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العالم

العالم

على الغالف

تقرير

«إجازة من المقاومة»

تهديدات نتنياهو :مصالح اقتصادية
 ...ودعمًا للسعودية ضد إيران

مخيمات تطبيعية بتنسيق فلسطيني

علي حيدر

أن ترى عدوك وجهًا لوجه ،فاألمر يتكرر يوميًا في
ميادين المقاومة في فلسطين ،لكن أن «تعيش»
معه في غرفة «هادئة» ،فهذا الــذي يحدث في
مخيمات «التطبيع» التي تجريها مؤسسة «إجازة من
الحرب» في ألمانيا بتنسيق «فلسطيني ــ إسرائيلي»
من خالل مشروع «كسر الحواجز»ّ .
يصر الفلسطينيون
المساهمون في المشروع على مواصلة إقامة
هذه المخيمات منذ عام  2002إلى صيف ،2018
و«الحبل على الجرار»
حنين رباح
تـ ّ
ـودع الشابة فدوى ضريح والدها،
ق ـب ــل أن ت ـس ــاف ــر إلـ ــى «امل ـ ـكـ ــان ال ــذي
ُحـ ــرقـ ــت ف ـي ــه عـ ــائـ ــات ك ــامـ ـل ــة» كـمــا
تـقــول «زميلتها» ل ــوا .تحمل فــدوى
حـ ـق ــائـ ـبـ ـه ــا مـ ـت ــوجـ ـه ــة مـ ـ ــن ال ـض ـف ــة
املحتلة إلى أملانيا ،حيث ستتشارك
فــي مــديـنــة كــولــونـيــا (غ ــرب أملــانـيــا)
غ ــرفـ ـتـ ـه ــا م ـ ــع ل ـ ـ ـ ــوا ،قـ ـب ــل أن ي ــأت ــي
الصباح التالي لتتناول إفطارها من
صحنهما امل ـش ـتــرك ،و«ت ـح ــاوره ــا».
في املخيم املشترك الذي يجمعهما،
تسترجع فدوى الفلسطينية حادثة
اس ـت ـش ـهــاد وال ــده ــا ف ــي االن ـت ـفــاضــة
ال ـثــان ـيــة .ت ـت ـحــدث ع ـنــه وي ـم ـ ّـر األم ــر
سريعًا .رغم النقاشات الحادة على
م ــدى أي ـ ــام ،ت ـصــل إل ــى مـعــانـقــة ل ــوا،
ال ـش ــاب ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي ج ــاءت
تحمل جنسية «الـكـيــان ال ــذي قتل»
والدها.
ه ـن ــا ف ــي ه ـ ــذه «الـ ـغ ــرف ــة ال ـض ـي ـق ــة»،
يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــش ش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون
أس ـبــوعــن م ــع ش ـبــاب إســرائـيـلـيــن.
يبدو األمر بسيطًا إلى الحد الذي لم

«إجازة من الحرب» تدعم
نشاطات مخصصة لألطفال
في القدس
ُ
ستعقد لقاءات تجمع
 58امرأة فلسطينية وإسرائيلية
هذا الصيف
ّ
يشكل مانعًا لبعض أبناء الشهداء
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة مــن
ال ــذه ــاب إلـ ــى هـ ــذه امل ـخ ـي ـمــات الـتــي
ُي ـج ـم ــع أهـ ــل ال ـب ـل ــد ع ـل ــى تـسـمـيـتـهــا
«م ـخ ـي ـم ــات تـ ـطـ ـبـ ـي ــع ...أو ع ـم ــال ــة».
«مـعـقــل الـتـطـبـيــع» األمل ــان ــي ب ــدأ عــام
 2002بمبادرة فلسطينية بامتياز،
فـقــد أس ــس رئ ـيــس «جـمـعـيــة الــرؤيــا
الفلسطينية» (مرخصة من رام الله
وتعمل فــي الـقــدس والـضـفــة) ،رامــي
ناصر الدين ،مبادرة سماها «كسر
الـ ـح ــواج ــز» (،)Breaking Barriers
ب ـت ـمــويــل م ــن مــؤس ـســة «إج ـ ـ ــازة مــن
الحرب» ( ،)Vacation from Warوهي
مــؤسـســة أملــان ـيــة ت ـمـ ّـول بــرامــج عــدة
تـحــت ع ـنــوان الـتـعــايــش فــي مناطق
ً
ال ـحــروب ،األهـلـيــة أو غـيــرهــا .فمثال
تنفذ في البوسنة «برامج تعايش»
م ــع ال ـ ـصـ ــرب ،وف ـ ــي ف ـل ـس ـطــن تـنـفــذ
«مشاريع تعايش» بني الفلسطينيني
واإلســرائـيـلـيــن ،معتبرة أن مشكلة
فـلـسـطــن لـيـســت س ــوى ن ــزاع أهـلــي.
وقد بدأت عملها منذ  ،1994تحديدًا

م ــن حـ ــرب ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا ال ـســاب ـقــة،
فـيـمــا ش ــارك أك ـثــر م ــن  20أل ــف طفل
وشـ ــاب م ــن ذل ــك الـبـلــد ف ــي امل ـشــروع
على مدى تلك السنوات.

«إجازة» من فلسطين
نجح املشرفون على هذا املشروع في
تطويع الشباب الفلسطيني وغسل
أدمـ ـغـ ـتـ ـه ــم ل ـن ـب ــذ امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وت ـق ـ ّـب ــل
االحتالل كصاحب السيادة واألرض.
بدأ العمل على الصراع الفلسطيني
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ـن ــذ  .2002وفـ ــي ظــل
ّ
احـ ـت ــدام االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة ،شــكــل
«إج ـ ـ ــازة م ــن الـ ـح ــرب» ف ــري ــق «ك ـســر
الحواجز» املتمثل بناصر الدين من
الجانب الفلسطيني ،وكيرين عساف
م ــن ال ـجــانــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وج ــاءت
ب ـعــدهــا مـ ـ ــوران ت ـش ــن ،وهـ ــي أيـضــا
صــديـقــة لـنــاصــر الــديــن .هــذا الفريق
دعا ألول مرة شبابًا من «إسرائيل»
وفلسطني لحلقات نقاش في أملانيا،
ومنذ ذلك الوقت ،بدأ عقد اللقاءات
ال ـس ـنــويــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـل ـقــاءات
النسائية اإلضافية ،وقــد شــارك في
املجمل أكثر من  2000شابة وشاب
من الجانبني .ووفــق متابعة عملية
ال ــدع ــوة والـتـنـس ـيــق ،يــذهــب الـشــاب
الفلسطيني بكامل إرادتــه ،وخاصة
أن ـ ــه تـ ـب ـ ّـن عـ ـل ـ ُـم املـ ـش ــارك ــن مـ ــن كــا
الطرفني مسبقًا بتفاصيل اللقاءات،
إذ يجري تجهيزهم بأربع أو خمس
ج ـل ـس ــات ت ـح ـض ـيــريــة فـ ــي رام ال ـلــه
وت ــل أب ـي ــب ،ي ـت ـعــرفــون خــال ـهــا إلــى
م ـشــروع «كـســر ال ـحــواجــز» وطبيعة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـت ـج ـم ـع ـه ــم
ب ــال ـط ــرف اآلخـ ـ ــر .ي ــأت ــي امل ـش ــارك ــون
الفلسطينيون من القدس أو الضفة
املحتلة ،أمــا اإلسرائيليون ،فهم من
أصـ ــول «م ـه ــاج ــرة» مـخـتـلـفــة .ورغ ــم
تعبيد الـطــريــق لــ«املـصــافـحــة» ،فــإن
الفلسطينيني الـقــادمــن مــن الضفة
مـجـبــرون عـلــى عـبــور ح ــدود األردن
للمغادرة من مطار عمان ،األمر الذي
ي ـس ـتــدعــي س ـف ـرًا ال ـت ـفــاف ـيــا لـيــومــن
أو ث ــاث ــة ،ف ـي ـمــا ي ـغ ــادر امل ـش ــارك ــون
اإلسرائيليون مباشرة من مطار تل
أبيب.

داخل المخيم

ّ
تركز «إجــازة من الحرب» على جيل
«أوسلو» الذي عايش «األمل في حل
الدولتني» ،والذين تتراوح أعمارهم
بــن  20و 30سنةُ .ي ّ
قسم املشاركون
ـاو من
إلـ ــى م ـج ـمــوعــات ب ـع ــدد م ـت ـس ـ ٍ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن،
ويجري جزء كبير من النقاش داخل
هذه املجموعات التي تبقى كما هي
طـ ــوال امل ـخ ـيــم ،عـلــى أن م ــن يـقــودهــا
هم مشرفون «مـحــايــدون» .تتدحرج
«إحماء» و«كسر
مراحل املشروع من
ٍ
ً
ال ـج ـل ـيــد» إلـ ــى «الـ ـشـ ـج ــار» ،وصـ ــوال
فــي النهاية إلــى اتـخــاذ ق ــرار «إنـهــاء
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ّ
الحرب والعنف» .تركز هذه املشاريع،
وف ــق املــوقــع اإللـكـتــرونــي للمؤسسة
األملانية ،على «أشخاص ال يملكون
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـث ـق ــاف ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة»،

ف ـت ـس ـت ـغ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـث ـ ـغـ ــرة ل ـتــرس ـيــخ
«الــوقــائــع التاريخية» الـتــي تريدها
اإلدارة ،األمــر الــذي يجعل املشاركني
ّ
واملتقبلة أي نتيجة.
الحلقة األضعف

ُ
«بـســاطــة» امل ـشــروع ت ــدرس بعناية.
فواحدة من أهم النقاط التي يجري
الـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـه ــا إل ّقـ ـن ــاعـ ـه ــم ب ـف ـك ــرة
«الـ ـس ــام» ه ــي تـنــقـلـهــم ف ــي أوروبـ ــا

رؤية «الرؤيا»
تطل مؤسسة «الرؤيا الفلسطينية» لتقدم نفسها على أنها
«حاجة ُملحة ملجموعة من الشباب الفلسطيني في إيجاد
مساحة حقيقية للتعبير عن أنفسهم» .هذه املساحة
وجدتها «الرؤيا» التي يرأسها رامي ناصر الدين ،في
«التطبيع» من خالل إقناع بعض الشباب بأهمية التواصل
مع «الجار» اإلسرائيلي في سبيل إنجاح «السالم».
«الرؤيا» التي حصلت على ترخيصها عام  2000من
وزارة الداخلية الفلسطينية تعمل «بالتعاون مع املؤسسات
ُ
املحلية والخارجية على تقديم الخدمات املنسجمة ودورها
ُ
في املجتمع بما يتالءم واالحتياج الحقيقي للمواطن»
في القدس والضفة الغربية .وعلى رأس هذه املؤسسات،
«إجازة من الحرب» التي ّ
تمول مشروع «كسر الحواجز»
وهو أهم مشروع خارجي لـ«الرؤيا» ،باإلضافة إلى الداعمني
املحليني كـ«البنك الوطني» ،أو من الخارج كـ«أكاديمية
دويتشه فيله» ( )DW AKADEMIEو«الجمعية األملانية
للتعاون الدولي» ( )GIZومنظمات أميركية وكندية.
ترى «الرؤيا» أن مشاركة الشباب في هذه املخيمات هي
«مشاركة وطنية ودفاع عن القضية الفلسطينية» ،في
ُ
حني أن املشاركني يتلقون املعلومات املراد تثبيتها لديهم
ويخلصون إلى نتيجة أنه يجب أن يتبادلوا مشاعر ّ
الحب
مع اإلسرائيلي .هذه النظرية ّ
تدعمها «الرؤيا» بطريقة

بحثية ،من خالل نشر دراسة ،في نهاية تنسيقها العلني
لـ«كسر الحواجز» الذي امتد من  2002إلى ّ ،2010
تقوم
فيها «اللقاءات وبرامج التبادل الشبابية الفلسطينية ـ ـ
اإلسرائيلية» التي تهدف إلى «دفع عملية السالم من خالل
الحوار والتفاهم» التي جرت في أملانيا .وفي التوصيات
التي تعتمدها الدراسة ،يتفق املشاركون على أن «اللقاءات
جيدة ولكن يجب التحضير والتخطيط لها جيدًا قبل
املشاركة فيها».
ُ
هذه الدراسة من حيث الشكل واختيار ّ
العينات تظهر،
بطريقة حاسمة ومعممة ،أن «الشباب الفلسطيني
واملجتمع املدني الفلسطيني يؤيد من حيث املبدأ هذه
اللقاءات والحوارات كأحد أشكال العمل الفلسطيني وطرح
عدالة القضية الفلسطينية» .إصرار املنسقني على هذه
النتائج قابله اعتذار بعض املشاركني عن عدم الذهاب مرة
ثانية بعد اكتشافهم أن هذه اللقاءات ال تمت للمقاومة بأي
صلة.
«الرؤيا» ال تكتفي بإضفاء شرعية بحثية على برامج
التطبيع وإخراج توصيات إلنجاحها ،بل تتعداه بالتنكر
خلف برامج ذات طابع وطني أو «غير خالفي» مثل برنامج
حول القرى املهجرة وبرامج للمسرح وورشات تدريبية في
الكثير من امليادين.

وعـ ـب ــوره ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ــداخ ـل ـي ــة مــن
دون أي تفتيش أو حــواجــز أمنية،
رغ ــم كــل مــا عــاشـتــه ال ـقــارة الـعـجــوز
م ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــروب .ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات فــي
إيصال الفكرة وترسيخها معتمدة
كـمــا يـبــدو ط ــوال أي ــام الـنـشــاط .أهــم
ُ
املعلومات وتطويع األفـكــار تـسـ ّـرب
في أوقات الغداء أو الغناء أو السهر
ط ـب ـقــا ل ـت ـق ـن ـيــات ت ــدري ـب ـي ــة ،وب ــذل ــك
يحققون هدفهم من اللقاء بطريقة
انسيابية.
ُ
في الصيف الجاري ( ،)2018ستعقد
ه ــذه ال ـل ـقــاءات الـتــي لــم تنقطع منذ
أن ُوضـ ـ ـع ـ ــت عـ ـل ــى سـ ـك ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ.
ومـ ــن املـ ـق ــرر ف ــي هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،ألول
م ـ ــرة ،إجـ ـ ــراء ل ـق ــاء ي ـج ـمــع  58امـ ــرأة
ّ
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وإس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـنــظ ـمــه
ّ
الـ ـنـ ـس ــاء أن ـف ـس ـه ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
عقد «الحلقات الثابتة» التي تجمع
شابات وشبابًا ،وذلك بالتعاون مع
منظمة جديدة امتنعت عن الكشف
عــن اسـمـهــا «ل ـكــي ال تـسـ ّـبــب لـهــا أي
ضرر» ،كما اعتمد على هذه املنظمة
ألن ب ـعــض األعـ ـض ــاء ال ــذي ــن عـمـلــوا
فــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة سيتغيبون
ل ــ«أس ـب ــاب شـخـصـيــة» ،وف ــق املــوقــع
ن ـف ـســه ،ل ـكــن م ــن دون أن نـسـتـطـيــع
م ـ ـعـ ــرف ـ ـت ـ ـهـ ــا .ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ه ــي
نفسها التي دفعت منسق املشروع
س ــاب ـق ــا (رام ـ ـ ــي ن ــاص ــر الـ ــذيـ ــن) إل ــى
االبـتـعــاد عــن األض ــواء بعد تنسيقه
العلني مــن  2002إلــى  .2010ووفــق
معلومات حصلت عليها «األخبار»
مـ ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ــي
ك ــان يـتـلـقــاهــا مــن مـنـسـقــة «بــرنــامــج
الـتـعــايــش» فــي فلسطني وإســرائـيــل
ع ــن ال ـجــانــب األمل ــان ــي ،ب ــارب ــرا إس ــر،

ي ـظ ـهــر أنـ ــه ب ـقــي م ـن ـس ـقــا ل ـل ـم ـشــروع
بطريقة غير معلنة مــن  2010حتى
.2016
وفـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة ت ـل ـق ــاه ــا بـ ـت ــاري ــخ 13
ت ـمــوز  2016م ــن إس ــر ج ــاء فـيـهــا أن
«اململكة األردنية تريد معرفة أسماء
األشخاص الذين سيعبرون الحدود
اآلن» ،وتـ ـطـ ـل ــب مـ ـن ــه «إرس ـ ـ ـ ـ ــال 23
اسمًا» كمرحلة أولــى .ومــن ثم ّ
حول
رامي الرسالة نفسها إلى فريقه في
«ال ــرؤي ــا الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وه ــم ممن
يـشــاركــون عــادة فــي هــذه الفعاليات
في أملانيا .وفق املعلومات ،كان أمني
صندوق «الــرؤيــا» ،خالد أبــو خالد،
ي ـح ـضــر دوم ـ ــا ف ــي أمل ــان ـي ــا وي ـعــايــن
األم ــور عــن ق ــرب ،فيما سعى ناصر
ّ
ال ــدي ــن إلـ ــى إشـ ـ ــراك كـ ــل م ــن أع ـضــاء
مـجـلــس اإلدارة روان ب ــرغ ــوت الـتــي
شــاركــت فــي فعاليات  ،2015ومريم
ج ـب ــري ــن الـ ـت ــي شـ ــاركـ ــت فـ ــي ،2016
باإلضافة إلى صوفيا دعيبس ،علمًا
بأن بعض األعضاء شاركوا سابقًا،
لكنهم تــركــوا املــؤسـســة الح ـقــا ،مثل
مهند قرش ولون عريقات.

أين BDS؟
خـ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة األخ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن ه ــذا امل ـخ ـيــم ،ظ ـهــر أن غــالـبـيـتـهــا
تــروي ـج ـيــة وأج ــرت ـه ــا وس ــائ ــل إع ــام
أملانية متحدثة بالعربية ،لكن بيانًا
«يـتـيـمــا» ك ــان قــد ص ــدر عــن «الـلـجـنــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة مل ـق ــاط ـع ــة
إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ـ ـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن» (BDS
 )Palestineفــي تـشــريــن األول ،2017
طالبت فيه «منظمي (كسر الحواجز)
واملـ ـش ــارك ــن ف ـيــه م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
باالنسحاب الفوري منه والتوقف عن

األنشطة التطبيعية» ،محذرة من أنه
«فــي حــال عــدم االستجابة ،ستضطر
اللجنة إلى ممارسة الضغط الشعبي
السلمي من خالل نشر أسماء كل من
له عالقة بمشروع كسر الحواجز».
وجاء هذا البيان بعد مشاركة ناصر
ال ــدي ــن م ــع «ق ـ ــارب الـ ـس ــام» ـ ـ ـ ـ وهــي
مــؤسـســة يــابــانـيــة تـعـمــل عـلــى جمع
طرفني متنازعني في رحلة عبر قارب
ـ ـ مقررة أن تضع اسمه على «الالئحة
السوداء» .لكن وثيقة حصلت عليها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ت ـظ ـهــر م ـطــال ـبــة «هـيـئــة
العمل الوطني واألهلي في القدس»
أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــ«»BDS
بـتـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق ،ف ــي تـمــوز
 ،2018وذل ــك ملـعــرفــة الـ ـق ــرارات الـتــي
صـ ــدرت بـخـصــوص م ـش ــروع «كـســر
الـحــواجــز»والـتـحـقــق مـنـهــا .وعلمت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن « »BDSلــدي ـهــا ملف
ك ــام ــل م ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـش ــروع ب ـم ــا فـيــه
ص ــور ووث ــائ ــق وم ــراس ــات داخـلـيــة
وروابـ ــط إلـكـتــرونـيــة تثيت مشاركة
نــاصــر الــديــن وج ــزء مــن فــريــق عمله
في هذا املشروع.
فــي الــوقــت نـفـســه ،ك ــان م ـســؤول في
« »BDSق ــد أكـ ــد ل ـب ـعــض امل ـتــاب ـعــن
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــورط ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ف ــي
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع ،لـ ـك ــن م ـ ــا اسـ ـت ــدع ــى مــن
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ب ـت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
ٌ
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق هـ ــو حـ ــديـ ــث ل ـل ـم ـســؤول
ن ـف ـســه ي ـق ــول ف ـيــه إنـ ــه ال ي ــوج ــد أي
أدلـ ــة تـثـبــت تـ ــورط نــاصــر ال ــدي ــن أو
«ال ــرؤي ــا» ّف ــي ن ـشــاطــات تـطـبـيـعـيــة،
ً
وهــو مــا مــثــل «تـبــرئــة» لهما ،فضال
ع ــن أن ال ـح ـم ـلــة ل ــم ت ــواص ــل أي ــا من
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـت ــي جــاء
ذكرها في بيانها عــام  .2017وبعد
التواصل مع املنسق العام لـ «»BDS
ّ
م ـح ـمــود ن ــواج ـع ــة ،قـ ــال األخـ ـي ــر إن
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
مل ـق ــاط ـع ــة إس ــرائـ ـي ــل ت ـع ـت ـبــر «ك ـســر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــواجـ ـ ــز» م ـ ـشـ ــروعـ ــا ت ـط ـب ـي ـع ـيــا
وسـ ـتـ ـن ــاهـ ـض ــه ،كـ ـم ــا تـ ـن ــاه ــض كــل
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـط ـب ـي ـع ـي ــة م ـ ــن خ ــال
الضغط الشعبي السلمي .لــم تنتهِ
الـلـجـنــة ب ـعــد م ــن مــرح ـلــة الـتـحـقـيــق
فــي املـشــروع واملـشــاركــن فيه ،وفــور
ال ـت ــأك ــد م ــن ه ــوي ــة املـ ـش ــارك ــن ف ـيــه،
ستعمل عـلــى فـضــح هــذه املـشــاركــة،
كما في كل مشروع تطبيعي آخر».
لكن ما يظهر هو إصرار من املنسقني
على العمل في هذا املشروع حتى بعد
عـلـمـهــم أن وج ــوده ــم ه ــو «شــرعـنــة»
ل ـل ـع ــدو ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى .ج ـ ــراء ذل ــك،
يتمدد مـشــروع «إج ــازة مــن الحرب»
ـف بــإقــامــة
ب ــاس ـت ـم ــرار ،ف ـهــو ل ــم ي ـك ـتـ ِ
نشاطات «التعايش» في أملانيا ،بل
نـقـلـهــا إل ــى فـلـسـطــن .وبـيـنـمــا تـبـ ّـن
ت ـ ــورط ن ــاص ــر ال ــدي ــن ف ــي الـتـنـسـيــق
ل ـغ ــاي ــة  ،2016ت ـب ــن أن جـمـعـيـتــن
فـلـسـطـيـنـيـتــن أخ ــري ــن دخ ـل ـتــا على
ال ـخــط هـمــا «أيـ ــدي جـيــل املـسـتـقـبــل»
و«امل ـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة األمل ــانـ ـي ــة»
(ت ـل ـق ــى ن ــاص ــر ال ــدي ــن ج ــائ ــزة «دي ــر
جبل صهيون» عام  2003باالشتراك
م ــع كـيــريــن ع ـســاف ع ــن مـشــروعـهـمــا
«ك ـ ـسـ ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــواجـ ـ ــز» ،وه ـ ـ ــي ج ــائ ــزة
تـعــزز الـتــواصــل الــديـنــي بــن اليهود
واملسيحيني واملسلمني وتعمل في
سبيل «املصالحة والـســام») .ووفق
تقرير  2017الصادر عن «إجــازة من
الـ ـح ــرب» ،ال ـت ــي تـمـتـنــع ع ــن ذك ــر أي
منظمة مساهمة أو منسقة للمشروع
خ ــوف ــا م ــن امل ــاحـ ـق ــة م ــن «امل ـج ـت ـمــع
الـفـلـسـطـيـنــي وحـ ـم ــات امل ـقــاط ـعــة»،
ظهر أن هاتني الجمعيتني تتلقيان
ً
تـ ـم ــوي ــا مـ ــن «إج ـ ـ ـ ــازة مـ ــن الـ ـح ــرب»
لـتـنـفـيــذ نـشــاطــاتـهـمــا ف ــي فـلـسـطــن،
وه ـ ـ ــي م ـخ ـص ـص ــة ع ـ ـ ـ ــادة ل ــأطـ ـف ــال
ويشرف عليها شباب مرتبطون بها.

لم يقتصر التهديد الــذي أطلقه رئيس
وزراء العدو بنيامني نتنياهو األسبوع
امل ــاض ــي بـ ــأن إس ــرائـ ـي ــل س ـت ـن ـضــم إل ــى
تحالف دولــي ضد إيــران على خلفيات
تحريضية فقط ،ومحاولة ركوب موجة
ال ـت ـه ــدي ــدات وال ــرس ــائ ــل امل ـت ـب ــادل ــة بني
طهران وواشنطن .بل تعود خلفية هذه
الـتـهــديــدات أيـضــا ،إلــى إدراك املؤسسة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة أن س ـف ـن ـه ــا ال ـح ــرب ـي ــة
وغـيــر الحربية الـتــي تعبر بــاب املندب
بــاتــت تـحــت مــرمــى ص ــواري ــخ «أن ـصــار
ال ـل ــه» ال ــذي ــن ي ـخ ـتــارون أهــداف ـهــم بــدقــة
وي ـم ـل ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــدرات والـ ـخـ ـب ــرات ال ـتــي
تــؤهـلـهــم الس ـت ـهــداف ال ـب ــوارج والسفن
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـقـ ـ ــررون ضـ ــرب ـ ـهـ ــا .ف ـ ــي ال ـب ـع ــد
اإلســرائـيـلــي امل ـبــاشــر ،كـشـفــت صحيفة
«ذي ماركر» االقتصادية أن أسبابًا عدة
دفـعــت نتنياهو إلــى إط ــاق تهديداته،
م ــن ضـمـنـهــا ال ـح ـفــاظ عـلــى مصالحها
االقتصادية التي ّ
تمر عبر باب املندب.
وبهذه الطريق تختصر السفن مسافات
أطول بكثير ...ما يعني توفيرًا كبيرًا في
تكاليف النقل ،بما في ذلك نقل النفط.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد األسباب
ّ
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـش ــن إس ــرائـ ـي ــل حـ ــرب عــام
 ،1967كــان إغ ــاق مضائق تـيــران التي
ت ـق ــع ش ــرق ــي شـ ــرم ال ـش ـي ــخ ف ــي ج ـنــوب
شبه جزيرة سيناء .وتخشى إسرائيل
أيضًا من فقدان قدرة ردعها ومن ّ
املس
بالتجارة مع الشرق األقصى ،وخاصة
الصني.
ّ
إلى ذلك ،أضافت الصحيفة أن إلسرائيل
م ـص ـل ـحــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــاالن ـض ـم ــام
إلــى تحالف دول ــي ضــد إي ــران مــن أجل
الدفاع عن مصر والسعودية ،وفي حال
انضمامها إلــى تحالف كهذا ،فــإن ذلك
سـيـعــزز مـكــانـتـهــا الـجـيــوسـيــاسـيــة في
الـشــرق األوس ــط ،وتمتني عالقاتها مع
هاتني الدولتني العربيتني ودول أخرى
في الخليج متنازعة مع إيران.
ّ
وتابعت الصحيفة قائلة إن إلسرائيل

مصلحة اقتصادية عليا في منع إغالق
م ـض ـيــق بـ ــاب املـ ـن ــدب ،ل ـج ـهــة أن حجم
واردات ـهــا وصــادراتـهــا عبر بــاب املندب
بلغت  15.3مليار دوالر في عــام .2017
ومن شأن إغالق املضيق أن يرفع تكلفة
بــولـيـصــات ال ـتــأمــن عـلــى الـسـفــن الـتــي
ّ
تمر من باب املندب ،األمر الذي سيؤدي
إلى ارتفاع أسعار البضائع املستوردة.
وتـ ـتـ ـخ ــوف ت ــل أبـ ـي ــب م ــن أن ف ــي ح ــال
إغالق إيران للمضائق ،فإن استيرادها
للبضائع من الشرق األقصى سيتعرض
ألضرار جسيمة ،وقد يؤدي إلى نشوب
حـ ــرب .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،رأت الـصـحـيـفــة أن
احتمال تدهور الوضع بهذا املستوى
ّ
ضئيل ،وعزت ذلك إلى أن إيران بحاجة
إلــى اسـتـثـمــارات أجنبية ولـيــس لديها
مصلحة اآلن باشتعال الــوضــع بشكل
ق ـ ــد ي ـ ـخـ ــرج ع ـ ــن س ـي ـط ــرت ـه ــا وي ــوس ــع
الجبهة الغربية ضدها.
في البعد التجاري ،تبلغ نسبة التجارة
ال ـب ـح ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـب ــر مـضـيــق
ب ــاب امل ـنــدب  ،%12مــن مـجـمــل الـتـبــادل
ال ـت ـج ــاري إلس ــرائ ـي ــل ال ـ ــذي ب ـلــغ ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ( 130 )2017م ـل ـي ــار دوالر.
وتـصــل نسبة ال ـ ــواردات مـنــه إل ــى %18
والصادرات  .%5وتبلغ نسبة البضائع
ال ـت ــي ت ـس ـت ــورده ــا م ــن ال ـص ــن %15.5
من مجمل الــواردات البحرية ،ثم تليها
أملانيا فالواليات املتحدة وتركيا .وبلغ
حـجــم ال ـص ــادرات الـبـحــريــة إل ــى الصني
العام املاضي  916مليون دوالر ،بينما
تـسـتــورد منها عـبــر الـبـحــر بمبلغ 1.4
مليار دوالر .ووص ــل مبلغ ال ـصــادرات
الـبـحــريــة إل ــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة الـعــام
املــاضــي إلــى  214مليون دوالر ،بينما
اس ـت ــوردت منها بمبلغ  987.5مليون
دوالر ،غالبيتها س ـيــارات .فــي السياق
ن ـف ـس ــه ،صـ ـ ـ ـ َّـدرت إس ــرائـ ـي ــل بـ ـحـ ـرًا إل ــى
الهند العام املاضي بضائع بمبلغ 403
مــايــن دوالر ،وإل ــى أوسـتــرالـيــا بمبلغ
 376مليون دوالر ،واستوردت من الهند
ب ـح ـرًا بـمـبـلــغ  700مـلـيــون دوالر ،ومــن
أوستراليا بمبلغ  121مليون دوالر.

تخشى إسرائيل من فقدان قدرة ردعها ومن ّ
المس بالتجارة مع الشرق األقصى (أ ف ب)

ليبرمان :مستعدون ألي سيناريو في سوريا
قال وزير األمن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،أمس ،إن «الجيش اإلسرائيلي
على أهبة الستعداد ألي سيناريو في سوريا».
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية (رسمية) عن ليبرمان ،خالل تفقده تمرينًا
لسالح املدرعات في هضبة الجوالن املحتلة ،إن «الجيش مستعد ويراقب كل
التطورات» .وأضاف« :نشاهد في الجانب الثاني من الحدود الجيش السوري
الذي ال يكتفي باالستيالء على األراضي السورية كافة ،بل يقوم ببناء قوات
برية واسعة وجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في املاضي وأكثر من ذلك».
(األخبار)

