذا ال يعنــي
قبــول الخطــة رســميًّا .مــا يهــم إرسائيــل أكثــر هــو االســتناد
إىل الصفقــة للقيــام بخطــوات مــن جانــب واحــد وأخــذ مــا تريــد
منهــا ،مــا يذ ّكــر بموقــف القيــادة الصهيونية مــن قرار التقســيم
عــام  ،1947حيــث تجاهلــت مبــدأ التقســيم ،ور ّكــزت عــى أن

قــرار األمــم املتحــدة هــو «إقامــة دولــة إرسائيــل (القديمــة)
مــن جديــد» 6،وعــى هــذا األســاس أعلنــت «االســتقالل» ،وحتــى
يومنــا هــذا ال يوجــد موقــف إرسائيــي رســمي ،مــن الحكومــة أو
مــن الكنيســت ،باملوافقــة عــى إقامــة دولــة فلســطينية ،مهمــا
كانــت حدودهــا وشــكلها.
عقــب اإلعــان عــن الخطــة ونــر تفاصيلهــا ،رشــحت مــن
الحكومــة اإلرسائيليــة ثالثــة مواقــف :األول هــو موقــف نتنياهــو
وحــزب الليكــود 7،الــذي أعلــن مــن جهــة قبولــه التفــاوض مــع
الفلســطينيني عــى أســاس الخطــة ،وعــن نيتــه الــروع يف تطبيق
بنــود مــن الصفقــة بالتنســيق مــع الواليــات املتحــدة ويف مقدمتها
ضــم غــور األردن واملســتوطنات إىل إرسائيــل مــن جهــة أخــرى.
املوقــف الثانــي هــو موقــف وزيــر الدفــاع األمــن نفتــايل
بينيــت ،الــذي أعــرب عــن موافقتــه عــى الخ ّ
طــة عمو ًمــا ،ولكنّــه
رفــض مــا تضمنتــه بخصــوص إقامــة «دولــة فلســطينية»،
حتــى لــو باالســم 8.ودعــا إىل اســتغالل الفرصــة التاريخيــة،
والــروع بالضــم الفــوري لغــور األردن ،ومناطــق واســعة مــن
الضفــة الغربيــة بضمنهــا كل املســتوطنات ،دون انتظــار موافقــة
أمريكيــة مســبقة ،معربًــا عــن ثقتــه بأنّهــا ســتأتي.
رافضــا للخ ّ
ً
طــة ألنّهــا تشــمل
أمــا املوقــف الثالــث فجــاء
تعبــر «دولــة فلســطينية» ،وداعيًــا إىل اســتغالل الفرصــة والبــدء
بضــم كل الضفــة الغربيــة إىل إرسائيــل ،وحمَــل هــذا املوقــف
الوزيــر اليمينــي املتطــرف بتســلئيل ســموتريتش ،ويشــاركه
هــذا املوقــف حــزب «القــوة اليهوديــة» الفــايش ومجلــس
9
املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة.
لــم تبــد األحــزاب الصهيونيــة األخــرى معارضــة فاعلــة
للصفقــة ،وكان عندهــا بعــض التحفظــات عليهــا وعــى محاولــة
نتنياهــو اســتغاللها لصالحــه انتخابيًــا وشــعبيًا وللقيــام
بخطــوات ضــم مــن طــرف واحــد .حــزب «أزرق أبيــض»
ً
حماســا مــن الليكــود ،خصوصــا بعــد أن دعــا
لــم يكــن أقــل
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب رئيــس الحــزب ،بينــي
غانتــس ،إىل واشــنطن وأطلعــه عــى تفاصيــل الصفقــة قبــل
نرشهــا .واعتــر حــزب «أزرق أبيــض» الصفقــة عميقــة وجدّيــة
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ّ
تتبنى هذه الصفقة تتبنى الرواية اإلسرائيلية ،ال بل رواية اليمين اإلسرائيلي
ً
تحديدا وفي كل المجاالت ،وقد شرعت إسرائيل باستثمارها في الحرب
ومواقفه
على الرواية وفي تبرير الوجود ،خصوصا وأن الصفقة تتطرق إلى الماضي وليس
فقط إلى المستقبل ،وتتبنى بالكامل الموقف الصهيوني من وجهة نظر يمينية.
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ومنســجمة تمامًــا مــع مبادئــه وبرنامجــه الســيايس ،وتشــ ّكل
فرصــة تاريخيــة لرتســيم حــدود إرسائيــل وفــق مصالحهــا
10
ً
وأساســا متينًــا ملفاوضــات مــع الفلســطينيني.
األمنيــة،
اعتــرت «صفقــة القــرن» رضبــة قويــة لليســار الصهيونــي
ً
ضعيفــا يعكــس ضعفــه
ونهجــه 11،ومــع ذلــك كان موقفــه منهــا
الســيايس عمومًــا .حــ ّذر حــزب العمــل مــن تبعــات الضــم
مــن طــرف واحــد عــى األردن وعــى إمكانيــة تجديــد «العمليــة
الســلمية» .وكذلــك عــر حــزب مريتــس عــن معارضتــه للخطــة
وللضــم مــن طــرف واحــد ضمــن خطــة اليمــن ملنــع املفاوضات
مــع الفلســطينيني.
ّ
لقــد بــدأت إرسائيــل والواليــات املتحــدة بتطبيــق الخطــة قبل
اإلعــان عنهــا ،حيــث أعلنــت الواليــات املتحــدة اعرتافهــا بالقدس
عاصمــة إلرسائيــل وقامــت بنقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا،
وغـ ّ
ـرت موقفهــا مــن االســتيطان واعتربتــه مرشوعً ــا وال يشــكل
ً
عائقــا أمــام الســام ،وقامــت كذلــك بســحب دعمهــا ملنظمــة
غــوث الالجئــن «األونــروا» ،وأغلقــت املفوضيــة الفلســطينية يف
واشــنطن .لقــد فعلــت الواليــات املتحــدة كل هــذا بــا عالقــة
بموافقــة أو عــدم موافقــة إرسائيــل أو غريهــا عــى الصفقــة ،مــا
يكشــف الطبيعــة الحقيقيــة للصفقــة ،وكمــا تقيّمهــا إرسائيــل
بالضبــط ،بأنّهــا مع ـدّة للســماح إلرسائيــل بتغيــر الواقــع مــن
طــرف واحــد بمباركــة أمريكيــة وعــى أســاس صفقــة أمريكيــة.
مــن املفارقــة ّ
أن الرتحيــب اإلرسائيــي بصفقــة ترامــب يــزداد
بالــذات ألنّهــا ليســت معــدة للتطبيــق ،وهنــاك شــبه إجمــاع لدى
الساســة واملحللــن اإلرسائيليــن بــأن إمكانيــة إخراجهــا إىل حيّــز
التنفيــذ قريبــة مــن الصفــر .ويعــود هــذا الرتحيــب ألن إرسائيــل
تأخــذ منهــا مــا هــو مريــح لهــا وتــرك للــروط التعجيزيــة
مهمــة إفشــال مــا ّ
تبقــى مــن الخطــةّ .
وألن هــذه الصفقــة تتبنّى
الروايــة اإلرسائيليــة ،ال بــل روايــة اليمــن اإلرسائيــي ومواقفــه
تحدي ـدًا ويف كل املجــاالت ،وقــد رشعــت إرسائيــل باســتثمارها يف
الحــرب عــى الروايــة ويف تربيــر الوجــود ،خصوصــا وأن الصفقــة
تتطــرق إىل املــايض وليــس فقــط إىل املســتقبل ،وتتبنــى بالكامــل
املوقــف الصهيونــي مــن وجهــة نظــر يمينيــة.

إضافــة إىل املوقــف اإلرسائيــي مــن «صفقــة القــرن» بشــكل
عــام ،كانــت هنــاك توجهــات وتحليــات ومواقــف تخــص بنــود
الصفقــة ومركباتهــا .ونســتعرض فيمــا يــي املواقــف اإلرسائيليــة
مــن البنــود املركزيــة يف الصفقــة.

دولة فلسطينية؟
يف مقابلــة تلفزيونيــة 12أجــاب الربوفســور بنتســيون
نتنياهــو ،والــد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي ،عــى ســؤال حــول
رأيــه يف إعــان نتنياهــو أنــه يوافــق عــى حــل «الدولتــن» قائـ ً
ـا:
«بنيامــن (نتنياهــو) يقبــل بدولــة فلســطينية فقــط بــروط
ال يقبلهــا العــرب .ال يمكــن أن يقبلــوا حتــى واحــدا مــن هــذه
الــروط .أنــا ال أقــول هــذا مــن عنــدي ،بــل ســمعته منــه».
وردًّا عــى ســؤال حــول موقفــه هــو مــن الدولــة الفلســطينية
أجــاب بحــزم« :هــذه البــاد لليهــود ولهــم وحدهــم .هرتســل
لــم يكــد ويعمــل مــن أجــل دولــة فلســطينية».
نتيناهــو االبــن ليــس بعيــدًا عــن والــده ،وينعكــس هــذا
األمــر يف ترصيحاتــه 13،فهــو يؤ ّكــد عــى الــروط التعجيزيــة
الكثــرة عــى إقامــة دولــة فلســطينية ،مشــيدًا بمــا جــاء
بخصــوص ذلــك يف «صفقــة القــرن» ،والــذي ال يعــدو عــن
كونــه نســخة عــن املوقــف اإلرسائيــي مــع بعــض الزيــادات.
ويحــرص املتحدثــون باســم الحكومــة اإلرسائيليــة عــى التشــديد
عــى رشوط إقامــة الدولــة ،التــي وردت يف صفقــة القــرن،
وبالنســبة لهــم هــذا هــو األمــر األهــم ،ألنّــه يمنــع إقامــة الدولــة
بســبب «الرفــض الفلســطيني» لهــذه الــروط ،وبهــذا يتحمّ ــل
الفلســطينيون مســؤولية فشــل الوصــول إىل التســوية وتفويــت
فرصــة الحصــول عــى «دولــة».
وبالرغــم مــن ذلــك ،رفــض حلفــاء نتنياهــو يف اليمــن مجــرد
اســتعمال تعبــر «دولــة فلســطينية» ،وطالبــوا برفضهــا علنًــا
حتــى لــو كانــت مرشوطــة بخطــوات مســتحيلة .وعـ ّ
ـر عــن هــذا
املوقــف وزيــر األمــن اإلرسائيــي ،نفتــايل بينيــت 14مــن حــزب
«يمينــا» ،وكذلــك مجلــس املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة .ور ّد
عليهــم نتنياهــو بالتســاؤل مــا إذا كانــت دولــة منزوعــة الســاح

ّ
تفهم إسرائيل الموقف األميركي على أنه ال يشمل اإلصرار على إقامة الدولة
ّ
الفلسطينية ،وإل لما وافقت اإلدارة األميركية على الشروط التعجيزية إلقامتها.
كما ّ
أن إسرائيل كانت خلف شطب بند «حل الدولتين» من البرنامج السياسي
للحزب الجمهوري ،ما يشير إلى ّ
ً
عمليا سبقت
أن صفقة شطب الدولة الفلسطينية
«صفقة القرن.
وبــا جيــش دولــة فعـ ً
ـا ،وعملــت األبــواق الدعائيــة التابعــة
لحــزب الليكــود ونتنياهــو عــى التخفيــف مــن «وطــأة» كلمــة
دولــة بالقــول إنهــا ليســت أكثــر مــن حكــم ذاتــي ،وليســمها
الفلســطينيون امرباطوريــة إن شــاؤوا.
ّ
تفهــم إرسائيــل املوقــف األمريكــي عىل أنــه ال يشــمل اإلرصار
عــى إقامــة الدولة الفلســطينيةّ ،
وإل ملــا وافقــت اإلدارة األمريكية
عــى الــروط التعجيزيــة إلقامتهــا .كمــا ّ
أن إرسائيــل كانــت
خلــف شــطب بنــد «حــل الدولتــن» مــن الربنامــج الســيايس
للحــزب الجمهــوري 15،مــا يشــر إىل ّ
أن صفقــة شــطب الدولــة
الفلســطينية عمليًــا ســبقت «صفقــة القــرن .وقــد جــاءت
هــذه الصفقــة «هديــة» ثمينــة لــكل معــاريض إقامــة الدولــة
الفلســطينية ،ومــا مــن شــك بأنّهــم ســوف يــرّ ون عــى
رضورة اإليفــاء بالــروط املســتحيلة ،قبــل الحديــث عــن
دولــة.
اإلجابــة اإلرسائيليــة واألمريكيــة الســائدة عــى مطلــب
الدولــة الفلســطينية هــي أن عــى الفلســطينيني قبــل طلــب
16
اإلجابــة أن يســتجيبوا للــروط الــواردة يف «صفقــة القــرن»
ويف مقدمتهــا :االعــراف بإرسائيــل كدولــة يهوديــة ،والقيــام
بنــزع ســاح جميــع املنظمــات الفلســطينية ،وااللتــزام بدولــة
منزوعــة الســاح ،واإلقــرار بالهيمنــة األمنيــة اإلرسائيليــة عــى
كل شــر مــن النهــر إىل البحــر ،وتطويــر التنســيق األمنــي
ورفــع مســتواه ،والقبــول بالقــدس موحــدة تحــت الســيادة
اإلرسائيليــة ،والتنــازل عــن حــق العــودة ،والتســليم بــأن
إرسائيــل تتحكــم بــكل املعابــر ولهــا ســيطرة أمنيــة كاملــة عىل
الجــو والــر والبحــر ..ورشوط أخــرى كثــرة ســابقة للحديــث
عــن «دولــة» .ومــا قالــه نتنياهــو (األب واالبــن) يلخــص
املوقــف اإلرسائيــي وهــو أن الــروط املســتحيلة تجعــل الدولــة
مســتحيلة.
يف املقابــل ،ارتفعــت أصــوات أخــرى انتقــدت دولــة صفقــة
القــرن واعتربتهــا تراجعً ــا عمّ ــا جــرى تداولــه يف مباحثــات
ســابقة مــع بــاراك وأوملــرت ،حيــث «الدولــة الفلســطينية
أراض بــا تواصــل جغــرايف وبــا حــدود
املقرتحــة هــي ٍ

خارجيــة ،وفيهــا  15جيبًــا إرسائيليًــا مــن املســتوطنات ،مــا
17
يجعــل حدودهــا طويلــة جــدًّا ومتع ّرجــة»..

ضم منطقة غور األردن والمستوطنات
لعــ ّل أكثــر مــا أثــار حمــاس اليمــن اإلرسائيــي يف صفقــة
القــرن هــو أنهــا شــملت ضــم مناطــق واســعة مــن الضفــة
الغربيــة إىل إرسائيــل .وســاد أوســاط اليمــن إجماع بأنهــا فرصة
تاريخيــة ال تعــوّض ولــن تعــود ،ويجــب اســتغاللها والقيــام
باإلعــان عــن ضــم غــور األردن واملســتوطنات مــن طــرف واحد،
وبمباركــة أمريكيــة ســابقة أو الحقــة .وقــال الســفري األمريكــي
يف إرسائيــل إن هنــاك «صفقــة داخــل الصفقــة» 18،ويجــري
بموجبهــا ترســيم حــدود املســتوطنات والطــرق املؤديــة إليهــا
مــن قبــل لجنــة أمريكيــة إرسائيليــة مكوّنــة مــن ثالثــة أشــخاص
مــن كل طــرف ،تمهيـدًا لتحديــد املناطــق التــي ســيجري ضمّ هــا
إىل إرسائيــل.
19
ّ
وفــق تقديــر جهــات إرسائيليــة مهنيــة ،فــإن خطــة ترامــب
تعنــي ضــم حــوايل  %30مــن أرايض الضفــة الغربيــة إلرسائيــل،
وهــي نصــف منطقــة «ج» ،التــي تشــ ّكل  %60مــن الضفــة.
وتتكــون املناطــق املعـدّة للضــم مــن %17 :هــي نســبة مســاحة
غــور األردن ،وحــواىل  %10كتــل اســتيطانية ،ومــا يقــارب %3
مســتوطنات منعزلــة وطــرق مؤدّيــة إليهــا .ويــدور الخــاف
يف اليمــن اإلرسائيــي بــن مــن يكتفــون بالضــم عــى مراحــل،
وبــن مــا يطالبــون بضــم كل منطقــة «ج» دفعــة واحــدة مثــل
بنيــت وشــاكيد ،ومــن يطالــب بضــم كل الضفــة الغربيــة مثــل
حــزب «االتحــاد القومــي» برئاســة الوزير بتســلئيل ســموتريتش
ومجلــس املســتوطنات.
وإذ تقــوم لجنــة أمريكيــة إرسائيليــة مشــركة برتســيم
الحــدود ،يــدور نقــاش حــول مســألة توقيــت وطريقــة الضــم.
حيــث تدعــو أوســاط يســار الوســط الصهيونــي إىل ربــط الضــم
20
ّ
وتعــر أوســاط أمنيــة وسياســية عــن
باملوافقــة الدوليــة،
خشــيتها مــن أن يــؤدّي الضــم إىل أزمــة حــادّة مــع األردن ،وإىل
انتفاضــة قــد تــؤدّي إىل انهيــار الســلطة الفلســطينية ،بــكل مــا
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يعنيــه ذلــك مــن ضغــوط أمنيــة وسياســية واقتصاديــة عــى
21
إرسائيــل.
الــرأي األقــوى يف إرسائيــل هــو لدعــاة الضــم الفــوري بعــد
إنهــاء لجنــة ترســيم الحــدود مهامهــا .ويعتمــد رأي هــؤالء عــى
رضورة اســتغالل «الفرصــة التاريخيــة» ،التــي قــد ال تعــود،
وعــى أنــه لــن يلحــق بإرسائيــل رضر مــن ردود الفعــل عــى
الضــم ،وذلــك اســتنادًا إىل مــا يــي:
.1
.2

.3

.4

.5

.6
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1رضورة اإلرساع يف الضــم قبــل االنتخابــات األمريكيــة ،وقبــل
22
أن تتغــر اإلدارة الحاليــة ،أو قبــل أن تغـ ّ
ـر هــي رأيهــا.
2ال حاجــة النتظــار موافقــة فلســطينية ملفاوضــات عــى
أســاس «صفقــة القــرن» ،فهــي لــن تأتــي 23،ألن ذلــك
يعنــيخنــوعواستســامفلســطينيلــنيقــدمعليــهأحــد.
3يجــب اســتغالل حالــة الضعــف غــر املســبوقة
للفلســطينيني ،حيــث ينهكهــم االنقســام وفقــدان القــدرة
24
عــى التحــرك املنظــم الفعّ ــال يف أي قضيــة.
4صحيــح أن القيــادة الفلســطينية ضــد الخ ّ
طــة ،لكنّهــا ال
25
تريــد انتفاضــة قــد تــؤدّي إىل انهيــار الســلطة .وبمــا
أنهــا كانــت قــادرة عــى احتــواء االعــراف بالقــدس عاصمة
إلرسائيــل ،ونقــل الســفارة إليهــا ،فبمقدورهــا ً
أيضــا منــع
انــدالع انتفاضــة ردًّا عــى الضــم .أمــا بالنســبة لحمــاس
فهــي ال تريــد حربًــا أو مواجهــة عســكرية مدمّ ــرة.
5مصالــح الــدول العربيــة «املعتدلــة» يف التحالــف مــع
إرسائيــل ضــد إيــران وضــد «قــوى التطــرف» هــي
األقــوى 26،وهــذه الــدول معنيــة بالفــوز بــرىض ترامــب
مــن خــال عالقــات جيّــدة مــع إرسائيــل .لــذا لــن يكــون
لهــا ردّ’ فعــل جــدّي عــى الضــم .أمــا األردن فســتكون
مضطــرة إىل اتخــاذ خطــوات أقــوى مــن غريهــا ،لكنّهــا لــن
تعرقــل الخطــة األمريكيــة 27،ولــن تلغــي اتفــاق الســام
مــع إرسائيــل تبعً ــا ملصالحهــا املتشــعبة مــع إرسائيــل،
سياســيًا وأمنيــا واقتصاديًــا.
6يضــع الــرد األوروبــي املتوقــع أمــام إرسائيــل تحديــات
مهمّ ــة 28،لــن يكــون قويًــا 29،ولــن يشــمل فــرض عقوبــات،
30
ويمكــن احتــواؤه.

ويقــول معارضــو الضــم املقــرح بأنّــه يشــمل ضــم مئــات
اآلالف مــن الفلســطينيني ،مــا يخــل بالتــوازن الديمغــرايف
ويناقــض مبــدأ «الدولــة اليهوديــة» .وجــاء يف رســالة إىل أعضاء
االئتــاف الحكومــي ،وجهتهــا حركــة «ضبــاط ألجــل أمــن
إرسائيــل» ،التــي تضــم حــوايل  300مــن كبــار رجــال األمــن

ترامب رشيكا لنتنياهو يف محاولة تصفية القضية الفلسطينية.

الســابقني ،أن القيــام بتنفيــذ ضــم غــور األردن واملســتوطنات
إىل إرسائيــل وفــق خطــة ترامــب  ،ســيؤدّي إىل وقــف التنســيق
األمنــي مــع الســلطة ،وإىل انهيــار العالقــات مــع األردن،
وإىل االنــزالق باتجــاه دولــة واحــدة ،وضــم شــامل ملاليــن
الفلســطينيني ،وكذلــك إىل مواجهــات عنيفــة يف الضفــة وإىل
31
صــدام عســكري يــؤدّي إىل احتــال قطــاع غــزة مــن جديــد.

القدس واألقصى
فــاق انحيــاز الواليــات املتحــدة للموقــف الصهيونــي بشــأن
القــدس ،وبشــأن املســجد األقــى ،كل التوقعــات اإلرسائيليــة،
حيــث جــرى تبنــي الرسديــة الصهيونيــة بالنســبة للقــدس،
وكيــل املديــح للتعامــل اإلرسائيــي معهــا ومــع ســكانها،
واألخطــر مــن كل هــذا ّ
نصــت الصفقــة عــى أن القــدس املوحــدة
تبقــى تحــت الســيادة اإلرسائيليــة ،ونصــت كذلــك عــى «حــق
الجميــع» بالصــاة يف الحــرم القــديس الرشيــف .وتعتــر إرسائيل
ً
اعرتافــا باملســتوطنات التــي زرعتهــا
البنــود املتعلقــة بالقــدس
يف املدينــة ويف محيطهــا ،ومصادقــة أمريكيــة عــى تكثيــف
االســتيطان يف األحيــاء القائمــة وبنــاء أحيــاء اســتيطانية جديــدة،
وفعـ ً
ـا ،وبعــد اإلعــان عــن صفقــة القــرن جــرى اإلعــان عــن
توســيع الحــي االســتيطاني يف جبــل أبــو غنيــم ،وعــن بنــاء آالف
32
الوحــدات الســكنية الجديــدة يف القــدس ومحيطهــا.
لــن تكتفــي إرسائيــل ،مــع قــوّة الدفــع التــي تلقتهــا مــن
«صفقــة القــرن» ،بتوســيع االحيــاء االســتيطانية ،بــل ســتكثّف
عمليــة االســتيطان يف قلــب األحيــاء العربيــة ،خصوصــا يف البلــدة
القديمــة والشــيخ جــراح ووادي الجــوز وســلوان وجبــل املكــر،
ويجــري مثــل هــذا ّ
التوغــل االســتيطاني بدعــم مــن رؤوس
أمــوال يهوديــة صهيونيــة مرتبطــة باليمــن األمريكــي والحــزب
الجمهــوري.

يدور الخالف في اليمين اإلسرائيلي بين من يكتفون بالضم على مراحل ،وبين ما
يطالبون بضم كل منطقة «ج» دفعة واحدة مثل بنيت وشاكيد ،ومن يطالب بضم
كل الضفة الغربية مثل حزب «االتحاد القومي» برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش
ومجلس المستوطنات.

الالجئون
هنــاك إجمــاع يف إرسائيــل ،بيمينهــا ويســارها ،عــى رفــض
حــق العــودة ،وهــي تعتــر العــودة خطـ ًرا وجوديًــا عليهــا .يعــود
عمــر هــذا الرفــض إىل نيســان  ،1948حــن اتخــذت القيــادة
33
اإلرسائيليــة قــرا ًرا بمنــع عــودة الالجئــن إىل قراهــم ومدنهــم،
وقامــت بإســكان املهاجريــن اليهــود يف البيــوت واألرايض العربيــة،
وهــي تعتــر أ ّن هــذا امللــف قــد انتهــى .كمــا أنهــا تــرى أن حـ ّل
قضيــة الالجئــن يكــون خــارج حدودهــا ،ويجــب ربطــه يف كل
األحــوال بقضيــة املهاجريــن اليهــود مــن الــدول العربيــة.
أ ّكــدت صفقــة القــرن عــى املوقــف اإلرسائيــي بالكامــل،
وزادت عليــه ادعــا ًء جديــدًا ،وهــو ان إرسائيــل دفعــت تكاليــف
توطــن اليهــود الــذي جــاءوا مــن الــدول العربيــة ،وبهــذا أنهــت
حصتهــا مــن أي تعويــض قــد يحصــل عليــه أي فلســطيني.
ومــا يزيــد مــن رىض إرسائيــل عــن هــذا البنــد يف صفقــة
القــرن هــو أنّــه ال ينــص فقــط عــى أن حــ ّل قضيــة الالجئــن
أيضــا ًّ
يتــم خــارج حدودهــا ،بــل يمنحهــا ً
حقــا يف االعــراض
عــى دخــول الجئــن فلســطينيني إىل أرايض الدولــة الفلســطينية.
كمــا تريــد إرسائيــل ،اســتنادًا إىل روح صفقــة القــرن ،املزيــد
مــن الخطــوات األمريكيــة والدوليــة ضــد وكالــة غــوث الالجئــن
«األونــروا» ،وضــد كل ذكــر لحقــوق الالجئــن الفلســطينيني يف
34
القــرارات الدوليــة ويف الهيئــات األمميــة.

الدولة اليهودية
منــذ طرحــت إرسائيــل ،قبــل حــواىل  15عا ًمــا ،رشط االعــراف
بهــا كدولــة يهوديــة يف أي تســوية سياســية وهــي تحــاول جاهــدة
الحصــول عــى ركيــزة دوليــة لهــذا املطلــب ،وجــاءت «صفقــة
ً
أهدافــا
القــرن» لتلبــي هــذا املطلــب ،الــذي يحمــل يف طيّاتــه
بعيــدة املــدى ،ويف مقدمتهــا منــع حــق العــودة وشــطب حقــوق
الالجئــن ،ومنــح رشعيــة لنظــام االبرتهايــد والتمييــز العنــري
ضــد فلســطينيي الداخــل ،كمــا نــص عليــه قانــون «الدولــة
القوميــة للشــعب اليهــودي».
يصــل مفهــوم إرسائيــل كدولــة يهوديــة وكدولــة الشــعب

اليهــودي مبتغــاه اعتمــادًا عــى معادلــة الحركــة الصهيونيــة
ومبدئهــا الناظــم منــذ تأسيســها« :أكثــر مــا يكــون مــن األرض،
وأقــل مــا يكــون مــن العــرب»« .أرض أكثــر» لتوســيع رقعــة
األرض لالســتيطان وإســكان املهاجريــن يف دولــة اليهــود ،وكذلــك
«عــرب أقــل» لضمــان التــوازن اإلثنــي الديمغــرايف لضمــان طابــع
الدولــة كدولــة يهوديــة .ويأتــي مطلــب االعــراف بإرسائيــل كدولة
يهوديــة لســد الطريــق عــى أي بديــل ،وباألخــص تحويــل الدولــة
إىل «دولــة لــكل مواطنيهــا» ،كمــا هــو مــروع حــزب التجمّــع
الوطنــي الديمقراطــي .وقــد قامــت األغلبيــة اليمينيــة يف الكنيســت
مؤخـ ًرا بتمريــر «قانــون القوميــة» ،الــذي تســتند «صفقــة القرن»
بشــكل مطلــق إىل مبادئــه ،والــذي يشــدّد عــى يهوديــة الدولــة
وعــى الحــق التاريخــي يف «أرض إرسائيــل» ،وعــى أن القــدس
املوحــدة هــي عاصمــة إرسائيــل ،وعــى أ ّن حــق تقريــر املصــر
يف الدولــة هــو لليهــود فقــط ،وعــى أولويــة االلتــزام باالســتيطان
اليهــودي ،وبنــود أخــرى ،تؤ ّكــد الطابــع الكولونيــايل العنــري
للمــروع الصهيونــي 35.وقــال نتنياهــو إن هــذا القانــون
جــاء ليمنــع خطــر «دولــة لــكل مواطنيهــا»؛ مــا معنــاه رفــض
مبــدأ املواطنــة املتســاوية ،وضمــان اســتمرار حالــة املواطنــة
الرتاتبيــة :مواطنــة درجــة أوىل لليهــود فقــط ،ومواطنــة درجــة
ثانيــة للعــرب الفلســطينيني أهــل البــاد األصليــن .وقــد وصــل
األمــر برئاســة الكنيســت ،أنّهــا منعــت مجــرد طــرح وبحــث
مــروع قانــون «دولــة كل مواطنيهــا» 36»،تقــدم بــه كاتــب هــذه
الســطور ،بادعــاء أنــه يناقــض «مبــدأ أفضليــة اليهــود كمجموعــة
يف الدولــة» 37،وهــذا اقتبــاس دقيــق ملــا جــاء يف وثيقــة رســمية
لتســويغ الشــطب!
حــن يطــرح االعــراف بإرسائيــل كدولــة يهوديــة يف إطــار
مــروع تســوية سياســية ،فــإ ّن هــدف إرسائيــل هــو الحصــول
عــى رشعيــة لنظامهــا ،وليــس فقــط لكيانهــا كدولــة .معنــى ذلك
منــح رشعيــة دوليــة لالبرتهايــد اإلرسائيــي ،ولــكل مــا تقــوم بــه
إرسائيــل لتعزيــز «الدولــة اليهوديــة» واقعً ــا ومفهو ًمــا ،حــارضً ا
ومسـ ً
ـتقبل وحتــى ماضيًــا ،ومــا عــى الفلســطينيني ّإل أن «يعرتفــوا
ويحســنوا التــرف» ،ويفهمــوا أ ّن معاناتهــم تتقــ ّزم أمــام
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فاق انحياز الواليات المتحدة للموقف الصهيوني بشأن القدس ،وبشأن المسجد
األقصى ،كل التوقعات اإلسرائيلية ،حيث جرى تبني السردية الصهيونية بالنسبة
للقدس ،وكيل المديح للتعامل اإلسرائيلي معها ومع سكانها ،واألخطر من كل هذا
ّ
نصت الصفقة على أن القدس الموحدة تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية ،ونصت
كذلك على «حق الجميع» بالصالة في الحرم القدسي الشريف.
«املــروع الصهيونــي املجيــد» .مــن الواضــح أن هــذا املطلــب
اإلرسائيــي – األمريكــي ،ال يمــس الواقــع فحســب ،بــل هــو يمــس
الروايــة التاريخيــة الفلســطينية ،ويمســح الذاكــرة التاريخيــة
لشــعب فلســطني .إرسائيــل هنــا ال تطلــب مــن الفلســطينيني
ـازل تاريخيًّــا» فحســب ،بــل وبنفــس النفــس «تنـ ً
«تنـ ً
ـازل عــن
التاريــخ».
وإذا كان مجــرد مطلــب االعــراف بإرسائيــل كدولــة يهوديــة
يمــس شــعب فلســطني ك ّلــه ،فــإن لــه تبعــات ســلبية جــدًّا
ومحــددة وعينيــة عــى املواطنــن العــرب الفلســطينيني يف إرسائيــل
يف مجــاالت الحيــاة ك ّلهــا :األرض واملســكن واملواطنــة والتعليــم
والثقافــة والتشــغيل والتطويــر واالقتصــاد والحقــوق السياســية
واالجتماعيــة ،وك ّل مــا يشــتق مــن «إرسائيــل الدولــة القوميــة
للشــعب اليهــودي» ،الــذي تش ـ ّكل صفقــة القــرن وجهــه اآلخــر.
مــا تريــده إرسائيــل هــو تثبيــت الطابــع اليهــودي الصهيونــي
للدولــة ،حتــى تضــع فلســطينيي الداخــل يف قفــص «الدولــة
اليهوديــة» ،وتمنــع بقوانينهــا ،وبضمانــة دوليــة ،أي إمكانيــة
ً
مســتقبل إىل دولــة ثنائيــة القوميــة ،أو دولــة لــكل
لتحوّلهــا
مواطنيهــا.

األمن
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مــن العبــث مقارنــة املطالــب األمنيــة اإلرسائيليــة مــع البنــود
الخاصــة باألمــن يف «صفقــة القــرن» ،ألنهــا متطابقــة وال فــرق
يذكــر بينهــا ،وإذا كان هنــاك فــروق فهــي أن الصفقــة تحتــوي
عــى أكثــر مــن املطالــب املعروفــة للمؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة،
إذ هــي تســتجيب ملطالــب اليمــن اإلرسائيــي ،وليــس فقــط
38
للــروط اإلرسائيليــة املعهــودة.
يســود إرسائيــل اعتقــاد بــأن «صفقــة القــرن» تلبّــي مطالبهــا
األمنيــة بالكامــل ،وتعكــس مــا قالــه هنــري كيســنجر مــن أ ّن
«الســام ثانــوي واألمــر األهــم هــو األمــن» 39.يف املقابــل هنــاك
بعــض االنتقــادات مــن أن الصفقــة تعطــي فقــط أســماء جديــدة
للممارســات وللسياســة االحتالليــة القائمــة ،مــا يزيــد مــن
املخاطــر ،ألن هــذه السياســة حظيــت بدعــم رســمي أمريكــي ،ال

بــل أصبحــت سياســة أمريكيــة.
لقــد ســاد انســجام كامــل بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة يف
كل مــا يتعلــق باألمــن ،ورصّ ح ديفيــد فريدمــان ،الســفري األمريكــي
يف إرسائيــل ،يف خطــاب لــه يف «املركــز األورشــليمي للشــؤون
العامــة» ،املعــروف بتوجهاتــه اليمينــة املتطرفة ،بــأ ّن املبــدأ الناظم
ألي مقاربــة للحــل الســيايس يســتند إىل أ ّن «أمــن إرسائيــل هــو
أهــم يشء بالنســبة إلرسائيــل ولألمــن القومــي األمريكــي ..الواليــات
املتحــدة توافــق عــى أن إرسائيــل هــي املســؤولة الوحيــدة عــن
ً
وانطالقــا مــن ذلــك كان باإلمــكان
األمــن وعــن الرتتيبــات األمنيــة،
41
إحــراز تقــدم مقابــل رئيــس الــوزراء (نتنياهــو) وطواقمــه» .
وعــى الرغــم مــن أ ّن هنــاك رىض عامــا يف إرسائيــل عــن
االســتجابة األمريكيــة الكاملــة لوجهــة النظــر اإلرسائيليــة ،وعــن
الرتتيبــات األمنيــة املنصــوص عليهــا يف صفقــة ترامــبّ ،إل أن
طا يف املؤسســة األمنيــة أبــدت ّ
تحف ً
أوســا ً
ظــا عــى الخطــوط
الحدوديــة الطويلــة واملتع ّرجــة حــول املســتوطنات املنعزلــة
واملمــرات التــي تربطهــا بإرسائيــل ،حيــث الرتتيبــات األمنيــة
حولهــا مر ّكبــة ومكلفــة ومنهكــة .وعـ ّ
ـرت هــذه األوســاط عــن
قلقهــا مــن صعوبــة نــر قــوّات عســكرية حــول املســتوطنات
املعزولــة وحــول الطــرق الطويلــة والضيقــة وعــى املعابــر
واملداخــل واملخــارج ،ومــن تخصيــص مــوارد هائلــة وزيــادة
كبــرة يف التواجــد العســكري يف مناطــق مختلفــة مــن الضفــة
الغربيــة وحــول الجيــوب الفلســطينية املقرتحــة يف النقــب الغربــي،
ومــن زيــادة االحتــكاك مــع الفلســطينيني بــدل التقليــل منــه.
لــم تخــرع صفقــة القــرن الرتتيبــات األمنيــة ،فقــد جــرى
طرحهــا مــرات عديــدة مــن قبــل ديــان وألــون وشــارون ورابــن
وبرييــس ونتنياهــو وقيــادات سياســية وأمنيــة إرسائيليــة أخــرى،
ومــن قبــل معاهــد بحثيــة أمنيــة .ويمكــن تلخيــص الرتتيبــات/
الــروط األمنيــة اإلرسائيليــة للتســوية السياســية كمــا وردت يف
«صفقــة القــرن» ،وكمــا تريدهــا إرسائيــل وتفهمهــا:
1 .1مســؤولية أمنيــة إرسائيليــة حرصيــة وطاغيــة يف كل املناطــق
غربــي نهــر األردن بـ ًّرا وبحـ ًرا وجـوًّا .وكذلــك تح ّكــم كامــل
باملجــال الكهرومغناطيــي.
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ّ
ال ينص البند المتعلق بالالجئين في صفقة القرن فقط على أن حل قضية الالجئين
ًّ
ً
يتم خارج حدودها ،بل يمنحها أيضا حقا في االعتراض على دخول الجئين
ً
استنادا إلى روح
فلسطينيين إلى أراضي الدولة الفلسطينية .كما تريد إسرائيل،
صفقة القرن ،المزيد من الخطوات األميركية والدولية ضد وكالة غوث الالجئين.
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

2املحافظــة عــى عمــق إســراتيجي ،يشــمل ســيطرة أمنيــة
عــى غــور األردن ،وقــد زادت صفقــة القــرن عــى املطلــب
األمنــي املعــروف ،فــرض الســيادة السياســية اإلرسائيليــة
الكاملــة والدائمــة عــى منطقــة الغــور تماش ـيًا مــع موقــف
اليمــن اإلرسائيــي .ويشــمل العمــق اإلســراتيجي املطلــوب
إرسائيليًــا املمــرات املركزيــة ومنهــا شــارع  90عــى طــول
منطقــة الغــور وامتــداد شــارع رقــم  ،1مــن القــدس إىل
البحــر امليــت ومنطقــة الغــور عــر أراض الضفــة الغربيــة،
وممــرات أخــرى تق ّ
طــع أوصــال الضفــة الغربيــة .كمــا
يشــمل «العمــق اإلســراتيجي اإلرسائيــي» ســيطرة عــى
مواقــع إســراتيجية ،وعــى مح ّ
طــة انــذار مب ّكــر يف الضفــة
الغربيــة.
3ســيطرة إرسائيليــة عــى الغــاف األمنــي حــول املناطــق
املعــدّة للدولــة الفلســطينية ،ويشــمل ذلــك رقابــة عــى
املعابــر الحدوديــة ،واحتــواء أمنيــا إرسائيليــا لــكل أجــزاء
الكيــان الفلســطيني.
4محيــط مطــار اللــد :ســيطرة أمنيــة إرسائيليــة عــى محيــط
املطــار ،وعــى الرقعــة الربّيــة املوازيــة للمجــال الجــوي
لحركــة هبــوط الطائــرات.
5تنســيق أمنــى وثيــق يســتند إىل التنســيق األمنــي القائــم
حاليًــا ،ويجــري تطويــره وتوســيعه ورفــع مســتواه ،تبعً ــا
للمســتجدّات املتعلقــة بالتســوية وبإقامــة الكيان الفلســطيني
والحــدود املتعرجــة والطويلــة حــول املســتوطنات.
6مســؤولية إرسائيليــة طاغيــة يف تحديــد مــدى إيفــاء األجهــزة
األمنيــة الفلســطينية باملعايــر املطلوبــة قبــل تســليم أراض
ملســؤوليتها األمنيــة.
7نــزع ســاح كامــل يف غــزة والضفــة الغربيــة ،وعــدم دخــول
الكيــان الفلســطيني بــأي اتفاقيــة أمنيــة مــع أي دولــة أو
مجموعــة دول.
8تمكــن األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة مــن دخــول مناطــق
الكيــان الفلســطيني ،متــى تشــاء وأينمــا تشــاء ،وفــق
«الحاجــة».

9 .9تح ّكــم إرسائيــي بدخــول املــواد القابلــة لالســتعمال ألغراض
عســكرية ،بمــا فيهــا مــواد تع ّرفهــا إرسائيــل بأنّهــا قابلــة
لالســتعمال املــزدوج ،مثلمــا تعاملــت إرسائيــل مــع دخــول
اإلســمنت والحديــد إىل قطــاع غــزة يف الســنوات األخــرة.
1010عــدم إرشاك أي قــوّات دوليــة مــن أي جهــة كانــت يف
الرتتيبــات األمنيــة .ومنــع دخــول «الدولــة الفلســطينية» يف
أي اتفــاق أمنــي مــع أي جهــة كانــت ســوى إرسائيــل.
هــذه الــروط األمنيــة مطروحــة ليقبلهــا الفلســطينيون قبل أن
يحصلــوا عىل دولــة ،باملقــاس اإلرسائيــي األمريكــي ،ويجــب قبولها
ً
مســبقا؛ أي أنهــا رشوط «الزمــة» إلقامــة الدولــة الفلســطينية
املقرتحــة.

ضم المثلث
يف الصفحــة  ،13مــن وثيقــة «صفقــة القــرن» ،ورد نــص عــن
تطهــر عرقــي تحــت يافطــة تبــادل األرايض ،وإرسائيــل عــر
هــذا املقــرح تريــد «التنــازل» عــن النــاس وليــس عــن األرض،
والتبــادل هــو ضــم املســتوطنني والتخلــص مــن مواطنــن عــرب؛
أراض:
أي تبــادل ســكاني وليــس تبــادل ٍ
«يمكــن أن يشــمل مــا تقدمــه إرسائيل يف إطــار تبــادل األرايض،
مناطــق مأهولــة وغــر مأهولــة بالســكان ،وتحديـدًا بلــدات عربيــة
يف منطقــة املثلــث :كفــر قــرع ،عرعــرة ،باقــة الغربيــة ،أم الفحــم،
قلنســوة ،الطيبــة ،كفــر قاســم ،الطــرة ،كفــر بــرا ،جلجوليــة.
وتعـ ّرف هــذه املجتمعــات نفســها إىل حـ ّد كبــر بأنهــا فلســطينية،
وتــم تحديدهــا أصــاً لتقــع تحــت الســيطرة األردنيــة خــال
مفاوضــات خــط الهدنــة عــام  ،1949لكــن إرسائيــل احتفظــت بها
يف النهايــة ألســباب عســكريةّ ،
خفــت منــذ ذلــك الحــن .املطــروح
هنــا هــو إمكانيــة إعــادة رســم حــدود إرسائيــلً ،
وفقــا التفــاق
الطرفــن ،بحيــث تصبــح مجتمعــات املثلــث جــزءًا مــن دولــة
فلســطني .ويف هــذا االتفــاق ،تخضــع الحقــوق املدنيــة لســكان
مجتمعــات املثلــث للقوانــن املعمــول بهــا واألحــكام القضائيــة
للســلطات املعنيــة».
هنــاك معلومــات مؤ ّكــدة بــأ ّن نتنياهــو شــخصيًا ضغــط
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حين يطرح االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في إطار مشروع تسوية سياسيةّ ،
فإن
هدف إسرائيل هو الحصول على شرعية لنظامها ،وليس فقط لكيانها كدولة .معنى
ذلك منح شرعية دولية لالبرتهايد اإلسرائيلي ،ولكل ما تقوم به إسرائيل لتعزيز «الدولة
ً
ً
ً
ً
ً
ماضيا ..إسرائيل هنا ال تطلب من
حاضرا ومستقبل وحتى
ومفهوما،
اليهودية» واقعا
ً
ً
ًّ
تاريخيا» فحسب ،بل وبنفس النفس «تنازل عن التاريخ».
الفلسطينيين «تنازل
بش ـدّة إلدخــال هــذا البنــد يف الصفقــة 42.وتفيــد هــذه املعلومــات
بأنــه كانــت معارضــة لهــا مــن بعــض الجهــات يف اإلدارة
األمريكيــة باعتبارهــا غــر رشعيــة وغــر قانونيــة ،وفــق القانــون
الــدويل وحتــى القانــون اإلرسائيــي نفســه ،إذ هــي تنــص عــى
فــرض نــزع املواطنــة عــى أهــايل املثلــث بقــرار أو اتفــاق مــن
فــوق دون أن يســألوا عــن رأيهــم بذلــك.
تريــد إرسائيــل عــر هــذا «التبــادل» ،أن تربــح مرتــن :تكســب
رشعيــة ،اســتنادًا إىل مبــدأ «التبــادل» لضــم القــدس ومناطــق مــن
الضفــة واملســتوطنات واملســتوطنني مــن جهــة ،وتتخلــص مــن
كتلــة عربيــة كبــرة مــن جهــة أخــرى ،وهكــذا تصبــح الدولــة
اليهوديــة «طاهــرة أثنيًــا» أكثــر عــر تعزيــز األغلبيــة اليهوديــة،
وإضعــاف املجتمــع العربــي الفلســطيني يف إرسائيــل مــن جهــة
أخــرى.

خاتمة
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ع ّلــق املــؤ ّرخ اإلرسائيــي آيف شــايم ،عــى القــول إ ّن «كلينتــون
هــو الصهيونــي األخــر» ،منو ًّهــا إىل أن جــورج بــوش االبــن
يســتحق هــذا اللقــب أكثر42.وفعـ ً
ـا ســاد االعتقــاد مــدة طويلــة
بأنّــه مــن غــر املعقــول أن يكــون الرئيــس األمريكــي أكثــر
انحيــا ًزا إىل إرسائيــل مــن بــوش ،إىل أن جــاء ترامــب وغـ ّ
ـر مفهــوم
االنحيــاز إىل التماهــي الكامــل غــر املــروط ،ليــس مــع إرسائيــل
فقــط ،بــل تحديــدًا مــع اليمــن اإلرسائيــي .وهكــذا ّ
عــرت
«صفقــة القــرن» عــن املوقــف اإلرسائيــي برتجمــة أمريكيــة.
وترتجــم إرسائيــل صفقــة القــرن عــى أنهــا تمنحهــا الفرصــة
لتطبيــق مــا تريــده منهــا مــن طــرف واحــد ،ويف مقدمــة ذلــك
تنفيــذ ضــم مناطــق واســعة يف الضفــة الغربيــة ،خصوصــا غــور
األردن واملســتوطنات ،وكذلــك تكثيــف االســتيطان ألجــل توســيع
حــدود الدولــة العربيــة ،حيــث جــرى ترســيم هــذه الحــدود
يف «صفقــة القــرن» تبعً ــا لخارطــة االســتيطان .كمــا تــرى
إرسائيــل يف هــذه الصفقــة مرجعيــة جديــدة ألي تســوية سياســية
مســتقبلية تلغــي مكانــة القــرارات الدوليــة دفعــة واحــدة ،وهنــاك
قــوى سياســية ذات وزن كبــر ســتطلب مــن املفــاوض اإلرسائيــي

االلتــزام بمبــادئ الصفقــة وعــدم الحيــاد عنهــا ،مــا يعنــي أن
ً
ً
ً
وموثقــا يف صفقــة
ســلفا
معروفــا
املوقــف اإلرسائيــي أصبــح
القــرن ،ومــا يعنــي إغــاق أي أفــق تفــاويض إرسائيليًــا وأمريكيــا،
ألن القيــادة الفلســطينية ترفــض وســتبقى ترفــض صفقــة القــرن
جملــة وتفصيـ ً
ـا.
لقــد أصبــح واضحً ــا أن مــروع اإلبــادة السياســية للشــعب
الفلســطيني يأخــذ شـ ً
ـكل عينيًــا محــددًا وهــو صفقــة القــرن.
وهــي إذ تســتهدف الشــعب الفلســطيني بكافــة أماكــن تواجــده،
فهــي تســتدعي أن يكــون التحــرك الفلســطيني للتصــدي لهــا
وللنضــال مــن أجــل الحقــوق التاريخيــة لشــعب فلســطني،
ً
شــامل وموحــدًا .القصــد هنــا ليــس فقــط إنهــاء االنقســام
والعمــل املشــرك بــن فتــح وحمــاس وبقيــة الفصائــل ،بــل
وباألســاس نضــال موحــد للشــعب الفلســطيني يف كافــة أماكــن
تواجــده ،يف الوطــن والشــتات ،يف القــدس والضفــة وغــزة
والجليــل واملثلــث والنقــب وكافــة أرجــاء املعمــورة .صفقــة
القــرن تســتهدف الشــعب الفلســطيني ك ّلــه ،ويجــب أن يكــون
ذلــك ّ
محفــ ًزا لحــراك شــامل وموحــد لــكل الشــعب يف كافــة
أماكــن تواجــده يف مواجهتهــا ،ويف تقريــر مصــر ومســتقبل
عــادل لقضيــة فلســطني.
يمكــن أن نــرى يف املؤتمــر الصحــايف لرتامــب ونتنياهــو يف
البيــت األبيــض نهايــة كانــون الثانــي املــايض ،إعالنًــا رســميًا
عــن انتهــاء صالحيــة اتفــاق أوســلو ،وعليــه ال تســتطيع القيــادة
الفلســطينية االســتمرار يف االلتــزام باتفــاق ميّــت .إ ّن القــول إ ّن
«صفقــة القــرن» ولــدت ميتــه هــو مــن بــاب التمنّــي ال أكثــر.
الــذي مــات فعـ ً
ـا هــو اتفــاق أوســلو ،ولــم يعــد ينفعــه التنفــس
االصطناعــي ،خصوصــا بعــد اإلفصــاح عــن نيــة إرسائيــل إجــراء
تغيــرات جذريــة مــن طــرف واحــد عــر الضــم وتكثيــف
االســتيطان .لقــد غــر األمــركان واإلرسائيليــون قوانــن اللعبــة،
وأصبــح مــن العبــث اســتمرار االلتــزام بقوانــن لــم تعــد قائمــة.
إ ّن الــرط األهــم إلفشــال «صفقــة القــرن» هــو طــاق أوســلو،
لفتــح البــاب أمــام إســراتيجية تحرريــة جديــدة لــن تأتــي مــا
دامــت أوســلو تكبّــل األيــدي والعقــول.
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4141مقابلــة مــع أوري غولــد« ،غولــد :عرضنــا امــام األمــركان مــا يؤمــن
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مــــقــــــــــاالت

جاسمين حبيب
**
وأمير لوكر-بليتسكي
*

ّ
الشيوعية تقف وتغني
ّ
القومية والغناء في جوقة رون

يف كتــاب «مثــل فيلــم مــريّ » ،وهــو كتــاب ســرة شــبه
ذاتيّــة لــرون بــركاي ،يخــرج البطــل للمشــاركة يف احتفــاالت
يــوم االســتقالل يف تــل أبيــب يف الخمســينيّات .أمــام ناظريــه،
يشــ ّكل أعضــاء حــركات الشــبيبة الزرقــاء حلقــات رقــص،
ـن ّ
لكنــه يلتفــت فجــأة إىل جلبــة جانبيّــة ،ليتبـ ّ
أن مجموعــة
مــن أبنــاء الشــبيبة الذيــن يلبســون القمصــان البيضــاء
وربطــات العنــق الحمــراء يرقصــون يف حلقــات خاصــة بهــم،
عــى صــوت رصخــات غضــب املشــاركني يف االحتفــال .كانــوا
ينشــدون بحماســة نشــيدًا عــن املتاريــس ،وهــو نســخة
محليّــة لنشــيد ثــوريّ بولنــديّ صــار جــزءًا مــن مجموعــة
* جاســمني حبيــب -محــارضة يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة
ووترلــو -كنــدا.
** أمــر لوكــر بليتكــي -باحــث يف قســم الدراســات الدوليــة يف جامعــة
ووترلــو -كنــدا.

«أناشــيد أرض إرسائيــل».
ـيقي» الضــوء عــى العالــم
 1يســ ّلط هــذا الحــدث «املوسـ ّ
ـيقي للشــيوعيّني اإلرسائيليّــن يف تلــك الفــرة .ويســعى
املوسـ ّ
هــذا املقــال لإلجابــة عــن ســؤال حــول كيــف انعكســت
الهويّــة القوميّــة للشــيوعيّني يف موســيقاهم وشــعرهم.
قــد يبــدو للوهلــة األوىل أنّــه ال يوجــد مــا يجمــع بــن
الشــيوعي اإلرسائيــيّ) املعاديــة
أعضــاء «ماكــي» (الحــزب
ّ
للصهيونيّــة وبــن األناشــيد الكثــرة التــي تعكــس ،بشــكل
فــ ّ
الصهيونــي لفلســطني و «مــروع بنــاء
ظ ،االســتعمار
ّ
فحصــا ً
ّ
ً
املوســيقي
دقيقــا للتاريــخ
لكــن
األمّ ــة العربيّــة».
ّ
للحــزب يدحــض هــذا الفرضيــة.
لطاملــا كان الغنــاء جزءًا مــن الثقافــة السياسـيّة لـ»ماكي»
الفلســطيني ،الــذي ســبقه 2.يبــدو ّ
أن
الشــيوعي
وللحــزب
ّ
ّ
املــ ّرة األوىل التــي عــا فيهــا صــوت الشــيوعيّني بالنشــيد
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ّ
للصهيونية
قد يبدو للوهلة األولى أنه ال يوجد ما يجمع بين أعضاء «ماكي» المعادية
ّ
ّ
الصهيوني لفلسطين
وبين األناشيد الكثيرة التي تعكس ،بشكل فظ ،االستعمار
ً
العبرية»ّ ،
ً
و»مشروع بناء ّ
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ّ
الموسيقي للحزب يدحض
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لكن
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احتجاجــي ،حيــث خــرج الناشــطون يف
كانــت يف إطــار
ّ
ـطيني يف األول مــن أيّــار عــام 1925
ـيوعي الفلسـ
ّ
الحــزب الشـ ّ
3
إىل شــوارع تــل أبيــب و»أنشــدوا مــلء الحناجــر» .فيمــا
يتع ّلــق باألناشــيد ذاتهــا -يبــدو ّ
أن الشــيوعيّني غالبًــا مــا
أنشــدوا نشــيد األمميّــة .هكــذا يف  1924خــرج املتظاهــرون
لجــادة روتشــيلد حيــث كان مــن املفــروض أن يلوّحــوا
بالعلــم األحمــر والخــروج يف مســرة «مــع نشــيد األمميّــة إىل
4
بنايــة البلديّــة».
بالفعــل ،لــم تتطــوّر يف الســنوات التــي كان فيهــا الحــزب
خــارج القانــون ( )1921-1941ثقافــة موســيقيّة ســوى
ّ
لكــن األمــور أخــذت منحــى آخــر بعــد
نشــيد األمميّــة،
 22حزيــران  1941مــع رشعنــة الحــزب وخروجــه للعمــل
ـي .تر ّكــز نشــاط الحــزب يف مركزيــن أساسـيّني :املركــز
العلنـ ّ
األول هــو حركــة الشــبيبة التابعــة للحزب-اتحــاد الشــبيبة
الشــيوعيّة اإلرسائيــيّ ،أمّ ــا املركــز الثانــي ،وا ُمللفــت ،فهــو
جوقــة العمّ ــال «رون» ،التــي كانــت تابعــة للحــزب .هــذه
الجوقــة وأناشــيدها همــا املحــور املركــزيّ لهــذا املقــال الــذي
يرت ّكــز يف الطريقــة التــي انعكســت بهــا موتيفــات قوميّــة
إرسائيليّــة ،أيديولوجيّــة شــيوعيّة وكولونياليّة-اســتيطانيّة
يف أناشــيد الجوقــة .وقــد اخرتنــا يف املقــال تحليــل نشــيد
«افرحــي يــا أرض الشــارون» .كلمــات :يعقــوب فيخمــان.
ألحــان :ناحــوم نــردي.
ّ
تأسســت جوقــة رون بــن الســنوات  1946-1945كـــ
5
«جوقــة عّ مــال وشــبيبّة حــي» يف تــل أبيــب .أنشــدت الجوقة،
يف األســاس ،أناشــيد عمّ ــال وأناشــيد ســوفيتيّة .كان القائــد
واملديــر األول للجوقــة نكرســوف «شــخص لطيــف عــزف
عــى املندولــن بشــكل ملفــت»ّ 6،إل أنّــه وعــى الرغــم مــن
عزفــه امللفــت «لــم يمتلــك تعليمً ــا موســيقيًّا جــادًّا وأعطــى
7
للجوقــة قــدر مســتطاعه».
حصــل التغيــر بعــد أن بــدأ كونــراد مــان بقيــادة الجوقة.

كان كونــراد مــان ناجيًــا مــن الكارثــة ،هاجــر إىل البــاد مــن
بولنــدا عــن طريــق رومانيــا .تجاهــل مــان املبلــغ الصغــر
الــذي تقاضــاه مقابــل عملــه والطابــع اليســاريّ للجوقــة،
ـي وجــاد عــى تنظيــم الجوقــة وتحســن
وعمــل بشــكل مهنـ ّ
ـي .فــرض مــان امتحانــات قبــول صارمــة،
مســتواها الفنـ ّ
وحــدّد إجــراءات تنظيميّــة من ّ
ظمــة للجوقــة بمســاعدة
ـاج مــن الكارثــة بالــكاد تحــدّث العربيّــة،
تولــك ،وهــو «نـ ٍ
8
لــم يكــن منش ـدًا وإنمــا من ّ
ظمً ــا ال مثيــل لــه» .أتــى العمــل
الشــاق بثمــاره حيــث اعتلــت الجوقــة عــام  1947عــى
عرضــا مذهـ ً
ً
ّ
ـا يف املهرجــان
املنصــة العامليّــة حــن قدّمــت
ـي يف بــراغ .كانــت
ـي العاملـ ّ
األول التحــاد الشــباب الديمقراطـ ّ
الجوقــة جــزءًا مــن وفــد الشــبيبة الشــيوعيّة الــذي كان مكوّنًا
مــن  65عضــوًا ،خمســون منهــم «أعضــاء جوقــة العمّ ــال
ـيقي كونــراد مــان»ّ 9.
حقــق
رون وعــى رأســها القائــد املوسـ ّ
عــرض الجوقــة يف ذلــك املهرجــان نجاحً ــا كب ـرًا و «حــازت
10
عــى املــكان الثالــث وشــهادة تكريــم باملســابقة العامليّــة».
بعــد عــرض بــراغ ،جابــت الجوقــة أوروبــا بجولــة
عــروض أمــام جماهــر كانــت محســوبة عــى اليســار
اليهــوديّ  11.اســتمرت الجوقــة يف الســنوات التالية يف املشــاركة
العاملــي كجــزء
الديمقراطــي
بمهرجانــات اتحــاد الشــباب
ّ
ّ
مــن اتحــاد الشــبيبة الشــيوعيّة اإلرسائيـيّ .لكــن ،مــع مــرور
األيّــام ،تــرك كونــراد مــان إرسائيــل وهاجــر إىل رشق أوروبــا
إلدارة قســم املوســيقى الكالســيكيّة يف إذاعــة أملانيــا الرشقيّــة.
مــع رحيــل كونــراد مــان -الــذي كان ،كمــا ذكرنــا ،مــن
يقــف وراء نشــاط الجوقــة -تضــاءل نشــاطها إىل «مطلــع
12
الســتينيّات حيــث ّ
توقفــت عــن النشــاط بشــكل مطلــق».
تشــمل مجموعــة أناشــيد جوقــة «رون» تشــكيلة متنوّعــة
مــن األناشــيد ،مــن بينهــا الكثــر مــن األغانــي التــي
ســيطلق عليهــا «أناشــيد أرض إرسائيــل» ،باإلضافــة إىل
أناشــيد روسيّة/ســوفيتيّة و «أناشــيد الشــعوب» -أناشــيد
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اســتجلبت مــن شــعوب العالــم الثالــث اآلخــذة بالتحـ ّرر ومــن
«الديمقراطيّــات الشــعبيّة» يف رشق أوروبــا .كذلــك ،أنشــدت
ً
خصيصــا لهــا بأحــرف
الجوقــة أغانــي بالعربيّــة ُكتبــت
عربيّــة .وكمــا كان متّبعً ــا يف تلــك األيــام؛ أيّ قبــل تطــوّر
صناعــة التســجيل وتوزيــع األســطوانات املحليّــة ،تـ ّم توزيــع
13
األناشــيد مــن خــال مــا كان يُســمّ ى «شــرونيم».
تـ ّم تســجيل النشــيد الــذي نقــوم بتحليلــه يف هــذا املقــال،
14
ويمكــن االســتماع إليــه بموقــع زمرشــت.
نشــيد ناحــوم نــردي ويعقــوب فيخمــان «افرحــي يــا
أرض الشــارون» مــيء بموتيفــات صهيونيّــة مثــل بعــث
مبنــي عــى
األرض بواســطة العمــل اليهــوديّ  ،كمــا أنّــه
ّ
التضــاد بــن املــوت والحيــاة .أرض الشــارون «مــكان خــال
مئــات الســنني ّ
عشــش فيــه القفــر» 15،بعثــت مثــل «مــرج،
16
مثــل حديقــة غنّــاء» بفضــل «جيــل مدعــو للحياة/قــام
يعمــل ويبتهــج» 17.يذ ّكــر هــذا الوصــف لــأرض التــي يت ـ ّم
تخليصهــا بواســطة العمــل اليهــوديّ باآلليــات الكولونياليّــة
االســتيطانيّة التــي ميّــزت الصهيونيّــة منــذ بدايتهــا .تُع ـ َّرف
ـكاني يســعى
الكولونياليّــة االســتيطانيّة عــى أنّهــا اقتصاد سـ ّ
فيــه املســتوطن للقضــاء (ليــس بشــكل جســديّ دومً ــا) عــى
األصالنــي
املقيــم يف املــكان واســتبداله بمســتوطن كأنّــه
ّ
«األصــيّ» ،ويقــوم بهــذا ك ّلــه يف إطــار محاولــة إنتــاج
«مســتعمرة نقيــة» مكوّنــة مــن املســتوطنني البيــض ،والتــي
18
ســتتطوّر منهــا الدولــة القوميّــة البيضــاء املتجانســة.
ـي
يف الحالــة املحليّــة ،نتح ـدّث عــن تهويــد الحيّــز العربـ ّ
لفلســطني بواســطة سياســة تــ ّم التعبــر عنهــا بواســطة
19
مصطلحــات مثــل «العمــل العــريّ » و «احتــال األرض»،
والتــي هدفــت إىل خلــق جيــوب يهوديّــة نقيّــة تكــون
فيهــا وســائل اإلنتــاج-األرض ذاتهــا واليــد العاملــة -تحــت
الســيطرة اليهوديّــة .تجنّــد فيخمــان ،والغنــاء العــريّ بشــكل
ـطيني مــن
عــام ،لهــذا الجهــد حيــث محــا الوجــود الفلسـ
ّ

الحيّــز املتخيّــل للثقافــة القوميّــة التــي أنتجهــا املســتوطنون
اليهــود مــن رشق أوروبــا 20.ويعكــس نشــيد «افرحــي يــا
أرض الشــارون» هــذه العنــارص بشــكل كبــر .ويف الحيّــز
«مــن بنــي بــراك حتــى زخــرون» 21ال يوجــد أي ذكــر
للفلســطينيّني ولنتــاج عملهــم الــذي أخصــب األرض وأحياهــا
عــى مــدى أجيــال.
ـي كهــذا ضمــن مجموعــة
كيــف تــم ُقبــول نشــيد صهيونـ ّ
املؤ ّلفــات التــي شــ ّكلت الثقافــة الشــيوعيّة يف فلســطني
ً
والحقــا يف دولــة إرسائيــل؟ تكمــن اإلجابــة عــن هــذا
الســؤال يف التحــوّالت األيديولوجيّــة لـــ «ماكــي» ويف إنتــاج
صهيونــي أثّــر حتّــى عــى الذيــن رفضــوا
«هابيتــوس»
ّ
املمارســة الصهيونيّــة .ال يســعى هــذا الــكالم إىل التقليــل مــن
الجــرأة ومــن الراديكاليّــة املعاديــة للصهيونيّــة والكولونياليّــة
عــى مــدار تاريــخ الحــزب ،فقــد نشــط الشــيوعيّون ضــد
22
ممارســات االقتــاع الصهيونيّــة منــذ ســنوات العرشيــن
ون ّ
ظمــوا الســ ّكان الفلســطينيّني يف إرسائيــل للنضــال ضــد
23
سياســات االقتــاع اإلرسائيليّــة يف الخمســينيّات والســتينيّات
والســبعينيّات ،وحتّــى يومنــا هــذا ،عمليًــا .لكــن مــن الواضح
أنّــه مــن ناحيــة ثقافيّــة وأيديولوجيّــة -األمــور كانــت أكثــر
ً
خصوصــا يف الخمســينيّات.
تعقيــدًا،
منــذ الثالثينيّــات ،حصــل تقــارب بــن األعضــاء اليهــود
ـطيني وبــن اليشــوف اليهــوديّ .
ـيوعي الفلسـ
يف الحــزب الشـ
ّ
ّ
شــعر جــزء مــن أعضــاء الحــزب بعــدم االرتيــاح مــن املوقــف
ـي
الراديــكايل ّ لقيــادة الحــزب ،التــي دعمــت التمــ ّرد العربـ ّ
( ،)1936-1939بعــد تعريــب الحــزب يف الثالثينيّــات .يف
تلــك الفــرة ،وعــى أثــر صعــود الفاشـيّة والنازيّــة يف أوروبــا،
كانــت هنــاك موجــة هجــرة إىل فلســطني زاد عــى أثرهــا
عــدد اليهــود يف البــاد ليصبــح  ٪30مــن مجمــوع الس ـ ّكان.
دفعــت هــذه األحــداث الشــيوعيّني اليهــود لالعــراف بـ ّ
ـأن
اليشــوف تطــوّر وأصبــح يشــكل أقليّــة قوميّــة تملــك الحــق
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ّ
متنوعة من األناشيد ،من بينها
تشمل مجموعة أناشيد جوقة «رون» تشكيلة
الكثير من األغاني التي سيطلق عليها «أناشيد أرض إسرائيل» ،باإلضافة إلى أناشيد
ّ
ّ
سوفيتية و»أناشيد الشعوب» -أناشيد استجلبت من شعوب العالم الثالث
روسية/
ّ
ّ
ّ
الشعبية» في شرق أوروبا ،كذلك ،أنشدت
«الديمقراطيات
بالتحرر ومن
اآلخذة
ّ ُ
ً
ّ
الجوقة أغاني بالعربية كتبت خصيصا لها بأحرف عبرية.
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24
ّ
تغــر هــذا
ثنائــي القوميّــة.
يف تقريــر املصــر يف إطــار
ّ
ـوفيتي بقــرار التقســيم
املوقــف مــع اعــراف االتحــاد السـ
ّ
يف ســنة  .1947دعــم الشــيوعيّون اليهــود وجــزء مــن
الشــيوعيّني الفلســطينيّني إقامــة الدولــة .كمــا ّ
أن الشــيوعيّني
اليهــود شــاركوا بشــكل فعّ ــال يف الجهــد الحربــي اإلرسائيـيّ.
رافقــت هــذا أيديولوجيــا أ ّكــدت عــى اســتقالل الدولــة مــن
اإلمربياليّــة الغربيّــة ،كمــا نســبت إلقامــة الدولــة عنــارص
25
ثــورة شــعبيّة معاديــة لإلمربياليّــة.
خــال الخمســينيّات ،ربــط األيديولوجيّــون الشــيوعيّون
بشــكل مــن أشــكال الوطنيّــة
حزبهــم أكثــر وأكثــر
ٍ
صهيونــي .مــن خــال
اإلرسائيليّــة؛ شــكل محــي ّ وغــر
ّ
ربــط الصهيونيّــة باإلمربياليّــة الربيطانيّــة واألمريكيّــة تــ ّم
القومــي للصهيونيّــة كمــا نُفيــت قوميّــة
نفــي الجوهــر
ّ
التجمعــات اليهوديّــة يف العالــم .صــاغ موشــيه ســنيه أســاس
هــذه األيديولوجيــا الحزبيّــة عــى النحوالتــايل« :الصهيونيّــة-
األيديولوجيــا القومجيّــة الرجعيّــة األساســيّة للربجوازيّــة
ـرا
اليهوديّــة» يف فــرة اإلمربياليّة-هــي أيديولوجيــا تبنــي جـ ً
ميتافزيقيًّــا بــن أزمنــة وأمكنــة متباعــدة ،وتربــط ،ظاهريًــا،
ك ّل التجمّ عــات اليهوديّــة يف أنحــاء العالــم لتكــون «أمّ ــة
ـي .وكان
عامليّــة» 26.كان هــذا املفهــوم يف مركــز اإلجمــاع الحزبـ ّ
مئــر فلنــر ،الــذي كان بمثابــة املـ ّ
ـؤش اليســاريّ للحــزب ،قــد
كتــب يف نقــده لربنامــج حــزب مبــام (حــزب العمّ ــال املوحّ د):
«تثبــت الحقائــق بـ ّ
ـأن الحركــة الصهيونيّــة ،عــى ك ّل أجزائهــا،
ـي يف أرض
قــد دعمت طيلــة الســنني الحكم اإلمربيــايل ّ الربيطانـ ّ
إرسائيــل» 27.ويضيــف شــموئيل ميكونيــس ،األمــن العــام
للحــزب ّ
أن «عــادات دينيّــة معيّنــة ومخ ّلفــات مالمــح قوميّــة»
28
ال تكفــي «لتتويــج اليهــود يف العالــم كأمّ ــة واحــدة» .لكــن،
يف الوقــت الــذي نفــى فيــه الشــيوعيّون اليهــود القوميّــة
الصهيونيّــة وقوميّــة يهــود العالــم أ ّكــدوا عــى وجــود أمّ ــة
يهوديّــة إرسائيليّــة .وقــد أحســن موشــيه ســنيه يف صياغــة

هــذا املفهــوم حــن كتــب ّ
أن «الحركــة الشــيوعيّة» تعــرف بـ
29
«األمّ ــة املتشـ ّكلة يف إرسائيــل» .نتيجــة ســرورات غــر قابلــة
للضبــط والســيطرة مــن الهجــرة اليهوديّــة وتراكــم رأس
املــال تش ـ ّكلت أمّ ــة يهوديّــة ذات خصوصيّــة قوميّــة 30.هــذا
ـي للقوميّــة اإلرسائيليّــة املحليّــة ،بمعــزل
التربيــر اإليديولوجـ ّ
عــن الســياقات الصهيونيّــة ،م ّكــن الشــيوعيّني اليهــود مــن
صهيونــي بــارز مثــل نشــيد
إنشــاد أناشــيد ذات طابــع
ّ
افرحــي يــا أرض الشــارونُ .فهمــت هــذه األناشــيد كتعبــر
ـي عــن أمّ ــة إرسائيليّــة -يهوديّــة .لكــن فيمــا
ـي أصالنـ ّ
قومـ ّ
اإليديولوجــي تبــدو الثقافــة الشــيوعيّة يف
عــدا التفســر
ّ
إرسائيــل جــزءًا مــن التكوينــات البنيويّــة للثقافــة اإلرسائيليّة.
يعــ ّرف بوردييــه الهابيتــوس كمــا يــي:
تشــ ّكل االشــراطات يف ظــروف وجــود معيّنــة
مداومــة قابلــة
هابيتوســات -منظومــات ترصّ فــات ِ
ـان منبنيــة،
لالستنســاخ مــن مجــال آلخــر .إنّهــا مبـ ٍ
ـان قيــد االنبنــاء؛ أي كمبــادئ
تميــل ألن تعمــل كمبـ ٍ
تنتــج وتن ّ
ظــم ممارســات وتمثيــات .يمكــن
ـي
ملخرجــات الهابيتــوس أن تتماهــى بشــكل موضوعـ ّ
مــع أهدافها-مــن دون أن نفــرض أنّهــا نتــاج
واع لتحقيــق هــذه األهــداف ،ونتــاج ســيطرة
مســعى ٍ
رصيحــة عــى اإلجــراءات الرضوريّــة لتحقيقهــاّ ،
وأن
هــذه املمارســات والتصــوّرات «منظمّ ــة» و»منتظمــة»
مــن ناحيــة موضوعيّــة ،مــن دون أن تكــون ،بــأي
شــكل مــن األشــكال ،نتــاج انصيــاع لقواعــد وأنظمــة
مكتوبــة؛ إنّهــا تتناغــم وتتناســق فيمــا بينهــا -مــن
دون أن تكــون نتــاج نشــاط من ّ
ظــم ألي قائــد فرقــة
31
موســيقيّة.
مــن هــذا املنظــور ،هــذه الطبقــة الالواعيــة مــن الثقافــة

نشيد ناحوم نردي ويعقوب فيخمان «افرحي يا أرض الشارون» مليء بموتيفات
ّ
ّ
ّ
ّ
مبني على التضاد بين
اليهودي ،كما أنه
صهيونية مثل بعث األرض بواسطة العمل
ّ
الموت والحياة .أرض الشارون «مكان خالل مئات السنين عشش فيه القفر» ،بعثت
ّ
مثل «مرج ،مثل حديقة غناء» بفضل «جيل مدعو للحياة /قام يعمل ويبتهج».

اإلرسائيليّة«-املوســيقى العربيّــة» -هــي التــي دفعــت
الشــيوعيّني ألن يكونــوا جــزءًا ممّ ــا شــ ّكل حقــل إبــداع
ثقــايف ّ مهيّمــن مــن ســنوات العرشينيــات حتّــى ســنوات
الســتينيات مــن القــرن املــايض.
ـيقي للحــزب
ال يــزال مجــال البحــث حــول العالــم املوسـ ّ
ـايس يف هــذا
الشـ
ـيوعي اإلرسائيــي ّ يف بدايتــه .الســؤال األسـ ّ
ّ
املوســيقي للشــيوعيّني
اإلطــار هــو ذاك املرتبــط بالعالــم
ّ
الفلســطينيّني .لقــد امتلــك األصالنيّــون الفلســطينيّون تراثًــا
موســيقيًّا شــعبيًّا كان مرتب ً
طــا بــدورة الحيــاة والعائلــة
ـي.
واملجتمــع الزراعـ ّ
ـطيني
ـي الفلسـ
لقــد بــدأ الشــعر السـ ّ
ّ
ـيايس واالحتجاجـ ّ
واع بعــد  1967مــن خــال اســتخدام
بالتشــ ّكل بشــكل ٍ
موتيفــات الشــعر التقليــديّ مــن فــرة قبــل النكبــة.
أمّ ــا بالنســبة للموســيقى التــي عزفهــا الشــيوعيّون
الفلســطينيّون فاملخفــي عنهــا أكثــر مــن املكشــوف.
فمــن املعــروف أنّــه كانــت يف النــارصة ،املعقــل القديــم
للشــيوعيّني العــرب ،جوقــة اســمها جوقــة «الطليعــة»،
لكــن قليلــة جـدًا هــي األبحــاث حــول مجموعــة أناشــيدها،
التــي ضمّ ــت كمــا يبــدو أغانــي ســوفيتيّة تُرجمــت إىل
العربيّــة .هــل اســتخدم الشــيوعيّون العــرب األغانــي
الريفيّــة التقليديّــة لتشــكيل هويّــة قوميّــة فلســطينيّة؟

هــل كان الشــيوعيّون العــرب يف إرسائيــل طليعــة املوســيقى
السياس ـيّة الفلســطينيّة؟ وهنــاك ســؤال آخــر ،هــل كانــت
هنــاك أناشــيد مشــركة بــن أعضــاء اتحــاد الشــبيبة
الشــيوعيّة اإلرسائيـي ّ اليهــود العــرب؟ هنــاك نشــيد واحــد
معــروف «ميــي يــا ســنابل» وهــو نشــيد للســام وصداقــة
الشــعوب كان مشــر ًكا للشــبيبة اليهــود والعــرب ،لكــن
هــل كانــت هنــاك أناشــيد أخــرى؟
ومثــل مواضيــع كثــرة أخــرى متع ّلقــة بتاريــخ الحــزب
ـيوعي يف فلســطني/إرسائيل ،هــذا ً
أيضــا موضــوع منيس
الشـ ّ
ـي مــن القلــب ومــن الفكــر .لقــد ألقــي بالتاريــخ
ال بــل أُنْـ ِ َ
الغنــي للشــيوعيّة اإلرسائيليّــة ،الراديــكايل ّ واملعــادي
للكولونياليّــة -الــذي يرفــع شــعار أخــوّة الشــعوب والســام
ـكل ويشـ ّ
اللذيــن شـ ّ
ـكلن تهديـدًا للنظــام الكولونيــايل ّ الــذي
ـي يف إرسائيــل.
نعيــش فيــه -عــى هامــش البحــث التاريخـ ّ
ال يعنــي النســيان وال اإلنســاء ّ
أن ذكريــات وأعمــال
ـيوعي
وأناشــيد أولئــك الذيــن كانــوا أعضــاء يف الحــزب الشـ ّ
اإلرسائي ـي ّ واتحــاد الشــبيبة الشــيوعيّة اإلرسائي ـي ّ وأولئــك
الذيــن بقــوا مخلصــن ملبــادئ الشــيوعيّة ال تســتحق أن
تُكتــب وأن تُذكــر وأن تُبحــث.

ترجه عن االنكليزية :إياد برغوثي
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 1رون بــركاي ،مثــل فيلــم مــري( ،حرجــول للنــر ،تــل أبيــب
193-192 )2001
 2منــذ تأســيس الشــيوعيّة يف فلســطني عــام  1919حتــى انقســام
ماكــي ســنة  1965طــوّر الحــزب ممارســات ثقافيّــة خاصــة بــه
ـي.
مــن مكوّنــات محليّــة إرسائيليّــة ،وســوفيتيّة ومــن اليســار األوروبـ ّ
انظــروا:
Amir Locker-Biletzki,” The Holidays of the Revolution
Myth, Ritual and Identity among Tel Aviv Communists,
19191965- (PhD. Diss., University of Guelph, 2013).
 3نحمان لست «عدالة الكومرتن» كيشت ب (.147 :)1963
 4نفس املصدر147 ,
 5جوقة العمّ ال «رون» مراجعة جزئيّة للِڤ كونستنوينوفسكي.
 6جوقة العمّ ال «رون» مراجعة جزئيّة...
 7جوقة العمّ ال «رون» مراجعة جزئيّة...
 8جوقة العمّ ال «رون» مراجعة جزئيّة...
« 9وفــد اتحــاد الشــبيبة الشــيوعيّة وجوقــة العمّ ــال «رون» يغــادران
إىل بــراغ»« ،كــول هعــام»9.7.1947 ،
« 10وفــد اتحــاد الشــبيبة الشــيوعيّة وجوقــة العمّ ــال «رون» يغــادران
إىل بــراغ»« ،كــول هعــام»9.7.1947 ،
ـرا عــن عــرض يف باريــس ن ّ
 11انظــر مثـ ً
ـا خـ ً
ظمــه االتحــاد اليهــوديّ
لالتحــاد واملســاعدة املتبادلــة .جوقــة العمّ ــال «رون» مراجعــة
جزئيّــة للِــڤ كونستنوينوفســكي.
 12جوقــة العمّ ــال «رون» مراجعــة جزئيّــة ...لضيــق املســاحة ليــس
ّ
مفصــل لجوقــة رون .يف مقــال لــم
بإمكاننــا اســتعراض تاريــخ
ّ
املفصــل ،انظــروا:
يُنــر بعــد كتبنــا تاريــخ الجوقــة
Jasmin Habib and Amir Locker-Biletzki,” Komunist omed
Veshar(Communist Stands and Sings):The Ron Workers
(Choir,” Journal of Israeli History (Forthcoming.
 13منــذ أيامهــا األوىل ،طبعــت ونــرت الجوقــة أغانيهــاُ .
صنّــف
املجموعــات األوىل التــي ُســميّت «شــرونيم» باألحــرف مــن أ-ه .بــكل
مجموعــة كان قصيدتــان باملعــدل .أحــد «الشــرونيم» ُكتــب بخــ ّ
ط
يــد وشــملت  47نشــيدًا يشــمل النشــيد الــذي يتــ ّم تحليلــه بهــذا
املقــال .انظــر «شــرون» جوقــة رون يف خــ ّ
ط يــد تــايل يعقوبوفيتــش.
“ 14دروم أورال" موقع زمريشت ،ت ّم تحديثه يف 14.2.2020
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2352،
نشــيد افرحــي يــا أرض الشــارون ،موقــع زمريشــت ت ـ ّم تحديثــه يف
14.2.2020
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2352 .
 15افرحــي يــا أرض الشــارون ،موقــع زمريشــت تــ ّم تحديثــه يف
14.2.2020
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2352 .
 16افرحي يا أرض الشارون ،زمريشت.
 17افرحي يا أرض الشارون ،زمريشت.
18 Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the IsraeliPalestinian Conflict, 18821914-, (Berkeley: University
of California Press, 1989), Lorenzo Veracini, Settler
Colonialism: a Theoretical Overview, Palgrave Macmillan:
New York, 2010), and Patrick Wolfe, Settler Colonialism
and the Transformation of Anthropology: The Politics and
Poetics of an Ethnographic Event, (New York: Cassel, 1999).

 19أنيتــا شــابريا ،النضــال الــكاذب :العمــل العــريّ ,1939-1929 ،
(إصــدار هكيبوتــس هميؤحــاد ،تــل أبيــب.)1977،
 20عــن العالقــة بــن يهــود الحيّــز والغنــاء العــريّ انظــروا أورن
يفتحئيــل وباتيــا رود «نهــوّدك يــا وطــن» :عــن عجــز الوطنيّــة
اإلرسائيليّــة يف الغنــاء واملشــهديّة» ،مــن أفنــر بن-عامــوس ودنيئيــل
بار-طــال (محــ ّرران) ،الوطنيّــة :نحبّــك يــا وطــن( ،ديونــون:
تــل أبيــب .239-274 ،)2004 ،لتحليــل الغنــاء العــريّ بحســب
النظريّــة الكولونياليّــة االســتيطانيّة انظــروا:
Jasmin Habib and Amir Locker-Biletzki,” Komunist omed
Veshar(Communist Stands and Sings):The Ron Workers
(Choir,” Journal of Israeli History (Forthcoming.
" 21افرحي يا أرض الشارون" زمريشت.
 22عــن قضيــة عفولــة مــن ســنة  1924التــي تــ ّم فيهــا اقتــاع
الفالحــن الفلســطينيّني مــن أرضهــم وأصبحــت إشــارة لطــرد
ـي لليشــوف .انظــروا:
الشــيوعيّني إىل الهامــش السـ ّ
ـيايس واالجتماعـ ّ
ـيوعي يف أرض إرسائيــل (شــڤنا
شــموئيل دوتــان ،حُ ُمــر :الحــزب الشـ ّ
هســوفر :كفــار ســابا.102 ،)1991 ،
 23عــن مشــاركة الشــيوعيّني يف النضــال ضــد مصــادرة األرايض
للفلســطينيّني يف إرسائيــل ،انظــروا:
Ilana Kaufman, Arab National Communism in the Jewish
)State (Jacksonville: University Press of Florida, 1997
وهيلــل كوهــن ،العــرب الجيــدون ،االســتخبارات اإلرسائيليّــة والعــرب يف
إرسائيــل :عمــاء ومشـ ّ
ـغلون ،متعاونــون ومتمــردون ،أهــداف وطــرق
(إصــدار عڤريــت :القــدس)206 ،
 24بولــس فــرح ،مــن العثمانيّــة إىل الدولــة العربيّــة :قصــة حيــاة
ذاتــي أودي
فلســطيني( 1991-1910 ،إصــدار
ووطنــي
شــيوعي
ّ
ّ
ّ
ّ
أديــب :حيفــا60 ،)2009 ،
25 Locker-Biletzki, The Holidays of the Revolution, 144183-.
 26موشــيه ســنيه ،تلخيصــات حــول ســؤال القوميّــة عــى ضــوء
ـراكي :تــل أبيــب،
املاركســيّة-اللينيّة (إصــدار حــزب اليســار االشـ
ّ
.85 ،)1954
ـيوعي اإلرسائيـ ّ
ـي” ،زو هــدرخ،
“ 27مبــام واملؤتمــر ال 12للحــزب الشـ
ّ
آب .1952
“ 28هل ّ
يتوقف انزال مبام؟” ،زو هدرخ ،حزيران
 29سنيه ،تلخيصات حول سؤال القوميّة76 ،
 30سنيه ،تلخيصات حول سؤال القوميّة76 ،
مبان ،هابيتوس ،ممارسات ...
 31بيري بورديهٍ ،

مــــقــــــــــاالت

د .محمود الفطافطة

*

العالقات البرازيلية ـــ اإلسرائيلية

مقدمة

إن ا ُملتابــع للمتغــرات الدوليــة الرئيســة التــي حفلــت بهــا
ســنوات مــا بعــد انتهــاء (الحــرب البــاردة) ،يجــد تحــوال ً قــد
ارتســم عــى الخريطــة العامليــة الجديــدة ،متمثـاً يف جــز ٍء منــه
ـع متقــدم يف هــذا
يف محاولــة بعــض الــدول الحصــول عــى موقـ ٍ
ـدور فاعــل ومؤثــر يف إقليمهــا؛
(العالــم الجديــد) ،عــر القيــام بـ ٍ
ليكــون مدخـاً مناســبا ً لهــا للتحــول إىل قــو ٍة عامليــة ،تُشــارك يف
1
تفاعــات املشــهد الســيايس الــدويل.
ومــن بــن هــذه الــدول (الربازيــل) التــي لديهــا طمــوح
2
الفــت نحــو الصعــود االســراتيجي ،ســواء اإلقليمــي أو العاملــي؛
منطلقــة يف ذلــك كونهــا أكــر اقتصــاد يف أمــركا الالتينيــة ورابع
أكــر ديمقراطيــة عــى مســتوى العالــم ،وثامــن أكرب اقتصــاد عىل
* أستاذ العالقات الدولية ،ومؤسس» باحثون بال حدود»  -فلسطني

مســتوى العالــم ،إىل جانــب مــا شــكلته ،خــال العقــود املاضيــة،
ـوذج للبلــد املدافــع عــن قيــم الديمقراطيــة ،والتنــوع،
مــن نمـ ٍ
وحقــوق اإلنســان ،ومشــاركتها ،بقــوة ونشــاط ،يف مختلــف
الفعاليــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة البيئــة ،ومفاوضــات البيئــة
العامليــة ،وتنظيمهــا الكثــر مــن املؤتمــرات الســنوية ،ال ســيما
اســتضافتها قمــة األرض يف «ريــو دي جانــرو» يف عــام ،1992
ـدور حاســم يف ســد الفجــوة
فض ـاً عــن قيــام دبلوماســيتها بـ ٍ
بــن رؤى الــدول الغنيــة والفقــرة ،خصوصــا ً خــال صياغــة
اتفاقيــة باريــس للتغــر املناخــي يف عــام  ،2015عــاوة عــى
أنهــا دولــة علمانيــة ،ديمقراطيــة ،وهــي قــوة صاعــدة ،متوقــع
لهــا أن تكــون ذات تأثــر يف الشــؤون الدوليــة؛ مــا دفعهــا إىل
3
املطالبــة بــأن تُمنــح مقعــدا ً دائم ـا ً يف مجلــس األمــن.
فالربازيــل مــن بــن الــدول التــي تــرز كواحــدة مــن القــوى
الصاعــدة ،أو كمــا يصفهــا البعــض بالقــوة املتوســطة الجديــدة
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بدأ الدور القيادي للبرازيل في أميركا الالتينية خالل فترة رئاسة «جوزيه سارني» منذ
عام  ،1986حيث سعى لتوثيق عالقات البرازيل مع األرجنتين بعد سنوات من التوتر،
ونجح في تدشين اتحاد جمركي معها سرعان ما امتد ليشمل باراغواي وأورغواي.
واكتسبت الدبلوماسية البرازيلية زخما ملحوظًا خالل فترتي رئاسة «كاردوسو» مع
تركيز إدارته على لعب أدوار الوساطة وصنع السالم في المحيط اإلقليمي.

« ،»New Middle Powerحيــث يعــد دورهــا يف النظــام الــدويل
ترجمــة حقيقيــة ملكانتهــا كقــوة إقليميــة يف أمــركا الجنوبيــة،
4
وقائــدة بــن البلــدان الناميــة ،وقــوة صاعــدة يف العالــم.
وباعتبــار الربازيــل دولــة ذات حجــم كبــر فيمــا يتعلــق
باملســاحة والســكان ،فقــد رأت وجــوب مــد ذراع سياســتها
الخارجيــة ،ليــس يف حــدود محيطهــا اإلقليمــي (أمــركا
5
الجنوبيــة) ،بــل نحــو دول مرتاميــة يف قــارات العالــم القديــم.
ولذلــك ،وضعــت الربازيــل خريطــة لتفاعالتهــا الخارجيــة تجــاه
دول العالــم؛ انطالقـا ً مــن رؤيتهــا الطموحــة يف التمــدد اإلقليمي،
ومــن ثــم الــدويل؛ رغبــة منهــا يف التأثــر بالتفاعــات الدوليــة،
ومــن ثــم املطالبــة الفعليــة يف أن يكــون لهــا مقعــدا دائمــا يف
مجلــس األمــن ،وهــو مطلــبٌ نــادت بــه منــذ بدايــة تســعينيات
القــرن املــايض.

سياسة البرازيل الخارجية
يمكــن للــدول أن تمــزج يف سياســاتها الخارجيــة بــن
إســراتيجيات مختلفــة ،وأن تنســج عالقاتهــا الخارجيــة عــى
ٍ
ـتويات متعــددة ،وهــذا مــا تفعلــه الربازيــل التــي تقــع بــن
مسـ
جهــةٍ
أخــرى.
مركــز النظــام العاملــي الحــايل وأطرافــه مــن
وقــد أمــى عليهــا موقعهــا الجغــرايف هــذا أن تتبــع يف سياســتها
الخارجيــة إســراتيجيات متنوعــة؛ كمــا كان عليهــا أن تراعــي يف
6
صياغــة تلــك االســراتيجيات ثالثــة عوامــل ،هــي:

110

عدد ٧٧

أوالً :اســتمرار تفــوق الواليــات املتحــدة ،وبــروز عنــارص
عامليــة ذات قــوة ماديــة معتــرة كالصــن.
ثانياً :التداخــل املتزايــد بــن القضايــا العامليــة واملحليــة
واإلقليميــة.
ثالثاً :تحديــد اســراتيجيات السياســة الخارجيــة عــى
خلفيــة نظــام دويل بصــدد الخــروج مــن النظــام
أحــادي القطــب إىل نطــام متعــدد األقطــاب.

وتاريخيًــا ،كانــت الربازيــل مــن البلــدان املطالبــة بــرورة
احــرام مبــادئ القانــون الــدويل ،ورفــض التدخــل الخارجــي يف
الشــؤون الداخليــة للــدول ،كمــا طالبــت بتعزيــز دور املنظمــات
الدوليــة ويف مقدمتهــا األمــم املتحــدة ،وســعت يف الوقــت ذاتــه إىل
الحصــول عــى مقعــد دائــم يف مجلــس األمــن الــدويل ،وشــاركت
يف الكثــر مــن بعثــات األمــم املتحــدة لحفــظ الســام يف مناطــق
7
متفرقــة مــن العالــم.

البرازيل من «سارني» إلى «روسيف»
بــدأ الــدور القيــادي للربازيــل يف أمــركا الالتينيــة خــال
فــرة رئاســة «جوزيــه ســارني» منــذ عــام  ،1986حيــث ســعى
لتوثيــق عالقــات الربازيــل مــع األرجنتــن بعــد ســنوات مــن
التوتــر ،ونجــح يف تدشــن اتحــاد جمركــي معهــا رسعــان مــا
امتــد ليشــمل باراغــواي وأورغــواي .واكتســبت الدبلوماســية
الربازيليــة زخمــا ملحوظ ـا ً خــال فرتتــي رئاســة «كاردوســو»
مــع تركيــز إدارتــه عــى لعــب أدوار الوســاطة وصنــع الســام يف
املحيــط اإلقليمــي ،مثــل الوســاطة التــي قامــت بهــا الربازيــل مع
كل مــن األرجنتــن وتشــييل والواليــات املتحــدة يف النــزاع بــن
بــرو واإلكــوادور ،والتــي أســفرت عــن توقيــع اتفاقيــة ســام
بــن الدولتــن عــام  ،1995وكذلــك املســاعدة عــى منــع انقــاب
8
عســكري يف باراغــواي.
ويف فــرة حــزب العمــال اليســاري الــذي حكــم البــاد خــال
الفــرة مــا بــن عامــي  ،2016- 2002بقيــادة «لــوال دا ســيلفا»،
و»ديلمــا روســيف» ،والتــي اســتهدفت العمــل عــى إقامــة نظــام
دويل متعــدد األقطــاب ،تميــزت السياســة الخارجيــة الربازيليــة
ـدر كبــر مــن االنتقائيــة والتــوازن ،وبصفتهــا أكــر دولــة
بقـ ٍ
يف أمــركا الالتينيــة ،حرصــت الربازيــل عــى ترســيخ اســتقاللها
الذاتــي بعيـدًا عــن الهيمنــة األمريكيــة ،وذلــك مــن خــال إقامــة
شــبكة متنوعــة مــن الــراكات اإلقليميــة والتحالفــات الدولية مع
9
ـكل خــاص بتعزيــز التعــاون مــع بلــدان الجنــوب.
االهتمــام بشـ ٍ

في األول من كانون الثاني من العام  ،2018دخلت البرازيل حقبة جديدة في
تاريخها المعاصر ،مع تنصيب السياسي ذي التوجهات اليمينية المتطرفة «جايير
ً
رئيسا للبالد ،ليس بسبب السياسات الداخلية التي اعتزم تنفيذها
بولسونارو»
فحسب ،ولكن ،أيضًا ،نتيجة مواقفه وتوجهاته ذات الصلة بالسياسة الخارجية
والعالقات اإلقليمية والدولية للبرازيل.

أراد الرئيــس لــوال ســيلفا ،منــذ وصولــه إىل الســلطة ،أن
يكــون للربازيــل نفوذهــا يف القــارة؛ لــذا بــدأ منــذ عــام  2003يف
دعــوة جميــع رؤســاء دول أمــركا الجنوبيــة عــى التــوايل ،مكثفـا ً
معهــم الــراكات االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة .وتلخــص
تلــك الجملــة التــي لطاملــا كررهــا« :مــن مصلحــة الربازيــل
أن يكــون جريانهــا أقويــاء ،غــر ضعفــاء ومفتقريــن بســبب
األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة» الخطــوط العامــة لسياســته
10
الخارجيــة تجــاه جريانــه.
واســتطاعت الربازيــل أن تــرز عــى الســاحة الدوليــة عــر
إســماع صوتهــا عاليـا ً يف مواجهــة القــوى الكــرى؛ ففــي خــال
قمــة «منظمــة التجــارة العامليــة» يف كاكــون عــام  ،2003فرضــت
كمدافــع أول عــن مصالــح الــدول الناميــة،
الربازيــل نفســها
ٍ
برتؤســها حركــة «تمــرد» بدأتهــا مجموعــة مؤلفــة مــن حــوايل
عرشيــن دولــة مــن دول الجنــوب 11.وقــد اســتمر النفــوذ
اإلقليمــي للربازيــل يف التصاعــد ،فالتاريــخ الســيايس لــدا ســيلفا
كمناضــل ســيايس وناشــط عمــايل يســاري كان أحــد عوامــل
تميــزه بــن قــادة اإلقليــم ،واعتبــاره مثــاال يحتــذى لقــادة التيار
اليســاري .وأدى صعــود ســيلفا إىل إكســاب الساســة اليســاريني
12
الجــدد يف أمــركا الجنوبيــة مزيــدا ً مــن االحــرام.
وبخصــوص العالقــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فإنــه
عــى الرغــم مــن أن ســليفا أظهــر توافقـا ً مــع الرئيــس األمريكــي
الســابق جــورج بــوش ،لكــن عالقاتــه مــع إدارة أوبامــا اختلفــت
تمامــاً .وأهــم املواضيــع التــي كانــت تقــف حجــر عثــرة يف
طريــق البلدَيــن هــو الهجــرة ،عــاوة عــى امتعــاض واشــنطن
13
لخســارة نفوذهــا يف أمــركا الجنوبيــة لحســاب الربازيــل.

البرازيل في عهد بولسونارو
يف األول مــن كانــون الثانــي مــن العــام  ،2018دخلــت
الربازيــل حقبــة جديــدة يف تاريخهــا املعــارص ،مــع تنصيــب
الســيايس ذي التوجهــات اليمينيــة املتطرفــة «جايــر بولســونارو»

الرئيس الربازييل جوزيه سارني ..قيادة الربازيل نحو الصعود.

ً
رئيســا للبــاد ،ليــس بســبب السياســات الداخليــة التــي اعتــزم
تنفيذهــا فحســب ،ولكــن ،أيضـاً ،نتيجــة مواقفــه وتوجهاتــه ذات
الصلــة بالسياســة الخارجيــة والعالقــات اإلقليميــة والدوليــة
للربازيــل.
هــذا الرئيــس الجديــد وعــد بــأن «يجعــل الربازيــل عظيمــة
مــرة أخــرى» ،كمــا تعهــد بجعــل «الربازيــل أوالً» ،ويعنــي هــذا
بالنســبة ألنصــار بولســونارو أن القضايــا الداخليــة ســوف
يكــون لهــا األولويــة يف االهتمــام ،حيــث ســيتم الرتكيــز يف املقــام
األول عــى اســتعادة «القانــون والنظــام» واســتئصال الفســاد
الحكومــي .ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ،ســيكون لهــذه الرســالة
القوميــة التــي يؤمــن بهــا بولســونارو عواقــب وتداعيــات كبــرة
تتجــاوز حــدود الربازيــل ،ويمكــن أن تغــر مــن دورهــا يف
14
منطقــة أمــركا الالتينيــة والعالــم.
كمــا وتعهــد بولســونارو بـــ «تحريــر» وزارة الخارجيــة مــن
التحيــز األيديولوجــي الــذي شــاب العالقــات الدوليــة للربازيــل
خــال العقــود املاضيــة ،مؤكـدًا رغبتــه يف إحــداث تغيــر جــذري
يف السياســة الخارجيــة لبــاده بعي ـدًا عــن التقــارب مــع النظــم
الديكتاتوريــة ،وذلــك مــن خــال تدعيــم العالقــات مــع النظــم
الديمقراطيــة ،والتــي مــن بينهــا :الواليــات املتحــدة ،وإيطاليــا،

111

عدد ٧٧

بدأ التحول في السياسات تجاه فلسطين بصعود حكومة أكثر يسارية في البرازيل،
في منتصف العقد األول من القرن الجاري .وأبدت الحكومة البرازيلية بعد عام 2008
ً
تضامنا غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني .وبلغ هذا التحول أوجه في موجة
االعتراف بدولة فلسطين في كانون الثاني .2009

وإرسائيــل ،عــى حــد تعبــره.
كذلــك ،أكــد بولســونارو أن السياســة الخارجيــة الجديــدة
للربازيــل ســوف تُعنــى يف املقــام األول بتعزيــز املصالــح
ً
رافضــا االتفاقــات التجاريــة متعــددة
االقتصاديــة للبــاد،
األطــراف ،ومشــددًا عــى أن األولويــة ســتكون لالتفاقــات
التجاريــة الثنائيــة خصوصــا مــع الــدول التــي تقــدم إضافــة
تكنولوجيــة واقتصاديــة مهمــة للربازيــل .ويف هــذا اإلطــار ،تعهــد
بولســونارو باالنســحاب مــن مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق
اإلنســان ،وأعــرب عــن ازدرائــه للمؤسســات الدوليــة ،بمــا يف
ذلــك األمــم املتحــدة ،التــي وصفهــا بأنهــا تجمــع «للشــيوعيني»،
16
وهــدد باالنســحاب منهــا.
وبعــد الفــوز مبــارشة ،أعلــن بولســونارو أنــه يف صــدد إعــادة
هيكلــة وزارة الخارجيــة الربازيليــة ،عــر لربلتهــا تحريرهــا مــن
الضغــوط واملعتقــدات واألحمــال األيديولوجيــة التــي اكتنفتهــا
خــال فــرة حكــم اليســار الربازيــي؛ ممث ـاً يف حــزب العمــال
يف الفــرة ( ،)2018 - 2002وأنتــج خــال هــذه الفــرة رؤســاء
17
عــى شــاكلة لــوال ســليفا ،ودملــا روســيف.
مجمــل القــول ،هنــا ،إن الربازيــل ،بالرغــم مــن تلــك
اإلشــكاليات ،ســتظل أكثــر دول أمــركا الجنوبيــة املؤهلــة
للعــب دور محــوري عــى املســتوى اإلقليمــي ،مــع اعتبارهــا
قــوة صاعــدة يف النظــام الــدويل .كذلــك ،فــإن ضبــط مســار
السياســة الخارجيــة يف الربازيــل يمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة
للمكانــة الدوليــة ألكــر اقتصــاد يف أمــركا الالتينيــة ورابــع
أكــر ديمقراطيــة عــى مســتوى العالــم .كمــا ،ومــن امل ُرجــح أن
تُمثــل السياســة الخارجيــة «االنعزاليــة» ،يف أحــد أبعادهــا ،والتــي
يعتــزم «بولســونارو» تبنيهــا ،تناقضــا ًصارخ ـا ً مــع السياســة
الخارجيــة الربازيليــة املتبنــاة مــن قبــل الحكومــات الســابقة،
ســيما أن هــذه السياســة ســتنجم عنهــا مخاطــر غــر مســبوقة
بالنســبة للربازيــل ،خصوصــا أنهــا ســتعتمد عــى رشاكات دوليــة
غــر مختــرة مــن قبــل.
15
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البرازيل والصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
لــم تكــن الحكومــات األمريكيــة الالتينيــة ،يف خمســينيات
القــرن املــايض ،معنيــة بمســألة إنهــاء االســتعمار ،بخــاف
الحكومــات األفريقيــة واآلســيوية ،وبالتــايل؛ لــم تكــن مهتمــة،
عــى وجــه الخصــوص ،بدعــم القضيــة الفلســطينية .فعــى
ســبيل املثــال ،لــم يحــر أي بلــد مــن أمــركا الالتينيــة
مؤتمــر «باندونــغ» املنعقــد يف العــام 1955؛ ولــم يشــارك أيُّ
منهــا ،باســتثناء كوبــا ،يف تأســيس حركــة عــدم االنحيــاز عــام
18
.1961
اعتمــدت الربازيــل نهــج الحيــاد فيمــا يخــص الــراع
الفلســطيني  -اإلرسائيــي ،وبقيــت عــى مســافة واحــدة مــن
أطــراف الــراع ،باســتثناء فــرة وجيــزة يف أواســط الســبعينيات
مــن القــرن املــايض ،قامــت فيهــا الربازيــل يف عهــد الرئيــس
أرنســتو جيــزل ( ،)1978-1974باالعــراف بمنظمــة التحريــر
ً
ممثــا ،رشعيًــا ووحيــدًا ،للشــعب الفلســطيني
الفلســطينية
يف العــام  .1975وســمحت بتعيــن ممثــل لهــا يف برازيليــا،
وصوتــت يف العــام ذاتــه لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة رقــم  ،3379الــذي يعــ ّرف الصهيونيــة بأنهــا شــكل
19
مــن أشــكال العنرصيــة.
وبانتهــاء الحــرب البــاردة وموجــة الدمقرطــة التــي تلتهــا،
أصبــح الخطــاب الرســمي يف أمــركا الالتينيــة إزاء إرسائيــل
وفلســطني أكثــر توازنًــا ،وأخــذت دول املنطقــة تطبِّــع العالقــات
بإرسائيــل والفلســطينيني عــى حــ ٍد ســواء .وعــززت اتفاقــات
أوســلو هــذه الديناميــة .ومــع ذلــك ،اســتفادت إرسائيــل مــن
هــذه املعاملــة املتســاوية أكثــر مــن الفلســطينيني يف نهايــة
املطــاف .ففــي كانــون األول  ،1991عــى ســبيل املثــال ،صوتــت
بلــدان أمــركا الالتينيــة جميعهــا ،باســتثناء كوبــا ،إللغــاء قــرار
األمــم املتحــدة رقــم  3379الــذي يُعــ ِّرف الصهيونيــة بأنهــا
20
شــك ٌل مــن أشــكال العنرصيــة.
بــدأ التحــول يف السياســات تجــاه فلســطني بصعــود
حكومــة أكثــر يســارية يف الربازيــل ،يف منتصــف العقــد األول

لكن األمر قد تغير «نسبيًا» في عهد الرئيس سليفا ،وسبب هذا التغير النسبي هو
استراتيجية السياسة الخارجية التي تبنتها البرازيل منذ العام  ،2003والخاصة
بتعزيز عالقات البرازيل بالجنوب (ومن ضمن هذا الجنوب العالم العربي) ،ووراء
هذا التغيير النسبي أسباب براغماتية (اقتصادية في األساس) ،وليس كما يتوهم
البعض دوافع أيديولوجية.

مــن القــرن الجــاري .وأبــدت الحكومــة الربازيليــة بعــد عــام
 2008تضامنًــا غــر مســبوق مــع الشــعب الفلســطيني .وبلــغ
هــذا التحــول أوجــه يف موجــة االعــراف بدولــة فلســطني يف
21
كانــون الثانــي .2009
لــم يقتــر التضامــن عــى االعــراف بدولــة فلســطني ،بــل
أعربــت الربازيــل عــن احتجاجهــا البالــغ عــى عمليــة «الرصــاص
املصبــوب ،عــى قطــاع غــزة .وقــد قــام الرئيــس الربازيــي ،لــوال
ســيلفا ،بزيــارة تاريخيــة إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة يف عــام
 .2010وباإلضافــة إىل ذلــك ،أصــدرت الربازيــل ترصيحــات قويــة
تديــن العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة عــام  ،2014واســتدعت
22
ســفريها للتشــاور ،بينمــا ظــل املجتمــع الــدويل صامتًــا.
ويف عــام  ،2015رفضــت حكومــة ديلمــا روســيف يف الربازيــل
تعيــن دانــي دايــان ســفريًا إلرسائيــل يف برازيليــا ،وهــو قيــادي
ســابق يف مجلــس «يشــع» الــذي يمثــل املســتوطنات اإلرسائيليــة
23
يف الضفــة الغربيــة.
ويف محــارضة لــه لطــاب جامعــة بريزيــت ،قــدم ســفري
جمهوريــة الربازيــل االتحاديــة يف رام اللــه ،باولــو فرانــكا،
تفصيــاً عــن سياســة بــاده تجــاه الــراع الفلســطيني ــــ
اإلرسائيــي .وممــا جــاء يف حديثــه« :اعرتفــت الربازيــل عــام
 2010بـــ «دولــة فلســطني» قبــل اعــراف األمــم املتحــدة بهــا
دولــة غــر عضــو فيهــا» ،وهــي تؤيــد عضويتهــا الكاملــة يف
املنظمــات الدوليــة ،ورفعــت مســتوى التمثيــل الفلســطيني فيهــا
إىل ســفارة ،وفتحــت ممثليــة لهــا بــرام اللــه عــام  ،2004وتمنــح
«أهميــة مركزيــة» لوقــف «كل» نشــاط االحتــال االســتيطاني
ويشــمل ذلــك القــدس ،وهــي تنتقــد «االحتــكار» األمريكــي
لصنــع الســام وتدعــو إىل ضــم أعضــاء جــدد للجنــة الرباعيــة
24
الدوليــة.
كذلــك ،فقــد تُرجم الدعــم الحكومــي الربازيــي للفلســطينيني،
ً
أيضــا ،بتربعــات ماليــة وتعــاون تقنــي .فمنــذ عــام ،2008
نفــذت وكالــة التعــاون الربازيليــة ســتة مشــاريع يف فلســطني
يف مجــاالت متنوعــة كالصحــة والرياضــة واإلعــام .وفــاق املبلــغ

الــذي تربعــت بــه الربازيــل يف الفــرة بــن عامــي  2006و2012
للمؤتمــرات الدوليــة املتعاقبــة ،وال ســيما إلعــادة إعمــار غــزة30 ،
مليــون دوالر .وأصبحــت الربازيــل ،كذلــك ،أكثــر دول (الربيكــس)
مسـ ً
ـاهمة لوكالــة (األونــروا).
ومــن األهميــة بمــكان أن نلقــي نظــرة فاحصــة عىل السياســة
الخارجيــة الربازيليــة تجــاه الــراع العربــي  -اإلرسائيــي خــال
الســنوات الخمــس عــرة ( ،)2010 - 1995وهــي الســنوات
التــي تغطــي فرتتــي حكــم كل مــن الرئيســن كاردوســو (1995
  ،)2002ولــوال ســليفا ( .)2010 - 2002فهــذه الســنوات،تحديــداً ،هــي األكثــر تفســرا ً لفهــم مواقــف الربازيــل تجــاه
هــذا الــراع ،ومعرفــة آفــاق تطورهــا املســتقبيل.
لقــد بــدأ الرئيــس كاردوســو عهــده بسياســة خارجيــة تهدف
إىل تعزيــز الحضــور الربازيــي عــى املــرح الــدويل؛ وذلــك
بإحــداث نــوع مــن التــوازن؛ فــكان بمقتضــاه يحافــظ مــن جهة
عــى «عالقــة مميــزة» مــع الواليــات املتحــدة ،ويف الوقــت ذاتــه
يســعى نحــو توثيــق وتمتــن عالقــات بــاده بجريانــه يف أمــركا
الالتينيــة .وفيمــا يتعلــق بالعالقــات الربازيليــة  -العربيــة ،فقــد
تميــز عهــده بالتقــارب الواضــح مــع إرسائيــل ،بــل يمكــن
القــول إن السياســة الخارجيــة الربازيليــة لــم تكــن «متوازنــة»
إزاء الــراع العربــي ــــ اإلرسائيــي يف تلــك الفــرة ،رغم مــا كان
ـاع برازيليــة «خجولــة»
يبــدو عــى الســطح ،أحيانــاً ،مــن مسـ ٍ
لكــي تظهــر الربازيــل كمــا ولــو كانــت ملتزمــة «بالحــل العــادل
25
للقضيــة الفلســطينية».
لكــن األمــر قــد تغــر «نســبياً» يف عهــد الرئيــس ســليفا،
وســبب هــذا التغــر النســبي هــو اســراتيجية السياســة
الخارجيــة التــي تبنتهــا الربازيــل منــذ العــام  ،2003والخاصــة
بتعزيــز عالقــات الربازيــل بالجنــوب (ومــن ضمــن هــذا الجنــوب
العالــم العربــي) ،ووراء هــذا التغيــر النســبي أســباب براغماتيــة
(اقتصاديــة يف األســاس) ،وليــس كمــا يتوهــم البعــض دوافــع
أيديولوجيــة.
فعندمــا فــاز الرئيــس ســليفا يف انتخابــات العــام 2002
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بــدأت الربازيــل تعلــن عــن نفســها بشــكل متــدرج كالعــب
أكثــر براغماتيــة وأعــى طموحـا ً مــن القــوى الالتينيــة املجــاورة،
وأقــوى تأثــرا ً يف امليــدان الــدويل .ومــن ثــم ،فقــد ســعت
الدبلوماســية الربازيليــة لتنشــط يف الســاحة العربيــة لتعزيــز
العالقــات السياســية وتمتــن الروابــط الثنائيــة .فرأينــا زيــارات
لرئيــس برازيــي للعالــم العربــي منــذ عقــود ،وملســنا تعبــرا ً
برازيلي ـا ً عــن «حقــوق الفلســطينيني ومعاناتهــم» بمفــردات لــم
26
يكــن يســتعملها كاردوســو أثنــاء واليتــه.
وبجانــب زياراتــه للعديــد مــن الــدول العربيــة ،فــإن الرئيس
ســليفا قــد عــن مبعوثـا ً خاصـا ً لــه يف الــرق األوســط ،وافتتــح
مكتبـا ً يف رام اللــه يمكــن من خاللــه مواصلــة العمــل الدبلومايس.
وبــدا املوقــف الربازيــي واضحـاً ،إذ وصفــت الخارجيــة الربازيلية
الوضــع يف فلســطني بأنــه احتــال ،وأوصــت بــرورة العمــل
عــى إيجــاد «حــل عــادل للمعانــاة الفلســطينية».
إىل ذلــك ،فقــد زادت حــدة التوتــر بــن واشــنطن والربازيــل
بدخــول العمــاق الجنــوب أمريكــي مناطــق الســيطرة األمريكيــة.
وبالفعــل بــدأ ســليفا بالظهــور خفيــة يف بــادئ األمــر ثــم أكثــر
عالنيــة وقــوة يف الــراع اإلرسائيــي  -الفلســطيني .فقد اســتقبل
كالً مــن وزيــر خارجيــة إرسائيــل ،وقتــذاك ،أفيغــدور ليربمــان،
ورئيــس الدولــة العربيــة الراحــل شــيمون برييــس ،ثــم رئيــس
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس؛ يف محاولــة منــه لفــرض
نفــوذه كعامــل مؤثــر عــى الســاحة الدوليــة ،ورجــل ســام
يف املنطقــة .ففــي آذار  ،2010قــام ســليفا بزيــارة إلرسائيــل
واألرايض الفلســطينية واألردن .وقــد القــى استحســان الجميــع،
ـن وســيطا ً يمكــن الوثــوق بــه ،معتمــدا ً
إذ بــدا بعيــون الطرفـ َ
27
نهج ـا ً مســتقالً عــن الواليــات املتحــدة.
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بانتشــار األيديولوجيــا اليمينيــة والشــعبوية املتطرفــة يف
عديــد دول العالــم ،ومنهــا الربازيــل ،رسعــان مــا لبثــت األحــزاب
اليمينيــة الربازيليــة تفــوز يف االنتخابــات وتعلــن تأييدهــا
إلرسائيــل .ويُعــزى هــذا التحــول الســيايس إىل مجموعــة عوامــل،
منهــا صعــود ظاهــرة اليمــن املتطــرف عاملي ـاً ،خصوصــا بعــد
انتخــاب الرئيــس األمريكــي ترمــب يف العــام  ،2016وتعمــق
تأثــر اليمــن يف كل مــن فرنســا وإيطاليــا وأملانيــا ،إىل جانــب
مــا أصــاب أحــزاب اليســار والوســط التــي حكمــت الربازيــل
مــن ســوء األداء االقتصــادي وتفــي الفســاد وتغــول الجريمــة
والعنــف عــى نطــاق واســع ،مــا أثــار شــكال ًمــن أشــكال
الغضــب واإلحبــاط واالســتفزاز ،وأشــعل لهيــب الشــعبوية
اليمينيــة ،كمــا أنــه أســهم يف إعــادة رســم مالمــح جديــدة

للوطنيــة والقوميــة الربازيليــة وانعكاســاتها عــى االقتصــاد
28
والسياســة الخارجيــة.
وبانتهــاء حكــم حــزب العمــال بعــد  13عامًــا ،عقــب
عــزل ديلمــا روســيف يف  2016عــى نحــو مثــر للجــدل،
أصبــح نائــب الرئيــس ميشــال تامــر ،زعيــم حــزب الحركــة
الديمقراطيــة الربازيليــة ،الرئيـ َ
ـس املؤقــت ،وتحالــف مــع أحــزاب
اليمــن لتشــكيل حكومتــه .ويف خــال أقــل مــن عــام عــى
توليــه الرئاســة ،عــن الرئيــس الربازيــي ميشــيل تامــر وزيــري
خارجيــة متتالــن .األول ،خوســيه ســرا ،وهــو حاكــم ســابق لـــ
ســاو باولــو ( ،)2010 - 2007عُ ــرف بعالقتــه الطويلــة األمــد
مــع منظمــات برازيليــة  -يهوديــة مواليــة إلرسائيــل وموظفــن
إرسائيليــن .وقــد أعلــن يف حزيــران  ،2016أن دولتــه ســتعيد
التفكــر يف تصويتهــا املؤيــد لقــرار اليونســكو بشــأن القــدس
و»فلســطني املحتلــة» .فهــذا القــرار الــذي لــم يذكــر عالقــة
اليهــود بـــ «جبــل الهيــكل» يف القــدس (املســجد األقــى) ،والذي
حــث إرسائيــل عــى وقــف «اعتداءاتهــا واســتخدام الوســائل غــر
الرشعيــة ضــد حريــة العبــادة وإمــكان الوصــول إىل املقدســات»،
29
أغضــب الحكومــة اإلرسائيليــة.
ويف شــباط  ،2017اســتقال خوســيه ســرا مــن منصبــه
متعلــاً بمشــكالت صحيــة ،وعُ ــن ألويســيو نونيــس ،وزيــرا ً
جديــدا ً للخارجيــة ،وهــو عضــو مجلــس الشــيوخ ســابقاً،
ويشــاطر ســرا التوجهــات ذاتهــا .فقــد حافــظ نونيــس عــى
عالقــات وثيقــة مــع املنظمــات اليهوديــة الربازيليــة املواليــة
إلرسائيــل ،ورصح بأنــه يعتــر «نــزع رشعيــة دولــة إرسائيــل
شــكالً مــن أشــكال املعــاداة للســامية» .وعــى الرغــم مــن
خلفيتــه هــذه ،وملفاجــأة اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،فــإن الربازيــل
صوتــت مــرة أخــرى ملصلحــة مســودة قــرار ينتقــد «الحفريــات
وشــق األنفــاق واملشــاريع اإلرسائيليــة يف القــدس الرشقيــة» .لكــن
بحســب نونيــس ،فــإن حكومــة تامــر عملــت عــى «إزالــة نقــاط
30
املــروع األكثــر إشــكالية».
وبصعــود اليمــن املحافــظ يف الربازيــل يف انتخابــات ،2018
وانتخــاب جايــر بولســونارو رئيسـا ً بــرز التحــول الربازيــي نحو
بشــكل واضــح وجــريء .فعقــب انتخابــه «غــازل»
إرسائيــل
ٍ
بولســونارو إرسائيــل ،ووعــد بنقــل ســفارة بــاده إىل القــدس،
وبتغيــر نمــط التصويــت الربازيــي يف األمــم املتحــدة لصالــح
إرسائيــل 31.قــام هــذا الرئيــس الربازيــي الجديــد بزيــارة إىل
إرسائيــل أكــد فيهــا تبنيــه سياســة جديــدة برازيليــة يف الــراع
الفلســطيني  -اإلرسائيــي ،عــر عنهــا بعبــارة «أنــا أحــب
إرسائيــل» .وأظهــر بولســونارو خــال زيارتــه كل مشــاعر
الحــب والــوالء للدولــة العربيــة ممثلــة برئيــس وزرائهــا

وبصعود اليمين المحافظ في البرازيل في انتخابات  ،2018وانتخاب جايير بولسونارو
بشكل واضح وجريء .فعقب انتخابه «غازل»
رئيسًا برز التحول البرازيلي نحو إسرائيل
ٍ
بولسونارو إسرائيل ،ووعد بنقل سفارة بالده إلى القدس ،وبتغيير نمط التصويت
البرازيلي في األمم المتحدة لصالح إسرائيل.

نتنياهــو ،حيــث كان هــذا األخــر ،إضافــة إىل الرئيــس األمريكــي
ترمــب مــن النمــاذج السياســية اليمينيــة املحافظــة التــي أعجــب
بهــا بولســونارو وحولهــا إىل قــدوات سياســية .ومــن أخطــر مــا
يف هــذا األمــر أنــه قــد يكــون هنــاك مــا يشــبه أثــر «الدومينــو»،
32
بحيــث تلحــق دول يف أمــركا الالتينيــة بالربازيــل.
وقــد حــاول الرئيــس الربازيــي خــال زيارتــه إلرسائيــل
التشــديد عــى أهميــة العالقــة االســراتيجية التــي تربطــه
بإرسائيــل ،ليــس فقــط اســراتيجيا ً وسياســياً ،وإنمــا ،أيضــاً،
دينيـا ً وروحيـاً ،عــى اعتبــار أن إرسائيــل دولــة قائمــة يف «أرض
امليعــاد» ،وســتكون مقدمــة النبعــاث الســيد املســيح كمــا يعتقــد
33
بولســونارو يف املســتقبل.
بــدوره ،خاطــب نتنياهــو الرئيــس الربازيــي بلغــة جمعــت
بــن العبــارات الشــخصية والحــب اإلســراتيجي والتعــاون
املســتقبيل بــن البلديــن ،خصوصــا يف قضايــا األمــن ومحاربــة
اإلرهــاب وبيــع الســاح ونقــل التكنولوجيــا واالســتثمار يف
قطاعــات التكنولوجيــا العاليــة والتكنولوجيــا الزراعيــة .كمــا
شــدد نتنياهــو عــى أهميــة التعــاون يف قطاعــات الرشطــة
واألمــن الداخــي وســيادة القانــون.

البرازيل وقرارات األمم المتحدة
يف عــام  1947صوتــت األمــم املتحــدة عــى تقســيم فلســطني،
عــر القــرار ( ،)181إىل دولــة يهوديــة وأخــرى عربيــة ،حيــث
أيــدت الربازيــل هــذا القــرار األممــي 34.ويف أيــار  1949صــدر
القــرار رقــم  273بقبــول عضويــة إرسائيــل يف األمــم املتحــدة
بأغلبيــة  37صوتــا ً ومعارضــة  12صوتــا بينهــا الربازيــل،
وامتنــاع  9عــن التصويــت ،حيــث أيــد القــرار  18مــن دول
أمــركا الالتينيــة ،وامتنعــت اثنتــان عــن التصويــت.
وعقــب الحــرب العربيــة  -اإلرسائيليــة يف عــام  1967تزعمــت
بلــدان أمــركا الالتينيــة املوقــف األمريكــي يف األمــم املتحــدة
خــال تلــك األزمــة .وكان مــروع قــرار أمــركا الالتينيــة الــذي
قــدم إىل الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة التــي عقــدت يف

آب عــام  1967هــو مــروع القــرار الوحيــد الــذي وافقــت عليــه
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الواليــات املتحــدة ولــم ترفضــه إرسائيــل.
اقــرح وزيــر خارجيــة الربازيــل ،هوزيــه دي بنتــو ،صيغــة
للســام كان محورهــا تســوية مشــكلة الالجئــن ،وانســحاب
القــوات اإلرسائيليــة ،وحريــة املالحــة يف مضايــق تــران ،واعرتاف
الــدول العربيــة بإرسائيــل ،وفتــح قنــاة الســويس أمــام ســفن
جميــع الــدول ،ووضــع القــدس تحــت إدارة دوليــة دائمــة ،ثــم
أخــراً ،مفاوضــات لتســوية جميــع املشــكالت املتعلقــة تُجريهــا
األطــراف املعنيــة.
وبحلــول أواخــر الســتينيات ،حدثــت تغــرات جوهريــة يف
النظــام العاملــي ،ويف نظــام الــدول األمريكيــة الالتينيــة ،ويف
النظــام الــرق أوســطي أدت يف النهايــة إىل حــدوث بعــض
التغيــرات األساســية يف توجهــات دول أمــركا الالتينيــة إزاء
الــراع العربــي  -اإلرسائيــي.
عــى الصعيــد العاملــي ،ســاعد التحــرك نحــو اســرخاء
الحــرب البــاردة والتخلخــل التدريجــي يف البنيــان الثنائــي
للنظــام الــدويل عــى إضعــاف قبضــة الواليــات املتحــدة عــى
دول أمــركا الالتينيــة .فعــى ســبيل املثــال ،ظهــرت أوروبــا
كبديــل محتمــل للواليــات املتحــدة .وعــاوة عــى هــذا ،أدى
انشــغال الواليــات املتحــدة بحــرب فيتنــام إىل إبعــاد اهتمامهــا
عــن شــؤون أمــركا الالتينيــة .وعــى صعيــد الــدول األمريكيــة
الالتينيــة ،اتبعــت واشــنطن ،يف عهــد حكومــة نيكســون ،سياســة
مرســومة؛ هدفــت إىل تخفيــف تدخــل الواليــات املتحــدة يف
شــؤون أمــركا الالتينيــة مــن خــال املســاعدة االقتصاديــة كمــا
36
حددهــا حلــف برنامــج التقــدم.
وعــى صعيــد الــرق األوســط ،فــإن الزيــادة الضخمــة يف
القــوة املاليــة للــدول العربيــة املنتجــة للنفــط ،نتيجــة لتضاعــف
أســعار البــرول ،قدمــت بدي ـاً مهم ـا ً لــدول أمــركا الالتينيــة،
إذ حاولــت عــدد كبــر مــن دولهــا تخفيــف العــبء عــن كاهــل
اقتصاداتهــا بتحســن عالقاتهــا التجاريــة مــع الــدول العربيــة
النفطيــة.
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وعلى صعيد الشرق األوسط ،فإن الزيادة الضخمة في القوة المالية للدول العربية
ً
المنتجة للنفط ،نتيجة لتضاعف أسعار البترول ،قدمت بديال مهمًا لدول أميركا
الالتينية ،إذ حاولت عدد كبير من دولها تخفيف العبء عن كاهل اقتصاداتها
بتحسين عالقاتها التجارية مع الدول العربية النفطية.
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وبالطبــع ،أدت زيــادة حجــم املعامــات االقتصاديــة بــن
العــرب وأمــركا الالتينيــة إىل حــدوث تغيــر واضــح يف سياســات
دول أمــركا الالتينيــة تجــاه الــراع العربــي  -اإلرسائيــي.
ويف حــال طبقنــا معيــار املوقــف الســيايس لبلــدان أمــركا
الالتينيــة مــن الــراع العربــي اإلرسائيــي يف األمــم املتحــدة،
فإننــا نســتطيع أن نقســم ذلــك إىل ثــاث مجموعــات رئيســة:
املجموعــة األوىل :هــي املجموعــة املؤيــدة إلرسائيــل ،وتتكــون،
أساس ـاً ،مــن بلــدان أمــركا الوســطى وجــزر الهنــد الغربيــة.
أمــا املجموعــة الثانيــة ،فتضــم دوال ً مثــل املكســيك واألرجنتــن
وفنزويــا ،حيــث تعــرض التأييــد التقليــدي إلرسائيــل لتــآكل
واضــح منــذ عــام  1973يف هــذه الــدول .واملجموعــة الثالثــة،
فتشــتمل عــى البلــدان املؤيــدة للعــرب نســبياً ،وتضــم الربازيــل،
37
تشــييل ،وبــرو.
وكانــت سياســة الربازيل تجــاه الــراع العربي ــــ اإلرسائييل
أكثــر تأييــداً؛ نظــرا ً لعالقاتهــا االقتصاديــة القويــة مــع العالــم
العربــي ،وخصوصــا ً مــع البلــدان العربيــة املنتجــة للنفــط
ومــر .وقــد كــرر منــدوب الربازيــل لــدى األمــم املتحــدة
عــرض سياســته عــى النحــو التــايل« :إن الحكومــة الربازيليــة
تعــرف بالحقــوق الرشعيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني يف
تقريــر املصــر والســيادة ،ونحــن نعتــر ممارســة الشــعب
الفلســطيني لهــذه الحقــوق رشطــا ً أساســيا ً لتحقيــق ســام
عــادل يف املنطقــة ،وأي حــل آخــر ســيكون غــر حقيقــي ولــن
ً 38
يــؤدي إىل لزيــادة األمــور ســوءا».
وخــال مناقشــات الــدورة  35للجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة أعــاد املنــدوب الربازيــي تأكيــد سياســة بــاده عــى
النحــو التــايل« :ضمــان الحــق الثابــت للشــعب الفلســطيني يف
العــودة ،وحقــه يف تقريــر املصــر واالســتقالل يف فلســطني وفقـا ً
للميثــاق وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة ،ورضورة مشــاركة
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف مفاوضــات الســام ،وحــق
جميــع دول املنطقــة يف الحيــاة داخــل حــدود آمنــة ومعــرف
39
بهــا».

موقف البرازيل من قضايا الصراع
بعــد أن حددنــا التصنيــف العــام لسياســات الربازيــل تجــاه
الــراع العربــي  -اإلرسائيــي ،ندلــف إىل الحديــث عــن ســلوك
الربازيــل يف اقرتاعــات األمــم املتحــدة إزاء عــدد مــن قضايــا هــذا
الــراع .وســوف نســلط الضــوء عــى أربــع قضايــا رئيســة،
تتمثــل يف :طبيعــة الصهيونيــة ،القــدس ،ومعاهــدة الســام
املرصيــة  -اإلرسائيليــة ،ثــم حقــوق الفلســطينيني.

ً
أوال :الصهيونية
عــى الرغــم مــن أن معظــم دول أمــركا الالتينيــة رفضــت
قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  3379الــذي وصــف الصهيونيــة
بأنهــا شــكل مــن أشــكال العنرصيــة ،إال أن الربازيــل واملكســيك،
وهمــا الدولتــان الرئيســيتان يف أمــركا الالتينيــة اللتــان تشــكالن
أكثــر مــن نصــف عــدد ســكان أمــركا الالتينيــة ،كانتــا مــن
الــدول املؤيــدة للقــرار.
وقــد ســعى اللوبــي الصهيونــي يف أمــركا الالتينيــة ســعيا ً
حثيثــا ً يف محاولــة للتأثــر عــى حكومــات أمــركا الالتينيــة
املعنيــة حتــى تعــارض القــرار .ويف الربازيــل دفــع هــذا األمــر
الحكومــة إىل التنديــد باللوبــي الصهيونــي بوصفــه «غــر
وطنــي» إىل حــد اتهــام وزيــر الخارجيــة ،أنطونيــو داســلفريا،
الجاليــة اليهوديــة الربازيليــة بوضــع املصالــح اإلرسائيليــة فــوق
املصالــح الربازيليــة.
ومــن القــرارات األمميــة التــي وقفــت فيهــا الربازيــل لصالــح
القضيــة الفلســطينية نذكــر اآلتــي:
•القــرار رقــم  :)E(169/35وهــو القــرار الــذي نــدد
بأقــوى العبــارات بإصــدار إرسائيــل «القانــون األســايس»
بشــأن القــدس.
•القــرار  :)B(169/35وهــو القــرار الــذي أعلــن الرفــض
التــام لجميــع االتفاقيــات الجزئيــة واملعاهــدات املنفصلــة
التــي تشــكل عدوان ـا ً صارخ ـا ً عــى الشــعب الفلســطيني.

خاتمة القول ،هنا ،إن التحول إلى اليمين في أميركا الالتينية ال يخدم مصلحة
ً
خصوصا في البرازيل واألرجنتين وتشيلي ،ذات الثقل
القضية الفلسطينية،
ً
اإلقليمي والدولي ،وسيمثل تغييرا في النهج المتعاطف والمساند للفلسطينيين
مقارنة بالماضي القريب.

يُشــار ،هنــا ،إىل أن الربازيــل امتنعــت عــن التصويــت عــى
هــذا القــرار.
•القــرار رقــم  :)A(169/35وهــو قــرا ٌر جــدد التأكيــد عــى
الحقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني؛ بمــا فيهــا حقــه
يف تقريــر املصــر ،وحقــه يف اشــراك منظمــة التحريــر
الفلســطينية يف جميــع املؤتمــرات املتعلقــة بالــرق
األوســط.
•القــرار رقــم  ،)E( 13/35وهــو قــرار دعــا إرسائيــل
إىل اتخــاذ خطــوات فوريــة إلعــادة جميــع الســكان
الفلســطينيني املرشديــن.

ثالثًا :المعاهدة المصرية  -اإلسرائيلية
إن معاهــدة الســام املرصيــة  -اإلرسائيليــة يف عــام 1978
وضعــت بلــدان أمــركا الالتينيــة يف مــأزق .فقــد طلــب العــرب
مــن دول أمــركا الالتينيــة التــي تؤيــد القضيــة الفلســطينية
أن تديــن بلــدا ً عربيــا ً هــو مــر .وبالتبعيــة تديــن الجهــود
األمريكيــة التــي بُذلــت مــن أجــل تحقيــق تلــك املعاهــدة .ولــذا،
امتنعــت كل دول أمــركا الالتينيــة ،تقريبــاً ،عــن التصويــت
خــال االقــراع عــى القــرار رقــم  189/85الــذي يديــن جميــع
االتفاقيــات الجزيئــة .وكانــت الربازيــل مــن الــدول التــي أدانــت
تلــك االتفاقيــة.

ثانيًا :القدس

رابعًا :حقوق الشعب الفلسطيني

املعــروف أن دول أمــركا الالتينيــة ترفــض الوجــود
اإلرسائيــي يف القــدس ،وتدعــو إىل تدويــل املدينــة .ويرجــع
الســبب الرئيــس يف ذلــك إىل عقيدتهــا الكاثوليكيــة التــي
تجعلهــا عــى درجــةٍ عاليــة مــن الحساســية آلراء البابــا
يف الشــؤون الدوليــة ،ومــن ثــم ،فإنــه عــى الرغــم مــن
تأييدهــا القــوي التقليــدي إلرسائيــل يف عقــدي الخمســينيات
والســتينيات إال أن بلــدان أمــركا الالتينيــة ،يف ظــل توجيــه
الفاتيــكان ،كانــت أكثــر ثباتــا ً عــى دعوتهــا إىل وضــع
القــدس كلهــا تحــت الســيطرة الكاملــة ،والفعالــة لألمــم
املتحــدة .وواصلــت الدعــوة إىل التدويــل خــال مناقشــات
الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف
عــام .1967
وتمشــيا ً مــع هــذا التقليــد ،عارضــت بلــدان أمــركا
الالتينيــة ضــم إرسائيــل للقطــاع العربــي مــن القــدس ،ويف
عــام  1980أيــدت  26دولــة مــن أمــركا الالتينيــة قــرارا ً
يديــن إصــدار إرسائيــل قانونهــا األســايس الخــاص بالقــدس،
وامتنعــت أربــع دول .وعــاوة عــى هــذا ،أعلنــت دول أمــركا
الالتينيــة التــي كانــت ســفاراتها يف القــدس رفضهــا للقــرار
اإلرسائيــي بــأن نقلــت ســفاراتها إىل تــل أبيــب.

دون معارضــة وامتنــاع  12عــن التصويــت عــى تأكيــد حــق
تقريــر املصــر للشــعب الفلســطيني والعربــي ،وإرشاك منظمــة
التحريــر الفلســطينية يف جميــع املؤتمــرات املتعلقــة بأزمــة الــرق
األوســط .وكانــت الدعــوة قــد وجهــت إىل املنظمــة للمشــاركة يف
جهــود الســام يف الــرق األوســط يف عــام  ،1975بموافقــة 13
صوتـا ً ضــد  3أصــوات وامتنــاع  ،9مــع العلــم أن الربازيــل كانــت
40
مــن بــن الــدول التــي وافقــت عــى تلــك الدعــوة.
خاتمــة القــول ،هنــا ،إن التحــول إىل اليمــن يف أمــركا
ً
خصوصــا
الالتينيــة ال يخــدم مصلحــة القضيــة الفلســطينية،
يف الربازيــل واألرجنتــن وتشــييل ،ذات الثقــل اإلقليمــي والــدويل،
وســيمثل تغيــرًا يف النهــج املتعاطــف واملســاند للفلســطينيني
مقارنــة باملــايض القريــب ،عندمــا أبــدت أغلبهــا تضامنًــا أكثــر
مــع الشــعب الفلســطيني باتخــاذ إجــراءات مــن قبيــل االعــراف
بدولــة فلســطني ،وإدانــة العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة،
والتصويــت لصالــح فلســطني يف األمــم املتحــدة ،وحتــى تعليــق
العالقــات الديبلوماســية مــع إرسائيــل .كمــا يعــزز مــن مكانــة
إرسائيــل إقليميًــا ودوليًــا يف أمريكيــا الالتينيــة بعــد ســنوات مــن
انحســار تأثريهــا هنــاك.

يف عــام  1980وافقــت دول أمــركا الالتينيــة بأغلبيــة  18صوتا ً
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يرى البعض أن وعود بولسونارو بنقل سفارة بلده إلى القدس ليس مجرد إظهار
«للنوايا الحسنة» تجاه ترامب فقط ،بل محاولة لتشتيت االنتباه بعيدًا عن المشاكل
الداخلية في البرازيل ،إلى جانب مجاراة التكتل اإلنجيلي المسيحي الذي يرى فيه
بولسونارو رصيدًا انتخابيًا وسياسيًا في المستقبل.

البرازيل بين السفارة و«المسيحية الصهيونية»!
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يُشــكل إعــان الرئيــس الربازيــي الجديــد جايــر بولســونارو
ً
موقفــا جديــدًا،
نيتــه نقــل الســفارة الربازيليــة إىل القــدس
وعالمــة فارقــة يف العالقــات الفلســطينية  -الربازيليــة ،ســيضع
الفلســطينيني أمــام خيــارات صعبــة 41.مثــل هــذا اإلعــان قــد
يُحــدث تغــرا ً خــال الفــرة املقبلــة يف عالقــات الربازيــل مــع
42
العالــم العربــي وقضيتــه الفلســطينية.
ويــرى بولســونارو إن هــذا النقــل يف «خدمــة املصالــح
الربازيليــة وخدمــة عمليــة الســام ،خصوصــا أن هنــاك انســدادا ً
سياســيا ً يف املفاوضــات بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن،
وأن الربازيــل هــي األقــدر عــى ترتيــب أولويــات سياســاتها
الخارجيــة وخياراتهــا االســراتيجية» 43.ويف مقابلــة لــه مــع
صحيفــة» إرسائيــل اليــوم» ذكــر بــأن نقــل الســفارة الربازيليــة
إىل القــدس ليــس جــزءا ً مــن حملتــه االنتخابيــة فقــط ،وإنمــا
سيجســده عــى أرض الواقــع ،ألن الربازيــل دولــة ذات ســيادة
ولهــا مصالحهــا واعتباراتهــا االســراتيجية ،ويف الوقــت نفســه
يعتــر إرسائيــل دولــة ذات ســيادة أيض ـاً ،ومــن حــق الدولتــن
أن تتفقــا عــى الرتتيــب املناســب ملصالحهمــا املســتقبلية يف ضــوء
44
عالــم متالطــم األمــواج ومتداخــل املصالــح واالعتبــارات.
وأكــد الرئيــس بولســونارو أنــه ال يعتقــد أن األمــر ســيؤدي
إىل «أجــواء مشــحونة» يف العالقــات بــن الربازيــل والــرق
األوســط ،مشــرا ً إىل أن بــاده «تكــن أكــر قــدر مــن االحــرام
لشــعب إرسائيــل وللشــعب العربــي وال تريــد إثــارة مشــاكل مــع
أحــد» .وأوضــح« :نريــد تبــادل التجــارة مــع الجميــع والســعي
إىل حلــول ســلمية ملعالجــة املشــاكل» .ويف ذات الســياق ،أكــد
مستشــار األمــن القومــي لـــ بولســونارو ،الجنــرال املتقاعــد
«أوجوســتو هيلينــو» ،أنــه ال يعتقــد أن الصــادرات ســتتعرض
للتهديــد ،مشـرًا إىل قيــام الدبلوماســيني الربازيليــن بالعمــل مــع
45
الــركاء التجاريــن يف الــرق األوســط لتهدئــة مخاوفهــم.
وبترصيحــات الرئيــس بولســونارو بشــأن نيتــه نقــل ســفارة
بــاده ،تدخــل العالقــات الربازيليــة اإلرسائيليــة مرحلــة جديــدة

مــن التحســن والتطــور ،عقــب عقــود طويلــة مــن التوتــر
والرتاجــع خــال فــرة حكــم تيــار اليســار للربازيــل ،الــذي دعــم
قادتــه القضيــة الفلســطينية يف مختلــف املحافــل الدوليــة ،كمــا
ســاندت الحكومــات اليســارية الربازيليــة مطالــب الفلســطينيني
يف إقامــة دولتهــم املســتقلة.
ويــرى البعــض أن وعــود بولســونارو بنقــل ســفارة بلــده إىل
القــدس ليــس مجــرد إظهــار «للنوايــا الحســنة» تجــاه ترامــب
فقــط 46،بــل محاولــة لتشــتيت االنتبــاه بعيــدا ً عــن املشــاكل
الداخليــة يف الربازيــل ،إىل جانــب مجــاراة التكتــل اإلنجيــي
املســيحي الــذي يــرى فيــه بولســونارو رصيــدا ً انتخابيــا ً
وسياســيا ً يف املســتقبل.
ومــن املنظــور الربازيــي ،يقــع قــرار نقــل ســفارة الربازيــل
مــن تــل أبيــب إىل القــدس يف صلــب التحالــف الربازيــي األمريكــي
املرتقــب ،وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد أثــار مخــاوف الكثــر
مــن القــوى الداخليــة؛ إذ يعتقــد البعــض يف املؤسســة العســكرية
أن القــرار ســيضع الربازيــل يف قلــب األزمــات الجيوسياســية
األكثــر حساســية يف منطقــة الــرق األوســط ،مــا قــد يزيــد مــن
خطــر وقــوع هجمــات إرهابيــة ضــد الربازيليــن .يف حــن يعتــر
الليرباليــون االقتصاديــون ولوبــي القطــاع الزراعــي ،أن هــذه
الخطــوة مــن شــأنها أن تــؤدي إىل فقــدان الربازيــل لهيمنتهــا
عــى ســوق اللحــوم الحــال يف العالــم ،وكذلــك لحصتهــا يف
أســواق الــدول العربيــة ،التــي تُعــد مــن املســتوردين الرئيســيني
47
للحــوم الربازيليــة.
وتخــى بعــض القــوى الداخليــة يف الربازيــل مــن أن تُعــرض
تعهــدات بولســونارو باقتفــاء ُخطــى الرئيــس األمريكــي «دونالــد
ترمــب» ونقــل ســفارة الربازيــل مــن تــل أبيــب إىل القــدس،
العالقــات التجاريــة الجيــدة مــع العــرب ملخاطــر جمــة .وكان
ذلــك واضحً ــا مــع قــرار مــر إلغــاء زيــارة وزيــر الخارجيــة
الربازيــي إىل القاهــرة مؤخـ ًرا ،كمــا بعــث األمــن العــام لجامعــة
الــدول العربيــة «أحمــد أبــو الغيــط» رســالة إىل الرئيــس
الربازيــي الجديــد أكــد فيهــا أن ترصيحــات األخــر بشــأن نقــل

ســفارة بــاده «موضــع انزعــاج كبــر مــن جانــب العــرب»،
كــون الربازيــل «دولــة ذات ســمعة طيبــة يف احــرام القانــون
الــدويل» .وأشــار إىل أن الربازيــل «تجمعهــا والــدول العربيــة
عالقــات قديمــة ومتشــعبة قائمــة عــى االحــرام والتعــاون
املتبادلــن» ،مضيفــا ً «أن مثــل تلــك الخطــوة ينبغــي تدبرهــا
جي ـدًا قبــل اتخــاذ قــرار بشــأنها ملــا لهــا مــن أهميــة محوريــة
للجانــب العربــي ،ومــن تداعيــات محتملــة عــى العالقــات
48
واملواقــف العربيــة مــع أي طــرف».
وضمــن الجهــود الفلســطينية الراميــة إىل الضغــط عــى
الرئيــس الربازيــي الجديــد لتغيــر موقفــه ،أجــرى الرئيــس
محمــود عبــاس اتصــاالت مــع امللــك الســعودي ســلمان بــن
عبــد العزيــز ،والرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ،مــن
أجــل الضغــط عــى الرئيــس الجديــد للرتاجــع عــن قــرار نقــل
49
الســفارة ،الــذي وصفــه الرئيــس عبــاس «بالخطــر».
وقالــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر حنــان
عــراوي أن ترصيحــات بولســونارو املتعلقــة بنقــل الســفارة
الربازيليــة إىل القــدس خطــوة اســتفزازية ،وغــر قانونيــة ،كمــا
تعــد خرق ـا ً للقانــون الــدويل ،وســتكون لهــا تداعيــات خطــرة
عــى االســتقرار واألمــن يف منطقــة الــرق األوســط ،محــذرة يف
الوقــت ذاتــه مــن تحالــف يمينــي عــى مســتوى العالــم الغربــي،
يأتــي يف إطــار االصطفــاف الشــعبوي ،الفــايش والعنــري،
50
ومــردود ذلــك عــى العالــم العربــي.
ودعــا وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض املالكــي ،يف
كلمــة ألقاهــا يف االجتمــاع التحضــري للقمــة العربيــة التنمويــة
واالقتصاديــة الرابعــة ،الــذي عقــد يف بــروت يف كانــون الثانــي
 ،2019الربازيــل إىل «االمتنــاع عــن اتخــاذ أي مواقــف أو قــرارات
تخــل باملكانــة القانونيــة ملدينــة القــدس» .كمــا زار وفــد كنــي
فلســطيني الربازيــل للتعبــر عــن قلــق الكنائــس واملســيحيني يف
فلســطني مــن نيــة الربازيــل نقــل الســفارة إىل القــدس.
ويف مقابــل ذلــك ،رحبــت بعــض القــوى الربازيليــة بهــذا
القــرار ،وكان يف مقدمتهــا «املســيحيون اإلنجيليــون» الذيــن يبلــغ
عددهــم نحــو  50مليــون نســمة ،أي ثلــث املجتمــع الربازيــي،
ويدعمــون الحكومــة اإلرسائيليــة ،ويربطــون بــن عــودة اليهــود
إىل األرض املقدســة وإقامــة دولــة إرسائيــل وعــودة املســيح
51
املنتظــر.
يحظــى بولســونارو بدعــ ٍم مــن الكنائــس والشــخصيات
اإليفانجيليّــة يف الربازيــل ،التــي أصبــح تأثريهــا يتنامــى بشــكل
ملحــوظ بــن أوســاط املجتمــع الربازيــي ا ُملتديــن ذي األغلبيــة52.
تلعــب هــذه القــوة الكبــرة تلعــب دو ًرا مؤثــ ًرا ومتناميًــا يف
تعزيــز العالقــات مــع إرسائيــل ،وهــم الفئــة األكثــر تعصبًــا

جايــر بولســونارو مــع نتنياهــو يف القــدس املحتلــة :رشاكــة عميقــة
مــع اليمــن املتطــرف يف أمــركا وإرسائيــل.

إلرسائيــل دينيًــا وعقائديًــا مــن منطلــق الروايــة املســيحية
الصهيونيــة التــي يعتنقونهــا.
ً
ويعتــر أتبــاع هــذه الكنيســة أكثــر تأثــرا بكنائســهم يف
توجهاتهــم السياســية واالجتماعيــة مقارنــة بنظرائهــم مــن
أتبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة .وقــد وصــل بعــض أفرادهــا إىل
صفــوف النخــب االقتصاديــة والسياســية والربملانيــة يف الربازيــل،
وهــي تلعــب دو ًرا مؤثــ ًرا ومتناميًــا يف تعزيــز العالقــات مــع
إرسائيــل 53.فالتكتــل النيابــي األكــر يف الربازيــل بــدأ يــؤدي
دورا ً متعاظمــا ً بتوثيــق العالقــات بــن الساســة اليمينيــن
وإرسائيــل 54،مــع اإلشــارة إىل أن للجاليــة اليهوديــة يف الربازيــل
55
دو ٌر واســع يف توثيــق تلــك العالقــة.
وســواء أقــدم بولســونارو عــى نقــل الســفارة الربازيليــة إىل
القــدس يف الوقــت القريــب أم اعــرف بالقــدس أو الشــق الغربــي
منهــا عاصمــة إلرسائيــل ،فــإن نجــاح اليمــن يف االنتخابــات
الربازيليــة األخــرة ،وعالقتــه املتناميــة باملســيحية الصهيونيــة،
وســعيه إلعــادة توثيــق العالقــة مــع الواليــات املتحــدة ،ستشــكل
معوقــات كثــرة أمــام املصالــح الفلســطينية ،والحــركات
الشــعبية ومنظمــات املجتمــع املدنــي والنقابــات املنــارصة
للحقــوق الفلســطينية عــى الســاحة الربازيليــة؛ بمــا ال يســمح
لهــا بالعمــل والتضامــن مــع قضيــة فلســطني كمــا كان متاح ـا ً
يف عهــدي ســيلفا وروســيف ،يف ظــل عــدم اهتمــام الناخــب
الربازيــي بالشــؤون الخارجيــة ،وانشــغاله بشــؤونه الداخليــة
56
املتمثلــة بــردي األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة.
خالصــة القــول :إن طــرح موضــوع نقــل الســفارة الربازيليــة
إىل القــدس يف هــذه الفــرة ،ســيما يف ظــل قناعــة بولســونارو
التامــة بهــذه الفكــرة التــي كررهــا يف مناســبات عــدة؛ ســتفتح
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صفحــة جديــدة يف العالقــات الفلســطينية ـــــ الربازيليــة؛
ســيكون لهــا تأثــر واضــح يف مســتقبل العالقــات الثنائيــة،
وســتؤدي إىل تراجــع يف مواقــف الربازيــل الداعمة لحقوق الشــعب
الفلســطيني ،ونهايــة للتقليــد الديبلومــايس الــذي حافظــت عليــه
الربازيــل لســنوات بالتزامهــا بقــرارات األمــم املتحــدة حــول حــل
الدولتــن يف الــراع الفلســطيني  -اإلرسائيــي.

إسرائيل والبرازيل :السالح واالقتصاد
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ال ينفصــل الــدور الســيايس والدبلومــايس بــن الربازيــل
وإرسائيــل عــن الــدور العســكري واألمنــي ،خصوصــا مــع تنامي
الصناعــات العســكرية اإلرسائيليــة .وكمــا كان الدعــم الدبلومــايس
مــن قبــل دول أمــركا الالتينيــة مهمــا ً للحركــة الصهيونيــة يف
العــام  1947وإلرسائيــل يف ســنواتها األوىل يف ظــل رفــض العديــد
مــن الــدول العربيــة واإلســامية واآلســيوية ،وحتــى بعــض
دول أوروبــا الجنوبيــة ،لالعــراف بهــا وإقامــة عالقــات معهــا،
57
فالعالقــات العســكرية أصبحــت ذات أهميــة خاصــة إلرسائيــل.
وقــد تــم تصديــر مــا نســبته ثلــث إىل نصــف مبيعــات
إرسائيــل مــن الســاح ،يف أواســط الثمانينيــات إىل أمــركا
الالتينيــة ،وأن  18دولــة عــى األقــل مــن دول أمــركا الالتينيــة،
ومنهــا الربازيــل ،قــد اســتوردت أســلحة مــن إرسائيــل ،علمــا ً
أن األمــر لــم يقتــر عــى بيــع الطائــرات والبنــادق وأنظمــة
الســاح اإلرسائيليــة ،بــل تعــداه إىل دور استشــاري وتدريبــي
واىل إدارة عمليــات االســتخبارات ومحاربــة الثــوار يف « الحــرب
58
القــذرة» الداخليــة يف دولــة عديــدة مــن دول أمــركا الالتينيــة.
وعــززت صناعــات الســاح يف الربازيــل ،كــرى بلــدان أمــركا
الالتينيــة ،عالقاتهــا مــع رشكات الســاح اإلرسائيليــة ،عــى الرغــم
مــن املوقــف الســيايس النقــدي مــن قبــل الســلطة الربازيليــة
ملمارســات إرسائيــل يف األرايض املحتلــة واملحيــط الجغــرايف.
ويــورد خــر لوكالــة (يــو بــي آي) مــن تــل أبيــب يف ربيــع
العــام  2011أن إحــدى رشكات الصناعــة العســكرية اإلرسائيليــة
الكــرى «إلبيــت للنظــم» ربحــت عقــدا ً بقيمــة  85مليــون دوالر
لتطويــر طائــرات إف ــــ  5الربازيليــة ،كمــا لصناعــة مشــركة
للطائــرات بــدون طيــار ،مــع رشكــة صناعــة الطائــرات الربازيلية
«إمرباريــر» .وهــو عقــد تــم توقيعــه أثنــاء معــرض الســاح
والطــران األمريكــي الالتينــي الــذي أقيــم يف العــام 2011
يف ريــودي جانــرو .وتحــدث الخــر عــن عــدد مــن أشــكال
التعــاون األخــرى بــن رشكات التصنيــع العســكري اإلرسائيليــة
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والربازيليــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تشــارك صناعــة الدفــاع اإلرسائيليــة
يف الربازيــل يف تدريــب الرشطــة العســكرية وتجهيزهــا ،وهــي

التــي اتهمــت بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان كتعذيــب
املعتقلــن وقتلهــم .ويواجــه الشــباب الســود مــن األحيــاء
الفقــرة واملجتمعــات املهمشــة تهدي ـدًا بشــكل خــاص .وغالبًــا
مــا تســتخدم قــوات األمــن ،كذلــك ،القــوة املفرطــة لقمــع
االحتجاجــات .وبوســع الحــركات املؤيــدة للفلســطينيني أن تعــزز
رشاكاتهــا مــع منظمــات حقــوق اإلنســان واملنظمــات الشــعبية
ومنظمــات الضحايــا املنــددة بوحشــية الرشطــة لرفــض
الرشاكــة اإلرسائيلية-الربازيليــة القائمــة عــى العنرصيــة وعنــف
60
الرشطــة.
ويف ريــو دي جانــرو مثــا ٌل يوضــح هــذا التضامــن ،إذ
تُــدرب الرشكــة اإلرسائيليــة الدوليــة ألنظمــة الدفــاع واألمــن
( )ISDSالرشطــة يف األحيــاء الفقرية باتبــاع األســاليب ذاتهــا
املتبعــة يف قطــاع غــزة .وقــد أبرمــت عقـدًا مــع الســلطات لتأمني
دورة األلعــاب األوملبيــة  2016يف ريــو دي جانــرو .وحينهــا
تضافــرت حــركات فلســطينية مثــل الحملــة الشــعبية ملقاومــة
جــدار الفصــل واالســتيطان واللجنــة الوطنيــة للمقاطعــة
مــع حــركات يف ريــو تدافــع عــن حقــوق اإلنســان يف األحيــاء
الفقــرة وأطلقــوا حملـ ً
ـال مــن الفصــل
ـة بعنــوان «أوملبيــاد خـ ٍ
العنــري» بهــدف إلغــاء العقــد .وال تــزال الصفقــة قائمــة ،وال
تــزال الحملــة ضــد حضــور الرشكــة اإلرسائيليــة يف ريــو دي
61
جانريو مســتمرة.
وتتطلــع الربازيــل إىل االســتفادة مــن الخــرات اإلرسائيليــة
يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات ،وتعزيــز التعــاون يف مجــال
الســاح مــن خــال رشاء طائــرات إرسائيليــة مــن دون طيــار،
تســتخدمها قــوات األمــن الربازيليــة يف حربهــا املرتقبــة ضــد
عصابــات املخــدرات والجريمــة املنظمــة.
وتنــوي إرسائيــل بيــع طائــرات دون طيــار للربازيــل
الســتخدامها يف معركتهــا ضــد عصابــات اإلجــرام واملخــدرات
والتجــارة بالبــر يف املــدن الربازيليــة الكــرى ،كمــا تنــوي
إرسائيــل تدريــب الرشطــة وقــوى األمــن الربازيليــة عــى مواجهــة
هــذه العصابــات املنظمــة التــي تتخــذ مــن املــدن الكــرى
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وأعمــاق األدغــال مقــرا ً لهــا.
كمــا أن عالقــات الربازيــل مــع دولــة االحتــال ،وخصوصــا
العســكرية ،ال يمكــن وصفهــا بعالقــات «متوازنــة» ،فاتفاقيــة
التجــارة الحــ ّرة بينهمــا ،واتفاقيــة التعــاون األمنــي ،وكــون
الربازيــل هــي خامــس أكــر مســتورد للســاح اإلرسائيــي ،وفتــح
مكتــب للقــوات املســلحة الربازيليــة يف تــل أبيــب ،ورشاء رشكات
إرسائيليــة لصناعــات ســاح برازيليــة ،ومســاعدة الربازيــل لهــذه
الــركات يف التعاقــد مــع القــوات املســلحة لبلــدان أخــرى يف
أمــركا الالتينيــة ،إلــخ.

فهــذه عالقــات تنتهــك املــادة ( )4مــن الدســتور الربازيــي
التــي تنــص عــى بنــاء السياســة الخارجيــة عــى احــرام حقــوق
اإلنســان التــي تنتهكهــا دولــة االحتــال اإلرسائيــي يوميــا
وتنتهــك غريهــا مــن املواثيــق الدوليــة التــي وقعتهــا الربازيــل،
لكنهــا نمــوذج للعالقــات الفلســطينية الخارجيــة يذكــر بعهــد
مــى كان املوقــف مــن دولــة االحتــال هــو معيــار تحديــد
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هــذه العالقــات.
وبشــأن الجانــب االقتصــادي ،فقــد وقعــت إرسائيــل اتفاقيــة
تجــارة حــرة ،يف كانــون األول  ،2007مــع تكتل»مريكوســور»
(ســوق الجنــوب باإلســبانية) للتجــارة الحــرة يف جنــوب القــارة
الالتينيــة ،وهــو التكتــل الــذي كان يتشــكل عنــد انطالقتــه يف
التســعينيات مــن الربازيــل واألرجنتــن وأورغــواي وبارغــواي.
وجــرى التوقيــع األويل لهــذه االتفاقيــة بحضــور اســحق ليفــون،
ممثــل إرسائيــل يف منظمــة التجــارة الدوليــة .وهــي أول اتفاقيــة
بــن مريكوســور ودولــة خــارج القــارة.
وكان التبــادل التجــاري بــن إرسائيــل وهــذه الــدول اقــرب
مــن  1,6مليــار دوالر عــام  .2006ولقــد صادقــت الربازيــل عــى
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن إرسائيــل وتكتــل» مريكوســور»
قبــل جولــة الرئيــس الربازيــي يف الــرق األوســط بقليــل ،أي
يف أوائــل العــام  .2010وكانــت التجــارة الثنائيــة مــع إرسائيــل
قــد بلغــت  1,6مليــار دوالر يف العــام  2008مــع فائــض واضــح
لصالــح إرسائيــل .وهنــاك رغبــة لــدى الربازيــل يف توســيع
التجــارة إىل مجــاالت أخــرى غــر تجــارة األســلحة بــن البلديــن.
ويف هــذا اإلطــار ،احتــج الرئيــس الفلســطيني محمــود
عبــاس ،رســمياً ،حــن لقائــه مــع الرئيــس لــوال ســليفا
بكــون االتفــاق ال ينــص عــى اســتبعاد منتجــات املســتوطنات
اإلرسائيليــة .كمــا كانــت هــذه االتفاقيــة خيبــة أمــل كبــرة
للدبلوماســيني الفلســطينيني ،وللحــراك الداعــم لفلســطني أيضـاً،
ألن االتفاقيــة لــم تســتثن بضاعــة املســتوطنات مــن املعاملــة
الجمركيــة التفضيليــة ،وال ألزمــت إرسائيــل بذكــر مصــدر
املنتجــات املصنوعــة داخــل األرايض املحتلــة املــدارة إرسائيليــا
منــذ ســنة  .1967كمــا وقــد أرســل رئيــس الــوزراء الفلســطيني
ســام فيــاض يف العــام  2009رســائل إىل حكومــات األرجنتــن
64
والربازيــل ،للتذمــر مــن هــذه االتفاقيــة.
ويف العــام  2011أنهــت الربازيــل إجــراءات اتفاقيــة تجاريــة
مــع إرسائيــل ،وعــى إثرهــا زادت مســتويات ومجــاالت التجــارة
بــن البلديــن ،ال ســيما يف قطاعــات الرتبيــة والعلــوم والزراعــة
ومجــال الصحــة والطــب؛ لتصبــح الربازيــل أكــر رشيــك
65
تجــاري إلرسائيــل يف أمــركا الالتينيــة.

مالحظات ختامية
بنــا ًء عــى املشــاهدات والتحليــات املختلفــة ،وال ســيما
بعــد شــهور عــدة مــن اعتــاء الرئيــس اليمينــي بولســونارو
ســدة الحكــم يف الربازيــل ،فــإن هــذا الرئيــس سيســعى جــادا ً
لتطبيــق برنامجــه االنتخابــي بمــا يتعلــق بالسياســات الداخليــة
والعالقــات الخارجيــة لدولــة الربازيــل ،إال أن هــذا التغيــر لــن
يكــون جذريــا ً أو راديكاليــا ً يف الســنة األوىل عــى أقــل تقديــر.
مــن املتوقــع أن تتغــر سياســات الربازيــل الخارجيــة
املرتبطــة بفلســطني وقضيتهــا ،وبمــرح الــراع الفلســطيني
ـكل انقالبــي
ـــــ اإلرسائيــي لصالــح إرسائيــل ،لكــن ليــس بشـ ٍ
متهــور مــن قبــل الرئيــس بولســونارو .ســتبقى قضيــة نقــل
الســفارة الربازيليــة مــن تــل أبيــب إىل القــدس حــارضة يف
ترصيحــات املســؤولني الربازيليــن ،إال أن التوقعــات تشــر إىل
أن هــذا القــرار لــن يتــم اتخــاذه عــى أرض الواقــع يف الســنة
األوىل مــن حكــم بولســونارو .ويف حــال تــم اتخــاذ القــرار
ـكل جــدي فســيكون لــه تأثــرات ارتداديــة تأخــذ شــكل
بشـ ٍ
لعبــة الدومينــو ،إذ ســتتأثر دول أخــرى يف أمــركا الالتينيــة بهــذا
القــرار الربازيــي الخطــر ،بحيــث تقــوم بتبنــي الخطــة الربازيلية
الخطــرة نفســها.
ً
فلســطينياً ،يجــب التحــرك رسيعــا ضمــن رؤيــة
اســراتيجية شــاملة تتكامــل فيهــا الروايــة الفلســطينية
التاريخيــة واملســارات السياســية لعمليــة التســوية والعالقــات
االقتصاديــة الرتاكميــة التــي تربــط الربازيــل مــع الــدول
العربيــة واإلســامية ،بحيــث تتناغــم كل هــذه العوامــل
والفواعــل واملتغــرات بثنــي الربازيــل عــن هــذه الخطــوة غــر
املحســوبة سياســيا ً أو اقتصاديــاً.
ســتتحول الربازيــل يف عهــد الرئيــس بولســونارو مــن دولــة
لطاملــا تطلــع إليهــا الفلســطينيون كحليفــة ومســاندة لهــم
ومنــارصة لحقوقهــم املرشوعــة يف مواجهــة االنحيــاز املطلــق
إلرسائيــل مــن قبــل الواليــات املتحــدة ،وملتزمــة عــى مــدى
العقــود املاضيــة بالحيــاد والتوافــق الــدويل حيــال الــراع
الفلســطيني اإلرسائيــي ،بمــا فيــه وضــع مدينــة القــدس
الخــاص ،إىل دولــة تتبنــى مواقــف داعمــة ومؤيــدة إلرسائيــل،
ومتنكــرة اللتزاماتهــا الدوليــة ولحكومتهــا الســابقة التــي
ـق تــام
اعرتفــت رســميًا بفلســطني كدولــة ،مــا يجعلهــا يف توافـ ٍ
مــع توجهــات إدارة الرئيــس ترمــب التــي خرجــت عــن املوقــف
الرســمي املتعــارف عليــه لــإدارات األمريكيــة املتتاليــة فيمــا
يخــص الــراع الفلســطيني  -اإلرسائيــي.
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 .ال يختلــف الباحثــون يف حقــل العالقــات الدوليــة عــى أن بنيــة النظــام
الــدويل تشــهد يف املرحلــة الراهنــة تغــرات هيكليــة يف تــوازن القــوى
التقليــدي تؤثــر كمــا ً وكيفــا ً عــى مجمــل التفاعــات بــن الفاعلــن
الدوليــن ،ومــن ثــم عــى طبيعــة القواعــد الحاكمــة لهــذه التفاعــات.
وتعــززت قناعــة هــؤالء الباحثــن عــى إثــر تداعيــات األزمــة املاليــة
العامليــة ،وتصاعــد أهميــة قضايــا دوليــة عامليــة غــر تقليديــة ،تتجــاوز
آثارهــا الســلبية الحــدود السياســية للــدول؛ مثــل تغــر املنــاخ واالنتشــار
النــووي والتلــوث واإلرهــاب وتدفــق الالجئــن وأمــن الطاقــة وغريهــا.
انظــر :ميجيــل ديــاز وباولــو أمليــدا .الربازيــل :قطــب دويل جديــد ،موقــع
إســام أون اليــنhttps://archive.islamonline.net/?p=432 ،
املتتبــع لســلوك السياســة الخارجيــة الربازيليــة وخياراتهــا عــى
املســتوى الــدويل يمكــن وصفهــا بأنهــا قــوة متوســطة الــوزن .ولقــد
ُ
صنفــت القــوى املتوســطة بنــا ًء عــى مقاييــس مختلفــة؛ اعتمــادا ً عــى
مــوارد قوتهــا ،مثــل :القــدرات العســكرية أو القاعــدة الديمغرافيــة
واالقتصاديــة .ويســتعمل مصطلــح القــوى املتوســطة يف مجــال العالقــات
الدوليــة لوصــف الــدول التــي ال تتوفــر عــى صفــة القــوة الكــرى،
ولكنهــا تملــك أســباب التأثــر الــدويل .ويعــرف «روبــرت كيوهــان»
القــوى املتوســطة بأنهــا دول يعــرف قادتهــا بعجزهــم عــن التــرف
بفعاليــة بمفردهــم ،بيــد أنــه بإمكانهــم التأثــر داخــل مجموعــة صغــرة
أو عــر مؤسســات دوليــة .وتنتهــج الربازيــل «مقاربــة التــوازن الناعــم»
إىل جانــب رشيكيهــا :الهنــد وجنــوب إفريقيــا .وتســلك هــذه الــدول،
بوصفهــا أعضــاء يف نــادي ( ،)IPSAسياســة « القــوى املتوســطة» وهــي
تدافــع عــن مبــادئ املواطنــة العامليــة الرشــيدة والتعدديــة الديمقراطيــة.
انظــر :الربازيــل القــوة الصاعــدة مــن أمــركا الالتينيــة ،مركــز الجزيــرة
للدراســات ،قطــر ،2010 ،ص.113
تعــد الربازيــل مــن أبــرز القــوى الصاعــدة يف قــارة أمــركا الجنوبيــة،
حيــث اســتطاعت تخطــي فــرات عــدم االســتقرار الســيايس التــي
شــهدتها منــذ نهايــة فــرة الحكــم العســكري يف عــام  .1985كمــا وأنهــا
تخطــت التداعيــات الكارثيــة لألزمــة املاليــة العامليــة التــي تفجــرت يف
ـدور فاعــل يف
العــام 2008؛ لتصبــح مــن أكثــر الــدول املؤهلــة للقيــام بـ ٍ
ميــدان إقليمهــا والعالــم كذلــك .املرجــع الســابق ،ص.114
تُعتــر الربازيــل ،اليــوم ،دولــة ذات وجــود نشــط يف كل قــارة .بــل إنهــا
طرحــت املــروع الربازيــي ــــ الربتغــايل األفريقــي التــي ال تســتطيع
الربتغــال بمفردهــا االســتفادة منــه ،وإنشــاء نــوع مــن «الكومنولــث»
الربازيــي يســاندها يف ذلــك أفضــل الخدمــات الدبلوماســية مــن أجــل
تخطيــط وتنفيــذ مصالحهــا .انظــر :ميغيــل بوريلــي .العالقــات الدوليــة
ألمــركا الالتينيــة ،تحريــر روجــر هيكــوك ،د.ن ،2002 .ص.372
إن الجهــود الدوليــة التــي تبذلهــا الربازيــل لهــا أهــداف؛ يف مقدمتهــا
تعديــل بنيــة النظــام الــدويل وطريقــة أداء ومنهــج واتفاقيــات منظمــة
التجــارة الدوليــة وتعديــل محــاور معاهــدة الحــد مــن انتشــار األســلحة
النوويــة ،وإن املرتكــزات األساســية للسياســة الخارجيــة الربازيليــة عــى
املســتوى الــدويل تقــوم عــى االلتــزام بمبــادئ األمــم املتحــدة الســاعية
إىل دعــم الســام العاملــي واملشــاركة يف حفــظ األمــن الــدويل والوقــوف
بوجــه ســباق التســلح وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ،كمــا أن
السياســة الخارجيــة الربازيليــة تمتــاز بالشــفافية التــي جعلــت منهــا
قــوة إقليميــة حقيقيــة ذات وزن عــى الســاحة الدوليــة  .انظــر :عبــد
الكريــم املحســن ،الربازيــل القــوة الناهضــة التطلــع اإلقليمــي والــدور
الــدويل ،الحــوار املتمــدن،2011/6/11 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262764&r=0
نجحــت الربازيــل يف جمــع قــادة دول أمــركا الجنوبيــة يف شــييل للتباحث
حــول االســتقطاب الســيايس يف بوليفيــا ،كمــا قامــت بــدور رئيــس يف

اســتعادة االســتقرار يف هاييتــي بعدمــا تــم اختيارهــا كرئيــس لبعثــة
األمــم املتحــدة لحفــظ االســتقرار واألمــن يف هاييتــي ،واســتطاعت أيضــا
تعزيــز نفوذهــا يف املنطقــة بقرارهــا قبــول ضــم الســلفادور ملبــادرة
اإليثانــول العامليــة .انظــر :دانييــل فليمس.الخيــارات اإلقليميــة والدوليــة
للسياســية الخارجيــة الربازيليــة ،يف :الربازيــل :القــوة الصاعــدة مــن
أمــركا الالتينيــة( ،مركــز الجزيــرة للدراســات ،)2010 ،ص .88
 .7ســعت الربازيــل إىل تعزيــز نفوذهــا يف محيطهــا اإلقليمــي منــذ عــودة
الحكــم املدنــي ،مــع تركيزهــا عــى التعبــر عــن قضايــا أمــركا الجنوبية
ومصالــح الــدول الناميــة يف مختلــف املؤسســات الدولية؛ لتصبــح ،وبحق،
متحدثًــا رســميًّا باســم أمــركا الجنوبيــة .ولعــل هــذا يفــر وصــف
وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة «كوندليــزا رايــس» الربازيــل ،يف
عــام  ،2007بأنهــا «قــوة إقليميــة ورشيــك عاملــي» ،وهــو وصــف لــم
تُوصــف بــه الربازيــل عــى مــدار تاريخهــا الحديــث .انظــر :ميجيــل دياز
وباولــو أمليــدا .الربازيــل… قطــب دويل جديــد ،مرجــع ســابق.
 . 8دانييــل فليمس .الخيــارات اإلقليميــة والدوليــة للسياســية الخارجيــة
الربازيليــة ،ص.88
 .9صدفــة محمــد محمــود ،خريطــة العالقــات الدوليــة واإلقليميــة الجديــدة
للربازيــل ،موقــع املجلــة،2019/1/26 ،
https://cutt.ly/NwMMv0R
 .10إن نجــاح السياســة الخارجيــة الربازيليــة يتوقــف ً
أوال وأخــرا ً عــى
شــخصية الرئيــس الربازيــي .قوتــه تكمــن يف اســتطاعته التوافــق
مــع مَ ــن ال يمكــن االتفــاق معــه .فمنــذ أيامــه األوىل يف ســدة الرئاســة،
اســتقبل لــوال الرجــل األقــوى يف النظــام الكوبــي ،ثــم أعلــن تعاطفــه
الحميــم مــع جــورج بــوش االبــن الــذي كان يــرأس الواليــات املتحــدة
األمريكيــة .كذلــك ،فخــال ثمــان ســنوات عــى قمــة هــرم الســلطة،
أمــى لــوال أكثــر مــن عــا ٍم كامــل يف زيـ ٍ
ـارات رســمية ،مصحوبـا ً يف كل
مــرة بمجموعــة مــن أربــاب العمــل ،مضاعفــا ً االتفاقــات االقتصاديــة
يف العالــم أجمــع ،وجاهــدا ً لفــرض وجــود الربازيــل عــى الســاحة
السياســية الدوليــة ،دون إهمــال أي قــارة .انظــر :فرانــس  ،24لــوال دا
ســيلفا والسياســة الخارجيــة للربازيــل،2010/09/30،
https://cutt.ly/qwMMWxC
 .11مجموعــة «العرشيــن» التــي أصبــح مجمــوع أعضائهــا ثالثــا وعرشيــن
دولــة عــام  2009تحــاول اليــوم فــرض مطالبهــا ،وتطلــب تعويضــات
عــن فتــح أســواقها للبلــدان الغنيــة .هــذا الحلــف الجنوبــي ـ الجنوبــي
يفتــح آفاقــا ً جديــدة للبلــدان الناشــئة ،تســمح لهــا باعتمــاد خطــط
تفــاوض تجاريــة عــى أســس جديــدة ومــن موقــع قــوة مــع بلــدان
الشــمال.
 .12ســاهمت سياســات ســيلفا االقتصاديــة الليرباليــة يف تعزيــز عالقــات
الربازيــل مــع حكومــات يمــن الوســط يف اإلقليــم وخاصــة يف كولومبيــا.
انظــر :املرجــع الســابق.
ـدر كبــر
 .13تميــزت السياســة الخارجيــة الربازيليــة خــال تلــك الفــرة بقـ ٍ
مــن االنتقائيــة والتــوازن ،وبصفتهــا أكــر دولــة يف أمــركا الالتينيــة،
حرصــت الربازيــل عــى ترســيخ اســتقاللها الذاتــي بعيـدًا عــن الهيمنــة
األمريكيــة ،وذلــك مــن خــال إقامــة شــبكة متنوعــة مــن الــراكات
ـكل خــاص بتعزيــز
اإلقليميــة والتحالفــات الدوليــة مــع االهتمــام بشـ ٍ
التعــاون مــع بلــدان الجنــوب .انظــر :صدفــة محمــد محمــود ،خريطــة
العالقــات الدوليــة واإلقليميــة الجديــدة للربازيــل ،موقــع املجلــة ،مرجــع
ســابق.
 .14تشــهد الربازيــل تحـ ً
ـول سياســيًا تمثّــل يف صعــود اليمــن املتطــرف.
وتوحــي اإلرهاصــات األوليــة بــأن فــرص النجــاح محــدودة بســبب
املشــاكل االقتصاديــة التــي تتخبــط فيهــا الربازيــل وقضايــا الفســاد
وانعــدام األمــن ،والتحديــات الخارجيــة ،عــى الرغــم مــن محاولــة
بولســونارو بـ ّ
ـث األمــل يف مخيــال الشــعب الربازيــي مــن خــال حزمــة

مــن الوعــود؛ فشــعاراته وسياســاته ســتخلق مــن دون شــك توتـ ٍ
ـرات
ً
ً
وخارجيــة كثــرة قــد تعيــد الربازيــل إىل التخبــط أكثــر يف
داخليــة
دوامــة األزمــة ،والدليــل عــى ذلــك ارتفــاع وتــرة االحتجاجــات عــى
ً
خصوصــا يف أوســاط أنصــار اليســار .انظر :قاســم
فــوز بولســونارو
الســعدي .السياســة الخارجيــة للربازيــل بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة
وأثرهــا عــى النظــام الــدويل (،2008/2/21 ،)2010 – 2002
https://cutt.ly/DwMMS4V
 .15بشــأن العالقــة مــع واشــنطن ،فاملتوقــع تقــارب أكــر معهــا ،حيــث أن
اإلعجــاب لبولســونارو للسياســات التــي ينفذهــا ترمــب ،يمكــن أن يــؤدي
إىل اســراتيجية لزيــادة التقــارب بــن البلديــن ،معــززة بتقاســم األفــكار،
خصوصــا يف انتقــاده كل مــن الهجــرة ،واألمــم املتحــدة وفنزويــا
والصــن ،والقــرب مــن السياســة اإلرسائيليــة.
 .16يتضــح مــن خــال تحليــل ترصيحــات الرئيــس بولســونارو أن خريطــة
العالقــات الدوليــة للربازيــل ستشــهد تغــرات وتجاذبــات مهمــة وعميقة؛
إذ ســيكون هنــاك تقــدم وتحســن عــى صعيــد العالقــات ببعــض القــوى
الدوليــة ،وانحســار وتوتــر يف العالقــات مــع بعــض القــوى األخــرى.
 . 17أيمــن يوســف ،معانــي صعــود اليمــن املحافــظ يف الربازيــل يف انتخابات
 2018داخليـا ً وخارجيـا ً وفلســطينياً ،شــؤون فلســطينية ،العــددان275 :
و ،)2019( ،276ص .179
 .18يف منتصــف عقــد الســبعينيات أقامــت اإلدارات املحافظــة و/أو الســلطوية
يف دول أمــركا الالتينيــة ،باســتثناء الربازيــل ،عالقــات وطيــدة بإرسائيــل
مــن خــال املســاعدات العســكرية و/أو املعونــة اإلنمائيــة ،حيــث
زودت إرسائيــل الديكتاتوريــات العسـ َ
ـكرية بالســاح والنقــل العســكري
واملعــدات االســتخباراتية والتدريــب عــى مكافحــة التمــرد ،وحتــى
املشــورة يف العالقــات العامــة .انظــر :محمــد الســيد ســليم .أمــركا
الالتينيــة وسياســة األبارتايــد والنــزاع العربــي ـــــ اإلرسائيــي ،يف كتاب:
العالقــات الدوليــة ألمــركا الالتينيــة ،تحريــر :روجــر هيكــوك ،د .ن.
 ،2002ص.380
 .19انطالقــا ً مــن املبــادئ التــي تحكــم النظــرة الربازيليــة إزاء القضيــة
الفلســطينية ،فقــد وقفــت الربازيــل يف أغلــب األحيــان عــى الحيــاد طــوال
مســرة هــذا الــراع؛ ولــم تشــذ عــن هــذه القاعــدة ســوى مــرة واحــدة
مالــت فيهــا لصالــح العــرب «بدرجــةٍ أكثــر ممــا اعتادتــه مــن قبــل»؛
وكان ذلــك أوائــل ســبعينيات القــرن املــايض؛ حينمــا كانــت يف أشــد
الحاجــة إىل اســرضاء العــرب مــن أجــل اســتمرار تدفــق النفــط العربــي
إليهــا .انظــر:
UN Resolution 3379 “Elimination of all forms of racial
discrimination” adopted by the General Assembly, UNBISNET. bit.
ly/2sj34Mj
 .20إن مــا يحــدث مــن تراجــع الدعــم لفلســطني عاملي ـاً ،يعــزى إىل ضعــف
الخطــاب الفلســطيني يف التعامــل مــع شــعوب العالــم وأنظمتهــا .وال بــد
أن تلعــب الجامعــة العربيــة دورا ً أكــر يف حشــد الدعــم العاملــي ،والتوجــه
نحــو أمــركا الالتينيــة إلعــادة اســتثمار مواقــف دولهــا يف التحشــيد
لصالــح القضيــة املركزيــة.
 .21كان لسياســات الربازيــل تحــت حكــم اليســار االشــراكي تأثــر كبــر
عــى دول أمــركا الالتينيــة ،لالعــراف بفلســطني كدولــة تحــت االحتــال
لهــا الحــق يف تقريــر املصــر واالســتقالل والتحــرر الســيايس ،إذ تبعهــا
مبــارشة اعــراف كل مــن األرجنتــن وبوليفيــا واإلكــوادور يف الشــهر ذاته،
ثــم اعرتفــت معظــم دول أمــركا الجنوبيــة يف األشــهر الثالثــة األوىل مــن
العــام  2011بدولــة فلســطني .وبلغــت موجــة االعــراف يف أمــركا
الالتينيــة أوجهــا حتــى العــام  ،2013إذ إنــه باســتثناء املكســيك وبنمــا،
باتــت دول أمــركا الالتينيــة قاطبــة تعــرف رســميًا بفلســطني كدولــة.
انظــر :أيمــن يوســف ،معانــي صعــود اليمــن  ،...ص.184
 .22أثنــاء الحــرب عــى غــزة  ،2014قامــت الربازيــل بســحب ســفريها يف
تــل أبيــب يف  24تمــوز وذلــك احتجاجــا ً عــى العمليــة اإلرسائيليــة،

وقبلهــا أصــدرت الخارجيــة الربازيليــة بيان ـا ً ورد فيــه «دولــة الربازيــل
تحتــج وبشــدة عــى املمارســات التــي يقــوم بهــا الجيــش اإلرسائيــي
واســتخدامه القــوة املفرطــة ضــد الفلســطينيني» .ويف  28تمــوز وصفــت
الرئيســة ديلمــا روســيف العمليــة اإلرسائيليــة بأنهــا مجــزرة ،وقالــت
«مــا يجــري يف غــزة أمــر خطــر .ال أعتقــد أنــه إبــادة ولكــن أعتقــد
أنــه مجــزرة .هــو إجــراء غــر متكافــئ» .وعلــق املتحــدث باســم
الخارجيــة اإلرسائيليــة عــى مســألة ســحب الســفري بالقــول إن ســحب
الســفري «هــو تجســيد مؤســف للســبب الــذي يجعــل الربازيــل ،العمــاق
االقتصــادي والثقــايف ،تبقــى قزمـا ً دبلوماســياً” .انظــر :نجــاح ســليمان.
العالقــات اإلرسائيليــة الربازيليــة .بــن رصاع الرؤســاء والشــعوب ،موقــع
املياديــن،2019/4/18 ،
https://cutt.ly/hw1DZVP
 .23يف الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــات اليســارية يف أمــركا الالتينيــة
تقــوم بلفتــات تصــب يف مصلحــة الحقــوق الفلســطينية ،فإنهــا لــم
تهــدد املصالــح املاديــة اإلرسائيليــة .وعــى ســبيل املثــال ،تفاوضــت
إرسائيــل والســوق املشــركة الجنوبيــة «مريكوســور» (كتلــة إقليميــة يف
أمــركا الجنوبيــة تضــم األرجنتــن والربازيــل وأوروغــواي وباراغــواي)
وأبرمتــا اتفـ َ
ـاق تجــار ٍة حــرة يف نيســان  .2010وطــرأ منذئــذ ارتفــا ٌع
كبــر عــى الصــادرات اإلرسائيليــة إىل هــذه الســوق ،مــن  807مليــون
دوالر يف  2009إىل  1.3بليــون دوالر يف  .2012وصــارت الربازيــل أكــر
مســتورد للصــادرات اإلرسائيليــة يف أمــركا الالتينيــة ،حيــث تســتأثر
بثلــث تلــك الصــادرات .انظــر :سيســيليا باييــزا .تحــول أمــركا الالتينيــة
إىل اليمــن :آثــاره عــى فلســطني ،شــبكة السياســات الفلســطينية،
،2017/2/10
https://2u.pw/8WEvs
 .24سيســيليا باييــزا .فلســطني يف ســياق أمــركا الالتينيــة ،يف كتــاب:
فلســطني دوليــا( ،رام اللــه :مؤسســة الدراســات الفلســطينية،)2018 ،
ص 133ــــ .152
 .25لــدى الربازيــل ســفارة يف تــل أبيــب وقنصليــة رشفيــة يف حيفــا،
كذلــك لــدى إرسائيــل ســفارة يف برازيليــا وقنصليــة عامــة يف ســاو
باولــو ،وتحافــظ الدولتــان عــى عالقــات وثيقــة يف املجــاالت السياســية
والعســكرية ،ولديهمــا درجــة مــن التعــاون يف مجــال التســلح ،الربازيــل
دولــة كاملــة العضويــة يف تجمــع حلفــاء إرسائيــل ،وهــو منظمــة دعايــة
سياســية داعمــة إلرسائيــل عــر نــواب الربملانــات يف حكومــات حــول
العالــم .انظــر :نجــاح ســليمان .العالقــات اإلرسائيليــة الربازيليــة ،مرجــع
ســابق.
 .26كانــت أهــم مبــادرة مــن جانــب حكومــة ســليفا ـــــ التــي تجمــع يف
توجهاتهــا بــن بــذل الجهــود مــن أجــل تدعيــم التقــارب بــن دول
أمــركا الالتينيــة ،والرغبــة يف إقامــة عالقــات أوثــق مــع العالــم العربــي
ــــ هــي إنشــاء «قمــة أمــركا الالتينيــة ـــــ الــدول العربيــة» املعروفــة
اختصــارا ً ( ،)ASPAوقــد تعهــدت حكومــة ســليفا هــذا التعــاون
بالرعايــة .انظــر :ســالم نــارص .العالقــات الربازيليــة العربيــة… الواقــع
واملأمــول ،يف :الربازيــل :القــوة الصاعــدة مــن أمــركا الالتينيــة( ،مركــز
الجزيــرة للدراســات ،)2010 ،ص.125
 . 27دخلــت الربازيــل مــع رئاســة ســيلفا مرحلــة جديــدة تبــوأت فيهــا
مكانــة مرموقــة عــى صعيــد العالقــات الدوليــة .ويعــود ذلــك بشــكل
أســايس إىل التغيــرات العميقــة التــي شــهدتها البــاد مــن قبيــل ترســيخ
املســار الديمقراطــي ،واألداء االقتصــادي املتميــز ،إىل جانــب دعــم
العدالــة االجتماعيــة .وقــد واكــب ذلــك انتهاجهــا لسياســة خارجيــة
فاعلــة وجريئــة .ففــي الســنوات الثمانــي األخــرة عملــت الدبلوماســية
الربازيليــة عــى توثيــق عالقــات بالدهــا مــع بلــدان الــرق األوســط،
ودخلــت يف حــوارات ثنائيــة وعــى مســتوى املنطقــة ،لدعــم التعــاون
االقتصــادي والثقــايف .وقــد ســاعدت االتصــاالت املكثفــة مــع دول املنطقة

123

عدد ٧٧

124

عدد ٧٧

يف إقامــة رشاكات قائمــة عــى التفاهــم والثقــة واالحــرام املتبــادل .انظــر:
سيســيليا بايــزا .ملــاذا توقفــت أمــركا الالتينيــة عــن دعــم فلســطني؟،
مجلــة ميــمhttps://cutt.ly/swM1fng ،2018 /6/11 ،
 . 28وعــى الرغــم مــن أن القضايــا الدوليــة ليســت عنـ ً
ـرا أساسـيًا يف التحــول،
فــإن «العقــد الذهبــي» الــذي شــهدته العالقــات الربازيلية-الفلســطينية
بــات رمـ ًزا لِمــا يرفضــه اليمــن باعتبــاره سياســة خارجيــة «أيديولوجيــة».
ويبــدو أن عــودة األحــزاب اليمينيــة إىل الحكــم يف الربازيــل أوصــدت البــاب
يف وجــه التقــارب الفلســطيني ـــــ الربازيــي .فالصــات املختــارة بــن
اليمــن وإرسائيــل مهمــة ،ذلــك بــأن مركبهــا الصهيونــي اإلنجيــي .انظــر:
سيســيليا باييــزا .فلســطني يف ســياق أمــركا الالتينيــة ،ص .147
 . 29عــى الرغــم مــن ذلــك؛ إال أن منظمــة اليونســكو تبنــت يف  13ترشيــن
األول ،قــرارا ً مماثـاً تنتقــد فيــه أفعــال إرسائيــل العدائيــة بشــدة داخــل
املســجد األقــى وحولــه يف القــدس الرشقيــة املحتلــة .وقــد اعتمــد
القــرار بـــ  24صوتــا ً معــه ،و 6ضــده ،وبامتنــاع  26حكومــة عــن
التصويــت .ومــع أن الربازيــل لــم تغــر تصويتهــا مــع القــرار ،إال إن
ممثلهــا أشــار خــال جلســة املجلــس إىل أن مــن املرجــح أال تؤيــد بلــده
قــرارات كهــذه يف املســتقبل .انظــر :سيســيليا باييــزا .فلســطني يف ســياق
أمــركا الالتينيــة ،ص.138
 . 30فبعــد أقــل مــن شــهر عــى تعيــن خوســيه ســرا ،الحاكــم الســابق
لســاو باولــو املشــهود له بعالقــات طويلــة األمد مــع املنظمــات
الربازيليــة اليهوديــة املؤيــدة إلرسائيــل واملســؤولني اإلرسائيليــن ،وزي ـ ًرا
لخارجيــة الربازيــل يف أيــار  ،2016أعلــن أن البالد ســتعيد النظــر يف
التصويــت الــذي أدلــت بــه مؤخــ ًرا لصالــح قــرار اليونســكو بشــأن
القــدس ،والــذي يحــث إرسائيــل عــى وقــف «االعتــداءات والتدابــر
غــر القانونيــة ضــد حريــة العبــادة ووصــول املســلمني إىل أماكنهــم
املقدســة» .انظــر :املرجــع الســابق ،ص .138
 . 31وعــد بولســونارو بتغيــر أنمــاط تصويــت الربازيــل داخــل األمــم
املتحــدة ،ويف املنظمــات الدوليــة األخــرى ،حيــث اعتــر أن النمــط
الربازيــي معــادٍ إلرسائيــل .انظــر :أيمــن يوســف ،معانــي صعــود اليمــن
 ، ...ص.183
 .32قــام بولســونارو ،خــال زيارتــه إلرسائيــل ،بزيــارة حائــط املبكــى؛ مــا
شــكل يف األعــراف الدوليــة تجاهـاً لصفــة القــدس كمدينــة محتلــة ،كمــا
أنــه لــم يحــاول االتصــال بالرئيــس الفلســطيني أو الســلطة الوطنيــة
كمــا يفعــل كافــة قــادة العالــم يف حــال زيارتهــم إلرسائيــل ،كذلــك لــم
يتضمــن الربنامــج أي زيــارات لألماكــن املقدســة املســيحية واإلســامية،
ممــا يشــكل اعرتاف ـا ً بتهويــد القــدس.
ً
 .33هــذه الترصيحــات ســبقت انتخابــه رئيســا للربازيــل يف نهايــة العــام
املــايض ،إذ كان يســتخدم هــذه الترصيحــات ذات الطابــع الدينــي لكســب
تأييــد املســيحيني املتدينــن يف الربازيــل ،ســواء كانــوا «كاثوليــك» أو»
بروتســتانت» يف معركتــه االنتخابيــة ضــد التيــار اليســاري املعــارض
لسياســته الخارجيــة .انظــر :املرجــع الســابق ،ص.185
 .34كان عــدد املؤيديــن مــن أمــركا الالتينيــة  13صوت ـا ً ومعارضــة صــوت
واحــد ،وامتنــاع ســتة أصــوات .وكان الســبب الرئيــس لتأييــد أمــركا
الالتينيــة إلرسائيــل هــو الحملــة الصهيونيــة املنظمــة التــي شــنتها
املنظمــات الصهيونيــة يف أمــركا الالتينيــة خــال الســنوات الثــاث التــي
ســبقت التقســيم .انظــر :داود تلحمــي .أمــركا الالتينيــة والكاريبــي ...
انقــاب كبــر يف مواقــف دول القــارة بــن األربعينيــات املاضيــة ومطالــع
القــرن الجديــد ،يف كتــاب :عالقــات إرسائيــل الدوليــة… الســياقات
واألدوات ،االخرتاقــات واإلخفاقــات( ،رام اللــه :املركــز الفلســطيني
للدراســات اإلرسائيليــة» مــدار ،)2014 ،ص  81ـــــ .124
 .35املرجع نفسه ،ص.87
 .36محمد السيد سليم .أمريكا الالتينية وسياسة  ،...ص .383
 .37محمد السيد سليم .أمريكا الالتينية وسياسة ،...ص.384

 .38محمد السيد سليم .أمريكا الالتينية وسياسة ،...ص.386
 .39املرجع ذاته ،ص .387
 .40جميــل مصعــب محمــود ،أمــركا الالتينيــة واليســار :االبتعــاد عــن
الجــار األمريكــي اقــراب مــن فلســطني ،مجلــة الدراســات الفلســطينية،
العــدد  ،)2009( ،79ص.65
 .41رصح بولســونارو يف مقابلــة تلفزيونيــة أجراهــا مــع شــبكة «أس بــي
تــي» الربازيليــة ،بتاريــخ  ،2019/1/4هــي األوىل منــذ توليــه مهامــه
الرئاســية ،مطلــع العــام  ،2019عزمــه عــى نقــل ســفارة بــاده يف
إرسائيــل مــن تــل أبيــب إىل القــدس ،وســبقها ترصيحــه لصحيفــة
«إرسائيــل اليــوم» ،بتاريــخ  ،2018/11/1بعــد أيــام عــى فــوزه
بالجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات عــى مرشــح حــزب العمــال فرنانــدو
ح ـدّاد ،إضافــة إىل تهديــده خــال حملتــه االنتخابيــة ،بإغــاق الســفارة
الفلســطينية يف العاصمــة برازيليــا .انظــر :عبــد اللــه عــواد .العالقــات
الفلســطينية الربازيليــة يف عهــد الرئيــس بولســونارو ( .رام اللــه :املركــز
الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســراتيجية ــــ مســارات،
 ،)2019ص.278
 .42مســألة االعــراف بالقــدس «عاصمــة إرسائيــل األبديــة واملوحــدة» ال
تُشــكل أمــرا ً جديــدا ً بالنســبة إىل أمــركا الالتينيــة… .ففــي ســنة ،1982
ويف اختــاف تــام مــع املجتمــع الــدويل ،قــررت كوســتاريكا والســلفادور
تأســيس بعثــات لهــا يف القــدس ،األمــر الــذي جعلهمــا الدولتــن
الوحيدتــن يف العالــم اللتــن لــم تحرتمــا املعايــر الدوليــة .لكــن يف آب
 ،2006وكجــز ٍء مــن النزعــة اإليجابيــة يف العالقــات الفلســطينية ـــــ
األمريكيــة الالتينيــة ،قــررت كوســتاريكا نقــل ســفارتها مــن القــدس
إىل تــل أبيــب .وظلــت كوســتاريكا عــى قرارهــا عــى الرغــم مــن
الضغوطــات اإلرسائيليــة ،ثــم تبعتهــا الســلفادور يف الشــهر ذاتــه .أمــا
ارتجــاع غواتيمــاال األخــر فيمثــل نهايــة تلــك النزعــة .انظــر :املرجــع
الســابق ،ص.278
 .43اقتــر الــرد الرســمي الفلســطيني عــى الرفــض والتنديــد والدعــوة
للتدخــل ،يف حــن كان رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو مــن
أول املهنئــن بفــوز بولســونارو ،وشــارك يف مراســم تنصيبــه ،يف أول
زيــارة مــن نوعهــا يقــوم بهــا رئيــس وزراء إرسائيــي إىل الربازيــل.
 .44أدى تبنــي إرسائيــل يف ســنة  1980لقانــون يُعلــن القــدس «عاصمــة
إرسائيــل األبديــة واملوحــدة» إىل إصــدار مجلــس األمــن الــدويل لقــرار
دعــا مــن خاللــه الــدول إىل نقــل ســفاراتها إىل تــل أبيــب .وقــد امتثلــت
تســع دول يف أمــركا الالتينيــة لهــذه القــرار عــى الفــور وهــي؛ بوليفيــا،
وتشــييل ،وكولومبيــا ،وكوســتاريكا ،وإكــوادور ،والســلفادور ،وبنمــا،
وأوروغــواي ،وفنزويــا .يف املقابــل ،أجلــت جمهوريــة الدومينيــكان
وغواتيمــاال ذلــك إىل غايــة ســنة  ،1982لكنهمــا نفذتــا القــرار يف نهايــة
املطــاف .انظــر :سيســيليا بايــزا .ملــاذا توقفــت أمــركا الالتينيــة عــن
دعــم فلســطني؟ ،مرجــع ســابق.
 . . 45تشبّه املرشــح الربازيــي اليمينــي املتطــرف جايــر بولســونارو بدونالــد
ترامــب يف العديــد مــن املناســبات؛ إذ تجمــع بينهمــا قواســم مشــركة؛
مــن ذلــك الترصيحــات املثــرة للجــدل ،واملســرة السياســية املحفوفــة
باألســئلة والشــكوك .كمــا أن بولســونارو ذو شــخصية مرحــة وكاريزمــا
م َّكنتــاه مــن التأثــر يف الجماهــر ،ويسَّ تــا لــه مهمــة اســتقطابها .لكنــه
غــر قــادر عــى تقديــم حلــول وأجوبــة للمشــاكل االقتصاديــة واالجتماعية
التــي أصبحــت ترهــن حــارض الربازيليــن ومســتقبلهم ،يف خضــم تزايــد
معــدالت التضخــم والبطالــة والجريمــة ،وتغــوّل الفســاد .انظــر:
Jaylan Boyle, Lula Visits Israel, Backs Palestine, the Rio Times,
232010/3/. bit.ly/2FqkEFI
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 .47تعهــد بولســونارو خــال حملتــه الرئاســية بنقــل الســفارة الربازيليــة
إىل القــدس ،ولكنــه تراجــع نســبيا ً عــن هــذا املوقــف خــال زيارتــه إىل

إرسائيــل ،واكتفــى بفتــح «مكتــب تجــاري» يف املدينــة املقدســة .وأرجــع
البعــض هــذا الرتاجــع ألســباب تكمــن يف أن ناخبــي الرئيــس الربازيــي
ينقســمون بــن املســيحيني املتشــددين الذيــن يؤيــدون إرسائيــل ولوبــي
تجــارة اللحــوم القــوي ،والــذي يخــى مــن أن يــؤدي نقــل الســفارة
الربازيليــة إىل القــدس إىل حملــة مقاطعــة عربيــة للحــوم الربازيليــة
الحــال ،والتــي تشــكل جــزء رئيسـا ً مــن عائــدات هــذا اللوبــي .انظــر:
نجــاح ســليمان ،مرجــع ســابق .وكذلــك ،انظــر:
Arab League tells Brazil’s Bolsonaro Israel embassy move could
harm ties, Reuters, 112018/12/. reut.rs/2B73JVe
 .48إن مــا يحــدث مــن تراجــع الدعــم لفلســطني عاملي ـاً ،يعــزى إىل ضعــف
الخطــاب الفلســطيني يف التعامــل مــع شــعوب العالــم وأنظمتهــا .وال بــد
أن تلعــب الجامعــة العربيــة دورا ً أكــر يف حشــد الدعــم العاملــي ،والتوجــه
نحــو أمــركا الالتينيــة إلعــادة اســتثمار مواقــف دولهــا يف التحشــيد
لصالــح القضيــة املركزيــة.
 .49انظــر :كلمــة الرئيــس محمــود عبــاس خــال ترأســه اجتمــاع القيــادة
الفلســطينية ،الصفحــة الرســمية للرئيــس محمــود عبــاس عىل فيســبوك،
bit.ly/2H1Arx9 ،2018/12/22
 .50منظمــة التحريــر الفلســطينية تحتــج عــى قــرار نقــل ســفارة الربازيــل
إىل القــدس ،شــبكة ســكاي نيــوز العربيــة ،ترشيــن الثانــي .2018
 .51يحظــى بولســونارو بدع ـ ٍم مــن الكنائــس والشــخصيات اإليفانجيليّــة يف
الربازيــل ،التــي أصبــح تأثريهــا يتنامــى بشــكل ملحــوظ بــن أوســاط
املجتمــع الربازيــي ا ُملتديــن ذي األغلبيــة الكاثوليكيــة .ففــي العــام ،1980
شــكل اإليفانجيليــون  %6.6مــن الربازيليــن ،وتزايــد عددهــم يف الســنوات
األخــرة ليصبحــوا مــا يقــارب  %27مــن إجمــايل عــدد الســكان يف العــام
 .2017ويعتــر أتبــاع الكنيســة اإليفانجيليّــة أكثــر تأثــ ًرا بكنائســهم
يف توجهاتهــم السياســية واالجتماعيــة مقارنــة بنظرائهــم مــن أتبــاع
الكنيســة الكاثوليكيــة .وقــد وصــل بعــض أفرادهــا إىل صفــوف النخــب
االقتصاديــة والسياســية والربملانيــة يف الربازيــل .انظــر:
Peter David Arnould Wood, Brazilian evangelicals, swinging hard
to the right, could put a Trump-like populist in the presidency, The
Conversation, 62018/8/. bit.ly/2Qz1jEc.
 . 52ينعكــس هــذا التأثــر عــى بولســونارو بشــعار حملتــه االنتخابيــة
«الربازيــل قبــل كل يشء ،واللــه فــوق الجميــع» ،وبمواقفــه املؤيــدة
إلرسائيــل .ولــم يتخـ َّل عــن انتمائــه الكاثوليكــي ،إال أنــه يمارس طقوســه
الدينيــة يف كنيســة إيفانجيليّــة مــع عائلتــه .وزار إرسائيــل يف أيــار ،2016
وتعمّ ــد يف نهــر األردن يف رحلــة حــج نســقتها الكنيســة الرســولية ،أضفــت
الصبغــة الرســمية عــى عالقتــه مــع اإليفانجيليّــن .انظــر:
Anthony Faiola and Marina Lopes, ‘Just like Trump’: Bolsonaro
leads Brazil’s presidential race with right-wing populist pitch, The
Washington Post, 42018/10/. wapo.st/2REXwKn
 .53يلعــب التجمــع اإلنجيــي ،ثالــث أقــوى كتلــة يف مجلــس النــواب الربازيــي،
دو ًرا متناميًــا يف تعزيــز العالقــات بــن السياســيني اليمينيــن وإرسائيــل.
ويبلــغ عــدد اإلنجيليــن يف الربازيــل قرابــة  50مليــون ،ويشــكلون ثانــي
أكــر تجمــع يف العالــم بعــد الواليــات املتحــدة ،ويُعتــرون لقمـ ً
ـة ســائغة
للصهيونيــة املســيحية .انظــر :سيســيليا باييــزا .فلســطني يف ســياق
أمــركا الالتينيــة ،مرجــع ســابق ،ص.139
 .54يشــكل اإلنجيليــون اآلخــذون يف التكاثــر ثمــرة ســهلة االلتقــاط بالنســبة
إىل الصهيونيــة املســيحية .فعمــدة ريــو دي جانــرو ،مارســيلو كريفيــا،
هــو أســقف « الكنيســة العامليــة مللكــوت اللــه» .والالفــت للنظــر ،أنــه
بعــد مــرور فــرة قصــرة عــى انتخابــه ،كانــت إرسائيــل هــي رحلتــه
األوىل خــارج الربازيــل ،وكان هدفــه هــو اللقــاء بنتنياهــو ،ونــر بــركات
رئيــس بلديــة القــدس .انظــر :املرجــع الســابق ،ص.140
 .55الجاليــة اليهوديــة يف الربازيــل هــي التاســعة يف العالــم مــن حيــث العــدد

حتــى ً ،2010
وفقــا إلحصــاء املعهــد الربازيــي للجغرافيــا واإلحصــاء.
ويُق ـدَر اتحــاد الربازيــل اليهــودي عــدد اليهــود يف البــاد بحــوايل أكثــر
مــن  120,000يهــودي ،ويف إرسائيــل ،يعيــش حــوايل  20,000برازيــي.
وخــال عمــل أوســفالدو أرانهــا وزيــرا ً للعالقــات الخارجيــة مــن
 1938إىل  ،1948مُنــح العديــد مــن اليهــود تأشــرات دخــول للربازيــل.
يف  ،1939مُنــح اليهــود  4,601تأشــر دائــم ومؤقــت .يف هــذا العــام،
مثلــت التأشــرات الدائمــة لليهــود  %9مــن إجمــايل التأشــرات الدائمــة
املمنوحــة ،و %14كانــت نســبة التأشــرات املؤقتــة املمنوحــة لليهــود .يف
 ،1940مُنــح  2,500مهاجــر يهــودي تأشــرات للربازيــل .انظــر :نجــاح
ســليمان ،مرجــع ســابق.
 .56كان مطلــع العــام  2019هــو املوعــد املحــدد لنقــل الســفارة الربازيليــة
إىل القــدس ،وقــد تأجــل القــرار العتبــارات يبــدو أن منهــا الخــوف عــى
تأثــر العالقــات التجاريــة الربازيليــة ـــــ العربيــة ،التــي يميــل ميزانهــا
لصالــح الربازيــل بشــكل كبــر .فالتوازنــات التجاريــة واملبــادالت
االقتصاديــة لعبــت دورا ً مهمـا ً يف تأجيــل قــرار نقــل الســفارة الربازيليــة
إىل القــدس ،حيــث أن ميــزان التجــارة بــن إرسائيــل والربازيــل يميــل إىل
صالــح إرسائيــل بقيمــة تجــاوز  700مليــون دوالر ،يف حــن أن التبــادل
التجــاري بــن الربازيــل والــدول العربيــة يميــل لصالــح الربازيــل
بعــدة مليــارات .وقــد تجــاوز التبــادل التجــاري بــن الطرفــن يف عــام
 2017حاجــز الـــ  20مليــار دوالر ،حيــث تســتورد الــدول العربيــة مــن
الربازيــل اللحــوم واأللبــان واملاليــس وقطــع غيــار الســيارات والطائرات،
هــذا فضـاً عــن العالقــة الوثيقــة التــي تربــط الربازيــل ،تاريخيـاً ،مــع
العالــم العربــي ،خاصــة يف الجوانــب االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.
انظــر :أيمــن يوســف ،معانــي صعــود اليمــن  ،...ص.184
 .57هــذه األهميــة تعــود ،مــن جهــة ،للرغبــة اإلرسائيليــة يف تعزيــز هــذا
الدعــم الدبلومــايس األمريكــي الالتينــي ،مــن جهــة ،وإن كان دعمـا ً متأتيـا ً
مــن األنظمــة العســكرية والديكتاتوريــة التــي عــادت وانتــرت بقــوة يف
أنحــاء القــارة مجــددا ً منــذ أواســط الســتينيات ،خصوصــا بعــد االنقــاب
عــى الرئيــس املنتخــب يف الربازيــل ،جــواو غــوالرات ،يف العــام ،1964
ومــن جهــة أخــرى للرغبــة اإلرسائيليــة يف تعزيــز مــوارد إلرسائيــل مــن
العملــة الصعبــة ،بعــد أن أصبــح تصديــر الســاح املصنــع يف إرسائيــل
مصــدرا ً مهمــا ً لخزينتهــا .انظــر :داود تلحمــي .أمــركا الالتينيــة
والكاريبــي ،..ص.98
 .58داود تلحمي .أمريكا الالتينية والكاريبي ،..ص.99
 .59داود تلحمي .أمريكا الالتينية والكاريبي ،..ص.109
 .60وقــع محافــظ تارســو جينــرو الشــخصية البــارزة يف حــزب العمــال،
ً
اتفاقــا للتعــاون البحثــي يف نيســان ،2013
ريــو غرانــدي دو ســول،
لتصــر رشكــة «إلبيــت سيســتيمز» بموجبــه أول رشكــة عســكرية
إرسائيليــة تقــود مرشوعً ــا عســكريًا برازيليًــا .ويف عهــد حكــم حــزب
العمــال ً
أيضــا فــازت رشكات أمنيــة إرسائيليــة يف  2014بعقــود مــع
القــوات املســلحة الربازيليــة بلغــت قيمتها حــوايل  307مليــون دوالر.
انظــر :سيســيليا باييــزا ،فلســطني يف ســياق أمــركا الالتينيــة ،مرجــع
ســابق ،ص.143
 .61سيسيليا باييزا ،...،ص.144
 .62أيمن يوسف ،معاني صعود اليمني  ،...ص.184
 .63نقــوال نــارص .نمــوذج برازيــي للعالقــات الفلســطينية ،فلســطني أون
اليــنhttp://felesteen.ps/article/oview/93267 ،2013/5/25 ،
 .64سيسيليا باييزا ،...،ص.143
 .65تســعى إرسائيــل إىل تعزيــز العالقــات االقتصاديــة مــع الربازيــل ،حيــث
بلغــت التجــارة الثنائيــة بــن البلديــن مــا يقــرب مــن  1.2مليــار دوالر
يف عــام  .2016ومــن املتوقــع أن تــزداد نســب التبــادل االقتصــادي بــن
الدولتــن عــى إثــر تصاعــد العالقــة بينهمــا يف عهــد بولســونارو .انظــر:
سيســيليا باييــزا ،...،ص.150
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إعداد :وئام بلعوم

المكتبة
المكتبة  -عرض موجز
لمجموعة من اإلصدارات الحديثة
في إسرائيل

اسم الكتاب :السالم وانكساره
تأليف :إيتان بن تسور
الناشر :يديعوت للكتب
عدد الصفحات208 :
شــغل مؤلــف هــذا الكتــاب عــدة مناصــب يف وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة ،عــى رأســها
منصــب املديــر العــام للــوزارة مرافقـا ً لفــرات ثالثــة وزراء مختلفــن ،هــم :دافــد ليفــي ،وأريئيــل
شــارون وبنيامــن نتنياهــو .يتنــاول املؤلــف مجموعــة مــن مبــادرات الســام ،وأحداثــا كــرى
أخــرى متعلقــة بقــرارات األمــم املتحــدة ،مثــل مبــادرة يارينــغ ومؤتمــر مدريــد واتفاقيــة أوســلو.

اسم الكتاب :بين القدس ومكة – القداسة والخالص في القرآن واإلرث اإلسالمي
تأليف :أوري روبين
الناشر :ماغنس
عدد الصفحات328 :
يتنــاول هــذا الكتــاب مكانــة القــدس ومكــة املكرمــة يف اإلســام وعالقتهمــا باليهــود واليهودية.
يتطـ ّرق الكتــاب لتطـوّر مكانــة املســجد األقــى عنــد املســلمني ،وتزايــد أهميــة بــاد الشــام بعــد
مــوت النبــي محمد.
املؤلف هو محارض يف قسم الدراسات العربية واإلسالم يف جامعة تل أبيب.

اسم الكتاب :الحرب على الغاز
تأليف :يوفال شطاينتس
الناشر :يديعوت للكتب  /عدد الصفحات270 :
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مؤلــف هــذا الكتــاب هــو وزيــر الطاقــة اإلرسائيــي يوفــال شــطاينتس ،يقــص فيه  10ســنوات
مــن تعاملــه مــع موضــوع الغــاز يف إرسائيــل ،والــذي يتــم اســتخراجه مــن البحــر األبيــض
املتوســط .يحكــي شــطاينتس نزاعــات وأحاديــث عـدّة حدثــت معــه ،منهــا الخالفــات مــع رشكات
ورجــال أعمــال يحتكــرون هــذه الســوق .كمــا يشــر شــطاينتس إىل الضغوطــات التــي تعـ ّرض
لهــا مــن النشــاطات املناهِ ضــة للــركات االحتكاريــة للغــاز ،كمــا للضغوطــات التــي مارســتها
الــركات نفســها عليــه .يعتــر شــطاينتس استكشــاف الغــاز واســتخراجه وتســويقه إنجــازا ً
شــخصيا ً لــه ،ولــذا يأتــي هــذا الكتــاب تتويج ـا ً لهــذا اإلنجــاز.

اسم الكتاب :المسلمون ،اليهود والقدس – ثنائية ،الحوار أو ياجوج وماجوج
تأليف :موشي معوز
الناشر :هكيبوتس هميئوحاد
عدد الصفحات255 :

ّ
يتوقــع مؤلــف هــذا الكتــاب أن تقــوم حــرب دينيــة بــن املســلمني واليهــود ،ويطــرح يف
الكتــاب رؤيتــه لعالقــة املســلمني واليهــود ،مشــرا ً إىل مبــادرات للحــوار والتطبيــع بــن إرسائيــل
والــدول العربيــة واإلســامية.
مؤلــف الكتــاب هــو محــارض يف قســم الدراســات االســامية والــرق األوســط يف الجامعــة
العربيــة ،وعمــل ســابقا ً مستشــارا ً لشــؤون العــرب يف عــدة حكومــات إرسائيليــة.

اسم الكتاب :نهاية االنتداب البريطاني على أرض إسرائيل – بين اقتصاد يتهاوى
والذرائع السياسية
تأليف :تسفي غرينبرغ
الناشر :ريسلينج
عدد الصفحات320 :

يطــرح هــذا الكتــاب تفســرا ً اقتصادي ـا ً النتهــاء االســتعمار الربيطانــي يف فلســطني ،ويعيــد
ذلــك لوضــع بريطانيــا االقتصــادي بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة .مؤلــف الكتــاب هــو موظــف
كبــر ســابق يف وزارة املاليــة ويعتمــد يف بحثــه عــى األرشــيف الربيطانــي واألمريكــي واإلرسائيــي.

اسم الكتاب :يافا – غير المعروفة
تأليف :تامير جورين
الناشر :أريئيل
عدد الصفحات223 :

هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن مجموعــة مقــاالت لعــدة كتّــاب حــول مدينــة يافــا ،لذكــرى
الباحــث شــموئيل جيلــر املتخصــص بتاريــخ يافــا ،ويدمــج بــن التاريــخ والعمــارة والجغرافيــا،
حيــث يغ ّ
طــي فــرات يافــا منــذ القــرن التاســع عــر وحتــى فــرة االســتعمار الربيطانــي.

اسم الكتاب :التحدث بلغة الجيش – تصوير للغة الجيش اإلسرائيلي
تأليف :روفيك روزنطال
الناشر :بياليك
عدد الصفحات484 :
يق ـدّم هــذا الكتــاب أجوبــة ملجموعــة مــن األســئلة حــول «لغــة» جيــش االحتــال .مــا هــي
هــذه اللغــة؟ مــا هــي املصطلحــات املســتعملة؟ مــاذا تعنــي اختصــارات الجمــل؟ مــا الــذي
تقولــه لغــة الجيــش عــن أذرعــه املختلفــة؟ كيــف تســيل لغــة الجيــش نحــو املجتمــع؟
مؤلف الكتاب هو باحث يف علم اللسانيات.
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َ ّ
اسم الكتابُ :معقدون – الخالفات التي تشق الصهيونية الدينية
تأليف :يائير إتينغر
الناشر :دفير
عدد الصفحات272 :

موضــوع هــذا الكتــاب هــو مــن أبنــاء «الصهيونيــة الدينيــة» التــي أصبحــت جــزءا ً مــن
النخــب املســيطرة اإلرسائيليــة .ير ّكــز الكتــاب عــى الخالفــات الداخليــة بــن مركبــات الصهيونيــة
الدينيــة ،ويعــرض النقاشــات األيدلوجيــة والفكريــة والسياســية والدينيــة بينهــا.
مؤلف الكتاب هو صحايف متخصص يف شؤون «الدين والدولة» يف قناة .11

اسم الكتاب :من التوراة وحتى دولة اليهود – ّ
تحوالت القومية اليهودية والجدل اإلسرائيلي
تأليف :أساف مآلخ
الناشر :يديعوت للكتب
عدد الصفحات350 :
يعالــج هــذا الكتــاب مجموعــة مــن األســئلة حــول اليهوديــة كقوميــة وكديــن ،ويطــرح أســئلة
مثــل :هــل اليهوديــة هــي قوميــة ،وهــل هــي قوميــة حديثــة؟ هــل الصهيونيــة هــي ممثلــة لرؤية
يهوديــة قديمــة ،أم أنهــا ثــورة يف اليهوديــة؟ وكيــف يؤثــر ذلــك كلــه عــى طابــع دولــة إرسائيــل؟
مؤلــف الكتــاب هــو رئيــس كليــة «إعــداد السياســيني» يف القــدس التــي تهــدف لتطويــر
القيــادة الصهيونيــة.

اسم الكتاب« :إسرائيل لنا» حركة االحتجاج بعد حرب يوم الغفران – قصة حركة
احتجاج الجيل الضائع
تأليف :موشي ليفنا
الناشر :ملتسر
عدد الصفحات262 :
هــذا الكتــاب هــو حــول حركــة االحتجــاج «إرسائيــل لنــا» التــي خاضهــا جنــود االحتيــاط
الذيــن تــم ترسيحهــم بعــد حــرب اكتوبــر  .1973يتابــع الكتــاب تأثــر الحــرب عــى هــذا الجيــل
يف إرسائيــل ،وكيــف أثّــرت الحــرب عليــه مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة.
املؤلف باحث يف قسم علم االجتماع يف جامعة تل أبيب.

اسم الكتاب :كل واحد هو سيدنا موسى – القيادة التجارية والسياسية
تأليف :مايكل أيزنبرغ
الناشر :سيالع مئير
عدد الصفحات288 :
مؤلــف هــذا الكتــاب هــو مبــادِر اقتصــادي إرسائيــي ،يق ـدّم نصائــح يف القيــادة واملبــادرة
االقتصاديــة مــن خــال قصــة النبــي مــوىس عليــه الســام.
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اسم الكتاب :شعب االستطالع – وراء كواليس االستطالعات ،سياسة ومصالح
تجارية
تأليف :إسحق كاتس
الناشر :نيف
عدد الصفحات265 :
يتنــاول هــذا الكتــاب موضــوع اســتطالعات الــرأي وتأثــره عــى املجتمــع اإلرسائيــي يف مــا
يتعلــق بالسياســة والتجــارة ،ويعــرض مجموعــة مــن القصــص مــن مــا وراء الكواليــس ،حــول
تأثــر االســتطالعات عــى عمليــات اتخــاذ القــرار.
مؤلف الكتاب هو مؤسس معهد «مأجار موحوت» لالستطالعات.

اسم الكتاب :بياليك صاحب الجسد – شغف ،صهيونية ،شعر
تأليف :حموطل تسمير
الناشر :هكيبوتس هميئوحاد
عدد الصفحات283 :
يتنــاول هــذا الكتــاب الجانــب الجســديّ يف أشــعار حايــم نحمــان بياليــك أحــد أبــرز الشــعراء
اليهــود يف مطلــع القــرن الـــ ،20ويعتــر «الشــاعر القومــي للحركــة الصهيونيــة» .تقــول املؤلفــة،
وهــي محــارضة يف جامعــة بــن غوريــون يف النقــب ،أنهــا تعــرض يف الكتــاب كيــف أن «بياليــك
وضــع جســده نفســه كســاحة يتــم فيهــا ومــن خاللهــا «والدة» األمــة».

اسم الكتاب :شياطين يهودية
تأليف :حغاي دغان
الناشر :جامعة تل أبيب
عدد الصفحات265 :

يعــرض هــذا الكتــاب ترتيبــا ً لعالــم الجــن واألرواح يف تقاليــد وثقافــة اليهــود عــى مــر
الســنني ،منــذ بدايــات اليهوديــة وحتــى العــر الحديــث .يمكــن اعتبــار الكتــاب «الســاحة
الخلفيــة لليهوديــة» حيــث يتطــرق للروايــة غــر الرســمية لهــا ،مــن خــال مجموعــة كبــرة مــن
القصــص مــن تــراث اليهــود.
مؤلف الكتاب هو محارض يف كلية «سابري».
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Editorial
This issue is being published in the aftermath of a third round of elections in Israel and against the backdrop
of the coronavirus (COVID 19) crisis. No one knows how both crises will come to an end. Although the
COVID 19 crisis is hard, real and serious, the majority believe it will be transient. This is not the case of
political trends and crises in Israel, however. Apparently, the political crisis involves an inability to form
a government and putting Netanyahu on trial. Essentially, the question concerns the position, status and
legitimacy of the presence of Palestinians in Israel, the scope of political action allowed to Palestinians, and
the future and identity of Israel. While the government deadlock may be instantaneous, political stalemate
does not appear as such. Still, we opted for postponing a focus on these topics as relevant discussions lag
behind unfolding events. Once there is a clearer picture, an investigation would be meaningful and feasible.
The main theme of this issue revolves around a worrisome and pressing concern among Palestinians in
Israel: violence in general, and organised crime in particular. The latter poses a real risk because it attempts
to reshape community concepts, reorganise economic and social forces, and rearrange spaces of influence
and control within the Palestinian community in Israel. Organised crime is not just a haphazard accumulation
of incidents of murder or assaults. Rather, these acts are being transformed and exercised as part of a social
and economic system, shifting from a construct that seeks to impose its values and tools on society at large.
Compared to a low rate in the Jewish community, organised crime is on the rise among Palestinians in
Israel. This suggests that something structural has to do with the police and policing priorities, rather than
police capacities. Palestinians in Israel face a major dilemma. On one hand, they are convinced that organised
crime cannot be confronted without a crucial decision from the police. On the other, there is a growing
conviction that the state and police are not the solution, but the problem in the first place. The state has an
interest in maintaining organised crime as long as it affects Palestinian citizens only. There are sufficient
reasons to believe that the police are taking advantage of and employing organised crime as a means to
control and manipulate the Palestinian community.
This issue brings together many experts and a range of views. Providing an in-depth review, we seek to
grasp this phenomenon from several angles, including the economy, role of schools, and education system as
a model. Articles include reviews of the tools and techniques of struggle, which the Palestinian leadership in
Israel use to counter crime and assess this experience. At any rate, it can be argued that addressing organised
crime in Israel is indicative of a major problem, which reflects the complex situation of Palestinians in Israel.
Though convinced that the Israeli police already oppress and alienate them, Palestinians are compelled to call
for police protection against organised crime. An examination of this complexity in explicit detail provides
an excellent entry point to realising the nature of Israel and nature of political action among Palestinians in
Israel.
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