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الحرب الكالمية تعمق الشرخ وتزيد تعقيدات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة!
*نتنياهو يصف إقامة حكومة ليست برئاسته بأنها «سرقة نتائج االنتخابات» بعد شطب حصيلة مقاعد القائمة المشتركة من أصل
مقاعد الكنيست *«المشتركة» ترفض أي توصية بغانتس قبل مفاوضات علنية وبشروط منها سياسية *نائبان من اليمين المتطرف
في «أزرق أبيض» يرفضان أي اتصال مع «المشتركة» التي من دونها ال احتمال لتكليف غانتس بتشكيل الحكومة*
احتدت في اليومين الماضيين الحرب الكالمية بين
األطراف المرش���حة لتش���كيل الحكومة اإلسرائيلية
الجدي���دة ،أو المش���اركة فيه���ا ،ف���ي ض���وء نتائج
االنتخابات للكنيس���ت الـ 23التي جرت يوم االثنين،
 2آذار الحالي.
ّ
وكانت اللهجة أش���د ح���دة لدى رئي���س الحكومة
وزعيم الليكود بنيامين نتنياه���و ،الذي أجج خطابه
العنص���ري اإلقصائي ضد القائمة المش���تركة ،التي
تمثل أساسا جماهير فلسطينيي الداخل ،وارتفعت
قوته���ا بمقعدي���ن إضافيي���ن ،وحرق���ت ف���ورا حلم
نتنياهو بالوصول الى ع���دد المقاعد «الذهبي» الذي
يمنحه تشكيل حكومة فورا مع شركائه 61 :نائبا من
أصل  120نائبا [طالع ص .]8
فقد ختم نتنياهو مس���اء يوم االنتخابات بابتسامة
عريض���ة جدا ،بع���د أن تنبأت كل اس���تطالعات الرأي
الع���ام التلفزيونية ،الت���ي تجري ميداني���ا في يوم
االنتخابات ،بحصوله مع ش���ركائه الفوريين على 60
مقعدا ،م���ا يعني م���ن ناحيته أن���ه كان بإمكانه أن
يقفز بمقعد إضافي ،أو أن ينجح في إحداث شرخ في
واحد من الكتل المعارضة له .ولكن لم تمر س���اعات،
وقبل بزوغ فجر الي���وم التالي ،حتى تبين أن الليكود
وحلفاءه حصلوا عل���ى  58مقعدا ،وهذه هي النتيجة
النهائية ،بزيادة  3مقاعد عن انتخابات أيلول .ولكن
الليكود وحده زاد قوته بأربعة مقاعد ،وحصل على 36
مقعدا ،وبات الكتلة األكبر ،بعد أن اقتنص مقعدا من
حليفه ،تحالف أحزاب المستوطنين «يمينا» ،ومقعدا
آخر من حزب غريم���ه أفيغدور ليبرمان« ،يس���رائيل
بتينيو (إس���رائيل بيتنا)» ،ومقع���دا ثالثا وأكثر ،من
القوة االنتخابية الت���ي كان من المفترض أن تحصل
عليها قائم���ة «قوة يهودية» (عوتس���ما يهوديت)،
المنبثق���ة عن حركة «كاخ» اإلرهابية المحظورة [طالع
ص .]3
وبعد أن تأك���دت النتيجة لنتنياهو ش���رع يهاجم
القائم���ة المش���تركة ،وعقد لقاء مع أنصاره ،وش���رح
وه���و يكتب على اللوح كيف أن االنتخابات حس���مت
لصالح���ه ،باعتب���ار أن المقرر هم اليه���ود وحدهم،
وأنق���ص من حس���ابات مقاعد الكنيس���ت  15مقعدا
للقائمة المش���تركة .والحقا بدأ الليك���ود ونتنياهو
بالتش���كيك بنتائج االنتخابات ،مطالبا بتس���لم كافة
محاضر لج���ان صناديق االقت���راع ،وعددها ما يقارب
 10700صندوق.
وفي حين أن نتنياهو س���يحصل لدى رئيس الدولة
على تأيي���د  58نائبا من أصل  120نائب���ا ،فإن هذا ال
يعني أن غانتس س���يحصل فورا على تأييد بتكليفه
من  62نائبا ،فالطريق ليس���ت س���هلة ،ألنه في حال
حصل فعال على دعم حزب «يسرائيل بيتينو» وزعيمه
ليبرمان الذي له  7مقاعد ،ودعم كتلة «العمل -غيشر-
ميرت���س» التي لها  7نواب ،فإن القائمة المش���تركة
بنوابها الـ  15هي التي ستقرر .والحصول على تأييد
القائمة المش���تركة لن يكون بهذه الس���هولة ،على
ضوء شكل تعامل «أزرق أبيض» وغانتس مع القائمة،
بع���د انتخابات أيلول ،إذ رف���ض غانتس عقد أي لقاء
أو تلقي أي طلبات من القائمة ،كش���رط لدعم تكليفه
لدى الرئيس .وفي نهاية المطاف حصل على دعم 10
نواب من أصل  13نائبا.

				
نتنياهو بعد أن شرب "عطر" النتائج األولية.

وخالل الحملة االنتخابية ،انضم غانتس الى الخطاب
اإلقصائي ،وقال لناخبيه إنه لن يقبل بتشكيل حكومة
تستند الى القائمة المشتركة.
وقال تقرير لإلذاعة اإلس���رائيلية العامة ،صباح يوم
األحد الماض���ي ،إن النائبي���ن اليمينيين المتطرفين
يوع���ز هندل وتس���في ه���اوزر ،من ح���زب «تلم» في
تحالف «أزرق أبيض» ،يرفضان أن تكون هناك توصية
بغانتس من القائمة المشتركة ،فيما قال رئيس حزب
«تلم» المرشح الثالث في قائمة «أزرق أبيض» ،موشيه
يعل���ون ،إنه يرف���ض أن يكون نواب ح���زب «التجمع»
الثالث���ة ،ف���ي القائمة المش���تركة ،بي���ن المؤيدين
للتوصية بتكليف غانتس ،وقال إنه سيعمل على سن
قانون إلخراج حزب التجمع عن القانون.
وقد رفض نواب في القائمة المش���تركة تصريحات
يعلون وهاجموها.
وقالت مصادر لصحيفة «هآرتس» إن النائبين هندل
وه���اوزر يمثالن الجن���اح اليميني األكث���ر تطرفا في
تحالف «أزرق أبيض» ويعارضان بشدة أي دعم خارجي
من القائمة المش���تركة لحكومة أقلية ،ويطالبان بأن
يتم س���ن قانون يحظر على نتنياهو رئاسة الحكومة،
لكونه يواجه محاكمة في قضايا فساد ،ومن ثم تقام
حكومة وحدة مع الليكود .وحس���ب تلك المصادر فإن
هذا هو أيضا اتج���اه أفيغدور ليبرمان .ومن المفارقة
أن���ه في حين يرفض ه���اوزر وهن���دل أي تواصل مع
القائمة المشتركة ،فإن قانونا كهذا ال يمكن أن يسن
في الكنيس���ت إال فقط بالتنس���يق مع القائمة ،ورغم
أن هذا القانون ال يمكن أن يس���ن ويس���ري فورا على
شخص نتنياهو.
وحاول رئيس «تلم» يعلون التخفيف مما ينشر عن
حدة موقف هذين النائبين ،بقوله إن كل ما ُيقرر في
قيادة «أزرق أبيض» سينفذ .وأبدى مساء األحد تراجعا
ما في موقفه ،ففي حين ق���ال يوم الخميس الماضي
إنه يريد دعما من القائمة المش���تركة ،من دون نواب
حزب التجم���ع الوطني الديمقراطي ،فقد قال مس���اء
األحد إنه لن يعترض على دعم القائمة المش���تركة،
من دون ذكر حزب التجمع.
أم���ا القائمة المش���تركة فق���د ق���ررت كتلتها في
جلس���تها التي عقدت يوم األحد األخير ،أنه لن تكون

(أ.ف.ب)

					
غانتس يختار مواصلة الهجوم.

توصية على بيني غانتس أمام الرئيس اإلس���رائيلي،
وأن���ه إذا أراد تحالف «أزرق أبيض» التوصية ،عليه أن
يتوجه للقائمة المش���تركة علنا ،وأن تجري مفاوضات
ح���ول التوصية ،فيما أك���د نواب في المش���تركة أن
الجانب السياسي تجاه القضية الفلسطينية سيكون
مطروحا في مفاوضات كهذه في حال جرت.
في المقابل ،ادعت مصادر في «أزرق أبيض» لصحيفة
«هآرتس» ،أنه تج���ري اتصاالت من وراء الكواليس مع
القائمة المش���تركة« ،نظرا للحساس���ية في االتصال
بي���ن القائمتين ،وفقط في حال تمت بلورة صيغة ما،
س���يتم اإلعالن عنها» .وأضاف���ت المصادر أن احتمال
تشكيل حكومة وحدة ضئيل جدا ،فهناك سلسلة من
الشروط يجب أن تنفذ لقيام حكومة كهذه.
وق���ال غانتس ف���ي تصريح���ات إعالمي���ة ،إنه قرر
«تشكيل حكومة مستقرة وقوية تشفي اسرائيل من
الكراهية واالنقس���ام» .وأضاف أنه سيبذل كل ما في
استطاعته «كي ال تكون هناك انتخابات رابعة» .وقال
في مؤتمر صحافي إن «الش���عب أش���ار لنتنياهو إلى
مكان الخروج».
ورد غانت���س عل���ى نتنياه���و قائال« :لن أس���مح لك
بإش���عال حرب أهلية في اس���رائيل الحديثة من أجل
ورقة الخروج م���ن المحاكمة .دولة اس���رائيل ناضلت
قبلك وهي ستنمو وتزدهر بعدك .الشعب قال كلمته
في ثالث ج���والت انتخابي���ة وبأغلبية س���احقة :لقد
انتهى عهد حكم نتنياهو».

تعزيز الحراسة األمنية على غانتس
على صعيد آخر قرر ضابط الكنيست تعزيز الحراسة
األمنية على رئيس تحالف «أزرق أبيض» غانتس ،في
إثر سلسلة من التهديدات ضده على مواقع التواصل
االجتماعي .وقال ضابط الكنيس���ت إن القرار جاء وفقًا
لتوصيات الشرطة اإلسرائيلية.
وكان مكتب غانتس ّ
وجه في نهاية األسبوع الفائت
رس���الة إلى ضابط الكنيس���ت طالبه فيه���ا بالتحرك
إزاء التهدي���دات الت���ي وصلت إلي���ه بكميات كبيرة،
وأرفق بالرس���الة صورًا لنحو  10تهديدات انتش���رت
عل���ى موقعي «تويتر» و»فيس���بوك» وف���ي مجموعات
«واتسآب» مختلفة.

(أ.ف.ب)

وقال غانتس إن التحريض على العنف في المجتمع
اإلس���رائيلي تج���اوز كل الحدود ،وإذا ل���م يتم كبحه
ستقع عملية اغتيال سياسية أخرى .واتهم نتنياهو
باالستعداد إلحراق كل شيء بغية تفادي مثوله أمام
المحكم���ة .وأض���اف غانتس «إن نتنياه���و الذي أدار
معركة انتخابية تدهورت إلى أسفل درك من القذف
والتش���هير يؤجج اآلن نيران العنف والتطرف ويلمح
إلى خرق قواعد اللعبة».
ولف���ت غانتس إلى العواق���ب الوخيمة التي أفضى
إليها التحريض العام  ،1995والذي تسبب في اغتيال
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية آنذاك إس���حاق رابين.
ً
وأضاف أن نتنياهو يرتكب خطأ فادحًا إذا ظن أن لغة
التهديد والوعيد ستجديه نفعًا ،وأكد أن سلوكه هذا
الطريق يثبت ضرورة إطاحته من سدة الحكم من أجل
سلوك طريق أفضل ووقف التحريض واالنشقاق.
في س���ياق متصل قال الرئيس السابق لجهاز األمن
العام («الش���اباك») يوفال ديسكين إن ّ
تطرف األجواء
العامة في إس���رائيل بعد نتائ���ج االنتخابات يتطلب
نقل مسؤولية الحراسة األمنية على غانتس ،منافس
نتنياهو على رئاسة الحكومة ،إلى جهاز «الشاباك».
وأكد ديس���كين ف���ي حديث خ���اص أدل���ى به إلى
صحيفة «هآرتس» ،أنه بالرغم من أن األنظمة المتبعة
في الكنيس���ت ال تفرض منح رؤساء الكتل البرلمانية
حراسة من «الش���اباك» فإن ما يلزم في بعض األحيان
هو ممارس���ة الحس الس���ليم وليس تطبي���ق القواعد
بحذافيره���ا الجاف���ة ،وحتى لو لم يس���تحق غانتس
الحراسة من طرف «الشاباك» بحسب القانون والقواعد
الرس���مية إال إنه اآلن زعيم حزب لديه فرصة لتشكيل
حكومة .وتابع« :على الشاباك عدم تجاهل األجواء في
األماكن العام���ة .وأعتقد أن عليه اتخاذ موقف واضح،
وتحذير المس���توى السياسي من العواقب المحتملة،
والتوصية بأن يتولى هو حراسة غانتس».
ّ
ً
وحذر ديس���كين من أن هناك احتم���اال للعودة إلى
األجواء التي س���ادت في منتصف تسعينيات القرن
الفائت حينم���ا اغتيل رئيس الحكومة اإلس���رائيلية
آنذاك إسحاق رابين من طرف ناشط يميني.
وأوض���ح ديس���كين أن مواقع التواص���ل االجتماعي
تعمل على زيادة تأثير التحريض.

ّ
عشية يوم المرأة العالمي:
معطيات جديدة

النساء في إسرائيل ما زلن بعيدات عن حصة الرجال
ّ
ّ
في سوق العمل وحجم األجور برغم تفوقهن في التحصيل العلمي!
نشر مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي معطيات
جديدة ع���ن وضع النس���اء لمناس���بة ي���وم المرأة
العالم���ي ،الثامن م���ن آذار .وه���ي معلومات يصف
بعضها الوضع حتى نهاية العام  ،2017وأخرى حتى
الع���ام الماضي ،إذ كانت في العام  2017تعيش في
إسرائيل نحو 434ر 4مليون امرأة7 ،ر %72منهن في
سن  15عامًا فما فوق.
وفيما يلي أبرز ما ورد في هذه المعطيات:
الحالة الش���خصية :بين النساء في الفئة العمرية
بين  29-25عامًا ،كان 5ر %51من النس���اء اليهوديات
واألخريات متزوجات ،مقارنة مع 4ر %74من النس���اء
العربي���ات في هذه الفئة العمرية .في العام ،2006
كان���ت النس���بة 1ر %55بين اليهودي���ات وغيرهن
و6ر %79بي���ن العربي���ات .م���ن بين النس���اء الالتي
تتراوح أعمارهن بي���ن  49و 45عامًا ،كانت 5ر %9من
النساء اليهوديات وغيرهن عازبات ،مقارنة بـ 9ر%11
من النس���اء العربيات في ه���ذه الفئة العمرية .في
الع���ام  ،2006كانت النس���بة 9ر %5بين اليهوديات
وغيرهن ،و5ر %10بين العربيات.
عم���ر الوالدة :ارتفع متوس���طعمر النس���اء الالتي

يلدن أول طفل لهن في العقد الماضي ،من 8ر 26في
العام  2006إلى 6ر 27في العام  .2017كان 3ر %5من
جميع األطفال المولودين لنساء يهوديات في العام
 2017من النس���اء العازبات ،أي ضعف حصتهن منذ
حوالي  20عامًا .تميل النس���اء غي���ر المتزوجات إلى
الوالدة بعد س���ن الثالثين ،خاصة بين س���ن .39-35
ف���ي العام  ،2019كانت حوالي 15ر 1مليون امرأة تبلغ
أعمارهن  15عامًا أو أكثر أمهات أطفال حتى سن 17
عامًا ،أي حوالي  %36من النساء ،ويعيش حوالي %90
من هؤالء األمهات في عالقات زوجية .البقية ،حوالي
 116ألف امرأة ،تعيل األسرة كأمهات عزباوات.
العمر المتوقع :في العام  ،2018كان متوسطالعمر
المتوقع للنس���اء 8ر 84س���نة ،مقارنة ب 9ر 80سنة
للرجال .بلغت نس���بة النس���اء الالتي تبلغ أعمارهن
 65عامًا فأكثر من إجمالي عدد النس���اء  %13مقارنة
بنس���بة 6ر %10بين الرجال .الح���ظ مكتب اإلحصاء
المركزي أن النسبة المئوية المرتفعة نسبيًا للنساء
الالتي تتراوح أعمارهن بي���ن  65عامًا أو أكثر ترجع
بشكل رئيس���ي إلى ارتفاع متوسطالعمر المتوقع
للنس���اء مقارنة بالرجال ،وباإلضافة إلى ذلك ،كانت

نسبة األرامل بين الفئة العمرية المذكورة 4ر،%35
مقارنة بنسبة 8ر %9فقط بين الرجال.
للمقارنة :أش���ارت معطيات منظمة OECDقبل 7
سنوات ،الى أن متوس���ط الحياة في إسرائيل أعلى
من المتوس���ط في دول الـ  .OECDمعدل متوس���ط
الحياة للرجل اإلس���رائيلي أعلى بس���نتين ونصف
الس���نة بالمقارنة مع متوس���ط الحي���اة في صفوف
الرجال بال���دول األعضاء في منظم���ة 9 ،OECDر79
سنة في إس���رائيل بالمقارنة مع معدل 3ر 77سنة
ف���ي دول المنظمة ،وهو الراب���ع بارتفاعه في جميع
دول المنظمة .في صفوف النساء الفارق أقل ويبلغ
نحو نصف سنة (6ر 83مقابل 1ر .)83متوسط حياة
النساء في إس���رائيل هو في المرتبة الـ  13من بين
دول المنظمة.
التعلي���م :بين ط�ل�اب صفوف الثواني عش���ر في
المدارس الثانوية ،كان معدل األهلية للحصول على
شهادة الثانوية العامة (البجروت) للبنات أعلى من
معدل األوالد ،حوالي 2ر ،%71مقارنة مع 6ر %60على
التوالي .في العام الدراسي  2019-2018كان 7ر316
ألف طالب وطالبة في إس���رائيل ،منهم 3ر 187ألف

طالبة ،مقارنة بالبيانات في الس���نة الدراس���ية بين
 1969وأوائل الس���بعينيات ،كانت النساء تمثل أقل
م���ن نصف جميع الطالب في إس���رائيل ،أي 3ر%43
فقط.
س���وق العمل :خالل العام الماضي ،كان 6ر %71من
األس���ر التي لها دخل واحد م���ن الذكور .أبلغ نصف
أمهات األطفال حتى عم���ر  17عامًا ،والالتي يعملن
 35ساعة أو أكثر في األس���بوع ،أي بدوام كامل ،عن
عدم رضاهن من التوازن بين العمل والحياة وغيرها
من مجاالت حياتهم.
باإلضافة إلى ذلك ،بلغ معدل المشاركة في القوى
العاملة بين النس���اء من جيل  15سنة فأكثر 6ر%59
العام الماضي ،مقارنة مع 6ر %67بين الرجال.
في قطاع التكنولوجيا العالية (هايتك) ،عملت 122
ألف امرأة ،مقارنة بـ  225ألف رجل ،وكانت النس���بة
المئوية للمديرات في الصناعة 3ر %30فقط.
من حيث متوس���طالدخ���ل ،كان إجمال���ي رواتب
النس���اء في ع���ام  8546 - 2018ش���يكل جديد في
الش���هر ،مقارنة بـ  12498ش���يكل جديد في الشهر
للرجال!

كلمة في البـدايـة

عهد نتنياهو..
بقلم :أنطـوان شلحـت
ّ
التط���رق إليها
ثم���ة محاور كثي���رة يمكن
ل���دى محاولة إجمال المالمح الرئيس���ة التي
اتسم بها عهد بنيامين نتنياهو في رئاسة
الحكومة اإلس���رائيلية والذي ب���دأ منذ العام
ً
 ،1996وكان متص�ل�ا من الناحية الزمنية على
مدار ما يزيد على أعوام العقد األخير ،س���واء
أكان ذلك على صعيد السياس���ة الداخلية أو
على صعيد السياس���ة الخارجية ،وهي مالمح
من ش���أنها أن تزداد رس���وخًا في حال نجاح
زعيم الليكود واليمي���ن في تأليف الحكومة
المقبلة .وحتى لآلن تبدو هذه العملية صعبة
للغاية وإن لم تكن مس���تحيلة ،وذلك برسم
النتائج النهائية التي أس���فرت عنها نتائج
االنتخابات للكنيست الـ 23التي جرت يوم 2
آذار الحالي ،وخصصنا لها ّ
حيزًا واس���عًا في
هذا العدد من «المش���هد اإلسرائيلي» [طالع
على وجه الخصوص الصفحات  2و 3و.]8
وعهد نتنياهو ه���و بالضبط ما ركزت عليه
ورش���ة «مائدة مس���تديرة» نظمه���ا «مركز
موالد لتجديد الديمقراطية في إس���رائيل»،
بالتعاون مع حركة «مس���تقبل أزرق أبيض»،
في أواخر شهر شباط الفائت ،تحت العنوان
«تلخيص عقد مضى وتحديات العقد المقبل
في المستوى السياسي ـ األمني» ،بمشاركة
نخب���ة من كبار المس���ؤولين الس���ابقين في
األجهزة األمنية اإلس���رائيلية وم���ن الخبراء
والباحثين في قضايا األمن القومي ومجاالته
ّ
المتعددة [طالع تغطية خاصة لها ص .]5
وإذا م���ا س���لطنا الض���وء عل���ى السياس���ة
ّ
المتعلقة بالقضية الفلس���طينية ،فلعل أول
ما يجب مالحظته هو أنه من بين أمور أخرى،
اتفق المش���اركون في مداوالت الورشة على
أن العقد المنصرم كان «عقدًا ضائعًا ُم َ
هدرًا»
على الصعيد السياسي ،إذ لم يتم خالله دفع
أي مبادرة سياس���ية للم���دى البعيد ،بل ظل
ينوء تحت وطأة الش���عارات األمنية الفارغة
م���ن أي مضمون؛ كما اتفق���وا على أنه خالفًا
للص���ورة المش���وهة التي تح���اول الحكومة
عرضه���ا على مرأى الجمه���ور ،فإن التهديد
المركزي إلس���رائيل ليس من إيران ،وإنما من
حقيق���ة أنه بين البحر والنهر يعيش نحو 14
مليون إنسان ،وهو واقع «قد يقود إلى نهاية
المشروع الصهيوني إذا لم يتم التوصل إلى
حل سياسي!».
وأجم���ع ه���ؤالء أيض���ًا عل���ى أن توس���يع
االس���تيطان ف���ي أراض���ي الضف���ة الغربية
ّ
يع���رض أم���ن المواطنين في إس���رائيل إلى
مخاط���ر جدية وعلى درجة غير مس���بوقة من
ّ
ش���ددوا على أن���ه ليس ثمة
الخط���ورة .كما
شيء اس���مه «إدارة الصراع» ،وعلى أن الحلول
العس���كرية والتكنولوجية ل���م تعد كافية
وحده���ا لمواجهة التهدي���دات والتحديات
الماثل���ة أمام إس���رائيل ،بل ثم���ة حاجة إلى
سياسة أيضًا!
ال ش���ك أن الق���راء س���يالحظون أن جمي���ع
ّ
التبص���رات الت���ي خلص���ت إليها الورش���ة
منطلقة أساس���ًا من الحرص على ما تس���ميه
«بق���اء المش���روع الصهيوني واس���تمراره»،
بم���ا في ذل���ك تأيي���د الرؤية الت���ي مؤداها
أن ح���ل الدولتين هو الوحي���د الذي يضمن
تحقيق هذه الغاية ،ولكن في الوقت نفس���ه
ينبغي مالحظة أن الموضوع الفلسطيني لم
يكن غائب���ًا عن نظره���ا ،وأن مقاربتها حيال
السياسة اإلس���رائيلية تجاهه تنطوي على
ق���در من النقد لعهد نتنياهو إلى ّ
حد اعتبار
العق���د المنتهي هو بمثابة خس���ارة كبيرة
وكان مليئًا بإهدار الفرص ،وأن خطة الرئيس
األميرك���ي دونالد ترامب («صفق���ة القرن»)
هي دليل إضافي آخ���ر على التوجه األحادي
الجانب الذي تعتمده إس���رائيل إزاء القضية
الفلس���طينية على م���دى العق���ود الفائتة،
وخصوصا العقد األخي���ر على وجه التحديد،
مما يعمق من خطورة الوهم اإلسرائيلي بأن
عدم التح���رك والمبادرة إلى أي فعل حقيقي
وجدي يأت���ي بنتائ���ج إيجابي���ة وطيبة في
نهاية المطاف.
أخي���رًا تش���ير الورش���ة إل���ى أن الجمهور
اإلسرائيلي منقسم على نفسه في الموضوع
الفلس���طيني وأنه «م���ن دون دفع من الخارج
(رئي���س أميركي آخ���ر أو حرب كبي���رة) ،لن
يغير آراءه ومواقفه بصورة دراماتيكية» ،ما
ُيعيدنا مرة أخرى إل���ى المفهوم القائل بأن
تغيير إس���رائيل يحتاج إلى تراكم عوامل ال
تك���ون مقتصرة على وقائع من داخلها فقط.
ولئ���ن تم األخذ به���ذا المفهوم ف���ي أزمان
ّ
حري األخذ به اآلن.
ماضية فكم هو
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تـغـطـيـة خـاصـة :انـتـخـابـات الـكـنـيـسـت الـ23
لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في إسرائيل:

نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تنطوي على
أخطار كبيرة ضد الجماهير العربية وما
تبقى من هامش للعمل الديمقراطي
أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل
بيانا هنأت فيه القائمة المشتركة وجمهور المصوتين ،على
اإلنجاز الكبير الذي حققته القائمة ،ودعت الجماهير العربية
إلى رفع جاهزيتها أكثر ،لمواجهة التحديات واألخطار المقبلة
عليها ،كجماهير عربية ،وعلى شعبها الفلسطيني ككل.
وق���ال البيان الموقع باس���م رئيس اللجنة محم���د بركة ،إنه
م���ع انتهاء االنتخابات البرلمانية للكنيس���ت وصدور النتائج
النهائية وحصول القائمة المش���تركة على إنجاز كبير ومبهر
أتق���دم بالتهنئة والتقدير للن���واب المنتخبين الـ  15جميعا
ّ
وألحزابه���م األربع���ة ،التي يش���كل كل منها مركبا أساس���يا
وهاما في لجن���ة المتابعة العليا .والتهنئة واالعتزاز لجمهور
الناخبين الكبير الذي منح ثقته العظيمة للقائمة المشتركة،
هذه الثقة التي تش���كل مصدرًا لالعت���زاز ومعها يكبر حجم
المس���ؤولية وتتعزز الثقة بأن نواب شعبنا سيكونون أمينين
لها وعليها.
وأض���اف البيان أن هذا اإلنج���از البرلمان���ي الكبير يتكامل
مع األجن���دة الوطنية والديمقراطية والش���عبية لكون العمل
البرلماني يش���كل رافدا هاما من رواف���د العمل الوطني العام
لصيانة الهوية والتمس���ك بالثوابت وخدم���ة مصالح الناس.
كما أن االزدياد الملحوظ في أعداد المصوتين اليهود للقائمة
المش���تركة يش���كل أساسا جيدا لنضاالت مش���تركة من اجل
حقوق شعبنا ومن اجل العدالة والديمقراطية.
وقال البي���ان إنه من جهة أخرى حمل���ت النتائج العامة في
طياتها أخط���ارا كبيرة على الجماهير العربية الفلس���طينية
وضد ما تبقى من هامش للعمل الديمقراطي بسبب أن حوالي
 100نائب في الكنيس���ت من أصل  120قد دعا بهذا المستوى
او ذاك إلى اقصاء الجماهير العربية خارج الشرعية السياسية
والتمثيلية .وتصريحات نتنياهو في االيام األخيرة وش���طبه
الوق���ح والفاش���ي للتمثيل العرب���ي ،تنذر بمخاطر ش���ديدة
وتنطوي على انفالت ش���رس من قبل المؤسس���ة مباش���رة او
من قطعان الفاش���ية التي تنتشر كالس���رطان في بالدنا ضد
جماهيرنا العربية الفلسطينية او ضد أي قرار قد ال يكون في
صالح نتنياهو واليمين.
وأشار البيان إلى أن أزمة الحكم في إسرائيل قبل االنتخابات
وبعدها من شأنها إنتاج فاشية معلنة تتخذ من قانون القومية
ومن صفقة القرن أساسا لحراك المؤسسة اإلسرائيلية مع كل
ما يمكن أن يترتب عل���ى ذلك من محاولة اإلجهاز على حقوق
شعبنا الفلسطيني عموما وعلى جماهيرنا العربية بما في ذلك
تصعيد دعوات الترانس���فير وتصعيد المالحقات السياسية
القائمة أصال وشطب ما تبقى من الهامش الديمقراطي .ونحن
ن���درك تماما ان العنصري���ة وعقلية االقت�ل�اع متأصلتان في
الفكر الصهيوني وهي ليس���ت خلال ف���ي النظام انما تقع في
جوهره وعلى هذه الحقيق���ة ان تكون ماثلة امامنا إلى جانب
الس���عي لتحقيق إنجازات موضعية لجماهيرنا ضمن منظومة
ثوابت حقوقنا القومية والمدنية.
وتاب���ع البيان :لقد حقق ش���عبنا مآثر كفاحي���ة مجيدة عبر
مس���يرة طويلة حس���مت األمر األس���اس وهو بقاؤنا وانتماؤنا
وتطورنا في وطننا الذي ال وطن لنا س���واه ،كما حققنا إنجازات
هائلة سياسية واجتماعية وكل ذلك بفضل صمودنا ونضالنا
وبفض���ل تكامل دوائر عملن���ا التي يقع العمل الش���عبي في
مركزه���ا ،ولم تك���ن انجازاتنا ف���ي وطننا من���ذ النكبة وحتى
اليوم بفض���ل كرم المؤسس���ة الصهيوني���ة .وأمامنا جميعا
مهمات جس���يمة علينا ان نضطلع بها ،من مواجهة مصادرة
األراضي وهدم البيوت وتضييق الحيز العام في قرانا ومدننا
والخطر بانفجار س���كاني بس���بب محاصرة قرانا ومدننا حتى
تكاد تكون غير قادرة على اس���تيعاب حاجات السكن والبنى
التحتية األساس���ية إلى جانب نشر العنف والجريمة والسوق
الس���وداء والتمييز الصارخ ف���ي الميزاني���ات وغياب مناطق
صناعي���ة ومناهج تعليم هجينة واس���تهداف اللغة العربية
ّ
المجوفة
والهجوم على روايتنا لنش���ر العدمي���ة واالنتماءات
وعدم اس���تيعاب الكف���اءات العربية في مج���االت تأهيلهم
المهن���ي والعلمي وكل ذلك إلى جان���ب االخطار التي تتهدد
شعبنا الفلس���طيني عموما .وكل ذلك يتطلب تضافر الكفاح
الش���عبي والنضال الوحدوي لكل أبناء مجتمعنا دون استثناء
وهذا يتطلب تعزيز هيئاتنا الوحدوية :لجنة المتابعة العليا
واألح���زاب السياس���ية واللجنة القطرية لرؤس���اء الس���لطات
المحلية العربية والقائمة المش���تركة والتنظيمات الشبابية
والنسائية ومنظمات المجتمع المدني .وهذا يلزمنا باستكمال
عمل اللجنة الدس���تورية المنبثقة عن لجنة المتابعة وانهاء
صياغ���ة التعدي�ل�ات على النظ���ام الداخلي للجن���ة المتابعة
لالرتق���اء بعملها إلى مرحل���ة أكثر تقدم���ا بوصفها الهيئة
الوحدوية لكافة مكونات شعبنا.
وأك���د البيان أن أه���م مقدمات العمل الوح���دوي يكمن في
احت���رام التعددي���ة الفكري���ة والسياس���ية والعقائدية في
مجتمعنا العربي ويجب التوقف والتخلص من مظاهر االسفاف
الت���ي ظهرت مؤخرا في بعض زوايا حياتنا فمن يش���ارك في
االنتخابات البرلمانية من أبناء ش���عبنا ال يمكن ان يكون جزءًا
من الهيكلي���ة الصهيونية ومن يقاط���ع االنتخابات من أبناء
شعبنا ال يمكن ان يكون جزءًا من منظومة خدمة اليمين ،لذلك
ال مكان للتس���فيه والتخوين والقذف والتكفير وهناك متسع
ِّ
إلدارة نقاش حضاري يقوى المناعة المجتمعية وال يشظيها.
وختم :بعد انتهاء االنتخابات نعود إلى الميدان وإلى شعبنا
لمواجهة صفقة القرن وقان���ون القومية والعمل على حماية
القدس وثوابت حقوقنا وحقوق ش���عبنا .وفي نهاية الش���هر
ّ
الحال���ي تحل علينا الذك���رى الـ  44لي���وم األرض المجيد الذي
أشهرت فيه جماهيرنا انتماءها رغم القمع واإلرهاب وأعلنت
اضرابا شامال تاريخيا ّ
قوض أحالم التدجين الصهيونية .وفي
ي���وم األرض القادم نلتقي جميعا ،ش���عبا موحدا ومكافحا في
فعل سياسي مشترك يشمل جميع أبناء الشعب الفلسطيني
ف���ي كل أماكن تواج���ده لنقول بالصوت الجه���وري للحالمين
بالترانس���فير الجس���دي او السياس���ي نح���ن ال نعي���ش في
وطننا وحس���ب انما وطننا يعيش فين���ا ولنؤكد ان العنصرية
مهزومة حتما ونحن باقون في وطننا على العهد وأن مواجهة
ّ
العنصرية أقل كلفة من الخضوع لها.

سيناريوهات متوقعة لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
*حتى اآلن تبدو احتماالت تشكيل حكومة جديدة ضعيفة جدًا ولكن المفاجأة واردة في كل واحد منها بما في ذلك انشقاقات ليست منظورة*
أف���رزت االنتخابات اإلس���رائيلية الثالث���ة التي تجري في
غضون  11شهرا ،ذات الدوامة التي خلفتها جولتا االنتخابات
السابقتان ،في نيس���ان وأيلول  ،2019فلن يكون ألي فريق،
الليكود وحلف���اؤه ،و»أزرق أبيض» ،األغلبية المطلقة الفورية
لتشكيل الحكومة ،في حين أن العقبة األساسية هو تعاظم
قوة القائمة المش���تركة التي قفزت من  10نواب في نيسان
 ،2019إل���ى  15نائبا ف���ي انتخابات آذار األخي���رة؛ إال أنه في
الوق���ت ذاته ،فإن أفيغدور ليبرمان ،زعيم حزب «يس���رائيل
بيتين���و» ،يبقى هو بيضة القب���ان المرجحة لصالح الليكود،
خاص���ة وأن رئيس «أزرق أبيض» ل���ن يحظى هذه ّ
المرة ،كما
يب���دو ،بتوصية من القائم���ة المش���تركة ،وإن حظي فإنها
ستكون بشروط سياسية «صعبة» على «أزرق أبيض».
ومن المفت���رض أن يعل���ن الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين
ريفلين عن اس���م المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ،هذا
األسبوع أو في منتصف األس���بوع المقبل ،حتى  10أيام من
يوم انتهاء المشاورات مع الكتل البرلمانية؛ في حين هناك
من يطرح فرضية أن ال يعلن ريفلين عن اسم المرشح ،بل أن
ينقل التكليف مباش���رة إلى الكنيست ،بدعوى أنه ال يوجد
شخص قادر على تحقيق األغلبية المطلقة.
وحتى اآلن ،فإن كل واحد من األطراف متمس���ك بمواقفه
المعلن���ة طوال الس���نة األخي���رة ،وهذه المواق���ف تعززت
أكثر لدى من يعارضون رئاس���ة نتنياهو للحكومة ،بس���بب
محاكمته التي ستبدأ في  17الجاري ،في ثالث قضايا فساد.
فمن ناحيتهم ليس من المنطق أن يتمسكوا بموقفهم بعد
انتخابات أيلول ،ما قاد إل���ى انتخابات ثالثة ،وأن يتراجعوا
اآلن ع���ن ه���ذا الموقف ،ف���ي الوقت الذي س���تبدأ محاكمة
نتنياهو.
وحسب نتائج االنتخابات ،فإن لنتنياهو عدد النواب األكبر
الذي يؤيد رئاس���ته للحكومة 58 ،نائب���ا ،إال أن الوصول إلى
أغلبي���ة الحد األدنى 61 ،نائبا من أصل  120نائبا ،ليس بهذه
الس���هولة ،ففي كل واحد من هذه الس���يناريوهات ،هناك
عقبات سياسية ،وأخرى قانونية.
وتبقى العقبة األس���اس أمام الليكود هي رئاسة نتنياهو
ش���خصيا للحزب والحكومة المقبلة .إذ س���نرى في العرض
التال���ي أن���ه لو أقصى نتنياهو نفس���ه ع���ن منصب رئيس
الحكومة ،لتش���كلت حكومة برئاس���ة الليكود ،أو بتناوب مع
«أزرق أبيض» ،أس���رع بكثير مما نتخيل ،خاصة وأن الفوارق
السياسية ليست جوهرية ،وال تمنع شراكة في الحكم.
وفي ما يلي السيناريوهات أمام الليكود برئاسة نتنياهو:

انقالب في موقف ليبرمان
هذا س���يناريو ما زال ضعيفا ،ولكن ال يمكن ش���طبه كليا،
فليبرمان خرج من هذه االنتخابات منتصرا نسبيا ،إذ توقعت
له اس���تطالعات الرأي خس���ارة أكبر مما كانت له ،فقد خسر
حوالي  47ألف صوت من قوته التي حققها في أيلول ،ولكنه
خس���ر مقعدا برلمانيا واحدا .وبقي الكتلة التي تستطيع أن
تحسم لصالح الليكود.
حت���ى اآلن ،ف���إن ليبرمان متمس���ك بموقفه ضد رئاس���ة
نتنياهو للحكومة ،وقال إنه ليس لديه مشكلة في االنضمام
إلى حكومة برئاس���ة الليكود ،ولكن ليس برئاسة نتنياهو،
وأيضا مع ش���روط معين���ة ،يطلبها ليبرم���ان ،ألنه من دون
تحقيق بعضها يعتقد أنه س���يزول عن الساحة السياسية
في االنتخابات التالية.
ومراجع���ة إلى الخلف طرحنا س���يناريو تراجع ليبرمان في
اللحظة األخيرة ،منعا لحل الكنيس���ت بعد انتخابات نيسان
 ،2019وبع���د انتخاب���ات أيل���ول  ،2019إال أن ليبرم���ان بقي
متمسكا بموقفه ،وهذا ،كما ذكر هنا ،ألنه ينظر للمستقبل،

نتنياهو :احتفال مبكر.

فدخوله إلى حكومة ،دون أن يحقق فيها ولو جزءا من مطالبه
عل���ى الصعيد العلمان���ي ،وفرض الخدمة العس���كرية على
شبان الحريديم ،إلى جانب مطالبه السياسية االستيطانية،
يعني نهايته السياسية البرلمانية.

حكومة وحدة واسعة
وهذا أيضا س���يناريو ضعيف في الوضع القائم ،طالما أن
نتنياهو يترأس ح���زب الليكود .فنتنياهو لن يقبل حكومة
يترأس���ها أوال بيني غانتس ،على سبيل االفتراض ،وهذا ما
رفضه حينما كانت كتلة الليكود ومعسكرها أقل بمقعدين
من اآلن ،بعد انتخابات أيلول .وهو يعتبر أنه مع معس���كره
المباش���ر ،حصلوا على  %55من أصوات اليهود وحدهم .في
حين يرفض تحالف «أزرق أبيض» رئاسة نتنياهو للحكومة
أوال ،وه���ذا رفض���ه حينما لم يصدر ق���رار نهائي بمحاكمة
نتنياهو ،فكيف سيكون الحال في ظل بدء محاكمة نتنياهو
في منتصف الشهر الجاري.
ولذا ف���إن احتماالت حكومة موس���عة ،برئاس���ة واحد من
االثنين ،نتنياه���و أو غانتس ،أيضا بعد ه���ذه االنتخابات،
تبقى أقرب إلى الصفر ،إن لم تكن معدومة كليا.

 4سيناريوهات لشق الكتل
أمام واقع كهذا ،تبدو فيه كل األبواب مغلقة ليبدأ الحديث
عن انتخابات رابعة ،بدأ الحديث عن احتماالت االنشقاق في
أرب���ع كتل ،رغ���م أنه ال يلوح في األفق أي مؤش���ر ولو صغير
النش���قاقات كهذه .وحس���ب القانون ال يمكن ألي مجموعة
في كتلة برلمانية أن تنش���ق عن كتلتها ،إال إذا شكلت ثلث
أعضاء الكتلة على األقل .وعدا هذا ،يجيز القانون انش���قاق
حزب مسجل ،وشريك في قائمة تحالفية ،حتى لو لم يشكل
نوابه ثلث الكتلة البرلمانية.

والسيناريوهات هي:
أن يقن���ع الليك���ود ثالثة ن���واب على األق���ل في حزب
«يس���رائيل بيتينو» الذي يترأسه ليبرمان ،باالنشقاق عن
الكتلة ،مقابل إغراءات بحقائب وزارية ومناصب برلمانية،
إذ أن حالة التطابق السياسي قائمة كليا بين هذا الحزب
والليك���ود ،في حين أن كل الش���خصيات التي في الكتلة
هي ش���خصيات ظل ،يحركها ويتحكم بأدائها ش���خص
ليبرمان .وهذا احتمال ممكن ،ولكن ال يمكن التخمين بأي
قدر.
ثانيا :انش���قاق في كتلة «العمل -غيشر -ميرتس» ،وهذا
احتمال ضعيف ،فلو صدقت اس���تطالعات وس���ائل اإلعالم
التي نش���رت مع اغ�ل�اق الصناديق ،بأن الليك���ود وحلفاءه
س���يحصلون على  60مقعدا ،لكان احتمال انش���قاق النائبة
أورلي ليفي ،رئيس���ة حزب «غيش���ر» ،بمثابة أمر وارد .ولكن
بحصول الليكود وحلفائه عل���ى  58مقعدا ،فإنه بحاجة إلى
ثالثة نواب على األقل.
ثالثا :انش���قاق في تحالف «أزرق أبيض» ،بمعنى انشقاق
واحد من األحزاب الثالثة التي تؤلف هذا التحالف .ولكن كل
واحد من احتماالت االنش���قاق في هذا التحالف ،يبدو صعبا
للغاية .فالحزب األقرب لليكود هو حزب يمين اس���تيطاني،
«تلم» ،ويترأسه رئيس األركان األسبق موشيه يعلون .ولكن
يعلون ذاته الذي انش���ق عن الليكود ،غادر حكومة نتنياهو
في الع���ام  ،2016متهما نتنياهو بتورطه في قضية ش���راء
الغواص���ات من ألمانيا ،وهي القضية التي تكش���فت فيها
قضية رشاوى وفساد اداري .كما أن نوابا هذا الحزب الصغير
في التحالف ( 4نواب) يعارضون رئاس���ة نتنياهو للحكومة
بسبب قضايا الفساد.
والح���زب الثاني هو «مناعة إلس���رائيل» ،برئاس���ة رئيس
األركان األسبق بيني غانتس ،الذي ركز حملته ضد نتنياهو

في قضايا الفساد ،وليس سياسيا ،ولهذا يبدو صعبا رؤيته
ينفصل عن تحالف يترأس���ه ،كي ينضم لحكومة برئاس���ة
نتنياهو.
أما الحزب الثالث« ،يوجد مس���تقبل» برئاس���ة يائير لبيد،
فهو ليس فقط يرفض فكرة االنضمام إلى حكومة برئاس���ة
نتنياه���و ،وإنما أيضا ش���ركاء نتنياهو ،وكتلت���ا الحريديم،
شاس وبالذات يهدوت هتوراة األشكنازية ،ترفضان الشراكة
مع يائير لبيد الذي له في الكتلة البرلمانية  13إلى  14نائبا.
س����يناريو االنشقاق الرابع ،هو حالة تمرد في حزب الليكود،
وهذا يحتاج إلى  12عض����وا على األقل ،من أصل كتلة الليكود
التي تضم  36نائبا .وال تظهر حتى اآلن بوادر النشقاق كهذا.
وداللة على تماسك الليكود ظهرت في االنتخابات لرئاسة
الح���زب التي جرت ف���ي منتص���ف كان���ون األول الماضي،
تمهيدا النتخاب���ات آذار ،إذ حصل نتنياه���و على  %72من
أصوات الحزب ،مقابل  %28لمنافسه غدعون ساعر ،الذي لم
يجد س���وى ثالثة نواب من حزب���ه يدعمونه ،مقابل  27نائبا
دعموا نتنياهو.
مقاب���ل كل هذا ،فإن���ه ال احتمال النتق���ال أي من كتلتي
المتديني���ن المتزمتين ،ش���اس ويهدوت هت���وراة ،لدعم
حكومة يرأسها بيني غانتس.
وفي كل ما س���بق هنا كانت السياس���ة غائبة ،وهذا ليس
صدف���ة ،فانتخاب���ات آذار غيبت أي جدل سياس���ي ،وكانت
المنافسة في خانات اليمين االس���تيطاني ،وتحالف «أزرق
أبيض» أيد ودعم ما يسمى «صفقة القرن» ،وأعلن عزمه على
تطبيقها في حال رئاس���ته الحكومة بع���د االنتخابات .ولذا
فإن الجدل دائر حول أهلية من يحاكم في قضايا فساد بأن
يترأس الحكومة.

[ب .جرايسي]

تذكير بالسيرورة السياسية ـ الحزبية
التي تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
من المتوقع أن ُيسمي رئيس الدولة اإلسرائيلية ،رؤوفين
ريفلين ،عضو الكنيس���ت الذي ستلقى عليه مهمة تشكيل
الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة ،طبقا للنتائج التي أفرزتها
االنتخابات البرلمانية األخيرة في إس���رائيل وعدد المقاعد
الذي فازت به كل واحدة من القوائم االنتخابية التي نجحت
في عبور «نسبة الحسم».
وس���يعلن ريفلي���ن ق���راره هذا بع���د أن ينهي سلس���لة
المشاورات التي يجريها مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية
الجدي���دة التي ف���ازت بتمثيل في الكنيس���ت ال���ـ  ،23في
االنتخابات التي جرت يوم  2آذار الحالي.
وبموجب «قانون أس���اس :الحكوم���ة» ،يمنح رئيس الدولة
َ
عضو الكنيست المكلف بتش���كيل الحكومة الجديدة (وهو
صاحب الحظوظ األوفر في تش���كيل الحكوم���ة غالبا) مهلة
مدته���ا  28يوما إلنج���از المهمة ،قابلة للتمدي���د بـ  14يوما
إضافية ،إذا لم يفلح في نهايتها بتش���كيل حكومة جديدة
يمك���ن لرئيس الدولة أن يلقي المهمة على عضو كنيس���ت
آخر تتاح له المهلة الزمنية ذاتها من غير تمديد ،فإن نجح
كان به وإال فيصار إلى إعادة االنتخابات من جديد.
هنا تذكير بالسيرورة السياسية ـ الحزبية التي ستفضي
إلى تشكيل وعرض الحكومة الجديدة في إسرائيل.

التكليف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة
تعتمد إس���رائيل نظام الديمقراطي���ة البرلمانية الذي ال
ينتخ���ب فيه المواطن���ون رئيس حكومتهم ف���ي انتخابات
مباشرة (اعتمدت إس���رائيل هذا النظام لفترة قصيرة جدا
بين األع���وام  1996و 2001حيث جرى خالله���ا اعتماد قانون
االنتخاب المباش���ر لمنص���ب رئيس الحكوم���ة) ،بل تتحدد
هويت���ه (رئيس الحكومة) وفق موازي���ن القوى الحزبية في
الكنيست .ونظرا ألن أيا من األحزاب لم يفز ،لوحده ،بأغلبية
المقاعد في الكنيس���ت في أية انتخابات في إسرائيل منذ
تأسيس���ها ،فليس في وس���ع نتائج االنتخابات أن تش���كل

مؤش���را دقيق���ا دائما إلى هوي���ة رئيس الحكوم���ة الجديد
وتشكيلة حكومته الجديدة.
ويضع القانون اإلسرائيلي بين يدي رئيس الدولة صالحية
اختيار الشخص (عضو الكنيست) وتكليفه بمهمة تشكيل
الحكومة الجديدة عقب االنتخابات البرلمانية ،بعد أن يقدم
رئيس لجن���ة االنتخاب���ات المركزية إليه ،رس���ميا ،النتائج
النهائية والرس���مية لالنتخابات .وال يفع���ل رئيس الدولة
هذا إال بعد إجراء مشاورات مع جميع الكتل البرلمانية التي
فازت بتمثيل في الكنيست الجديد الذي تم انتخابه .وخالل
هذه المش���اورات ،يستكش���ف رئيس الدولة موقف الكتل
المختلفة بخصوص المرش���ح الذي تراه كل منها األنس���ب
لتش���كيل الحكومة الجديدة .وفي ختام هذه المش���اورات،
ّ
يكون رئي���س الدولة رأي���ا بصدد عضو الكنيس���ت صاحب
الحظوظ األكبر في النجاح في تشكيل حكومة جديدة ،وهو
الذي يق���وم بإلقاء المهمة عليه .ويتمتع رئيس الدولة في
هذا السياق بمساحة واس���عة من حرية الرأي والتقييم ،إذ
ينص «قانون أس���اس :الحكومة» ببس���اطة ووضوح على أنه
«من أجل تش���كيل حكومة جديدة ،يلقي رئيس الدولة ،بعد
التش���اور مع ممثلي الكتل في الكنيس���ت ،مهمة تشكيل
الحكومة على عضو في الكنيست أعلن موافقته وقبوله».
وقد درجت العادة في إسرائيل على تكليف رئيس الدولة،
غالبا ،رئيس الكتلة األكبر في الكنيس���ت بمهمة تش���كيل
الحكوم���ة الجدي���دة ،أي الكتل���ة التي حصل���ت على العدد
األكبر من أعضاء الكنيس���ت في االنتخابات .وعلى الرغم من
أن الع���ادة قد درجت على ذل���ك ،إال أن هذا ليس إلزاميا ،في
ّ
الموجه في اعتبارات رئيس
أي ن���ص قانوني .ذلك أن المبدأ
َ
الدول���ة وقراره هن���ا هو الجواب عن الس���ؤال التالي :من هو
عضو الكنيس���ت صاحب الحظوظ األكبر واألوفر في تشكيل
الحكومة الجديدة؟
ففي االنتخابات للكنيس���ت الـ  ،18الت���ي جرت في العام
 ،2009مث�ل�ا ،فاز حزب كديما بمقعد واح���د أكثر مما فاز به

ح���زب الليكود ( 28عض���وا مقابل  .)27واس���تنادا إلى ذلك،
دعت رئيسة كديما آنذاك ،تسيبي ليفني ،رئيس الدولة في
حينه ،ش���معون بيريس ،إلى إلقاء مهمة تشكيل الحكومة
الجدي���دة عليها ه���ي ،لكن بيري���س قرر تكلي���ف رئيس
الليك���ود ،بنيامين نتنياهو ،بالمهم���ة ،بعدما تبين له ـ في
ختام مش���اوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة ـ أن
األخير يحظى بدعم عدد أكبر من أعضاء الكنيست ،ولذا فهو
صاحب الحظوظ األوفر في إنجاز المهمة.
وكم���ا في إس���رائيل ،كذلك هي الحال ف���ي غالبية الدول
التي تعتمد الديمقراطية البرلمانية ،يتولى رئيس الدولة ـ
وهو ،في العادة هناك ،رئيس أو ملك يشغل منصبا رمزيا ال
تنفيذيا ـ صالحية القرار بشأن هوية الشخص الذي ستناط
به مهمة تش���كيل حكومة جديدة .وهذا خالفا لنموذج آخر
لنظام سياس���ي ال يتولى فيه رئيس الدولة صالحية تعيين
المكلف بتش���كيل حكومة جديدة ،بل يقر القانون ،بصورة
واضحة وصريحة ،منح رئي���س الحزب األكبر (صاحب الكتلة
األكبر في البرلمان) الفرصة األولى لتشكيل حكومة جديدة.

المفاوضات االئتالفية

ّ
القب���ول بالتكليف ال يش���كل ضمانة لنج���اح المكلف في
إنج���از مهمته ،وخ�ل�ال المهل���ة الزمنية المح���ددة .ففور
تكليفه بالمهمة رسميا ،يشرع المكلف في إجراء «مفاوضات
ائتالفية» م���ع الكت���ل المختلفة المرش���حة لالنضمام إلى
الحكومة الجديدة ،بغية بلورة وبناء ائتالف حكومي يستند
إل���ى أغلبية برلمانية م���ن بين أعضاء الكنيس���ت .وغالبا ما
ينجح الشخص المكلف بإنجاز مهمته خالل المهلة الزمنية
التي حددها له رئيس الدول���ة (كما يحددها القانون) ،رغم
وجود حاالت أخرى لم تكلل مس���اعي المكلفين بالنجاح ،كما
حدث بعد انتخابات نيس���ان وأيل���ول الماضيين .كذلك في
العام  ،1990وبعد سقوط حكومة إسحاق شامير في تصويت
نزع ثقة عنها في الكنيس���ت ،ألقى رئي���س الدولة ،حاييم

هيرتس���وغ ،على ش���معون بيريس مهمة تشكيل حكومة
جديدة .لك���ن المفاوضات االئتالفية الت���ي أجراها بيريس
منيت بالفش���ل وأخفق في مهمته هذه .وحيال ذلك ،ألقى
رئيس الدولة على شامير مهمة تشكيل الحكومة الجديدة،
فأفلح هذا األخير في تش���كيل حكومة يمينية .وفي العام
 ،2008في أعقاب تقديم رئي���س الحكومة ،إيهود أولمرت،
اس���تقالته إلى رئيس الدولة ،شمعون بيريس ،ألقى األخير
على تسيبي ليفني (التي انتخبت آنذاك لخالفة أولمرت في
رئاس���ة حزب كديما) مهمة تشكيل حكومة جديدة ،غير أن
المفاوضات االئتالفية التي أجرتها ليفني لم تبلغ النتيجة
المرجوة وكان إخفاقها الس���بب المباش���ر ف���ي تبكير موعد
االنتخابات للكنيست الـ .18
ومع تكليف رئيس الدولة ريفلين عضو الكنيست المعنيّ
بتش���كيل الحكوم���ة الجديدة تتاح له مهل���ة زمنية من 28
يوم���ا إلنجاز المهمة .وإذا لم تكف المهلة األولى ،يمكنه أن
يطل���ب من رئيس الدولة تمديدها فيس���تجيب هذا للطلب
وفق���ا للقانون ،فيمنحه مهلة إضافي���ة مدتها  14يوما .وإذا
م���ا انتهت المهلة اإلضافية ،أيضا ،م���ن غير إنجاز المهمة،
يك���ون رئيس الدولة حرا في إلقاء المهمة على عضو آخر من
أعضاء الكنيست تتاح له مهلة زمنية مدتها  28يوما فقط،
غير قابلة للتمديد.
وتتراوح المدة الزمنية التي تس���تغرقها عملية ومساعي
تش���كيل حكومة جديدة في إسرائيل ،عادة ،ما بين  20يوما
في الح���د األدنى و 100ي���وم في الحد األقص���ى .وال تتميز
إس���رائيل بطول المدة الزمنية التي تس���تغرقها س���يرورة
تش���كيل الحكومة بشكل خاص ،وذلك قياسا بما يحدث في
دول أخرى ،كما في بلجيكا مثال ،التي تسجل الرقم القياسي
في هذا المجال.
ُيش���ار إلى أن مهمة تش���كيل الحكوم���ات الجديدة خالل
العقدين األولين من عمر الدولة كانت تس���تغرق وقتا أطول
مما تستغرقه اليوم.
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ّ
انتخابات آذار أضعفت الكتل الصغيرة ،وتزايد قوة القائمة المشتركة عمق األزمة!
*القفزة التي حققها الليكود بأربعة مقاعد إضافية مصدرها األبرز من حركة «قوة يهودية» المتطرفة واستعادة عشرات آالف األصوات من ليبرمان *«أزرق أبيض» حافظ على مقاعده وزاد
بعشرات آالف األصوات على حساب تحالف «العمل -غيشر -ميرتس» ّ
*للمرة الثانية ارتفاع نسبة تصويت العرب كان له الوزن األكبر في استمرار أزمة الحكم وتعقيدات تشكيل الحكومة التالية*
كتب برهوم جرايسي:

حزب «غيش���ر» حديث العهد ،ضربة قاصمة ،إذ انهار
تمثيلهم���ا المش���ترك من  11نائبا ف���ي أيلول ،إلى 7
نواب ،ثالثة لحزب العمل ،مؤس���س إسرائيل ،ومثلها
لحركة ميرتس ،والمقعد السابع للنائبة أورلي ليفي-
أبكسيس.
وعلى الرغم من أن حزب «يسرائيل بيتينو (إسرائيل
بيتنا)» بزعامة أفيغدور ليبرمان خس���ر  50ألف صوت،
إال أنه لم يفقد من قوته البرلمانية سوى مقعد واحد،
وبات مع  7مقاعد ،وهو الذي بقدرته أن يحسم لصالح
حكم الليكود.
وتلق���ى تحالف أحزاب التي���ار الديني الصهيوني،
وبتعريف أدق تحالف أحزاب المستوطنين ،والمسمى
«يمينا» ،ضربة أخرى ،س���ددها ل���ه الليكود ،بتراجعه
بـ  20ألف ص���وت ،وبمقعد برلمان���ي ،وبات تمثيله 6
مقاعد بدال من  7في أيلول.

ج���اءت نتائج انتخاب���ات  2آذار الج���اري البرلمانية
اإلس���رائيلية ،وه���ي الثالثة خ�ل�ال  11ش���هرا ،وفق
التوقعات بأن تبقي على أزم���ة الحكم ،وعدم حصول
أي فريق على األغلبية الحاسمة 61 ،نائبا من أصل 120
نائب���ا .وتدل النتائج على أن ح���زب الليكود من جهة،
وتحالف «أزرق أبي���ض» من جهة أخرى ،زادا قوتيهما
على حساب الشركاء األكبر لكل واحد منهما.
إال أن الليكود زاد قوته بأربعة مقاعد مس���تفيدا من
تحويل عش���رات آالف األصوات له من حركة «عوتسما
يهوديت» (ق���وة يهودية) المتطرفة ،في حين حافظ
تحال���ف «أزرق أبي���ض» على قوت���ه البرلماني���ة .أما
القائمة المش���تركة فق���د زادت قوتها بمقعدين ،وبـ
 110آالف صوت جديد لها .وق���د قلص العرب الفجوة
في التصويت مع اليهود ،إلى أدنى نس���بة منذ أكثر
من عقدين.
وقد غاب عن هذه الحمل���ة االنتخابية الثالثة ،التي
جرت في غضون  11شهرا ،الجدل السياسي الجوهري،
ورأين���ا أنه بالذات في الحملة األخيرة ما كان باإلمكان
تميي���ز تحال���ف «أزرق أبيض» عن الليك���ود واليمين
االس���تيطاني في الموقف من القضية الفلسطينية،
بعد تبني هذا التحالف كليا لما يسمى «صفقة القرن»،
التي صاغها ممثلو اليمين االس���تيطاني الصهيوني
في البيت األبيض ،بشراكة تامة مع بنيامين نتنياهو
ومبعوثي���ه .وذوبان الج���دل السياس���ي ،خاصة لدى
م���ن يزعم أنه ليس في تيار اليمين االس���تيطاني ،أو
حتى من ينس���ب لنفسه صفة ما يس���مى «اليسارية
الصهيوني���ة»ّ ،
وجه ضربة للقوة السياس���ية والعدد
الكل���ي لألصوات ،لتحالف «أزرق أبيض» رغم احتفاظه
بع���دد مقاعده البرلمانية ،ولتحالف «العمل -غيش���ر-
ميرت���س» ،الذي خس���ر  4مقاعد برلماني���ة من قوته
االجمالية في أيل���ول ،بادعاء أن التحالفين معس���كر
واحد ،وقد خس���را س���وية  69ألف ص���وت؛ وثلث هذه
األص���وات إن لم يكن أكثر كانت في الش���ارع العربي،
واتجهت إلى القائمة المشتركة.
وجاءت النتائج ،من ب���اب التوثيق ،بحصول الليكود
عل���ى  36مقعدا ،مضيفا له  4مقاع���د ،مقارنة بأيلول،
وزاد ع���دد األصوات بقراب���ة  238ألف صوت .في حين
حافظ تحالف «أزرق أبيض» على مقاعده الـ  ،33ولكنه
حصل على قرابة  60ألف صوت إضافي.
أما القائمة المش���تركة فقد زادت قوتها بمقعدين
وحصلت على  15مقع���دا ،مقابل  13مقعدا في أيلول،
و 10نواب في نيس���ان  ،2019للقائمتين اللتين أعادتا
تش���كيل «المش���تركة» ،قبل انتخابات أيل���ول .وقد
أضافت المش���تركة لقوتها  110آالف صوت ،غالبيتها
من رفع نس���بة التصويت بين العرب ،وهذا ما سنأتي
عليه الحقًا.
كما حافظت كتلتا المتدينين المتزمتين الحريديم،
ش���اس للش���رقيين ،ويهدوت هتوراة لألشكناز ،على
قوتيهما 9 ،مقاعد لألولى و 7مقاعد للثانية.
وتلق���ى تحالف حزب���ي العمل وميرت���س ،ومعهما

حق���ق حزب الليك���ود زي���ادة  4مقاع���د ،مقارنة مع
انتخاب���ات أيل���ول  ،2019وزيادة مقع���د واحد إضافي
مقارنة بانتخابات نيسان  ،2019إال أن انتخابات نيسان
ال تشكل مقياس���ا للقوة ،ألن كل القوائم التي دخلت
إلى الكنيست اس���تفادت في ارتفاع قوتها من حرق
 %9من األصوات ،ذهبت ألحزاب لم تعبر نسبة الحسم،
 %7منها لليمين االستيطاني.
وفي األرقام ،فإن الليكود زاد قوته في انتخابات آذار
األخيرة ،بنحو  238ألف صوت ،ولكن هذا لم يأت على
حساب القائمة المنافسة ،تحالف «أزرق أبيض» ،التي
زادت بحوالي  60ألف صوت .كما أن زيادة الليكود لم
يكن في خلفيتها ارتفاع كبير في نس���بة التصويت
بين اليهود ،ألنها ارتفعت بشكل طفيف ،بنحو 4ر%0
عن انتخابات أيل���ول ،وهذا حوالي  22ألف صوت ،ومع
الزيادة الطبيعية بقرابة  50ألف صوت جديد إجمالي،
توزع���ت على مختل���ف األح���زاب .ولهذا ف���إن زيادة
الليكود ،جاءت باألس���اس من داخ���ل قطاعات اليمين
االستيطاني.
ومن أجل معرفة مصدر هذه الزيادة ،أجرينا مقارنات
م���ع نتائج جولت���ي االنتخاب���ات األخيرة والس���ابقة.
ووجدنا أن الجانب األبرز في زيادة الليكود ،في تراجع
ق���وة قائم���ة «عوتس���ما يهوديت» (ق���وة يهودية)،
المنبثقة عن حركة «كاخ» اإلرهابية المحظورة قانونيا
ف���ي إس���رائيل ودول أخرى ،بنحو  64أل���ف صوت ،من
 83609أص���وات في أيلول  ،2019إلى  19363صوتا في
االنتخابات األخيرة .وه���ذا انهيار يحصل في غضون
أقل من  6أش���هر ،وهو ليس انهي���ارا طبيعيا ،خاصة
ّ
يص���وت لهذه القائمة ،هو األكثر
وأن الجمهور الذي
تشددا وتطرفا في اليمين االستيطاني ،ومن صفوفه
تخ���رج عصابات إرهابية دموي���ة ترتكب الجرائم ضد
الفلسطينيين.
وحس���ب التقديرات ف���إن الق���وة الحقيقية لهذه
الحرك���ة تتراوح م���ا بين  70ألف إل���ى  80ألف صوت
وأكثر .وهذا ما رأيناه حينما حصلت هذه القائمة في
انتخاب���ات العام  2013على م���ا يقارب  67ألف صوت،

بعد ظهور النتائج النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية
العامة ،أبدى رئيس حزب «يسرائيل بيتينو إسرائيل
بيتنا» عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ،ابتعادا أشد
عن ح���زب الليكود ،طالما أن الحزب برئاس���ة بنيامين
نتنياهو ،وأعلن عن دعمه وشراكته لمبادرة بدأت من
تحالف «أزرق أبيض» ،وترمي إلى س���ن مشروع قانون
يعمل الكنيس���ت إلق���راره على عجل يمن���ع نائبا من
تشكيل حكومة ،طالما أنه وجهت له لوائح اتهام في
قضايا فساد.
إال أن مش���روع قانون كهذا لم تجمع عليه كل الكتل
المعارضة لليكود ،ال يمكن أن يس���ري بأثر تراجعي،
وعل���ى حالة قائمة ،وإنم���ا كل قانون م���ن هذا النوع
يس���ري على ما سيأتي بعده .وحتى لو وجد الكنيست
آلية إلقرار القانون بس���رعة ،ال يوجد متسع من الوقت
لتطبيقه حاليا ،فعلى الرئيس اإلس���رائيلي أن يعلن
ع���ن المكلف بتش���كيل الحكومة ،بع���د  10أيام كحد
أقصى من إنهاء مشاوراته مع الكتل البرلمانية.
وقد هاج���م رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فكرة
القان���ون ،وق���ال إنه يه���دف إلى «تقويض أس���اس
الديمقراطية وإرادة الناخب» .وأضاف« :كتلة اليسار
فيه���ا  47مقعدا» وأك���د أن «العرب ليس���وا جزءًا في
هذه المعادلة ،وهذه هي إرادة الش���عب» .وقد اتهم
نتنياهو تلميحا رئي���س «أزرق أبيض» بيني غانتس
بمحاولة س���ن القانون .وقال إن «غانتس يحاول سرقة
االنتخابات».
وم���ن المفارقات ،أن نتنياهو ذات���ه كان قد أيد في
العام  2008قانون عزل رئي���س الحكومة الذي تقدم
ضده لوائح اتهام .وحتى أن نتنياهو ّ
صوت دعما لهذا
القانون ل���دى عرضه على الهيئة العامة للكنيس���ت
بالق���راءة التمهيدية ،إال أن القان���ون لم يتقدم في
مسار التش���ريع ،على ضوء حل الكنيست الحقا .وكان
القانون في ذلك الوقت يس���تهدف رئيس الحكومة
ف���ي حينه إيه���ود أولمرت .كذلك أيد ذل���ك القانون
نواب من الليكود ،باتوا ف���ي الصف األول في الحزب،
ومن بينهم وزراء حاليون ،مثل غدعون س���اعر ويوفال

شتاينيتس وحاييم كاتس.
كذل���ك تبين أن ليبرمان لن يدعم اس���تمرار رئيس
الكنيس���ت يولي إدلش���تاين في منصبه ،وكما يبدو
سيدعم مرش���حا من تحالف «أزرق أبيض» ،ولكن هذا
ليس مؤكدا إلى اآلن ،إال أن أي مرشح من خارج الليكود
والكتل الحليفة المباشرة له ،سيحظى بدعم  62نائبا،
في ما لو ثبت ليبرمان على موقفه.
وع���رض ليبرمان ف���ي اليومين الماضيين ش���روطه
لالنضم���ام الى أي حكومة ،وهي تتلخص أساس���ا في
الجانب العلماني ،وفي قضية تجنيد شبان المتدينين
المتزمتي���ن ،الحريدي���م .وم���ن مطالب���ه أيض���ا نقل
الصالحيات في قضايا المواصالت العامة وتش���غيل
المصال���ح التجاري���ة في ي���وم الس���بت واألعياد إلى
الس���لطات المحلية ،وسن قانون يجيز الزواج المدني،
والس���ماح لحاخامي الم���دن بإجراء عملي���ات تهويد.
كذلك طالب ليبرمان برفع مخصصات الشيخوخة ،لمن
ليس لديهم رواتب تقاعدية ،وبحس���ب ليبرمان ،فإن
المس���تفيدين من هذا القانون ه���م المهاجرون إلى
إس���رائيل في العقود الثالثة األخيرة من دول االتحاد
السوفييتي السابق.
وأعلن رئيس تحالف «أزرق أبيض» غانتس موافقته
على شروط ليبرمان ،لفسح المجال لنيل توصية حزب
ليبرمان على تكليف غانتس أمام الرئيس اإلسرائيلي.
إال أن شروطا كهذه لن تجيز لغانتس في حال تكليفه
جذب على األق���ل واحدة من كتلتي الحريديم ،خاصة
كتلة شاس ،التي يترأسها الوزير آرييه درعي.
وفي سياق متصل ،فإن إصرار ليبرمان على معارضته
لتولي نتنياهو رئاس���ة الحكوم���ة المقبلة تحول إلى
أش���به بلغز في الحلبة اإلس���رائيلية ،ومعها وس���ائل
اإلعالم ،حتى كشف ليبرمان من خالل «مقربين» بعضا
مم���ا يقف في خلفية هذا الموق���ف ،إذ قالت مصادر
مقربة منه لوسائل إعالم إسرائيلية إن ليبرمان يتهم
نتنياهو بمالحقته قضائيا.
وق���ال «المقربون» إنه في الع���ام الماضي ،2019 ،تم
تقديم  7ش���كاوى ضد ليبرمان وأبناء عائلته للشرطة

مصادر ارتفاع قوة الليكود ومدلوالته

بينم���ا في انتخابات  ،2015تحالف���ت هذه القائمة مع
المنش���ق عن حركة شاس ،الوزير األسبق إيلي يشاي،
وحصلت القائمة على أكثر بقليل من  125ألف صوت،
وأثبت التدقيق في تلك النتائج ،أن مس���اهمة يشاي
لم تتج���اوز  50ألف صوت ،جاءت على حس���اب حركة
ش���اس ،للمتدينين المتزمتين الحريديم من اليهود
الشرقيين.
وفحصنا عينات لنتائج تصويت «عوتسما يهوديت»
في االنتخاب���ات األخيرة ،وقارناه���ا بانتخابات أيلول
من العام الماضي ،منها مس���توطنات صغيرة نسبيا،
تعكس نمط تصويت هذا الجمهور المتطرف ،وأيضا
في مدينة القدس ،وكان���ت المعادلة واضحة ،فحيث
تراجعت ه���ذه القائم���ة كان االرتفاع كبي���را لصالح
الليكود.
وهذا استنتاج كان بارزا جدا في القدس ،إذ انهارت
قوة «عوتسما يهوديت» ،من  8794صوتا في انتخابات
أيلول ،إلى  1784صوتا في انتخابات آذار األخيرة .وفي
المقابل ،ارتفعت قوة الليكود في المدينة ،من 59798
صوتا في أيلول الماضي ،إلى  72601صوتا.
وأمام مش���هد كه���ذا ،ال يوجد ما يبره���ن حتى اآلن
على انهيار مفتعل لصال���ح الليكود ،ولكن لهذا األمر
مؤش���رات عديدة ،بمعنى أن ناش���طي الحركة وجهوا
جمهورهم للتصويت لصالح الليكود ،وقد نعرف ثمن
صفقة افتراضية كهذه الحقا ،خاصة وأنه حتى مساء
اليوم األخير قبل االنتخابات ،استمرت محاوالت الليكود
إلب���رام صفقة بينه وبين «عوتس���ما يهوديت» ،لجعل
القائمة تعلن انسحابها من االنتخابات ،حتى جاء بيان
رئيس���ها إيتمار بن غفير رافضا لالنسحاب .إال أن عدم
المنطقي���ة في هذا االنهيار ،يع���زز فرضية «الصفقة
الس���رية» ،ولكن هذا سيس���دد ضرب���ة قاصمة لهذه
الحركة في السنوات القليلة المقبلة ،ألنه بحصيلتها
األخي���رة هذه ل���ن تجد من يقب���ل بالتحال���ف معها
مس���تقبال ،خاصة وأن تحالف «يمينا» رفض التحالف
معها ،على خلفية شراس���ة تطرف هذه الحركة ،حتى
تجاه جهات في التيار الديني الصهيوني.
المصدر اآلخر لقوة الليكود ،كان من حزب «يسرائيل
بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان ،الذي خسر قرابة 47
ألف صوت ،ولكن هذه الكمية أدت إلى فقدانه مقعدا
واحدا ،وه���ذه األصوات ّ
صب���ت لصال���ح الليكود ،من
الجمهور اليميني االس���تيطاني العلماني ،المتشدد
بسياسته ،ولكن في ذات الوقت المتشدد بعلمانيته،
إال أنه في االنتخابات األخيرة قرر حسم صوته لصالح
الموقف السياس���ي وليس العلماني ،وهذا س���يناريو
كان متوقعا أن يكون في يوم انتخابات أيلول ،ولكنه
لم يحصل ،وتحقق جزئيا في هذه االنتخابات األخيرة.
ومصدر ثال���ث بارز لزي���ادة قوة الليك���ود ،كان من
تحالف «يمينا» ،الذي خسر  20ألف صوت ،وإذا حسبنا
الزي���ادة الطبيعية للتيار الدين���ي الصهيوني ،فإنه
خسر حوالي  24ألف صوت ،وفقد مقعدا واحدا ،وباتت
ل���ه  6مقاعد ،مع فائض أصوات خدمت حليفه الليكود
باس���تكمال مقعده ال���ـ  ،36بس���بب اتفاقية فائض
األصوات بينهما.

وه���ذه الضربة الثانية وحتى الثالثة لهذا التحالف
في الجوالت االنتخابية الثالث ،س���تعمق األزمة أكثر
داخل التي���ار الديني الصهيوني ،إذ أن هذا التحالف
حقق ف���ي انتخابات  2013ذروة ف���ي تمثيله ،وحصل
على  12مقعدا ،وخس���ر  4مقاعد منها في االنتخابات
التي جرت بع���د عامين في العام  .2015ومن المفارقة
أن المنافس األساس لهذا التحالف هو حزب الليكود،
على الرغم من الشراكة السياسية العميقة بينهما.
وتدل النتيجة على م���دى تغلغل حزب الليكود في
التيار الديني الصهيوني ،وبين المس���توطنين ،ففي
قائمة الليك���ود األخيرة ،يوجد  9ن���واب من أصل 36
نائبا من التيار الدين���ي الصهيوني .ولكن من ناحية
أخرى ،فإن هذا التيار المسيطر على األجواء السياسية
المتطرفة في مس���توطنات الضفة ،ويتمدد أكثر من
أي ش���ريحة أخرى في مؤسس���ات الحكم السياس���ية
والعس���كرية ،ويتول���ى ممثل���وه مس���ؤوليات كبرى،
يواجه في ذات الوقت صراعا داخليا ،في مس���تويات
التطرف ،من ناحية ،وابتعاد جمهور المحافظين غير
المتدينين كليا ،الذي كان يصوت ألحزاب هذا التيار،
من جهة أخرى.

قوة «أزرق أبيض» والعمل وميرتس
مما ال شك فيه ،أنه كانت هناك أصوات حصل عليها
الليكود من تحالف «أزرق أبيض» ،ولكن هذا التحالف
زاد هو أيضا قوته على حساب قائمة «العمل -غيشر-
ميرت���س» .ففي االحصائي���ات المج���ردة ،زادت قوة
تحال���ف «أزرق أبيض ب���ـ  69ألف ص���وت ،ولكنه بقي
عند قوت���ه البرلمانية  33مقع���دا ،بفعل ارتفاع عدد
األصوات المطلوب���ة للمقعد الواحد ،بنحو  1950صوتا،
في االنتخابات األخيرة ،وحصة جدية من هذه الزيادة
تعود الرتفاع نس���بة التصويت بي���ن العرب ،وحصة
مماثلة ناجمة عن تقليص عدد األصوات «المحروقة»،
التي اتجهت لقوائم لم تعبر نس���بة الحسم ،من 366
ألفا في نيس���ان  ،2019إلى قراب���ة  118ألفا في أيلول
 ،2019إلى  37ألفا في انتخابات آذار ،ويضاف إلى هذا
الزيادة الطبيعية بما يقارب  %1منذ انتخابات أيلول؛
ما يعن���ي أنه على الصعيد الجماهي���ري ،فإن تحالف
«أزرق أبي���ض» لم يتراجع ،وقوته ف���ي انتخابات آذار
األخيرة ،أعلى بـ  80ألف صوت من انتخابات نيس���ان
 ،2019وهذه زيادة أعلى بما ال يقاس من نسبة التكاثر
الطبيعي لقوته في نيس���ان ،علما أن نسبة التصويت
بي���ن اليهود حافظت على نفس���ها تقريبا في جوالت
االنتخاب���ات الث�ل�اث األخيرة ،بينما الع���رب كانوا في
ارتفاع مستمر.
الضربة القاصمة تلقتها القائمة التحالفية ألحزاب
«العمل -غيشر -ميرتس» ،بخس���ارتها ما يقارب 138
أل���ف صوت ،وفقدان  4مقاعد من قوتها اإلجمالية في
انتخاب���ات أيلول  ،2019قب���ل التحالف األخير .من بين
ه���ذه الخس���ارة  14ألف صوت ،على األق���ل ،كانت في
الشارع العربي ،ولكن هذا يحتاج لفحص أدق ،ستعلن
نتائجه الحقا.
وباإلم���كان التقدير أن الكم األكبر من هذه األصوات

ّ
لـيـبـرمـان يـوسـع الـشـرخ مـع نـتـنـيـاهـو!

التي خس���رتها القائمة اتجه إلى «أزرق أبيض» ،الذي
ّ
عوض نفس���ه منها ،بأصوات قد تك���ون انتقلت منه
إلى حزب الليكود .كما أن القائمة المشتركة كان لها
بضعة آالف م���ن األصوات في الش���ارع اليهودي ،قد
تكون صوتت لحزب ميرتس في االنتخابات الس���ابقة،
ورفضت اآلن التحالف مع حزب العمل.
وجاءت هذه األصوات زيادة على ما حققته القائمة
المش���تركة في انتخابات أيلول ،إذ أن كل المؤشرات
ت���دل على أن القائمة المش���تركة ضاعفت قوتها في
الش���ارع اليهودي ،والحديث يجري ع���ن قوة إجمالية
تت���راوح بم���ا بين  15أل���ف إلى  20ألف ص���وت ،ولكن
هذه أيضا تبقى تقدي���رات أقرب إلى الواقع ،وبحاجة
لفحص أدق الحقا .وفي كل األحوال ،في ظروف الشارع
اإلس���رائيلي ،تبقى هذه قوة جدية ،لمستها وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية ،وأبرزتها في تقاريرها.

القائمة المشتركة وأصوات العرب

ّ
س���جلت نس���بة
لالنتخاب���ات الثانية على التوالي،
التصويت بين العرب قف���زة كبيرة جدا ،من  %50في
نيسان  ،2019إلى 5ر %60في أيلول  ،2019إلى 5ر،%66
ف���ي آذار  ،2020بعد آخر فحص أجرين���اه عقب اعالن
النتائ���ج النهائية ،بعد  4أيام من االنتخابات ،وهناك
احتم���ال لزي���ادة طفيف���ة أخرى في نس���بة تصويت
العرب ،بعد فحص آخر س���نعمل عليه ،في إثر صدور
كافة المستندات النهائية للتصويت في التجمعات
السكانية كلها.
وهذا يعن���ي أن الع���رب قلصوا الفجوة في نس���بة
التصوي���ت ،م���ن  %22في نيس���ان  ،2019إلى  %11في
أيل���ول  ،2019إل���ى حوال���ي  %6ف���ي آذار  ،2020إذ أن
نسبة تصويت اليهود تراوحت في جوالت االنتخابات
الثالث م���ن  %72إلى 5ر ،%72وكما يبدو هذا س���قف
التصويت في السنوات األخيرة .وهذه الفجوة األخيرة
 %6لصال���ح اليهود ،تعيد حجم فجوة المش���اركة في
التصويت ،إلى ما كانت عليه حتى العام .1999
واالرتفاع الحاد بما يقارب  %17في نسبة التصويت،
في غضون  11شهرا ،انعكس على قوة المشتركة ،من
 10مقاعد في نيس���ان  2019للكتلتي���ن اللتين اعادتا
بناء المش���تركة في أيلول  2019وحصلت القائمة على
 13مقع���دا ،ثم  15مقعدا ف���ي آذار  ،2020ومع فائض
أصوات يوازي ثلث مقعد.
وعدا ارتفاع نس���بة التصويت بين العرب ،فقد تمت
محاصرة األحزاب الصهيونية أكثر في الشارع العربي،
ففي حين حصلت تلك األحزاب على أكثر من  135ألف
صوت في نيس���ان  ،2019وتراجع���ت إلى أكثر من 110
آالف في أيلول  ،2019فإن التقدير األولي أنها حصلت
على قرابة  90ألف صوت في انتخابات آذار.
وقد س���اعدت األجواء اإليجابية التي سادت الشارع
العربي ،وبغياب قائمة أخ���رى تمثل قوى وطنية بين
العرب ،على تحقيق هذه الزيادة الكبيرة ،فقفزت قوة
القائمة المشتركة من  337ألف صوت للقائمتين في
نيسان  ،2019إلى  470ألف صوت في أيلول  ،2019وإلى
 580ألف صوت في آذار .2020

ليبرمان :الرقم الصعب ..جدًا.

والنيابة العامة ولس���لطات الضرائب ،وأش���اروا إلى أن
اثنتين من هذه الش���كاوى قدمهما ض���ده الصحافي
يوآف إس���حق ،فيما الش���كاوى األخ���رى كان مقدمها
ش���خص سري .وحسب ليبرمان ،فإن من يقف من خلف

تلك الشكاوى الخمس هو نتنياهو وصديقه المحامي
عميت حداد ،من خالل المحقق الخاص رافي فايتسمان.
وق���ال أح���د المقربي���ن م���ن ليبرم���ان« :إن هذا من
ناحية ليبرم���ان بمثابة خطيئة ال تغتفر ،وال حتى في

ي���وم الغفران» .وأضاف أن «عل���ى الليكود أن يتوقف
عن إرس���ال مبعوثيه إل���ى ليبرمان ك���ي يجلس معه
لمفاوضات لتش���كيل الحكومة ،فهذا يبقى وهما وال
احتمال له».
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“المشهــــد” االقتصـــادي
الليكود و«أزرق أبيض»
يضلالن وجاء يوم الحساب
بقلم :ميراف أرلوزوروف (*)
م���ن المع���روف أن السياس���يين يقدم���ون وعودا عش���ية
االنتخابات لمجرد نس���يانها في الي���وم التالي .لقد حان هذا
اليوم ،ورغم أنه من غير المعروف حتى اآلن ما إذا كان بنيامين
نتنياهو س���ينجح في تشكيل حكومة يمينية ضيقة ،أو أننا
نتجه نحو حكومة وح���دة أو انتخابات رابعة ،فمن الواضح أن
تصريحات كل من الكتلتين بالشأن االقتصادي ليست جادة
فيما يخص وعودهما بعدم رفع الضرائب.
قبل أيام ،نش���ر كبي���ر االقتصاديي���ن ف���ي وزارة المالية
توقع���ات بش���أن تأثي���ر في���روس كورون���ا عل���ى االقتصاد
اإلسرائيلي .ويفترض الس���يناريو األكثر تفاؤال ،تالشي وباء
كورونا مث���ل اإلنفلونزا بحل���ول الصي���ف ،وأن األضرار التي
ستلحق باالقتصاد المحلي ستبلغ من مليارين إلى  3مليارات
ش���يكل ،أي 2ر %0من الناتج المحلي اإلجمالي .في السيناريو
المرحلي ،سيواصل كورونا مرافقتنا ،مما يؤثر على االقتصاد
العالم���ي لم���دة عام وأكث���ر ،ولك���ن دون انتش���ار كبير في
إسرائيل .وس���تكون النتيجة ضررًا يلحق بالتجارة العالمية،
وتراجع أس���واق رأس المال ،وانخفاض االستثمارات وتباطؤ
الهايتك .ف���ي هذه الحال���ة ،وفقا لتوقع���ات وزارة المالية،
س���يصل الضرر بالفعل إلى  %1م���ن الناتج المحلي اإلجمالي،
وهو ما يقارب  15مليار شيكل (36ر 4مليار دوالر).
إن حال���ة ع���دم اليقين بش���أن انتش���ار كورون���ا واألضرار
االقتصادي���ة التي س���يحدثها الفيروس هائل���ة ،لكن ما هو
مؤكد هو أن إسرائيل ّ
معرضة بشكل خاص للفيروس الجديد،
ولس���نا مس���تعدين للتعامل معه ماليا .وألج���ل التعامل مع
األزمة االقتصادية العالمية ،تحتاج إس���رائيل إلى موارد في
الميزاني���ة ،تهدرها حكومة نتنياهو المؤقتة على االقتصاد
االنتخاب���ي ،القائم هنا منذ ع���ام  .2015والنتيجة هي وجود
عج���ز كبير ف���ي الميزانية ال يس���مح إلس���رائيل بامتصاص
الصدم���ات .وكان العجز في عام  2019نح���و 7ر %3من الناتج
المحلي اإلجمالي .ووفقا للتوقعات قبل هس���تيريا الكورونا،
س���يكون العجز في ع���ام  2020بنس���بة 8ر ،%3وبحلول عام
 2021س���يرتفع عجز الميزانية إلى 2ر %4م���ن الناتج المحلي
اإلجمالي.
لتقييم م���دى خطورة هذا العجز نعود إلى األزمة العالمية
األخيرة .فقد دخلت إسرائيل أزمة العام  2008بعجز صفري،
وفي غض���ون عام قفز العجز الحكومي إل���ى 8ر %4من الناتج
المحل���ي اإلجمالي .بعبارة أخ���رى ،أدى التأقلم مع أزمة العام
 2008إلى زيادة العجز في إس���رائيل بنسبة  ،%5وهو الوقت
الذي تم فيه انتخاب حكومة قوية (حكومة نتنياهو الثانية).
وفقا للس���ابقة ذاتها ،إذا وقع االقتص���اد العالمي اآلن في
أزمة عميقة ،وهو ما قد يحدث ،فمن المتوقع أن يرتفع العجز
إل���ى حوال���ي  %9أو أكثر .إنه عجز في بلد يس���ير نحو الموت.
وعلى الرغم من تباهي النائب نير بركات ،المرش���ح لمنصب
وزير المالية ،بأن «وضعن���ا االقتصادي ممتاز» ،فإن مثل هذا
السيناريو سيجلب إسرائيل إلى حافة االنهيار.
إن عدم المس���ؤولية المالية لحكوم���ة نتنياهو المنتهية
واليتها ،يمك���ن أن يفرض علينا ثمنا باهظ���ا .إال أن الليكود
ينكر وجود المش���كلة ،وأيضا تحال���ف «أزرق األبيض» ينضم
لليكود في ذر الرمال في العيون.
كال الطرفين على خطأ وتضلي���ل ،مع وعود غامضة لتجنب
رفع الضرائب .لكن إس���رائيل تس���ير بالفعل على طريق عجز
بنس���بة  ،%4وذلك قبل في���روس كورونا ،فكيف س���يديرون
بالضب���ط ميزانية الدولة هنا من دون رف���ع الضرائب؟ الوعد
بأن النمو سيكون الحل هو النظر في عصفورين على الشجرة
في وضع عالمي طبيعي ،لكن ف���ي عالم يخضع لخطر تبعات
كورونا ،لن تك���ون طيور .واالدعاء بوج���ود الطيور هناك ،هو
كذب فظ على الجمهور.
الف���رق الكبير بين وعود المرش���حين لحقيب���ة المالية هو
ف���ي تعاملهما م���ع المتدينين المتزمتي���ن الحريديم .بين
الحريدي���م ،الحكاية ه���ي االنخراط في س���وق العمل ،ولكن
ليس باإلكراه وحجب الميزانيات ،وإنما مع التوجيه المناسب.
ينبغي مس���اعدتهم في التدريب المهني والدراس���ات ذات
الصل���ة ،مثل اللغ���ة اإلنكليزي���ة والرياضي���ات ،ولكن ليس
بالضرورة في المعاهد الدينية وإنما في المعاهد التعليمية
ومراك���ز التدري���ب المهينة .وهن���اك من ي���رى أن حل هذا
األمر بسيط ،عبر الدراس���ات األساسية التي ستمكن الرجال
الحريديم من دخول س���وق العمل ،الدراس���ات األساسية من
جيل الطفولة المبكرة ،وهذا يتعلق بثورة التعليم في مرحلة
الطفولة المبكرة التي نس���عى إلى غرس���ها ،والتي تش���مل
التعليم المجاني من الصفر.
في حال���ة الحريديم ،اعتاد بركات ،رئي���س بلدية القدس
الس���ابق ،عل���ى التعامل م���ع الحريدي���م ،بإطالق ش���عارات
فضفاض���ة ،دون معالج���ة أساس���ية ،لكاف���ة القضايا التي
تتس���بب بوضعيتهم االقتصادية االجتماعية ،وهو مستمر
بذات الطريقة ،كمرش���ح لحقيبة المالية ،وأيضا فيما يتعلق
بزي���ادة ميزانية المعاهد الدينية ،بادعاء أن األمور س���تصل
تلقائي���ا ،وهذا تحريف في أحس���ن األحوال ،وكذب بش���كل
صارخ ومتعمد في أسوأ األحوال.
منافسه على المنصب إياه من تحالف «أزرق أبيض» ،عوفر
ش���يلح ،أكثر صدقا وج���رأة في مواجهة مش���كلة الحريديم،
ووعد بمعالجة ذلك جنبا إلى جنب مع توفير التعليم المجاني
ف���ي مرحلة الطفولة المبكرة .إال أنه يعطي ش���عارات خاطئة
بطريقت���ه الخاصة ،فمن أين تأتي الميزانية للوفاء بكل هذه
الوعود؟
بع���د االنتخابات ،س���ننتظر أياما كثيرة م���ن الكد والعرق
والدموع .وقد حان الوق���ت للتنبه وتذكر أن هنا دولة تحتاج
إلدارة ،ووقف المتاعب التي ال معنى لها.
إس���رائيل تعاني من ضائقة حقيقية ف���ي الميزانية وفي
ظروف س���يئة ألزم���ة عالمية محتملة .يج���ب أن نضيف إلى
ه���ذا اإلهمال اإلجرامي لحكوم���ة نتنياهو منذ عام  2009في
مج���ال اإلصالحات الهيكلي���ة ،التي كثفت بعض مش���اكلنا
االقتصادية الحادة ،والحريديم.
وجاء يوم الحساب والتس���ديد ،في اليوم التالي لمخلفات
كبي���رة بعد االنتخابات .وال يهم على اإلطالق من س���يحتفظ
بالسلطة في أي حال ،فإن المشاكل االقتصادية تنتظره.
(*) محللة اقتصادية .عن «ذي ماركر».

إعـــداد :برهوم جرايسي

ّ
تحقيق :مدخوالت الغاز الضخمة التي وعد بها نتنياهو تبين أنها هامشية!
*نتنياهو كان يتحدث عن  450مليار شيكل في غضون  17عامًا واآلن تراجع إلى الثلث ،بينما الحقيقة هي أقل من هذا بكثير*

أك���د الخبير والمحل���ل االقتصادي البارز غ���اي رولنيك ،في
تحقيق له نش���ره ف���ي صحيف���ة «ذي مارك���ر» االقتصادية،
أن «المدخ���والت المالي���ة الضخمة» ،التي وع���د بها بنيامين
نتنياهو الخزينة العامة ،كإيرادات من حقول الغاز ،تبين أنها
هامش���ية ،مقارنة بحجم موازنة إسرائيل ،ومداخيل الضرائب
السنوية.
فنتنياهو الذي كان يتحدث عن  450مليار شيكل ( 130مليار
دوالر) في غضون  17عام���ا ،تراجع مؤخرا إلى ثلث هذا المبلغ،
ولكن الحقيقة تتكشف أكثر فأكثر ،وهي أنه حتى هذا الثلث
بعيد عن الحقيقة ،في حين أن المداخيل الحقيقية س���تبقى
في جيوب كبار المحتكرين لحقول الغاز ،التي تسيطر عليها
إسرائيل في البحر األبيض المتوسط.
ومنذ اكتشاف حجم حقول الغاز في البحر األبيض ،وسيطرة
إس���رائيل عليه���ا ،من خالل ش���ركات احتكارية إس���رائيلية
وأميركية ،انشغل الرأي العام في الشارع اإلسرائيلي بمسألة
حجم المداخيل للخزينة العامة .وتبين أنه عند ابرام اتفاقيات
التنقيب عن الغاز ،تم فرض ضرائب وحصة حكومية شحيحة،
ما اضطر حكومات نتنياهو إلى تش���كيل لجنة مرتين ،لوضع
مقترحات لتعديل االتفاقيات ،على ضوء كميات الغاز الكبيرة
جدا ،التي تم العثور عليها في قاع البحر.
واللجن���ة كانت برئاس���ة الخبير إيتان شيشنس���كي ،الذي
وضع المقترح األول ،ثم المقترح الثاني الذي أقرته الحكومة
ف���ي العام  ،2015وه���و قائم على ضريب���ة تدريجية ،ولكن ال
تغير واقع الحال كثيرا .وحس���ب الخب���راء ،وبضمنهم الخبير
االقتصادي رولنيك ،فإنه في الجوهر تبقى األرباح األساسية
في جيوب كبار المحتكرين.
وحس���ب ما ورد في تحقيق رولني���ك ،فإنه في البداية جرى
الحدي���ث عن مداخيل لخزينة الدولة بنحو  450مليار ش���يكل
( 130مليار دوالر) في غض���ون  17عاما .وكانت تقديرات بنك
إس���رائيل تتحدث عن  200مليار إلى  450مليار شيكل .ولكن
بنيامين نتنياهو في خطاباته االنتخابية األخيرة ،تحدث عن
ثلث هذه القيمة 150 ،مليار ش���يكل ،من دون أن يفس���ر هذا
التراجع الحاد في تقديراته.
ولكن واقع الح���ال ليس كذلك ،إذ أن مخطط شيشنس���كي
يقضي باالستمرار في فرض ضريبة على األرباح الصافية إلى
س���قف ما ،بنس���بة 5ر ،%12وفي حال تم تجاوز هذا السقف،
ترتف���ع الضريبة مباش���رة إلى  .%60ولكن هذا الس���قف يتم
احتس���ابه بعد أن تسترجع ش���ركات التنقيب التي سيطرت
أيضا على الحقول %150 ،من حجم اس���تثماراتها لدى عملية
التنقيب ،وإقامة الحقول للضخ.
ويقضي مخطط شيشنسكي بأن يتم وضع األرباح الفائضة
في حس���اب خاص ،يطلق عليه اس���م «صندوق الثروة» ،ليتم

حقل ليفياثان.

احتس���اب الضريبة عليه ،ومن هناك جاءت األرقام التي تبين وحجم الناتج العام الس���نوي4 -ر 1تريليون شيكل ،أي ما يزيد
أن ال أس���اس لها .ويق���ول رولنيك إنه بع���د الفحص ،تبين أن عن  410مليارات دوالر .ويقول رولنيك «هذا يعني أن اإليرادات
إجمالي الضريبة التي س���تكون من «صن���دوق الثروة» في كل الضريبية الس���نوية لشيشنس���كي من المتوقع أن تصل إلى
الس���نوات الـ  17ال يتج���اوز  10مليارات ش���يكل ،ما يعني أن حوالي 3ر %0من إي���رادات الدولة وحوالي 07ر %0من إجمالي
الضريبة الزائدة السنوية تتراوح ما بين  700مليون إلى  800النشاط االقتصادي في االقتصاد».
وحس���ب رولني���ك ،فإن ص���ادرات الغ���از من الحق���ول التي
مليون شيكل ،وفي أحس���ن األحوال مليار شيكل ،في حين أن
الضريب���ة األساس���ية 5ر %12قد ال تتجاوز قيمتها الس���نوية تسيطر عليها إسرائيل ،قد ال تبقى على حالها في المستقبل
المنظور ،خاصة على ضوء اكتش���اف حقل غاز قبالة الشواطئ
مليار شيكل.
ويستند رولنيك في تحقيقه إلى تقديرات حكومية لم يتم المصرية ،يع���ادل أكثر مما في جميع الحقول التي تس���يطر
اإلفصاح عنها ،وهي أن إجمال���ي األموال التي من المتوقع أن عليها إسرائيل ،وهناك س���تبدأ منافسة شديدة على أسعار
تتراكم في «صندوق الثروة» بحلول عام  ،2040أي بعد مرور  30التصدير.
ّ
وتابع رولنيك أنه إذا ما تشكلت حكومة بعد االنتخابات ،فمن
عاما على أول اكتشاف للغاز في مياه البحر المتوسط ،سيكون
 35مليار ش���يكل .وه���ذه أرقام تبقى هامش���ية جدا ،مقارنة المتوقع أن تقف أمام «خيبة األمل الماثلة» ،وعليها أن ال تتوقع
بحجم الموازنة العامة التي تتجاوز س���نويا  420مليار شيكل ،سد العجز الحاصل في الموازنة العامة ،من إيرادات الغاز ،بعد
ومداخيل الضرائب السنوية ،التي تتجاوز  360مليار شيكل ،أن اتضح أنها ش���حيحة ،وليست بالمستوى الذي يتحدث عنه

نتنياهو ،وكأن إيرادات الغاز ستأتي بالرفاهية للمواطنين.
وكان تحقيق نش���ر في الش���هر الماضي أكد أنه على الرغم
من أن ش���ركة الكهرباء الحكومية بدأت في السنوات األخيرة
تعتمد أساس���ا على الغاز م���ن الحقول التي تس���يطر عليها
إسرائيل ،إال أن أسعار الكهرباء للمستهلك لم تتراجع وبقيت
على حالها الذي كانت علي���ه في العام  ،2016إذ أنه تم فرض
س���عر على ش���ركة الكهرباء ،أعلى من األس���عار في األسواق
العالمية.
ويخت���م رولنيك «الي���وم ،ل���دى المواطنين اإلس���رائيليين
«مخطط غاز» يحدد أس���عار الكهرباء والطاقة بسعر يزيد على
 6دوالرات ل���كل وحدة حرارة ،أي ثالثة أضعاف أس���عار الغاز
الحالية في العالم .واألمر األكثر إثارة للقلق هو أن المواطنين
اإلس���رائيليين في الوقت الحالي لديهم رئي���س وزراء ووزير
للطاق���ة ،هما ف���ي كل األم���ور المتعلقة باكتش���افات الغاز
مشعوذان في أفضل األحوال ،وكذابان في أسوئها».

«قضية الحالل» تتصاعد وتدخل مسار التصادم القضائي!
ً
*الحاخامية العليا تلقت الضوء األخضر لرفع دعاوى جنائية بخصوص «الحالل» بدال من النيابة العامة *«مواطنون» يرفعون دعوى ضد «خارقي شروط الحالل»
مطالبين بدفع غرامة  4ماليين شيكل *الحاخامية تواصل وضع عراقيل وصعوبات أمام استيراد األغذية ما يجعل المنافسة التجارية أصعب*
صع����دت الحاخامي����ة اليهودية اإلس����رائيلية العليا
في اآلون����ة األخي����رة إجراءاتها ف����ي كل قضايا الحالل
اليهودي ،فمن ناحية ب����دأت ترفع دعاوى قضائية ضد
متاج����ر ومطاعم وش����ركات انتاج ،بع����د أن تلقت ضوءا
أخضر من المستش����ار القانوني للحكوم����ة .ومن ناحية
أخ����رىّ ،
صعدت إجراءاته����ا ضد المس����توردين ،وحتى
شركات انتاج األغذية في الخارج.
ففي األيام األخي����رة ،تلقت الحاخامي����ة العليا ضوءا
أخض����ر من المستش����ار القانوني للحكوم����ة ،بأن تقدم
لوائح اته����ام ضد من تعتبرهم خارق����ي أنظمة الحالل
اليه����ودي التي تفرضها ،وبضمنهم من يعلنون عن أن
مطاعمهم تقدم طعاما بموجب الحالل ،بحسب اشرافهم
الش����خصي ،وليس من خالل شهادات الحاخامية العليا،
ُ
المكلفة .وهذا يعني الحفاظ على احتكارية الحاخامية
العليا إلصدار شهادات الحالل.
وحتى صدور قرار المستشار للحاخامية العليا ،كانت
صالحية توجيه لوائح اتهام في ما يتعلق بخرق أنظمة
الحالل ،هي للنيابة وحده����ا ،وغالبا ما تكون هذه لوائح
اتهام أمام محاكم إداري����ة تنتهي بدفع غرامات بهذا
المستوى أو ذاك ،وفي السنوات الست األخيرة ،بلغ عدد
لوائح االتهام من النيابة  189الئحة.
وت����ؤدي أنظمة الح��ل�ال والقي����ود الش����ديدة عليها،
واحتكار إصدارها م����ن الحاخامية العليا ،عدا تلك التي
تصدرها مؤسس����ات الحريديم ،إلى رفع أسعار األغذية
بش����كل حاد .وبحس����ب كل األبح����اث والتقاري����ر ،منها
الرس����مية أو الخاصة ،فإن أس����عار المواد الغذائية في
إس����رائيل أغلى بنس����بة  %25من أس����عارها في العالم،
مقارن����ة مع مس����تويات الدخل ،ومس����توى المعيش����ة.
واالرتفاع األعلى نجده في أسعار اللحوم ،التي هي أعلى
بنسبة  %30مقارنة بأسعارها في العالم.
وفي الفت����رة األخيرة ،بدأت الحاخامية في رفع دعاوى
بته����م جنائية ضد المطاعم الت����ي يزعم أنها انتهكت
قانون حظر االحتيال في مسألة الحالل .ولكن على الرغم
من أن خ����رق الحالل يعد ُ
«جرما جنائي����ا» ،إال أن األحكام
فيها تتلخص فقط بالغرامات المالية .وحس����ب ما نشر،
فإن أول����ى التهم التي تم توجيهه����ا كانت لمطعمين
في القدس وحيفا ،يرفضان دف����ع الغرامات المفروضة
عليهما من قبل الحاخامية ،بتهمة االحتيال على أنظمة
الحالل.
ولكن لي����س الحاخامية وحدها ،فف����ي األيام األخيرة
قدم عدد من اإلس����رائيليين دع����وى قضائية جماعية،
ضد ش����ركات المكمالت الغذائية ،مطالبين بتعويضات
مالية ،تعادل  4ماليين دوالر ،بزعم أن ش����ركات اإلنتاج
والتس����ويق انتهكت قانون حظ����ر االحتيال في أنظمة
ُ
الحالل .وزع����م أن الملصق����ات على ظهر ُعل����ب وأغلفة

المكم��ل�ات الغذائي����ة ،تنص على أن المنتج «مس����موح
باس����تخدامه وفقا لقواع����د الحالل» .هذا ف����ي حين لم
يت����م إعطاء المكمالت الغذائية ش����هادة حالل من قبل
الحاخامية العليا .وتش����كل الدع����وى الجماعية محاولة
أول����ى لتطبيق قان����ون حظ����ر االحتيال في الش����ريعة
اليهودية .ويمنح هذا القانون الحاخامية العليا احتكارا
لكلمة «ح��ل�ال»ُ ،
ويحظر على هيئات دينية خاصة أخرى
استخدامها ،أو اصدار شهادات بشأنها.
وقضي����ة الحالل ،واحت����كار الحاخامي����ة العليا ،كانت
أحد الملفات الس����اخنة في حكومات بنيامين نتنياهو
األخي����رة ،ولكن كل المحاوالت لكس����ر هذا االحتكار ،في
إطار السعي لكس����ر كلفة المعيشة ،باءت بالفشل ،ألن
كتلت����ي الحريديم ش����كلتا الركيزة األق����وى للحكومة،
ولتحالف نتنياهو المباش����ر .كذلك لم توقف الحكومة
كل مس����اعي الحاخامية العليا للحف����اظ على احتكارها،
مث����ل أنها عرقلت على مدى الس����نوات القليلة األخيرة،
استيراد العديد من البضائع ،التي كان من المفترض أن
تنافس بضائع قائمة في الس����وق ،ومن شأن االستيراد
أن يخفض أسعار بعض أصناف البضائع.
وتت����ذرع الحاخامية ت����ارة بنقص الوظائ����ف الكافية
الس����تصدار ش����هادات الح��ل�ال للبضائع المس����توردة،
وتارة أخرى بضرورة أن تج����ري فحوصات أدق على هذه
البضائ����ع .إال أنه في التقارير ال����واردة هناك تلميحات
إل����ى أن الحاخامية تلعب دورا لصالح بعض االحتكارات،
فيما طالب محللون بوضع حد لمس����ألة الحالل ،وتأثيره
على األس����عار العالية .كما منعت الحاخامية تعديالت
على قانون االس����تيراد القائم ،التي بادرت لها الحكومة
في الوالية البرلمانية الـ  ،20بزعم أن التعديالت ،تشكل
عبئ����ا اضافيا على الحاخامي����ة ،وأن الحكومة التي زادت
عدد الم��ل�اكات ف����ي وزارة الصحة ،لتكون ق����ادرة على
استيعاب اتساع االستيراد الغذائي ،لم تمنح في ذات
الوقت الحاخامية مالكات اضافية .وحس����ب الحاخامية،
فإنها بحاجة أيضا إلى فحص مدى صحة شهادة الحالل
الممنوح����ة لش����ركات الكحول ،وأنه حالي����ا ليس لديها
القدرة لتحديد هذا.

قيود على اإلنتاج واالستيراد من الخارج
وال تتوقف قيود الحاخامية عند الس����وق اإلسرائيلية،
بل أيضا تشمل الشركات في الخارج التي تنتج وتصدر
إلس����رائيل .فف����ي األيام األخي����رة ،أوقف����ت الحاخامية
ش����هادة الحالل عن مصنع األجبان «غ����اوده» في بولندا،
الذي يملكه إس����رائيليان ،أحدهما رامي ليفي ،صاحب
واحدة من أكبر ش����بكات تس����ويق األغذية ف����ي البالد.
وتطال����ب الحاخامي����ة بإج����راءات أكثر تش����ددا لضمان
مواصف����ات الحالل التي تريدها ،وهي مواصفات تحتاج

إلى إنفاق مالي كبير ،من ش����أنه أن يرفع سعر المنتوج
أكثر.
ووفقا للمستوردين ،في حديثهم لصحيفة «يديعوت
أحرون����وت» ،فقد ب����دأت مؤخرا الحاخامية في تش����ديد
مطالبها ،مم����ا أدى إلى تأخير في اس����تيراد المنتجات
الغذائية.
كما أن هذه التش����ديدات ش����ملت بضائ����ع باتت على
رفوف المتاجر ،ما اضطر أصحاب الش����بكات لس����حبها،
وبضمن ه����ذه البضائع أغذية وش����وكوالته ،وخضروات
معلبة ،ومنتجات تحتوي على الفراولة والبيستو وبضائع
أخرى .وهذا يتس����بب في نقص المخزون ورفع األسعار.
ويخش����ى بعض المس����توردين من أن يكون في خلفية
هذا تنس����يق بين الحاخامية ومستوردين كبار ،لضرب
المنافس����ة لصالحهم .وقالت غرفة التجارة االسرائيلية
إنه تم بالفعل تعليق أكثر من ألف طلب استيراد.
وفي اجراء نادر ،قرر صاحب شبكة التسوق رامي ليفي،
المنتشر بشكل خاص في المستوطنات ،ومناطق أخرى
داخل إس����رائيل ،وقف التعامل مع مبعوثي الحاخامية
العليا ،لإلش����راف على الحالل في متاجره ،وبشكل خاص
في متاج����ر األحياء الصغ����رى .وردت الحاخامية بفرض
غرامات عليه ،والتلويح بتقديمه للمحاكمة.

كلفة مراقب الحالل 290دوالر يوميًا
الصحاف����ي آفي ب����ار إيلي م����ن صحيف����ة «ذي ماركر»
االقتصادي����ة طرح في تقرير له مش����هدا لعمل مراقبي
الحالل في الخارج ،الذي����ن رافقهم مؤخرا ،ألحد مصانع
األجبان الصفراء في بولندا ،التي تصدر إلى إس����رائيل،
ويصف طريقة عملهم ،التي تقتصر على بضع ساعات
أس����بوعيا ،رغم أن المصنع إياه يعمل  24س����اعة يوميا،
وطيلة أيام األسبوع في حين أن األجبان التي ستحصل
على شهادة حالل يهودي ،ال يتم صناعتها في ساعات
السبت اليهودي ،من مغيب شمس يوم الجمعة ،وحتى
بعد ساعة من مغيب شمس يوم السبت.
ويقول بار إيل����ي إنه من أجل تصدير  80طنا من هذه
األجب����ان ،تم ارس����ال  8مراقبين م����ن الحاخامية العليا،
وعليهم مراقب����ة حظائر البقر ،وأن تكون األبقار نظيفة،
وك����ذا عملية الحلب ،حتى وص����ول الحليب إلى المصنع،
ومراقبة دقيقة لإلنتاج حتى التغليف .ويش����رح كيفية
عمل المراقبي����ن ،التي يتضح أنها جزئي����ة وانتقائية،
مقابل كلف����ة عالية للمراقب الواحد ف����ي اليوم الواحد،
وتصل إلى ألف ش����يكل ،ما يقارب  290دوالر ،مهما عمل
من ساعات قليلة في اليوم.
وج����اء ف����ي التقري����ر أن الجبن����ة الصف����راء من صنف
َ
«علما» التي تس����توردها شركة «نيطو» اإلسرائيلية ،من
المصنع الذي تم اختباره في بولندا ،تباع للمس����تهلك

في إس����رائيل ،بما بين  4إلى 6ر 4شيكل ،لكل  100غرام؛
بينما الجبنة الصفراء ذاتها تباع في ش����بكات تسويق
إس����رائيلية كبرى بأقل من  4شواكل .وفي المقابل ،فإن
الجبنة الصفراء األكثر انتش����ارا التي تنتجها وتبيعها
شركة «تنوفا» اإلسرائيلية ،والتي باتت بملكية صينية،
تباع بما بين  6إلى  8ش����واكل ،ل����كل  100غرام ،بمعنى
ما يقارب ضعف س����عر جبنة «علما» ،وهذا بسبب كلفة
مراقب����ة الح��ل�ال ،واألنظمة المفروضة عل����ى اإلنتاج في
الخارج.
ُ
وكما ذكر ،تق����در كلفة الموظف المؤق����ت في الخارج
بـ ألف ش����يكل ( 290دوالر تقريبا) ،وهذا يش����مل كلفة
الس����فر واإلقامة في الفنادق والغذاء ونفقات مختلفة.
ويزور مراقبو الحالل المصنع أربع مرات في السنة لمدة
أس����بوع واحد في كل زيارة ،وف����ي مجموعات ال تقل عن
س����تة مراقبين .وتبلغ التكلفة حوالي  200ألف ش����يكل
س����نويا ( 58ألف دوالر) ،وهذا يعادل ما بين  %2إلى %5
من قيمة مبيع����ات الجبنة المس����توردة ،بينما تتجاوز
الكلفة في اللحوم المس����توردة ،نس����بة  %10من قيمة
المبيعات وحتى أكثر.
وليس م����ن قبيل الصدف����ة أن وزارة المالية في العام
 2016وجدت أن متطلب����ات التدريب الحاخامية لصناعة
المواد الغذائية تتجاوز  4مليارات ش����يكل في الس����نة
(حوالي  %5من قيمة مبيعات األغذية).
ولك����ن ليس هذا وح����ده ،ففي كثير م����ن األحيان ،تم
الكش����ف عن قضايا فس����اد ورش����اوى في جهاز مراقبة
الح��ل�ال ،وواحدة من ه����ذه القضايا الكبيرة ،تكش����فت
قبل نحو عام ،حينما تم كش����ف تلقي الحاخام يتسحاق
كوهي����ن أرازي رش����ى ك����ي يص����در ش����هادات ح��ل�ال
للمستوردين.
وعم����ل أزاري  24عام����ا ف����ي اصدار ش����هادات الحالل،
وقب����ل نحو عام ،تم توثيقه وه����و يتلقى مغلفات فيها
أم����وال نقدية ،وتم اعتقاله .وجنب����ا إلى جنب معه ،تم
القبض على عش����رة مس����توردين آخرين لالشتباه بدفع
الرشوة واللوائح التي يتم استخدامها بطريقة مشوهة
وتعس����فية ،لغرض التضييق على إمكانيات المنافسة
من جهات تجارية أخرى.
وحس����ب ما ورد ،فإن رف����ض تعديل قان����ون إجراءات
الحالل ،بقصد كس����ر احتكار إصدار ش����هادات الحالل،
وخاص����ة في الظروف االقتصادي����ة القائمة ،هو لغرض
ضمان اس����تمرار االحتكارية ،وبالتال����ي تحقيق األرباح.
وهذا الرفض مدعوم م����ن الحكومة ،التي تعارض أيضا
كس����ر احتكارات إدارية في العديد من القطاعات ،مثل
الحكم المحلي ،والش����ركات الحكومي����ة ،وغيرها ،وهذا
كله يدفع ثمنه المس����تهلك والمواط����ن العادي ،الذي
سيستمر في المعاناة من ارتفاع كلفة المعيشة.
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مــحــــور خــــــاص
ورشة لـ«مركز موالد» بعنوان «تلخيص عقد مضى وتحديات العقد المقبل سياسيًا وأمنيًا»:

تبني إسرائيل الحلول العسكرية والتكنولوجية يعمي أبصارها ويحول
دون بلـورة سياسـة أمـن قومي شاملة ودون إطالق مبادرة سياسية!
*غياب استراتيجية حيال الفلسطينيين خطر جسيم على أمن إسرائيل القومي!*
اعتم���اد إس���رائيل الحل���ول العس���كرية والتكنولوجية
للتهدي���دات والتحديات الماثلة أمامه���ا يعمي أبصارها
ويحول دون بلورة سياس���ة أمن قومي ش���املة ودون إطالق
مبادرة سياسية ،وخصوصًا في مسألة الصراع اإلسرائيلي ـ
الفلسطيني .وأحد الشروط الضرورية المركزية لتحقق هذا
هو ترميم التماسك الداخلي في المجتمع اإلسرائيلي -هذا
هو أحد االس���تنتاجات المركزية التي خلصت إليها أبحاث
ومداوالت ورش���ة «المائدة المستديرة» التي نظمها «مركز
موالد لتجدي���د الديمقراطية في إس���رائيل» ،بالتعاون مع
حركة «مستقبل أزرق أبيض» ،في أواخر شهر شباط األخير
تحت عنوان «تلخي���ص عقد مضى وتحديات العقد المقبل
في المس���توى السياس���ي ـ األمني» وف���ي محاولة لإلجابة
على الس���ؤال المركزي التالي :ما الذي يخبئه العقد المقبل
لدولة إسرائيل؟ وذلك بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين
الس���ابقين في األجهزة األمنية اإلس���رائيلية ومن الخبراء
والباحثين في قضايا األمن القومي ومجاالته المختلفة.
يقول «مرك���ز موالد» في التقديم لورقة الموقف الصادرة
ُ
في ختام أعمال هذه الورشة إن «المائدة المستديرة نظمت
في مس���تهل العقد الجديد في محاولة الستش���راف اآلتي
ّ
من خالل التمعن بما مضى ،وسعيًا إلى إجراء نقاش تعلمي
يرم���ي إلى البحث ،ف���ي الواقع االس���تراتيجي الراهن الذي
تعيش���ه إسرائيل ،عن نقاط العمى والتحديات التي تغيب
عن أعين المستويين السياسي والعسكري».
وقد توزع البحث والنقاش عل���ى ثالثة مواضيع ،من خالل
التعم���ق في جوان���ب مختلف���ة ومكملة :األول ـ مناقش���ة
نقدية للتهديدات التي تواجه األمن القومي اإلس���رائيلي،
بمعناها األوسع واألشمل .الثاني ـ الحلبة الفلسطينية ،بكل
مميزاتها وخصائصها الفريدة ،باعتبارها حجر أس���اس في
مستقبل إسرائيل .الثالث ـ نظرة موسعة إلى العقد المقبل
وإلى النقاط التي يتعين على إسرائيل التركيز عليها.

توسيع االستيطان خطر على أمن المواطنين
اتفق المشاركون في مداوالت «المائدة المستديرة» على
أن العق���د المنصرم كان «عقدًا ضائعًا َ
مهدرًا» على الصعيد
السياسي ،إذ لم يتم خالله دفع أية مبادرة سياسية للمدى
البعيد ،بل ظل ينوء تحت تالل الش���عارات األمنية الفارغة
من أي مضم���ون .وخالفًا للص���ورة المش���وهة التي تحاول
الحكومة عرضها على الجمهور ،فإن التهديد المركزي على
إس���رائيل ليس من إيران ،وإنما من حقيق���ة أنه بين البحر
والنه���ر يعيش نحو  14مليون إنس���ان ،وهو واقع «قد يقود
إلى نهاية المش���روع الصهيوني إذا ل���م يتم التوصل إلى
حل سياسي».
وأجمع هؤالء أيضًا على أن توسيع االستيطان في الضفة
الغربية ّ
يعرض أمن المواطنين في إسرائيل لمخاطر جدية
وعلى درجة غير مس���بوقة من الخطورة .وقال عامي أيالون،
قائ���د س�ل�اح البحرية اإلس���رائيلي الس���ابق ورئيس جهاز
«الشاباك» الس���ابق أيضًا ،إن النقاش العام في إسرائيل «ال
يقيم التمييز الالزم والصحيح بين األمن والمس���توطنات»،
مضيفا« :جمي���ع الجه���ات األمنية اإلس���رائيلية تعارض،
بحزم ،ضم مناطق (فلس���طينية) من جانب واحد» .أما خطة
ترامب «لالزده���ار االقتصادي» (أي« ،صفق���ة القرن») فمن
ش���أنها فقط تعقيد المشكلة وتعميق األزمة ،ذلك أن هذه
الخطة ـ بمنظور المسؤولين األمنيين وخالفًا للموقف الذي
تعرضه الحكومة ـ ستؤدي إلى تعزيز «العناصر الراديكالية
المؤي���دة لإلرهاب بين الفلس���طينيين ،إضع���اف العناصر
البراغماتية والمس بأمن المواطنين اإلسرائيليين».
وق���د لخصت أعمال الورش���ة ه���ذه الرس���الة المقتضبة،
الواضحة والحازمة ،التالية :ليس ثمة ش���يء اس���مه «إدارة
الصراع» .الحلول العس���كرية والتكنولوجية لم تعد كافية
وحده���ا لمواجهة التهدي���دات والتحدي���ات الماثلة أمام
إسرائيل ،بل ثمة حاجة إلى سياسة أيضًا!

خمس سنوات من دون حرب عسكرية كبيرة!
في «المس���ألة اإليرانية» ،أش���ار المش���اركون في أعمال
المائدة المستديرة إلى نجاحات هامة ،في رأيهم ،تحققت
خالل العقد المنصرم :فقد أعاق االتفاق النووي ،الذي أصبح
موضع خالف حاد خالل السنوات األربع األخيرة بوجه خاص،
تقدم إيران نحو إنتاج قنبلة نووية .واعتبر المش���اركون أن
«الجهود اإلسرائيلية واألميركية التي ُبذلت للجم تطلعات
إيران لبس���ط هيمنته���ا اإلقليمي���ة قد حقق���ت نجاحات
وإنجازات ال بأس بها» .ومن ضمن المش���اريع اإليرانية التي
تم���ت إعاقتها و /أو وقفها« ،مش���روع التدقيق» الرامي إلى
تزوي���د حزب الله بكمية كافية من الصواريخ الدقيقة .وفي
نهاية  ،2018كانت إس���رائيل قد انتزعت من يدي حزب الله
ثروة استراتيجية هامة جدا بالنسبة له ،وذلك حين كشفت
ودمرت س���تة أنفاق هجومية تم حفرها تحت الحدود بين
لبنان وإسرائيل.
على الصعيد اإلقليمي ،مرت على إسرائيل خمس سنوات
ونصف الس���نة من دون حرب عس���كرية كبي���رة وجدية ،إذ
كان ع���دوان «الجرف الصامد» على قطاع غزة الحرب الجدية
األخي���رة ،ناهيك ع���ن أنها جرت على نطاق ضيق ،نس���بيًا.
ً
وب���دال من هذه (الح���روب الكبيرة والجدي���ة)ّ ،
صب الجيش
اإلس���رائيلي جل تركيزه على «المعركة ما بين حربين» التي
تضمنت ،بصورة أساس���ية ،سلسلة من الضربات ضد إيران
ومبعوثيها في المنطقة.
وش���دد المشاركون على أنه «ستمر س���نوات عديدة قبل
أن تص���ل إس���رائيل إلى نقطة تجد فيها نفس���ها مضطرة
إل���ى مواجهة خط���ر جدي وحقيقي يش���كله جيش نظامي
تقليدي .وه���و أمر مره���ون بمدى قدرة الحيش الس���وري
على النهوض من أزمته وإعادة ترميم نفس���ه ،وحتى حين
يحقق هذا ،يبقى من المش���كوك فيه ما إذا سيكون معنيًا
بخوض مواجهة عس���كرية مباش���رة مع إسرائيل .وستبقى
التنظيمات اإلرهابي���ة والعصاباتية هي التهديد المركزي
على دولة إسرائيل ،على مدى السنوات المقبلة ،بما في ذلك
تهديد الصواري���خ والقذائف غير المس���بوق على الجبهة
الداخلية ،المدنية ،اإلسرائيلية».
ورسم المشاركون في «المائدة المستديرة» صورة محسنة
للميزان االستراتيجي في المنطقة ،إلى جانب واقع سيظل
عرض���ة لالنفجار في أي���ة لحظة .وفي هذا الس���ياق ،اعتبر
هؤالء أن «األجهزة األمنية اإلسرائيلية تواصل تأدية دورها
ومهامها باعتبارها بوليصة التأمين والضمان :في الحروب،
ال تزال إس���رائيل غير مهزومة ،تقريب���ًا .أما التخوف األكبر
واألعمق في هذا الس���ياق فهو «تعمق الصدوع باس���تمرار
في الحائط الحديدي ،نتيجة الخالفات والصراعات الداخلية
الحادة بين م���ن وصفهم رئيس الدول���ة ،رؤوفين ريفلين،
باألسباط المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي».

الصورة اإلقليمية ال تدعو إلى التفاؤل!
أف���رد المش���اركون حيزًا ال ب���أس منه م���ن مداوالتهم
للتطورات في مجال السايبر والحرب السيبرانية والكتمال
قدرات هجومية من ش���أنها ّ
جر الدولة إلى حافة االنهيار
االقتصادي ،تشويش النظام الداخلي واللجوء إلى المناورة
في معرض وصف الواقع الحقيقي .وتحدث المش���اركون
عن «التلويث» العقلي واالس���تخباراتي من خالل ش���بكات
التواص���ل االجتماع���ي وم���ا يتدفق فيها م���ن معلومات
خاطئة ،مشوهة وكاذبة ،يأتي بعضها من روسيا وهدفه
إعاق���ة وتخريب األنظم���ة والعملي���ات الديمقراطية في
الدول الغربي���ة .وتطرق هؤالء إل���ى الصعوبة المتزايدة
التي يصطدم بها المواطنون في معرض محاوالتهم سبر
غ���ور الواقع على حقيقته ،الفص���ل بين الحقيقة والكذب
واالعتماد عل���ى «رواة الحقيقة» التقليديين ،أي الصحافة
ووس���ائل اإلعالم والجهاز القضائ���ي .مثل هذه الظروف ـ
أكد المش���اركون ـ تزيد من خطر الخطأ في الحسابات ،بما

نتنياهو يتفقد إحدى بطاريات القبة الحديدية.

يقود إلى تصعيد أمني غير مخطط.
واعتب���ر المش���اركون إن «الصورة اإلقليمي���ة ال تدعو إلى
التفاؤل» .ففي غضون خمس س���نوات ،سيزداد عدد سكان
العال���م العربي ليص���ل إلى نحو نصف مليار إنس���ان ،أكثر
من نصفه���م هم أبناء  30عام���ًا أو أقل .وس���تزداد ،أيضا،
نس���بة الشبان المتعلمين والعاطلين عن العمل .وقد تصبح
منطقة الش���رق األوس���ط قنبل���ة موقوت���ة اقتصادية ،من
دون أس���واق كافية ومن دون أماك���ن عمل كافية .أما العقد
االجتماع���ي الذي بفضله صم���دت أغلبية أنظمة الحكم في
المنطق���ة ـ عمل للمواطن مقابل الهدوء واالس���تقرار ـ فهو
في س���يرورة آيلة إل���ى االنهيار .والنتيج���ة المتوقعة على
مدى العقد القريب المقبل هي :ش���رق أوسط أكثر انقسامًا
وتقاطبًا ،أكث���ر فقرًا ،يرغب ماليي���ن الالجئين في الخالص
منه والوصول إلى دولة غربي���ة .وفي األثناء ،يتراجع ويقل
إصغاء الدول العظمى لما يعتمل في هذه المنطقة (الشرق
األوس���ط) ،على خلفية التحوالت الحاصلة في سوق الطاقة
وتعلق الوالي���ات المتحدة ،اآلخذ ف���ي التراجع والتناقص،
بالنفط العربي.
وحذر بعض المش���اركين من أن هذا الواقع ال يبشر بخير
إلسرائيل ،إذ أن «الوقت في الشرق األوسط يعمل في صالح
من يتخذ مبادرة سياس���ية ومن المفض���ل القيام بذلك من
موقع القوة».

للتس���وية مع إس���رائيل ويعرضان اس���تعدادهما لتقديم
تن���ازالت بعي���دة األثر حتى قبل الش���روع ف���ي مفاوضات
رسمية .وينبغي لهذه المبادرة أن تشكل القاعدة المتينة
ألية مفاوضات مستقبلية ،مع بعض المالءمات والتعديالت
بما ينسجم مع مصالح دولة إسرائيل».
إح���دى القضاي���ا المركزية والحاس���مة هي االس���تيطان
والمس���توطنات ونش���ر الوعي بين الجمهور الواسع على أن
ثمة تمييزًا واضحًا بين المستوطنات واألمن ،رغم أن الجيش
اإلس���رائيلي «ال ينظر إليها بهذا المنظار ،منذ عقود ،وليس
ثمة أية وثيقة رس���مية قدمتها األجهزة األمنية تقول إن
للمستوطنات أهمية ومكانة من الناحية األمنية».
من ش���أن ه���ذا الفهم الرس���مي من جانب إس���رائيل
أن يس���هل على أي���ة مفاوضات مس���تقبلية ،من ناحية
الش���رعية الجماهيري���ة .وكذل���ك في يوم «م���ا بعد أبي
مازن» ،س���يلقى االستعداد اإلس���رائيلي للتفاوض على
أس���اس المبادرة توجهًا إيجابي���ًا ،على األرجح ،من جانب
حركة «فتح» .إال أن التبادلي���ة التي يبدي العالم العربي
اهتمامًا بها ،هي على النقيض التام من التوجه األحادي
الجانب الذي تعتمده خط���ة ترامب (صفقة القرن) ،ومن
سياسة إس���رائيل ،التي تضع حركة «حماس» في موقف
الرابح والمستفيد.

ّ
حيوي!
تدخل دول المنطقة ـ

غياب استراتيجية حيال الفلسطينيين
خطر جسيم على أمن إسرائيل

رأى المش���اركون ف���ي «المائ���دة المس���تديرة» أن تدخل
دول المنطق���ة هو أمر حيوي ،ال ب���ل ثمة من ذهب إلى أبعد
من ذل���ك بالقول إن تلك الدول ه���ي «العنصر المقرر الذي
سيحرك العملية السياسية والقادر على جر الفلسطينيين
إلى داخ���ل هذه العملية .وهذا ،بالرغم من فقدان االهتمام
االقتصادي بالقضية الفلس���طينية في العالم العربي .وفي
هذا الس���ياق ،ال يمك���ن إغفال نقطة االرت���كاز األبرز لخطة
ترام���ب ـ أي أن العالمي���ن العربي واإلس�ل�امي مس���تعدان

أك���د المش���اركون أن معالج���ة موضوع غزة عل���ى انفراد
وبمع���زل ع���ن التطورات والخط���ط على الجبه���ات األخرى،
هي خطأ جس���يم ،ذل���ك أن قطاع غزة هو ج���زء من القضية
الفلسطينية برمتها ،ال يجوز وال يمكن فض الرابطة ما بينه
وبين الضفة الغربية.
وفي التحصيل األخير ،يمكن القول إن غياب استراتيجية
إسرائيلية حيال الفلسطينيين ومستقبل العالقة معهم
هو بمثابة خطر جس����يم على األمن القومي اإلس����رائيلي.

ينبغي على دولة إسرائيل أن تقرر إلى أين وجهتها وإلى
أين تري����د أن تصل .ف����ي اإلجابة على هذا الس����ؤال ،ثمة
توجهات بارزة هي :األول ـ هو التوجه الذي يقوده بنيامين
نتنياهو ومؤداه :س����نعيش على الحراب ،إلى األبد .الثاني
ـ هو التوجه الداعي إلى التوصل إلى تس����وية سياس����ية،
رغ����م أنه من الواضح الي����وم أنه إذا كانت هذه التس����وية
ممكن����ة ،فمن الضروري أن تتحقق ف����ي إطار إقليمي وعبر
عملية طويلة المدى .ما يحرك إسرائيل في هذه المرحلة،
بكل قوة وإلى حد بعيد ،هو «عقدة الهولوكوست» :رغم أن
إس����رائيل تمتلك الجيش األقوى في الشرق األوسط ،إال أن
صناع القرار فيها ال يزالون يفكرون بمصطلحات التهديد
الوج����ودي وخط����ر اإلب����ادة! والنتيجة هي فق����دان القدرة
السياس����ية على تحديد وتش����خيص الفرص وااللتصاق،
في المقابل ،بوضع قائ����م ومعروف ،رغم الثقة التامة بأنه
يقود إلى مفاقم����ة المخاطر وتعقيدها .وه����ذا ما ُي َ
ترجم
بتصريح����ات عن «إدارة الصراع»« .إدارة الصراع» في الحالة
اإلس����رائيلية تفاقم األخطار على المدى البعيد ومثل هذا
األداء يس����بب مزيدًا من التدهور في وضع دولة إس����رائيل
ومكانتها.
والحظ الخبراء المش���اركون في «المائدة المس���تديرة» أن
«الجمهور اإلس���رائيلي منقسم على نفس���ه في الموضوع
الفلس���طيني» وأنه «بدون دفع من الخ���ارج (رئيس أميركي
آخ���ر أو حرب كبي���رة) ،ل���ن يغي���ر آراءه ومواقف���ه بصورة
دراماتيكية .واألس���وأ من هذا ،أن المواطن المتوس���ط في
هذه البالد ،س���واء الفلسطيني أو اإلسرائيلي ،وحتى منهم
الذين ال يزالون يؤيدون ح���ل الدولتين ،ال يؤمنون بأن هذا
الحل قابل للتطبيق» .غير أن تجارب الماضي والوضع القائم
في الميدان يشيران إلى حقيقة بسيطة هي :صحيح أنه من
غير الممكن التوصل إلى حل الدولتين بين ليلة وضحاها ،إال
أنه من غي���ر الممكن عدم التوصل إليه في نهاية المطاف.
إنه الح���ل الوحيد الذي يضمن بقاء واس���تمرار المش���روع
الصهيوني.

ّ
أربع دوائر من التهديدات المركزية وخمسة تبصرات أساسية
رأى المش����اركون ف����ي أعم����ال «المائدة المس����تديرة» أن
إس����رائيل تواجه سلس����لة من التهديدات واألخطار األمنية
من أصناف ومصادر مختلفة ،مثلما كانت تواجه في السابق
أيضًا ،على مدار السنوات منذ إنشائها حتى اليوم.
ّ
وق����د صنف هؤالء هذه التحديات واألخطار في أربع دوائر،
على النحو التالي:
الدائ����رة األولى ـ التهدي����د غير التقليدي ،أي المش����روع
النووي اإليراني ،إضافة إلى الس��ل�اح الكيماوي المتوفر في
سورية الذي قد يكون ذا أهمية قصوى في المستقبل.
الدائرة الثانية ـ التهديد التقليدي ،الذي يمكن القول إنه
االمتحان األس����اس أمام الجيش اإلسرائيلي ،رغم أن الجيش
الخصم األساسي ـ السوري ـ غير قائم البتة ،تقريبًا.
الدائرة الثالثة ـ التهديد التقليدي الفرعي ،الذي تشكله
وتقوده «قوة فيلق القدس» ،حزب الله« ،حماس» وتنظيمات
إضافية أخرى ،مع التشديد على األسلحة المنحنية المسار،
المجال تحت األرضي واإلرهاب.
الدائرة الرابعة ـ التهديد السيبراني.
أما التهديد الذي اعتبرته األجهزة األمنية اإلس����رائيلية
األول واألخطر منذ نحو عقد من الزمن فهو المش����روع النووي
اإليران����ي وتطلع إيران نحو بس����يط هيمنتها على المنطقة.
وإضاف����ة إلى المس����ألة اإليراني����ة ،ثمة عدد م����ن الظواهر
والوجه����ات التي لها انعكاس����ات وآثار جدي����ة وهامة على
خارطة التهدي����دات .فالهزة اإلقليمي����ة التي تعرضت لها

المنطقة ،من خالل «الربيع العرب����ي» ،زرعت دمارًا اجتماعيًا،
ً
اقتصادي����ًا وثقافي����ًا هائال ،إل����ى جانب موج����ات الالجئين
الجدي����دة واالنقالبات الس����لطوية التي ال يبدو س����وى أنها
ستزداد تفاقمًا وستبقى تتردد أصداء آثارها على إسرائيل
وبيئته����ا القريبة أيضًا .كم����ا أدى ضعف ال����دول العربية،
أيض����ًا ،إلى تعزيز قوة ومكانة القوى العظمى اإلقليمية غير
العربي����ة ،وعلى رأس����ها بالطبع تركيا وإي����ران .ومن المهم،
أيضًا ،اإلشارة إلى مس����ألة تدخل الدول العظمى في منطقة
الش����رق األوس����ط ،إذ تعمق روس����يا تدخلها وتواجدها في
المنطق����ة باعتبارها الدولة ذات الحضور األبرز في المنطقة،
مقابل س����عي الواليات المتحدة إلى س����حب قواتها وخفض
مس����توى تدخلها .وبين هاتين ،نالح����ظ اختراقات صينية
الفتة وجدية في المنطقة.
تبقى الس����احة الفلس����طينية هي األكثر عرضة لالنفجار
بش����كل عام ،على الرغم م����ن الفصل والتميي����ز بين الضفة
الغربية وقطاع غزة .أما ظاهرة «الدولة اإلسالمية» («داعش»)،
فعلى الرغ����م من تراجع ه����ذا التنظيم الحاد ح����د التفكك
وفقدان الس����يطرة ،إال أنه ال يزال يشكل تهديدًا جديًا على
دولة إسرائيل وعلى أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف
أنحاء العالم ،وخصوصًا حيال تعاظم قوة بعض المجموعات
الجهادية الس����لفية على طول الحدود بين إس����رائيل ومصر
(في سيناء) ،األردن ،قطاع غزة والضفة الغربية.
أما التبصرات األساس����ية األبرز التي طرحتها مناقش����ات

«المائدة المس����تديرة» ومداوالتها بصورة أكثر حدة وأكثر
إس����هامًا ف����ي النقاش العام ،ال س����يما في فت����رة انتخابات
برلماني����ة كالتي مرت على إس����رائيل مؤخ����رًا ،فقد أوجزتها
الورقة في الخمسة التالية:
دور األجهزة األمنية ووظيفته����ا ينحصران ،بطبيعتهما،
ف����ي التركي����ز على النص����ف الفارغ م����ن ال����كأس ـ أي ،على
المخاط����ر والتهديدات .على هذه الخلفي����ة ،يبرز غياب أية
استراتيجية سياس����ية لدى دولة إس����رائيل .فقد اعتادت،
على ضوء تفوقها وبسببه ،على البحث عن جواب تكنولوجي
ألي تهدي����د .منهجية العمل هذه تفتقر إلى النجاعة وهي
محكومة بالفش����ل على المدى البعيد .وتشكل تجربة قطاع
غزة التجس����يد األبرز واألوضح الس����تنفاد الحلول العسكرية
والتكنولوجية ذاته����ا وقدرتها على التأثير بصورة ناجعة.
ليس ثمة بديل للحلول السياس����ية .تنقص إسرائيل اليوم
منظومة وآليات منظمة ومعتمدة للبحث المنهجي ،المنظم
والمتتاب����ع ف����ي الخيارات السياس����ية الممكن����ة لمواجهة
وحل التحديات العس����كرية ،في األيام العادية وفي فترات
الطوارئ.
يعتقد قطاع واس���ع من الجمهور اإلس���رائيلي بأن العقد
المنصرم كان ،في سياق الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني،
ممتازًا جدًا بالنسبة إلس���رائيل ،حتى أن هؤالء يتمنون أن
يك���ون العقد المقب���ل كذلك أيضًا .لك���ن الحقيقة هي أن
العقد المنتهي كان خس���ارة كبيرة ومليئًا بإهدار الفرص.

خط���ة ترامب (صفق���ة القرن) هي دلي���ل إضافي آخر على
التوجه األحادي الجانب الذي تعتمده دولة إسرائيل حيال
القضية الفلسطينية على مدى العقود األخيرة ،وخصوصا
العق���د األخير على وج���ه التحديد ،مما يعم���ق من خطورة
الوهم اإلس���رائيلي بأن عدم التحرك والمبادرة إلى أي فعل
حقيق���ي وجدي يأت���ي بنتائج إيجابية وطيب���ة في نهاية
المطاف.
ثمة خطأ كير خطير في مناقش����ة موضوع غزة على انفراد
وبمعزل عن مناقش����ة القضية الفلسطينية برمتها .ذلك أن
قطاع غزة هو جزء ال يتجزأ من المسألة الفلسطينية كلها ومن
المستحيل فض العالقة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية أو
الفصل بينهما .صحيح أنه من غير الممكن التوصل إلى حل
الدولتين بين ليلة وضحاه����ا ،لكن من غير الممكن بالتأكيد
ع����دم التوصل إلى هذا الحل في نهاي����ة المطاف .إنه الحل
الوحيد الذي يمكنه ضمان استمرار المشروع الصهيوني.
المشكلة األكثر صعوبة في إسرائيل  2020هي غياب الرؤية
القومي����ة واالبتعاد المتواصل عن القيم األساس����ية الواردة
في وثيقة استقالل دولة إس����رائيل ،مع التأكيد على الهوة
ما بين اليهودية والديمقراطية .وتبقى مس����ألة التماس����ك
االجتماع����ي ذات عالق����ة وثيق����ة بالرؤية .ثم����ة تصدعات
عميقة جدا في المجتمع اإلس����رائيلي ويقوم السياس����يون ـ
لألسف الشديد ـ بصب الزيت على هذه النار ،لجني مكاسب
سياسية قصيرة المدى .وفي مواجهة ذلك ،ينبغي تشجيع

النقاش العام الرامي إلى توضيح وتأكيد القاسم المشترك
األساس واألدنى الذي يمكن من خالله وعلى أساسه توحيد
المجتمع اإلس����رائيلي ـ ابتداء من الجمهور اليهودي نفسه،
مرورا بالعالقات بين اليهود والعرب مواطني الدولة وانتهاء
بالعالقة بين اإلسرائيليين والشعب الفلسطيني.
ال بديل ع����ن الحلول السياس����ية .تفتقر إس����رائيل اليوم
إلى منظومة متماس����كة وثابتة للبح����ث المنهجي ،المنظم
والمتتابع في الخيارات السياس����ية الممكنة لمواجهة وحل
التحديات العسكرية ،األوضاع العادية الروتينية واألوضاع
في حاالت الطوارئ .فعليا ،تفتقر إس����رائيل اليوم إلى رؤية
مبلورة في مجال األمن القومي ،علمًا بأن التحديث الرس����مي
المتفق عليه واألخير ،حت����ى اآلن ،هو الذي وضعه دافيد بن
غوريون .وينبغ����ي االنتباه إلى أنه ال تزال ثمة أهمية كبيرة
ّ
لالتفاقات السياسية بوصفها وسيلة ناجعة إلكمال المركب
العسكري .وبالنسبة للسالح الكيماوي السوري ،كما االتفاق
النووي بين إيران والدول العظمى أيضًا ،فإن القضية األهم
هنا ليست عس����كرية فحس����ب ،وإنما هي قضية سياسية،
ثقافية ،اجتماعية ،نفسية وغيرها .وفي نهاية المطاف ،فإن
اتخاذ مبادرة انطالقًا من موق����ع القوة ،في جميع التحديات
التي تواجه إسرائيل ،هو أمر مرغوب وضروري ،وخصوصًا في
المس����تقبل القريب .ويبقى السؤال األبدي األهم واألبرز في
الش����رق األوسط هو :في صالح من يعمل الوقت؟ أما الجواب
فهو :لصالح من يبادر ويتخذ الخطوات الصحيحة.
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نائب المدير العام لوزارة الصحة
يتوقع ارتفاع عدد اإلسرائيليين
المصابين بكورونا إلى عشرات اآلالف!
أضي����ف مس����اء أمس األح����د  14إس����رائيليا إلى
قائم����ة المصابين بفيروس كورون����ا ،من ضمنهم
الحالة األولى في البالد التي ال ُيعرف فيها مصدر
اإلصاب����ة ،ليرتف����ع بذلك الع����دد اإلجمالي لحاالت
اإلصابة بالفيروس إلى .39
وذكرت وزارة الصحة اإلس����رائيلية أن سبعة من
المرضى الجدد عادوا من بلدان أوروبية ،وأن الستة
اآلخرين كانوا على تواصل مع مرضى في إسرائيل.
وفي وقت س����ابق أم����س ،قال رئي����س الحكومة
بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي إنه إذا قررت
إسرائيل توسيع قائمة البلدان التي سيكون على
المس����افرين العائدين منها دخ����ول حجر صحي
منزلي لمدة  14يوما ،فإن التعليمات ستشمل كل
دول العالم ،مضيفا أن القرار بش����أن هذه المسألة
سيتم اتخاذه في الس����اعات المقبلة .وعلى الرغم
من التوقعات بأنه س� ُ
���يعلن عن ف����رض قيود على
العائدين م����ن الواليات المتحدة ،أو على األقل من
الواليات التي تم فيها تس����جيل العدد األعلى من
حاالت اإلصاب����ة بكورونا ،تجن����ب رئيس الحكومة
فعل ذلك.
وأض����اف نتنياهو أنه س����يتم عق����د المزيد من
االجتماع����ات م����ع مس����ؤولين كبار في إس����رائيل
والعال����م ف����ي الس����اعات القريبة قبل التوس����يع
المحتم����ل للتعليمات التي ته����دف إلى الحد من
مدى انتش����ار الفي����روس .وقال «ه����ذا ليس بقرار
سهل .الصحة تأتي أوال ،وهذا يؤمن االقتصاد».
وأعلنت وزارة الصحة والشرطة عن تشكيل فرقة
عمل مش����تركة بهدف تنفيذ أوامر الحجر الصحي
المفروضة على  80ألف إس����رائيلي لمنع انتش����ار
فيروس كورونا .ومنذ تفش����ي الفيروس الش����هر
الماضي ،ت����م فتح  9تحقيقات ضد إس����رائيليين
انتهك����وا أوامر الحجر الصح����ي أو حاولوا تعطيل
عم����ل مفتش����ي وزارة الصح����ة أثن����اء قيامه����م
بواجبهم ،وفقًا للشرطة.
ّ
وقدر نائب المدير العام لوزارة الصحة أن يرتفع
عدد اإلسرائيليين المصابين بكورونا إلى عشرات
اآلالف.
وقال هذا المس����ؤول« :وفقا لتقديراتنا ،س����وف
نصل إلى اآلالف وحتى عشرات اآلالف من المرضى؛
ال يمكن منع ذلك» .وأضاف أنه لن يذهب عشرات
اآلالف جميعهم إلى المستشفيات ،وسيتم عالج
معظمه����م داخل المجتمع .وس����يصاب ما يتراوح
بي����ن  %90-80من المرضى بأع����راض خفيفة جدا
فقط ولن يحدث لهم أي ش����يء ،وسيكون عليهم
فق����ط البقاء في الحجر الصح����ي في المنازل حتى
يمر المرض.
ولقد ألزمت إسرائيل اإلسرائيليين العائدين من
عدد من الدول بدخول حجر صحي ،ومنعت األجانب
من مجموع����ة من الدول األوروبية واآلس����يوية من
دخول أراضيها ،في حي����ن تم إلغاء أحداث كبيرة
ُ
مث����ل الحف��ل�ات والمباري����ات الرياضي����ة .ونصح
اإلس����رائيليون بعدم السفر إلى خارج البالد إذا لم
يكن ذلك ضروريا.
وت����م اإلبالغ أم����س عن المزيد م����ن التدهور في
أخطر حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في إسرائيل،
وهو س����ائق حافلة من س����كان القدس الش����رقية
يعان����ي من التهاب رئوي ح����اد وارتفاع في درجة
الحرارة.
وقام س����ائق الحافل����ة البالغ من العم����ر  38عاما
الش����هر الماض����ي بنق����ل مجموع����ة من الس����ياح
اليونانيي����ن الذين تبي����ن الحقا أنه����م مصابون
بفيروس كورونا بعد عودتهم إلى اليونان .ووصل
يوم الخميس إلى مركز طبي في طبريا وهو يعاني
من ارتفاع في درج����ة الحرارة ويعاني من صعوبة
في التنفس ،ووضع بس����رعة ف����ي الحجر الصحي.
وتدهورت حالته خالل عطلة نهاية األسبوع وكان
فاقدا للوعي ويتنفس مع جهاز تنفس.
وقالت الخطوط الجوية الفرنس����ية يوم الس����بت
إنها أوقف����ت جميع الرحالت الجوي����ة بين باريس
وت����ل أبيب حتى  28آذار الحال����ي .وقلصت خطوط
لوفتهان����زا وأليطاليا وإيبيريا ووي����ز إير الرحالت
الجوية إلى إسرائيل.
ومنعت إس����رائيل دخول جميع غي����ر المقيمين
في إسرائيل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا
وسويس����را .وتأتي ه����ذه اإلج����راءات إضافة إلى
القيود التي س����بق فرضه����ا عل����ى القادمين من
الصين وهونغ كونغ وتايالند وس����نغافورة وماكاو
وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا.
كم����ا أفيد بأن الش����رطة اإلس����رائيلية ومصلحة
الس����جون ووزارة العدل ت����درس بروتوكول طوارئ
يت����م بموجب����ه تأجي����ل جلس����ات المحاك����م غير
الضرورية بس����بب المخاوف من في����روس كورونا.
وتعني اإلجراءات الخاصة أنه لن يتم عقد جلسات
إال للب����ت في طلب����ات تمديد اعتقال والتماس����ات
عاجلة ،بهدف منع انتشار الفيروس في السجون
اإلس����رائيلية ،حيث لم يتم حتى اآلن تسجيل أي
حالة .ومثل هذا البروتوكول من شأنه وقف نشاط
النظام القضائي بشكل فعلي ،وعلى األقل سيحد
بشكل كبير من عدد المشاركين الذين ُيسمح لهم
بحضور الجلس����ات .وأعلنت وزارة العدل الش����هر
الماضي عن بدء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو بتهم فساد في  17آذار.
وانتق����د البعض ه����ذه التوجيه����ات الجديدة،
وقالوا إن القيود الصارمة بش����كل متزايد الحتواء
الفيروس هي على حدود الهس����تيريا وقد تعرض
اقتصاد إسرائيل إلى الخطر.

جهاز الصحة اإلسرائيلي في اختبار كورونا.

جهاز الصحة اإلسرائيلي مركزاني جدًا
وهذه «أفضلية كبرى» في حالة طوارئ كمرض كورونا!

بقلم :شاؤول أمستردامسكي (*)
الجهاز الصحي في دولة إس���رائيل مركزاني بش���كل فريد.
وزارة الصح���ة تع���رف ،عندما تريد ذلك ،كيفية تش���غيل
الجهاز بأكمله .تصدر اإلرش���ادات الخاصة بهذا الش���أن أو
ذاك ،فتحص���ل على الحد األقصى من التعاون .عند الحاجة،
على س���بيل المثال في حالة الطوارئ ،تتلقى وزارة الصحة
تقاري���ر كاملة عما تحتاجه من المستش���فيات والعيادات.
ّ
وعليه ،تبلغ العيادات بما يجب فعله ،وتقول للمستشفيات
ما يج���ب القيام به ،ويس���تجيب لها الجمي���ع .لم يكن كل
ه���ذا ممكنًا لو لم يكن الجهاز الصحي اإلس���رائيلي عامًا بل
مخصخصًا كما يرغب عدد من األشخاص والجهات هنا .لكن
لوال هذا لما اس���تطاعت وزارة الصحة السيطرة على الجهاز،
ولما كانت الهيئات المختلفة تلتزم بنفس القدر.
صحيح أنه في األيام االعتيادية ال نش���عر بذلك .يبدو كل
ش���يء ّ
تعمه الفوضى والخلل الوظيفي ،لدرجة أنك تش���عر
بالحاجة إل���ى تأمين صحي خاص .يعود الس���بب لهذا ،من
بين أمور أخرى ،إلى أن مس���ؤولي الجهاز أنفسهم (األطباء،
والعيادات) لديهم مصلح���ة اقتصادية في عرض الموقف
بهذا الش���كل .ولكن في حاالت الطوارئ ،كما هو الحال اآلن
مع فيروس الكورونا ،يصبح الجهاز الصحي اإلس���رائيلي آلة
تعمل بش���كل ُمتقن ،ويرجع ذلك أساس���ًا إلى كونه شديد
المركزاني���ة (وكذلك ،لألس���ف ،لكثرة ح���االت الطوارئ في
البالد) .في حالة الطوارئ هذه أفضلية كبيرة جدًا .في حالة
الطوارئ ،لن تقوم بتش���غيل تأمينك الخاص ،بل ترغب في
الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستش���فى العام .فالجهاز
الخاص لن يعرف كيف يدعمك .بل العام فقط.
إذا كان هناك ش���يء واح���د جيد فعله (الوزير الس���ابق)
حاييم رامون في حياته فه���و إقرار قانون التأمين الصحي
الحكومي الع���ام  .1995حقيق���ة أن كل إس���رائيلي يتمتع
بتغطية طبية حكومية ،بغ���ض النظر عما إذا كان يعمل أم
ال ،هي مسألة كالفرق بين الحياة والموت .هذا على العكس
تمامًا من الواليات المتحدة ،حيث ال تشمل التغطية الطبية
نس���بة كبيرة من الس���كان .لذلك ،في حالة الطوارئ كما هو
األم���ر اآلن ،يت���ردد األميركيون في الذه���اب لمعرفة ما إذا
كانوا حاملين للفيروس أم ال .أوال ،ألنها مسألة مكلفة .ثانيا،
ق���د يضرب هذا لهم التأمين .ثالث���ًا ،قد يضعهم في عزلة
ّ
يتغيبون عن العمل لفترة طويلة ،مما قد يغضب
تجعله���م
رؤساءهم ويؤدي إلى طردهم ،ويجعلهم يخسرون التغطية
الطبية أيضًا .ليس���ت هذه هي الحال في إسرائيل .فبغض
النظر عن حالتك االجتماعية واالقتصادية ،س���يتم فحصك
إذا لزم األمر ،ومعالجتك أيضًا ،وس���تكون احتماالت شفائك
أكبر .بعد عام ونصف العام فقط هنا في الواليات المتحدة،
أدركت كم أن األمر ليس بديهيا.
حت���ى حقيق���ة أن الموظفي���ن لديهم العدي���د من أيام
ّ
المرضية ليس���ت بديهية .موظفو الدول���ة لديهم  30يوما
وق���د تمتد ال���ى  90وهذا أمر مف���رط برأيي .لك���ن حتى لو
وضعت هذا الجنون جانبا ،فإن عمال القطاع الخاص لديهم
أيضا أيام مرضية كافية .هذه األيام المرضية تس���مح لهم
بمعرفة أنهم قد يتعرضوا للمرض والس���ماء لن تسقط .في
حالة الط���وارئ الحالية ،عندما يحت���اج الناس إلى عزل تام،
فإنه���م يعلمون أن لديهم أيام مرضي���ة .صحيح أن األيام
القليلة األولى ليس���ت مدفوعة بالكام���ل ولكن هذا أفضل
بألف مرة من أن يكون لديك  7أيام مرضية فقط في السنة،
كما هي الحال في الواليات المتحدة ،فتفقد كل راتبك .ألن
القانون الفيدرالي ال يشترط على أصحاب العمل إعطاء أيام
مرضية لموظفيهم.

هل انحرفت وزارة الصحة اإلسرائيلية
نحو الهستيريا في إجراءاتها أم ال؟
إذا قلت اآلن  -حس���نًا ،لكن حدث���ا كالكورونا يقع كل 100

ع���ام ،وأنت ال تخطط جه���ازًا صحيًا ليك���ون مركزانيا ،فقط
م���ن أج���ل مواجهة حدث هائ���ل يقع كل  100ع���ام  -فأنت
عل���ى صواب .لكن دعون���ا نلقي نظرة ثاني���ة على الواليات
المتحدة ،المكان الذي يوج���د فيه أكثر جهاز صحي خاص
وأقله حكومية .عن بعد ،يبدو لنا األمر إش���كاليا فقط عندما
يتعلق بعالج���ات خاصة ومعقدة أو عملي���ات زرع مجنونة،
لكن هذا مج���رد وهم .عن قرب ،الجه���از الصحي األميركي
ّ
مهش���م بالكام���ل .إذا كنت فقيرًا في أمي���ركا ،وهناك عدد
كبير ج���دًا من األميركيين الفقراء ،أو من الطبقة الوس���طى
المنخفضة ،فهذا جهاز صحي عالم ثالثي .هذا هو الجهاز
األقل كفاءة في العالم .إن���ه أغلى ثمنا ،يخدم أقل عدد من
الناس (نحو نس���بة مئوية واحدة من السكان) ،وهذا يتعلق
طبعا بالدفع .يدفع الناس هنا مبالغ طائلة ،آالف الدوالرات،
مقابل أية رعاية طبية ،س���واء بش���كل مباشر أو غير مباشر.
في حين تحاول دول مثل إس���رائيل احتواء الفيروس والحد
من انتشاره ،خلقت بنية الجهاز في الواليات المتحدة حالة
من الفوضى العارمة .ال تصدقوا األرقام ،سوف تتغير قريبًا.
األرقام في الواليات المتحدة منحازة بالتأكيد نحو األسفل.
لي���س لدى الناس أي حافز للذهاب للفحص ،ألن الفحوصات
باهظة الثمن و/أو س���تؤدي إلى زيادة تأمينهم و/أو أنهم
ال يس���تطيعون تحمل ثمن تغيبهم ع���ن العمل .لذلك قد
يكون���ون مرض���ى وال أحد يعرف عن ذل���ك .معظم المرضى
سوف يشفى والبعض اآلخر ،كثيرون آخرون ،سيتم نقلهم
في النهاية إلى المستش���فى ،ليموت بعضهم هناك .في
تقديري ،لن يس���تغرق األمر عدة أسابيع حتى ّ
يتبين وجود
الكثي���ر م���ن المرضى ،س���يكون هناك عدد غي���ر قليل من
القتلى .كم؟ ال أع���رف ،هذا البلد كبير جدًا بحيث يكون كل
رقم صغيرًا جدًا بالنس���بة إلى عموم السكان .ومع ذلك ،كل
ش���خص ميت هو عالم بأكمله ،وسيموت عدد غير قليل من
الناس هنا ،بسرعة كبيرة.
إذن ،ه���ل انحرف���ت وزارة الصح���ة اإلس���رائيلية نح���و
الهس���تيريا أم ال؟ الصحافي المتخصص في شؤون الصحة
حاييم ريفلين يعتقد ذلك .وقد كتب على تويتر ،ما تدعمه
مصادر مجهولة في وزارة الصحة ،أن الطريقة التي يتبعها
مدير عام الوزارة مبالغ فيها .هذه الجهات تقول إنه ليست
هناك حاجة لجميع القيود والعزل والمحظورات .وإن األضرار
التي لحقت باالقتصاد تفوق األضرار االقتصادية المحتملة
من وضع ال تسري فيه هذه القيود.
هذا يعني أن إلغاء النش���اطات ،وإلغ���اء الرحالت الجوية،
والعزل الجماعي ،وما إلى ذلك ،س���وف يتس���بب بالفعل في
أض���رار اقتصادية .بعضها س���يكون قصير األجل .بعضها
ً
سيكون أطول ،لكن ليس بالضرورة طويال بشكل هائل.
الخطوط الجوية ه���ي الخط األول م���ن الضحايا ،وصناعة
السياحة بأكملها ،مثل وكاالت السفر وأصحاب الفنادق .أي
شخص يقدم خدمات إلى الفنادق أو صناعة السياحة ،على
سبيل المثال ،سيتضرر .ولكن في عيد الفصح (العبري) ،ربما
س���نكون بالفعل بعد ذروة تفش���ي المرض وسوف يكتسح
اإلس���رائيليون المرافق السياحية بأعداد كبيرة .أما شركات
التأمين فسوف تتلقى صفعة مؤلمة.
س���يؤدي إلغاء النش���اطات الرياضية إلى ض���رب القاعات
والمطاعم وأولئ���ك الذين يبيعون المعجن���ات في الخارج.
كذلك سيارات األجرة ،وشركات النقل .إن إرسال الناس إلى
العزل س���يضر باألعمال والش���ركات والمصانع .في إيطاليا،
الم���دارس تغلق أبوابها .إذا حدث هذا في إس���رائيل ،حتى
قب���ل الفصح ،فس���يعني ذلك أن مئ���ات اآلالف من األهالي
اإلس���رائيليين لن يكون بإمكانهم الذهاب إلى العمل .هذا
هو الضرر الكبير لالقتصاد.
ولك���ن مع ذلك دعون���ا نفكر لثانية واح���دة حول البديل.
البدي���ل هو ع���دم القيام بكل ذلك .كن أق���ل حذرًا ،ال تعزل
الكثير من الن���اس ،وال تفرض الكثير م���ن القيود .األضرار
التي س���تلحق باالقتصاد س���تكون أكث���ر محدودية ،ولكن

فق���ط في المدى القصير .ومع ذلك ،ف���إن االقتصاد يتضرر
م���ن حقيق���ة أن الكورونا مس���تعرة في العال���م .إن إيقاف
ّ
اإلنتاج في الصين يضر بشبكات متاجر األزياء والمصنعين
اإلس���رائيليين .ال عالق���ة لهذا بوزارة الصح���ة .كذلك األمر
ش���ركات الطيران  -لن يأتي الس���ياح من إيطاليا وال من أي
ّ
م���كان ،بغض النظ���ر عما تقول���ه وزارة الصح���ة .ولو تنقل
المرضى الذين ال يعرفون أنهم حاملون للفيروس ،ال س���مح
الله ،فس���وف يتس���ببون بالعدوى لعش���رات أو مئات آالف
اإلس���رائيليين اآلخرين .الضرر الذي يلحق باالقتصاد سوف
يأتي في جميع األحوال.

إذا كانت الضربة قصيرة ولكن حادة قد تصل
إلى ما يفوق قدرة الجهاز الصحي
هناك س���بب وجيه يجع���ل وزارة الصحة ترغب في توخي
الحذر ،حتى ل���و كانت في بعض األحي���ان تفرط في الحذر
(أكث���ر مما توصي به منظمة الصحة العالمية ،على س���بيل
المث���ال ،التي توصي بعدم إلغاء رحالت األش���خاص وحركة
ُ
المرور في الوقت الحالي) .لقد وجدت أفضل وصف لس���بب
قيام وزارة الصحة بهذا لدى شخص شارك ذلك على تويتر:
في الواقع ،تح���اول وزارة الصحة تخفيف العبء عن الجهاز
ً
الصح���ي .بدال من ضرب���ة حادة ولكن قصي���رة ،من األفضل
ل���وزارة الصح���ة أن تجعل الضربة أقل ح���دة وأطول .خالف
ذلك ،إذا كانت الضربة قصي���رة ولكن حادة ،فقد تصل إلى
ما يفوق ق���درة الجهاز الصحي .أي أنه لن يكون هناك عدد
كاف من ّ
أسرة المستش���فيات الحكومية في غرف العناية
ٍ
كاف
المركزة أو في أقس���ام الطوارئ ،ولن يكون هناك عدد ٍ
من األطب���اء والممرض���ات والموظفين الطبيي���ن الذين لن
يس���توعبوا الجميع .الضرر في هذه الحالة ،حسب تقديرات
وزارة الصحة ،سيكون أعلى.
وعل����ى نفس المن����وال ،أولئك الذين يرغب����ون في قراءة
المزيد حول ما سيأتي في المستقبل القريب ،أوصي بشدة
بهذا المقال للبروفس����ور ران بليت����زر من صندوق المرضى
الع����ام .ربما هذا هو المقال األكث����ر وضوحًا واألكثر هدوءًا
ال����ذي قرأته باللغ����ة العبرية حول ه����ذا الموضوع .إليكم
اقتباس:
«لم���اذا ال نقبل فك���رة« :لندع موجة تفش���ي المرض تمر
وننهي األمر»؟ السبب هو محدودية الجهاز الصحي ،والثمن
ّ
المترتب على مثل هذا القرار في حياة البشر .ال يوجد عالج
متخصص أو لقاح لهذا المرض ،هناك نسبة صغيرة ولكنها
مهم���ة من المرضى ( %10وما فوق من الفئة العمرية األكبر
سنًا) س���تعاني من المرض الشديد ،والرد على هذا سيكون
العالج الداعم ف���ي وحدات العناية المكثفة والطوارئ .لكن
هذه الوحدات لديها قوى عاملة وموارد محدودة.
لذل���ك ،إذا كان���ت موجة المرض معتدل���ة وطويلة وتحت
الس���يطرة ،فس���يكون الجه���از الصحي قادرًا عل���ى توفير
الرعاي���ة المثلى لكل حالة مرض صعب���ة وإنقاذ العديد من
المرضى ،كما يفعل كل شتاء .خالف ذلك ،قد تكون الصورة
مماثلة لتلك الموجودة ف���ي مدينة ووهان الصينية ،حيث
انه���ار الجهاز الصحي بس���بب موجات المرض الش���ديدة.
ومن األفضلي���ات األخرى إلبطاء تفش���ي الم���رض إمكانية
ظهور بروتوكوالت عالجية وأدوية أكثر فعالية ،مما يساعد
المرضى المصابين بحاالت شديدة».
ال أريد أن أكون مكان المدير العام لوزارة الصحة .مثل هذا
الحدث يحدث مرة واح���دة في القرن .ال أحد يريد أن يحدث
ذلك في مناوبته ،لكنه سيحدث في مناوبة شخص ما .وطالما
استمر في اتخاذ القرارات بطريقة شفافة وواصل تقديمها
ّ
ومس���وغ فهذا أفضل .من
للجمهور بش���كل منتظم وواضح
ً
األفض���ل اتخاذ قرارات محددة بدال م���ن عدم اتخاذها على
اإلط�ل�اق .في عملي الصحاف���ي ،أغطي عم���ل الحكومة منذ
أكث���ر من عقد .لقد رأيت الكثير جدا من الموظفين الذين ال
يس���تطيعون اتخاذ القرارات (ناهيك عن السياسيين) .إذا

كان ّ
علي االختيار بين موظف يتخذ القرارات التي يمكن أن
تتس���م بالمبالغة ،وبين موظف يفشل تماما في اتخاذ قرار،
فإنني أفضل الشخص الذي يقرر وأحيانًا يخطئ.
والدتي ،بالنس���بة لي ،هي مؤشر جيد على أن العمل يدار
بش���كل جيد .لقد تحدث���ت إليها اليوم .هي في الس���ابعة
والس���تين من عمرها ،في المجموعة المعرضة للخطر .وعلى
الرغم من أن لديها أس���بابا مبررة للغوص في القلق ،إال أنها
كانت هادئة بشكل ال يصدق .لقد واصلت تكرار حقيقة أن
المدي���ر العام لوزارة الصحة كان يظهر على جميع القنوات
التلفزيوني���ة ويهدئ الناس .هذا بالنس���بة لي هو مؤش���ر
ممت���از ..فقط ليمتنع السياس���يون ع���ن التدخل أو تحويل
المرض إلى قضية سياس���ية في محاول���ة للضغط من أجل
إنش���اء حكومة وحدة أو ما يعرف الش���يطان وحده ما يمكن
أن يفعلوه.

غياب حكومة فاعلة وميزانية مقررة
يحد ّ
بشدة من قدرة االستجابة بسرعة وكفاءة
لن يمر الم���رض على الجمي���ع بنفس الطريق���ة .الفقراء
س���وف يعانون أكثر ،كما هي الحال دائما .األشخاص الذين
ال يس���تطيعون تحم���ل تكاليف التغيب ع���ن العمل لفترة
متواصلة من الوقت س���وف يتض���ررون .الذين يعملون في
مهن «الياق���ات الزرقاء» أكثر عرضة إلغ�ل�اق مكان عملهم.
ليس لدي اقتراحات ذكية أدلي بها ،قلبي مع كل من يتضرر.
سوف تتضرر بعض مرافق االقتصاد أيضًا وسيكون بعضها
أقل تأثرًا .زميل إيطالي يعيش في روما قال :إن االقتصادات
تش���به البش���ر .بعض الشباب واألصحاء س���وف يجتازونها
بش���كل جيد ،والبعض اآلخر ،مثل إيطاليا ،يتعرضون لخطر
كبير وسيتلقون الضربة.
لق���د نجحت إس���رائيل في أزم���ة ع���ام  ،2008جزئيًا ،ألن
نظامه���ا المالي لم يكن مته���ورًا وألن العجز الحكومي كان
صفرًا .ال يزال نظامنا المالي جيدًا (على الرغم من أن الديون
الي���وم على الناس أكبر) ،إال أن عجزن���ا مرتفع للغاية .أضف
إلى ذلك حقيقة أنه ليس لدينا حكومة فاعلة وليست لدينا
ميزانية ّ
مقررة لهذا العام ،مما يحد بشدة من قدرة الوزارات
الحكومية على االس���تجابة بس���رعة وكفاءة ،وهذه بمثابة
وصف���ة على أنه إذا م���ا ضربتنا أزمة اقتصادية فس���تكون
أطول مما كانت عليه في عام  .2008لكن في النهاية ،سوف
تمر .وبعد األزمة ،سوف ينمو االقتصاد بسرعة .هذا ما حدث
في جميع األزمات السابقة.
س���يكون هذا وقتا عصيبا .ليس���ت لدي أية فكرة كم من
الوقت سوف تستغرق .أي شخص يخبرك أنه يعرف كيفية
تحديد حجم الضرر ال���ذي يلحق باالقتصاد العالمي يكذب
عليك .س���يكون الوضع س���يئا .الذروة ،على ما يبدو ،ال تزال
أمامنا .س���وف يموت عدد من الناس .س���وف يفقد كثيرون
وظائفهم .ستلحق المعاناة بكثيرين .المرافق االقتصادية
س���وف تعاني .سيتم إلغاء النشاطات الكبرى (نأمل أال يتم
إلغاء األلعاب األولمبية وكأس األمم األوروبية) .لكنها كلها
سوف تمر .على افتراض أن المرض هذا الصيف سوف يهدأ
بس���بب درجة الحرارة ،واالفتراض (الذي ال أعرف جيدًا ما هو
أساس���ه) أنه بحلول الخريف  /الشتاء المقبل سيكون لدينا
لقاح  /عالج.
أن تك���ون في العزل ،أم���ر مزعج للغاية .ولك���ن في العام
 2020من األسهل أن تكون في عزل أكثر من أي وقت مضى.
لديك قنوات مش���اهدة أفالم متاحة ،يمكنك طلب الطعام
من المحالت ،ويمكن الوصول إل���ى جميع الخدمات البنكية
والمالي���ة على التطبيق الهاتف���ي .وفي العديد من المهن،
من الممكن العمل عن بعد .وربما قد يغير هذا الوضع بعض
قواعد العمل لألفضل.
ّ
(*) محلل ومحرر اقتصادي في شركة البث االسرائيلية العامة «كان».
ترجمة خاصة.
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تـــقـــاريـــر خـــاصــــــة
دراسة جديدة تدعو إلى اعتبار هجرة اإلسرائيليين إلى الخارج «ثروة»!

 732ألف إسرائيلي هاجروا ولم يعودوا منذ قيام الدولة وحتى 2017
توصل���ت دراس���ة ص���درت مؤخ���رًا ع���ن «معه���د
االس���تراتيجيا الصهيوني���ة» ح���ول ظاه���رة الهجرة
(السلبية) من دولة إسرائيل خالل العقود األخيرة إلى
أن ليس���ت ثمة مشكلة «هجرة سلبية» من إسرائيل ،إذ
أن نس���بة المهاجرين من إس���رائيل مقارنة بمعدالت
الهجرة العالمية ليس���ت مرتفعة ،بل متوسطة تمامًا،
كما تشير معطيات الهجرة خالل السنوات األخيرة إلى
انخفاض جدي ،بعشرات بالمئة ،في نسبة المهاجرين
من بين مجموع السكان .كما تبين ،أيضًا ،أن جزءًا كبيرًا
م���ن المهاجرين هم مهاجرون جدد إلى إس���رائيل لم
يتم استيعابهم فيها بصورة الئقة ،بينما كثيرون من
بينهم استحقوا الهجرة إلى إسرائيل بموجب «قانون
العودة» ،رغم أنهم «ال يمتلكون هوية يهودية قوية»،
كما نوهت الدراسة.
كثيرون م���ن بين الذين قرروا الهجرة من إس���رائيل
«يفتخرون بإس���رائيليتهم» وجزء غير قليل منهم عاد
إلى إسرائيل بعد بضع سنوات من مغادرتها والهجرة
منها ،بينما نس���بة مرتفعة من الباقين في خارج البالد
هم أش���خاص لم يكونوا اتخذوا قراره���م بترك البالد
بص���ورة عقالنية ومدروس���ة ،وإنما اضط���روا إلى ذلك
بفعل ظ���روف مح���ددة مختلفة وينتظ���رون التوقيت
المناسب كي يعودوا إليها.
وتس���عى هذه المعطي���ات إلى إلقاء نظ���رة مجددة
عل���ى اإلس���رائيليين ،وخصوصا منهم رج���ال األعمال
واألكاديميين ،الذين يعيش���ون ويعمل���ون في خارج
الب�ل�اد ،إذ يدع���و ّ
معد الدراس���ة ،أوري ألتم���ان ،دولة
إسرائيل إلى النظر إلى هؤالء واعتبارهم «ثروة» وليس
«عبئًا» .فاإلس���رائيليون في دول العال���م المختلفة «ال
يش���كلون تهديدًا يع���رض مرآة تعكس المش���كالت
االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل ،وإنما هم جسر
لعالق���ات دولية ،بل فرصة مواتية لتطوير وتس���حين
المنظوم���ات الجماهيري���ة والتجاري���ة المختلفة في
إسرائيل ،من ناحية مهنية».

تغير نظرة المجتمع اإلسرائيلي إلى المهاجرين منه
جاءت الدراسة ،التي نشرت تحت عنوان «الهجرة من
إسرائيل :مشكلة أم فرصة؟» ،في  76صفحة موزعة على

عدد من األبواب والفصول تب���دأ بالفصل األول ـ عرض
اس���تهاللي لموضوع البحث ومحاول���ة لتوضيح اللغة
االصطالحي���ة في مجال الهجرة ،بدءًا بالتحول الذي طرأ
على اللغة االصطالحية الخاصة بموضوع الهجرة ،مرورًا
بظاه���رة الهويات العابرة للقومي���ات وانتهاء بميزان
الهجرة .وعالوة على هذا ،يع���رض هذا الفصل ،أيضًا،
منهجية البحث والبنية التي أجري البحث بموجيها.
في الفص���ل الثاني عرض للعوام���ل التي تدفع نحو
الهجرة من إسرائيل ومميزاتها ،في الماضي والحاضر.
ويص���ف الفص���ل التغيير ال���ذي طرأ عل���ى المجتمع
اإلس���رائيلي ف���ي نظرته إل���ى المهاجري���ن وتعامله
معه���م :من النظرة النقدية الح���ادة على خلفية إدارة
المهاجري���ن ظهوره���م للمش���روع الصهيوني وحتى
النظ���رة االحتوائية ،ب���ل المليئة باإلعج���اب والتقدير
حتى ،على أم���ل أن يعودوا إلى البالد في المس���تقبل
القريب .التعابير السلبية ،على غرار قولة إسحاق رابين
الش���هيرة التي وصف فيها المهاجرين من إسرائيل
ُ
اس���تبدلت بتعامل
بأنهم «حث���االت ضعاف نفوس»،
إيجابي ومتقبل ،بل متعاطف في بعض األحيان ،حيال
اإلس���رائيليين الذي���ن هجروا البالد وحقق���وا نجاحات
مهنية واقتصادية.
السبب المركزي للهجرة من إس���رائيل خالل العقود
األخي���رة هو الرغبة في تحس���ين مس���توى الحياة من
الناحية االقتصادية .وبالرغم من الواقع األمني المعقد
في إسرائيل ،إال أن هذا االعتبار ليس من بين االعتبارات
المركزية في قرار الهجرة .والمهاجرون من إس���رائيل
يشبهون ،عمليًا وبصورة عامة ،مهاجرين كثيرين في
أنحاء مختلفة من العالم يبحثون عن فرص اقتصادية
ومهنية جديدة في دول غنية ومتطورة ،مع المحافظة
على العالقات األساسية مع العائلة والمجتمع في بالد
األصل .وهي مهمة أصبحت أكثر سهولة بكثير بفضل
استخدام االنترنت على نطاق واسع.
الفصل الثالث يعرض معطيات َّ
محدثة ،باألرقام ،عن
المهاجرين من إس���رائيل خالل العقود األخيرة .وتبين
المعطيات أن الهجرة من إسرائيل ّ
سجلت خالل العقد
ّ
األخي���ر انخفاضًا ملحوظًا وال تش���ذ ع���ن الوضع العام
في العالم .وتشهد نس���بة المغادرين وميزان الهجرة

(الفارق بين عدد اإلس���رائيليين المغادرين وبين عدد
اإلسرائيليين العائدين) تراجعًا وانخفاضًا متواصلين
خالل الس���نوات األخيرة .كما يجدر التنويه بأن نسبة
المغادرين لم تشهد أي تغيير خالل السنوات الالحقة.
تبين المعطيات أن تأثير حمالت االحتجاج الشعبية
الواس���عة التي شهدتها إس���رائيل في صيف العام
ً
 2011كان ضئيال جدًا على الهجرة من إسرائيل ،إن كان
ً
لها ثمة تأثي���ر أصال .ومن الحري التوقف عند حقيقة
أن ج���زءًا كبيرًا م���ن المهاجرين ه���م مهاجرون جدد
قدموا إلى إس���رائيل خالل موجات الهجرة اليهودية
المختلف���ة إليه���ا ،م���ا يعن���ي أن التغيي���ر في عدد
المهاجرين هو نتيجة الهجرة إلى إس���رائيل في تلك
السنوات .ويس���تدل من المعطيات أن نسبة مرتفعة
من الهجرة (من إسرائيل) ُسجلت بين َحملة الشهادات
الجامعي���ة العليا الذي���ن يرتبط تقدمه���م المهني،
اشتراطًا ،بالبقاء في جامعات أجنبية في الخارج لبضع
سنوات .وعلى صناع القرار العمل من أجل موازنة هذا
الوضع المس���تجد وتهيئة األرضية المناسبة من أجل
ع���ودة المهاجرين عموما ،واألكاديميين خصوصًا ،إلى
إسرائيل.
يق���دم الفص���ل الراب���ع معلوم���ات ع���ن مجتمعات
اإلس���رائيليين المركزية في العالم اليوم :في الواليات
المتح���دة ،ألمانيا وإنكلت���را .غالبي���ة المهاجرين من
إس���رائيل تتوجه إلى الواليات المتح���دة ،حيث أصبح
تجمع اإلس���رائيليين فيها ،خالل الس���نوات األخيرة،
مجتمع���ًا منظمًا ،بل ذا قوة سياس���ية أيض���ًا .وتحاول
المنظم���ات المحلية في هذا التجم���ع مكافحة ظاهرة
ومنح���ى تفكك وضمور الهوية اإلس���رائيلية والهوية
اليهودي���ة بين أبن���اء الجيل الثاني م���ن المهاجرين،
الذي���ن يميلون إلى االختالط بص���ورة كاملة تمامًا في
البيئة األميركية التي ترعرعوا فيها.
أم���ا المهاج���رون اإلس���رائيليون ف���ي ألمانيا فهم
يختلفون عن المهاجرين اآلخرين من إس���رائيل :فهم
َ
يعتبرون أكثر علمانية وذوي مواقف أكثر نقدية حيال

ألماني���ا قد تركوا إس���رائيل بش���عور س���لبي وال يرون
أنفس���هم عائدين إليها في المس���تقبل .وعلى الرغم
من األص���داء اإلعالمية التي أثارها اإلس���رائيليون في
ألمانيا عامة ،وفي برلين خاصة ،إال أن الدراس���ات التي
أجرت خالل السنوات األخيرة تقدر عدد اإلسرائيليين
المقيمين في ألمانيا اليوم بنحو  25ألفًا ،وهو ما يعادل
نحو  %4فقط من مجمل اإلسرائيليين في َ
«المهاجر».
مقابل اإلسرائيليين في ألمانيا ،يمتاز اإلسرائيليون
المهاجرون ف���ي إنكلترا بالمش���اعر اإليجابية تجاه
إس���رائيل ،حتى أن كثيرين منهم يفكرون بإمكانية
العودة إليها .القرب النسبي بين إنكلترا وإسرائيل،
مقارنة بدول أخ���رى ناطقة باإلنكليزي���ة ،الجامعات
الرائ���دة وف���رص العم���ل الجذابة ـ ه���ذه جميعها
ً
جعلت إنكلترا هدفًا س���هال للهجرة ،نسبيًا .وجدير
بالذك���ر أن المجتمع اإلس���رائيلي ف���ي إنكلترا يمر
بإجراءات لتنظيمه ،اقتصاديا وسياس���يا ،على ضوء
القطيعة القائمة بين مجتمع اإلسرائيليين ومجتمع
اليه���ود المحلي في إنكلت���را ،وهي قطيعة موجودة
في الغالبية الس���احقة من ال���دول التي هاجر إليها
إسرائيليون.
يعال���ج الفصل الخام���س المعطيات الت���ي تبينت
من الدراس���ة ويبحث فيها ،ث���م يقترح أن تكون الثقة
بالنفس اإلسرائيلية متينة حتى مقابل اإلسرائيليين
المهاجري���ن ،خصوصًا بعد أكثر من  70س���نة تحولت
خالله���ا دول���ة إس���رائيل من دول���ة فقي���رة تحتضن
الالجئين إلى دول���ة عظمى ،اقتصاديا وأمنيًا .ويتعين
على دولة إس���رائيل عدم اعتبار ه���ؤالء تهديدًا على
مناعتها الداخلية ،بل بناء جس���ر لهم لتعزيز الهوية
اإلس���رائيلية ،وخاصة لدى أبناء الجي���ل الثاني الذين
يميلون إل���ى االختالط الت���ام في البيئ���ة التي كبروا
وترعرع���وا فيها ،إلى جان���ب اإلبقاء على مس���ار متاح
للع���ودة ،يزيد م���ن احتماالت عودتهم إلى إس���رائيل
ً
مستقبال.

إسرائيل .وبينما يفاخر معظم المهاجرين من إسرائيل
بإسرائيليتهم ويفكرون أحيانًا بالعودة إلى إسرائيل،
نجد أن ج���زءًا كيرًا من اإلس���رائيليين المهاجرين إلى

اختالف التعريف ومميزات الهجرة من إسرائيل
يختلف الباحثون فيما بينهم بش���أن كيفية تعريف
اإلس���رائيليين في ال���دول المختلفة ،وه���و ما ينطوي

عل���ى تأثير على تقدير عدد اإلس���رائيليين المقيمين
اليوم في خارج دولة إس���رائيل .التعريف األضيق هو
أن المهاجرين اإلسرائيليين هم مواطنون إسرائيليون
كانوا يقيمون في إس���رائيل في الس���ابق فقط ،بينما
يش���مل التعريف األوس���ع أبناء وأحف���اد المهاجرين
اإلس���رائيليين حتى الجيل الثالث وكذلك المواطنين
اليهود الذين يحملون جنس���ية إسرائيلية ويشعرون
برابطة قوية تجاه دولة إسرائيل ،رغم أنهم لم يقيموا
فيها إطالقًا.
يعتب���ر المكت���ب المرك���زي لإلحص���اء «مهاجرًا» كل
مواطن إسرائيلي عاش في إسرائيل لبضعة أشهر على
األقل ،ثم ترك البالد لفترة تزيد عن سنة واحدة.
السبب المركزي واألكثر انتشارا للهجرة من إسرائيل
هو الرغبة في تحس���ين مستوى المعيشة ،وهو السبب
ال���ذي كان وراء هجرة مئات آالف اإلس���رائيليين خالل
الس���نوات منذ إقامة الدولة ورحيله���م إلى دولة أكثر
ث���راء وازده���ارا اقتصاديا .كذلك تتمي���ز الهجرة من
إسرائيل بأنها تنجم عن أس���باب أخرى ،أبرزها الوضع
األمني المتوتر على الدوام ،إلى جانب موقف المجتمع
اإلسرائيلي السلبي حيال المهاجرين طالبي العمل في
إسرائيل وتعامله السيء معهم.
ً
الدولة األكثر تفضيال لدى اإلسرائيليين المهاجرين
هي الوالي���ات المتحدة ،بدون منازع ،إذ يعتبرها هؤالء
«دولة قوية وغنية ومتطورة تفتح أمام المهاجر فرصا
متع���ددة ومتنوع���ة» .باإلضافة إليها ،هاجر عش���رات
اآلالف م���ن اإلس���رائيليين إلى كندا ،إنكلت���را ،ألمانيا
وأستراليا ،بينما هاجر بضعة آالف إلى هولندا ،روسيا
وفرنسا.
وطبقا لمعطيات المكتب المركزي لإلحصاء ،فإنه منذ
قيام دولة إس���رائيل وحتى نهاي���ة  ،2017هاجر منها
 732ألف مواطن ،لم يعودوا إليها نهائيًا .ويشمل هذا
العدد ،أيضا ،اإلس���رائيليين الذين توفوا خارج البالد،
والذي���ن يقدر عددهم بنح���و  133ـ  171ألفًا ،ما يعني
أن عدد اإلس���رائيليين المهاجرين الذين يعيشون في
دول مختلفة ،خارج إس���رائيل ،يت���راوح بين  561و591
ألفًا .وهذا الرقم ال يش���مل األطفال الذين ولدوا ألزواج
مواطنين إسرائيليين خارج البالد.

ارتفاع السياحة الدينية المسيحية إلى إسرائيل والبنى التحتية ضعيفة!
*المعطيات والتقديرات سبقت أزمة كورونا العالمية*
تدل معطيات وزارة الس���ياحة اإلس���رائيلية على ازدياد
متواصل في الس���ياحة الدينية المسيحية إلى البالد ،رغم
أنه ال تعريف دقيق للس���ياحة الديني���ة ،ما قد يجعل هذه
الس���ياحة أكبر من التقديرات اإلس���رائيلية الرس���مية .إال
أن تقارير مؤسس���اتية وصحافية تش���ير إلى ضعف البنى
التحتية الس���ياحية ،من مختلف النواحي .وكانت إسرائيل
قد س���جلت الع���ام الماض���ي ذروة غير مس���بوقة في أعداد
السياح القادمين ،وبلغ عددهم 55ر 4مليون سائح.
وحس���ب التقديرات اإلس���رائيلية الرس���مية ،فإن مليون
س���ائح من هؤالء ،وصلوا ضمن مجموعات س���ياحية منظمة،
جرى تعريفها على أنها س���ياحة دينية ،فيما تقول تقارير
إنه ال تعريف دقيقًا للس���ياحة الدينية ،مثل عدم احتساب
زي���ارات األف���راد والعائالت ،أيض���ا لغرض زي���ارة األماكن
المقدس���ة ،كما أن زائرين وسياحا يأتون إلى البالد ألغراض
اقتصادية أو ترفيهية ،ولكنهم يزورون األماكن المقدسة،
خاصة للمسيحيين.
وحس���ب احصائيات وزارة الس���ياحة ،فإن عدد الس���ياح
ألغراض ديني���ة بلغ في العام  2018أق���ل بقليل من مليون
س���ائح ،بينما كان عددهم  660ألف س���ائح في العام .2016
وتعد الس���ياحة الديني���ة س���ياحة «فقي���رة» بالمفاهيم
االقتصادية ،إذ أن السياح بنسبة عالية جدا هم من الشرائح
المتوسطة الدنيا ،وحتى بعضهم ُيعد في بالده من الفقراء،
الذين يجمعون المال على مدى سنوات من أجل الحجيج إلى
األماكن المقدسية.
وحسب االحصائيات ،فإنه في العام الماضي تم استقبال
 15أل���ف مجموعة س���ياحية دينية ،من بينه���ا مجموعات
كبيرة ،تحت���اج لعدة حافالت .كذلك فإن إس���رائيل تالحظ
أن الس���ياحة الدينية الت���ي بغالبيتها من أوروب���ا والقارة
األميركية ،بدأت تش���مل أيضا س���ياحا من دول شرق آسيا
مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان والفلبين وغيرها.
ويقول ديفيد كاتس ،المس����ؤول في واحدة من الش����ركات
التي تستقبل الس����ياحة الدينية ،إن االرتفاع السنوي واضح،
وكان بنس����بة حادة في العامين الماضيين ،والمؤشرات تدل
على ارتفاع مس����تمر .وقال إن األوض����اع االقتصادية العالمية
جيدة ،فيما األوضاع األمنية في البالد هادئة نسبيا ومستقرة.
وأضاف كاتس أن الزيادة ملموس���ة م���ن الصين وتايوان

وهونغ كونغ وس���نغافورة ،ولكن هذا الحديث قبل انتش���ار
فيروس كورونا ،ومن غير الواضح كيف سينعكس هذا على
السياحة هذا العام.
وموسم السياحة الدينية المركزي في موسمي عيد الميالد
المجيد والفصح المبارك ،إال أنه في هذين الموسمين ترتفع
األس���عار بشكل حاد ،بسبب زيادة الطلب ،ولذا فإن ما يمكن
وصفها بالس���ياحة الديني���ة «الفقيرة» ،تك���ون غالبا خارج
مواس���م األعياد ،مثل فترة الخريف ،وأيضا بين شهري أيار
وحزيران ،بمعنى ما بعد موسم عيد الفصح ،وقبل بدء موسم
الس���ياحة الصيفية .إال أن هؤالء السياح يصطدمون بكلفة
معيشة عالية جدا ،ولهذا فإنهم يأتون ضمن رزم سياحية
تتضم���ن اإلقامة في فنادق بأس���عار مخفضة ،مثل المبيت
في فنادق القدس الشرقية ،أو في مؤسسات فندقية تابعة
للكنائس واألديرة ،كما أن وجبات الطعام تكون مشمولة في
الرزمة الس���ياحية التي يشترونها .وبغالبيتهم ال يتنقلون
بين فنادق ،وإنما يعتمدون الس���فر اليومي بالحافالت إلى
المناطق التي يريدون زيارتها.
كذلك ،وحس���ب تقارير سابقة ،فإن قس���ما من السياحة
الديني���ة ،تكون لفترة ي���وم واحد ،أو لقض���اء ليلة واحدة،
تت���م فيها زيارة األماكن المركزية ،مثل القدس وبيت لحم،
وهؤالء السياح إما يكونون على متن رحالت بحرية ،أو أنهم
يقيمون في وس���ط سيناء (منطقة طابا) أو حتى في األردن،
ثم يعودون إلى مركز إقامتهم السياحية ،حيث الكلفة أقل.
ويش���ير تقري���ر لصحيف���ة «يديعوت أحرون���وت» إلى أن
الكنائس األساس���ية للمس���يحية ،وخاصة كنيسة القيامة
في القدس المحتلة ،وكنيس���ة المهد في بيت لحم ،تشهد
اكتظاظا متعاظما س���نويا ،ويس���تغرق دخول الس���ائح إلى
المكان المركزي في الكنيس���ة ،بمعن���ى القبر المقدس في
كنيس���ة القيامة ،والمهد في بيت لحم ،وقتا طويال يتجاوز
الس���اعة وأكثر .كذلك ف���إن التدفق الكبير ملحوظ بش���كل
خاص في شمال بحيرة طبرية ،حيث أمضى السيد المسيح،
حسب االنجيل ،جزءا كبيرا من حياته التبشيرية ،ومن هناك
انطلقت رس���الته .والضغط ملحوظ على كنيسة كفر ناحوم،
وجب���ل التطويبات ،ومنطقة «كرس���ي» ،حيث حصلت احدى
العجائب .وأيضا عند المخ���رج الجنوبي لبحيرة طبريا ،حيث
أماكن المعمودية .والحال ذاتها في مدينة الناصرة ،وجبل

الطور القريب منها.
وحس���ب الصحيف���ة ،ف���إن «س���لطة الحدائ���ق الوطنية»
اإلس���رائيلية ،التي تسيطر على بعض هذه المواقع ،أقامت
أماك���ن خاصة إلقامة صل���وات جماعية ،بدال م���ن الكنائس
المكتظة ،وهذا بتنس���يق مع ش���ركات ومؤسسات منظمة
للس���ياحة الدينية ،إال أن كل هذه األماكن ما تزال ضعيفة
من ناحية البنى التحتية.

ضعف البنى التحتية
ويعاني قطاع الفندقة اإلس���رائيلي من سلس���لة قضايا،
تجعله في وضعية منافس���ة صعبة ،أمام المنافسة الحادة
إقليميا وعالميا .وبشكل خاص بسبب النفقات العالية ،التي
من بينها ال مثيل لها في العالم ،وثانيا ،بسبب النقص في
العاملين في خدمات الفنادق ،التنظيف وتوضيب الغرف.
وحسب تقارير صادرة عن مس���ؤولين في قطاع الفنادق،
فإن إسرائيل ُمدرجة في المرتبة  54في الئحة البنك الدولي،
في ما يتعلق بتس���هيل إقامة المشاريع االقتصادية .وهذا
ينعكس أيضا على قطاع الفندق.
فمثال كي تحقق الفنادق أرباحا ،بمستوى األرباح في أوروبا،
عليها أن ترفع أسعارها بنسبة  ،%60إال أن هذا يضرب القدرة
على المنافسة ،أكثر مما هو قائم .وحسب التقارير ذاتها ،فإن
الفنادق تصرف نسبة عالية جدا من مداخيلها على استيفاء
شروط الحالل اليهودي ،وعلى ضريبة المسقفات .في حين أن
أس����عار المواد الغذائية ،هي أعلى بضعفين ونصف الضعف
من مستواها في أوروبا ،ما يزيد من كلفة الفنادق.
ولك���ن ع���دا هذا ،ف���إن إس���رائيل تواجه نقص���ا في عدد
الغ���رف الفندقية منذ س���نوات طويلة ،وحس���ب التقارير،
ف���إن إقامة فندق يحتاج إلى س���ت س���نوات بالمعدل ،منذ
طرح فكرة المش���روع ،وحتى فتحه أمام النزالء ،وقس���م من
ه���ذا التأخير يعود إلى األنظم���ة البيروقراطية ،إال أن وزارة
الس���ياحة ،ومعها وزارة البنى التحتية ،ادعت للصحيفة أن
هذه اإلجراءات تم تخفيفها في الس���نوات القليلة األخيرة،
وأن وتي���رة البن���اء ارتفعت من ألف غرفة ف���ي العام 2013
إلى  4آالف غرفة في العام  ،2018ولهذا ،حس���ب التقديرات
اإلس���رائيلية ،فإن األزمة س���تخف تدريجيا في الس���نوات
القليلة المقبلة .وحسب وزارة السياحة فإنها تقدم سنويا

تسهيالت بما قيمتها  200مليون شيكل لبناء الفنادق.
ولكن ليس هذا وح���ده ،فالنقص ملموس أيضا في أعداد
المرش���دين الس���ياحيين ،رغم أن أكثر من  7500ش���خص
بحوزتهم رخص ارش���اد س���ياحي ،بينما العامل���ون فعليا
في هذا المجال حوالي  5آالف مرش���د ،وليس واضحا س���بب
النقص المعلن .ولكن أحد النواقص في االرش���اد السياحي،
هو مس���ألة اللغة ،إذ بدأ تدفق س���ياح م���ن دول ذات لغات
ليست عالمية .ويشار إلى أن إسرائيل تفرض قيودا مشددة
للحصول على رخصة ارشاد سياحي.
وكانت السياحة سجلت في العام الماضي  ،2019ذروة غير
مس���بوقة ،إذ بلغ عدد الس���ياح اإلجمالي 55ر 4مليون سائح،
وه���ي زي���ادة رابعة على التوال���ي منذ الع���ام  .2016وهذه
أيضا زيادة بنس���بة تقارب  %11عن عدد الس���ياح في العام
قبل الماضي  .2018ورغم ذل���ك ،فإن عدد ليالي المبيت في
الفنادق ،لم يرتفع بذات النس���بة بل بنسبة 3ر %2فقط ،ما
يش���ير إلى أن الس���ياح باتوا يختصرون ع���دد أيام اإلقامة،
واالنتقال إلى دول أخرى في المنطقة.
وكانت إسرائيل قد تخطت ألول مرة حاجز  4ماليين سائح
في العام  ،2010وبعد ذلك تراجعت الس���ياحة ،تارة بسبب
األوضاع في الش���رق األوسط ،وتارة بس���بب حروب إسرائيل
على قطاع غزة .ففي العام  ،2016بلغ عدد الس���ياح اإلجمالي
89ر 2مليون س���ائح ،وارتفع في العام التالي  ،2017إلى 6ر3
مليون س���ائح ،وفي العام  ،2018قبل الماضي ،تخطى العدد
مجددا حاجز أربعة ماليين ،وبلغ عددهم 1ر 4مليون س���ائح،
ليسجل هذا العام الذروة غير المسبوقة55 ،ر 4مليون سائح.
وحس���ب تقرير وزارة الس���ياحة ،فإن ع���دد ليالي المبيت
ارتفع بنس���بة 3ر %2مقارنة م���ع الع���ام  ،2018إذ بلغ عدد
الليال���ي 8ر 25مليون ليلة ،مقابل 2ر 25مليون ليلة في العام
 ،2018و2ر 24مليون ليلة في  ،2017وحوالي 1ر 22مليون لليلة
في العام .2016
ويقول التقرير إن عدد ليالي المبيت للس���ياحة الداخلية
بل���غ 7ر 13ملي���ون ليل���ة ،مقاب���ل 6ر 13مليون ليل���ة لذات
الش���ريحة ،في حين أن عدد ليالي مبيت السياح من الخارج،
ارتف���ع من 6ر 11مليون ليلة في العام  ،2018إلى 1ر 12مليون
ليلة في العام الماضي .2019
وحسب تقديرات وزارة السياحة ،فإن معدل صرف السائح

صــدر عــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ
الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية

تأليف وإعداد :رونة سيلع
ترجمة :عالء حليحل

يص���ل إلى حوالي  1400دوالر ،وهو مبلغ ليس كبيرا ،قياس���ا
بمس���توى األسعار الس���ياحية ،وكلفة المعيشة .ولوحظ أن
الصين وإيطاليا س���جلتا أعلى نس���بة ارتفاع بعدد السياح
منهم إلى إسرائيل.
وبموجب تقرير وزارة الس���ياحة ،فهذه هي الدول العشر
األكبر من حيث عدد الس���ياح :الواليات المتحدة األميركية،
حوالي  890ألف س���ائح ،زيادة بنسبة  ،%7فرنسا 338 ،ألف
س���ائح زيادة بنسبة  ،%7روسيا  296ألف سائح زيادة بنسبة
 ،%1ألماني���ا  269ألف س���ائح ،زيادة بنس���بة  ،%11المملكة
البريطانية المتحدة ،قرابة  219ألف سائح ،زيادة بنسبة .%8
ثم إيطاليا حوالي  169ألف س���ائح زيادة بنسبة  ،%30بولندا
أكثر من  145ألف س���ائح ،زيادة بنسبة  ،%3أما الصين ،التي
حلت في المكان الثامن ،فس���جلت زيادة بنس���بة  ،%51وبلغ
عدد الس���ياح منها أقل بقليل من  145ألف سائح .وقد سجل
عدد الس���ياح من أوكرانيا بنسبة  %2وبلغ عددهم اإلجمالي
اقل من  126ألف سائح ،والدولة العاشرة ،كانت رومانيا ،التي
وصل منها أكثر من  115ألف سائح ،زيادة بنسبة .%14

أزمة كورونا
كل التقارير حتى األس���ابيع األخي���رة ،كانت تتحدث عن
احتمال تس���جيل قف���زة أخرى في عدد الس���ياح إلى البالد،
ولوح���ظ أن مصدر الزيادة الهام هو الش���رق األقصى ،مثل
الصين وكوريا الجنوبية .إال أن هذه التقديرات سبقت أزمة
فيروس كورون���ا ،التي تحولت في األي���ام األخيرة الى أزمة
عالمية ،على ضوء انتشارها في العديد من الدول في شرق
آسيا ،وأيضا في أوروبا ،مثل إيطاليا وغيرها .وبدأت إسرائيل
تضع قيودا على وصول مسافرين من الدول التي تعاني من
انتش���ار الفيروس ،وكادت تنش���ب أزمة سياسية مع كوريا
الجنوبية ،بعدما أعادت إس���رائيل طائرة ب���كل ركابها عدا
اإلسرائيليين منهم الى سيئول.
ورغم ذلك ،فإن هذه المس���ألة س���يبقى تأثيرها ضبابيا،
إذ أن الره���ان هو على تراجع انتش���ار الفيروس الخطير مع
انتهاء فصل الشتاء .ولكن هذا سيحتاج إلى وقت ،في حين
أن عيدي الفصح العبري والفصح المس���يحي س���يحالن في
شهر نيسان المقبل ،لذا ليس واضحا كيف سينعكس هذا
على السياحة في هذا الموسم الديني السياحي الهام.
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اليمين اإلسرائيلي والقائمة المشتركة ..من التحريض الغائي إلى التحريض الغاضب!
كتب هشام نفاع:
كشف بنيامين نتنياهو وأتباعه في زعامة الليكود ،طبقة جديدة من
الهس���تيريا ،فور إدراكهم أن الحفاظ عل���ى الحكم ليس بمتناول اليد،
وأن العقب���ة أمام ذلك ،بالمحصلة النهائية ،ه���ي ّ
القوة التي حققتها
القائمة المشتركة .فهي القائمة الوحيدة التي زادت قوتها في داخل
المعسكر (غير المتجانس ،وغير اليساري وغير الحمائمي بمعظمه ،كما
ُيش���اع!) الذي ال يهيمن عليه نتنياهو ،وكان���ت هذه هي الزيادة التي
قطعت بالتالي الطريق عليه للعودة بسالس���ة إلى مقعده .لهذا س���ارع
إل���ى تصعيد ما دأب عليه مرارا :التحري���ض العنصري على المواطنين
العرب وليس فقط التشكيك بشرعيتهم السياسية ،بل نفيها تماما.
لم يكن التحريض على العرب في نهج نتنياهو السياس���ي مدفوعا
بكراهية عمياء كما قد ُيعتقد ،بل كان تكتيكا سياسيا باردا ُيراد منه
تحشيد شرائح إس���رائيلية ،يمكن إذكاء أو إعادة إذكاء الكراهية في
صفوفها للعرب ولغيرهم ممن ُيعتبرون خارج «المعس���كر القومي».
ّ
متمرس���ين ،يا للمفارقة .إذًا
يش���مل هذا قضاة وجنراالت وصهاينة
ّ
ّ
أدات���ي لطالما خدمه .من���ذ خطاب «العرب
غائي
تحري���ض نتنياهو
ينهمرون على الصناديق في باصات توفرها لهم جمعيات اليس���ار»،
ووصوال إلى إرسال نشطاء مع كاميرات إلى صناديق اقتراع في بلدات
عربيةّ ،
تردد كثيرا أن الهدف منه كان إش���عال اعتداء على بعضهم
ّ
يقود إلى اله���دف المرجو :إحداث ردة فعل تخ���رج قاطرات الجموع
لالقتراع مدفوعة بوقود النقمة على العرب.

«نيويورك تايمز»« :المشتركة» حرمت نتنياهو
من تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة
كت���ب باتريك كينغزلي في صحيفة «نيوي���ورك تايمز» األميركية،
ّ
ضم���ن تقرير واس���ع لخ���ص في���ه نتائ���ج االنتخابات وم���ا يتفاعل
بعده���ا ،أن تكتل بنيامين نتنياهو اليميني كس���ب جزئيا بس���بب
سياسته المتش���ددة التي ّ
همش���ت العرب وأعاقت صفقة سالم مع
الفلس���طينيين .ولكن كسبت القائمة المش���تركة التي حققت رقما
قياسيا بش���كل جعلها ثالث أكبر كتلة في البرلمان وحرمت نتنياهو
م���ن تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة .وهن���اك ترابط بين فوز اليمين
والع���رب ،فقد زاد نتنياهو قاعدته بتمري���ر قوانين تنفر المواطنين
العرب والس���عي وراء خطط للش���رق األوس���ط  -مث���ل «صفقة القرن»
للرئيس ترامب  -والتي س���يتم بموجبها ضم مس���احات واسعة من
األراضي الفلس���طينية ،ما دفع الناخبين العرب في إس���رائيل الذين
كانوا غير مبالين سابقا ليدلوا بأصواتهم ،حسب تقديره.
ه���ذا الصحافي يعتقد أن ما حققه المواطنون العرب من مكاس���ب في
صندوق االقتراع لن يغير الكثير من وضعيتهم في بلد يتحرك بانتظام
أكثر فأكثر نحو اليمين .وفي الواقع ،يقول ،فإن المكاس���ب هي سالح ذو
حدين ،وتجعل اليمين اإلس���رائيلي أقوى .ولهذا السبب حاول نتنياهو
قطع الطريق أمام أي تعاون مع المشتركة من خالل قيامه بنزع الشرعية
عنها ووصف نوابها بـ «داعمي اإلرهاب» .وبالنسبة لنتنياهو فالعرب كما
قال أمام قادة األحزاب المتطرفة التي دعمته ليس���وا «ضمن المعادلة»
وهو م���ا ينذر بالقادم حول سياس���اته إن اس���تطاع تش���كيل حكومته
الخامسة .وهذا يفسر المشاركة الكبيرة للعرب الذين لم يكونوا يبالون

بي���وم االنتخابات إلى هذه الدرجة ،ألنها ال تغي���ر من حياتهم .ولهذا -
ّ
يقدر مراس���ل الصحيفة األميركية  -جاءت المشاركة الكبيرة تعبيرا عن
مواطنتهم التي ال يمكن مسحها والخوف من التطهير العرقي ،خاصة أن
خطة ترامب تتحدث عن تبادل أراضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
مثل منطقة المثلث ،وهو ما أثار حنق وغضب العرب.

ّ
الليكودية البارزة التي أسفت لتصويت العرب للمشتركة!
معضلة
الجديد في تكتيك التحريض الراهن أنه ال يأتي من باب «الفهلوة»
والل���ؤم البارد ال���ذي يلعب على أوت���ار غرائز التعصب لدى ش���رائح
يهودية واس���عة قبل االنتخابات؛ بل يأت���ي من عمق اإلحباط واألزمة
الت���ي يقبع فيها نتنياه���و ورهطه بعد انته���اء االنتخابات وظهور
نتائجها التي لم تحقق له األغلبية المرجوة والتي ّ
ظن أنه نالها مثلما
ظهر في خطاب النصر المبكر.
لق���د بدا عدد م���ن متحدثي الليك���ود في كامل توترهم األس���بوع
الفائت ووصلت األمور أحيانا حد المهزلة .جاء هذا فورًا بعد أن وصف
نتنياهو ،في تصريح مس���جل نشر على حساباته في مواقع التواصل
االجتماع���ي ،القائمة المش���تركة بـ»داعمي اإلره���اب» ،مذكرا بوعود
منافس���ه زعيم تحالف «كحول لفان» ،بيني غانتس ،بعدم تش���كيل
ائتالف حاك���م يعتمد بطريقة أو بأخرى على تل���ك القائمة العربية.
وواصل بديماغوغية غير ُمحكمة« :غانتس يس���عى لتشكيل حكومة
خطيرة بالنسبة لدولة إسرائيل مع داعمي اإلرهاب».
الوزي���رة مي���ري ريغف هاجم���ت القائم���ة المش���تركة بعنصرية
واطئة ّ
تمي���ز أداءها ،ونافقت المواطنين الع���رب ،زاعمة أن الحكومة
«أعطتهم» الكثير وعبرت عن أس���فها لدعمهم القائمة المش���تركة
رغم هذا «الس���خاء» المزعوم! ولكنها رغم أسفها على ذلك «الدعم»،
زعمت أن المشتركة ال تمثلهم .وحين قاطعها وسألها صحافيان كانا
يحاورانها من اإلذاعة العامة :لكن كيف ،فالعرب صوتوا لها بنس���بة
هائلة؟ راح���ت الليكودية البارزة تهذي بجمل مهش���مة لم يتمكن
المذيعان من إخفاء استخفافهما بها.
أما الوزير دافيد أمس���الم فراح هو اآلخر يهاجم القائمة المشتركة
ُ
قريب كيل الش���تائم ،زاعما أنه يح���ق للمواطنين العرب كل الحقوق
المدنية لكن ليس الحسم في «المس���ائل القومية» ألنهم يدافعون
عن الفلس���طينيين أوال بل يقدمون أنفسهم كفلس���طينيين .وكأن
حقيقة االنتماء الفلس���طيني له���ؤالء المواطني���ن دون أي تنازل أو
ّ
مهادن���ة على حقوقه���م المدنية ،لم يوضح للقاص���ي والداني بعد.
وحين ووجه بسؤال صحافي بسيط :لكن التصويت واحتساب الصوت
بمس���اواة هو جزء من هذه الحقوق المدني���ة التي تتحدث عنها ،راح
يق���ول انه يجب أوال إنهاء الصراع وبعدها س���يجد العرب أنفس���هم
أقرب إلى الليكود في القضايا االجتماعية! وهو قول كان يمكن النظر
الي���ه أيضًا كموقف راديكال���ي جدا ،لكنه هنا ب���دا ناجما عن ارتباك
وعصبية وعجز أكثر مما عن إدراك.
بنيامين نتنياهو وأتباعه فقدوا جميع الكوابح .ليس تلك األخالقية،
ٍّ
فهم في ح���ل منها ولم يلتزموا بها بالم���رة .لكنهم يفقدون كوابح
العقل الس���ليم ،ألنهم يفتقرون ألي ج���واب أمام انتخاب المواطنين
ُ
الع���رب ّ
ق���وة ثالثة مؤثرة ال يمكن تجاهلها .لذلك ال تس���مع س���وى
التفاهات والتحريضات.

									
"المشتركة" ..فاعل سياسي ال يمكن تجاوزه.

يهود «انهمروا» أكثر على التصويت للقائمة المشتركة
كما كتبت هجار ش���يزاف في «هآرتس» ،فإن قوة المشتركة تعززت
ف���ي بلدات م���ع أغلبية يهودي���ة ،منها رمات هش���ارون ورامات غان
ورعنانا ومدن أخ���رى .وكتبت :يتبين من بيانات التصويت في المدن
التي فيه���ا أغلبية يهودية واضحة أنه في انتخابات الكنيس���ت الـ
 23حدثت زيادة في نس���بة تأييد القائمة المش���تركة في أوس���اط
ً
المصوتين اليهود ،حتى لو كان عدد األصوات قليال نسبيا.
ّ
وفصلت :في رامات غان ،على س���بيل المث���ال ،تضاعف عدد المصوتين
للمش���تركة من  289في انتخابات أيلول إل���ى  573صوتا في االنتخابات
األخي���رة .وفي رعنانا تعززت القائمة المش���تركة من  57صوتا في أيلول
إل���ى  117صوتا في االنتخابات الحالية .وفي رمات هش���ارون فإن نس���بة
التصويت للقائمة المش���تركة بلغت  152صوتا ،أي ضعف العدد مقارنة
م���ع أيلول ،حي���ث حصلت القائمة على  74صوتا .أيض���ا في كفار فراديم
ف���ان القائمة تعززت وزادت (من 94ر 0في المئ���ة إلى 55ر 1في المئة من
األصوات) .وفي كاليل كانت المش���تركة هي القائمة الثالثة في حجمها
وحصل���ت عل���ى 21ر 12في المئة من األصوات مقاب���ل 33ر 6في المئة في
أيلول األخير.
الصحافية تقتبس مصوتة اس���مها ميطال ( 31سنة) من تل أبيب
صوتت دائما لليكود ،لكن في هذه المرة صوتت للقائمة المشتركة:
«لقد صوت لليك���ود العتقادي بأن نتنياهو زعيم لديه تجربة ويمكن
االعتماد عليه ،ولم أشاهد أي شخص يمكنه أن يستبدله .ولكن مؤخرا

(أ.ف.ب)

بدأت بالتفكير بش���كل مختلف ،ليس التصويت فقط بحسب مسألة
من سيكون رئيس الحكومة ،بل من الذي يعكس أكثر قيمي ورغبتي
في مجتمع أكثر تسامحا».
أما إيلي بركات ( 51سنة) فقد كان في السابق سكرتير فرع ميرتس
في القدس .وقد حول دعمه للقائمة المش���تركة منذ انتخابات أيلول
بعد اتحاد ميرتس مع إيهود باراك .وحسب قوله «التحالف مع العمل
احتاج إلى طمس قيم ،وفي الحملة لم يكن أي حديث عن النضال ضد
االحتالل أو الشراكة بين اليهود والعرب أو عن خطة ترامب» .ويقول إن
التصويت للقائمة المشتركة كان مقرونا باستبعاد نقاط أيديولوجية
معينة؛ «تصويتي هو في المقام األول تصويت تضامني».
يمك���ن القول إن هذه هي إحدى الم���رات القليلة التي يتألم فيها
ّ
اليمين االس���تيطاني العنصري المنظم في معسكر نتنياهو (هناك
يمين اس���تيطاني عنصري في المعسكر الخصم أيضا ،وتحديدا في
المحبطة من
«كح���ول لفان» ،يجدر القول والتنبيه) إل���ى هذه الدرجة
ِ
قوة العرب السياس���ية المنظم���ة ،ومعهم حلف���اء تقدميون يهود
«انهمروا» نس���بيا على التصويت للقائمة المشتركة في االنتخابات
األخيرة .ف���ي األيام التالية س���ترتفع درجة ح���رارة إذكاء الكراهية
والتحريض العنص���ري ،وتتزايد األصوات المح���ذرة من أن نتنياهو
يكرر ما فعله في الفترة التي س���بقت اغتيال رئيس الحكومة األسبق
إسحاق رابين .وحاليًا قرر ضابط األمن في الكنيست في مطلع األسبوع
فعال تكثيف الحراسة على بيني غانتس!

نـتـيـجـة الـتـصـويـت لـهـا

«المشتركة» فرضت نفسها على صفحات الرأي والتحليل
والتعليق اإلسرائيلية مثلما على األحزاب وحساباتها
ال ش���ك في أن نتيجة االنتخابات التي حققتها القائمة المشتركة،
بوصفها الممثل السياسي الوحدوي للمواطنين الفلسطينيين العرب
في دولة إسرائيل ،ومعهم عدد متزايد بشكل ملحوظ من المصوتين
اليهود ،فرضت نفس���ها في الجدل والسجال اإلعالمي ،وبدا أنه مثلما
ال يمكن لمركبات الخارطة الحزبية اإلس���رائيلية تجاهل قوة وحضور
الع���رب ،كذلك ال يمكن هذا في صفحات ال���رأي والتحليل والتعليق،
التي ُيستعرض قس���م منها هنا .وبالطبع ،تفاوتت التقييمات ،لكن
ُيستش���ف أن الكثير من األقالم المحافظة أو المنابر التي ال تشتهر
ّ
بنظرته���ا اإليجابي���ة لتنظم العرب السياس���ي فيما ه���م يؤكدون
هويتهم القومية والمدنية معا ،باتت ترضخ أكثر للواقع!
وكتب الصحافي مي���رون ربابورت في موقع «س���يحا ميكوميت» أن
نتائج االنتخابات تظهر أنه حتى في الليكود يدركون أنه «يستحيل
ب���دون العرب» .ويق���ول إنه على الرغ���م من تصري���ح نتنياهو بعدم
احتساب أصوات العرب ،فإن مبعوثه ميكي زوهر يسعى كي يساعده
العرب في ش���ق طريق اليمين إلى الحكومة .ويتساءل الصحافي :هل
يتحول المواطنون العرب أخيرا إلى جزء من الشعب في إسرائيل؟
ّ
المقرب جدا م����ن نتنياهو ،قال فور
زوه����ر هذا ،النائب ع����ن الليكود
ظهور نتائج االنتخابات التي لم تحقق أغلبية لليمين بزعامة نتنياهو
ّ
التوجه للعرب ،ألن هذا ما سينقذه من خسارة الحكم.
أنه على الليكود
يقول ربابورت إن هذه االزدواجية ما بين نزع الش����رعية عن المواطنين
العرب وما بين السعي لكسب تأييد في صفوفهمّ ،
تميز أيضا المبادرة
لس����ن قانون يمنع نتنياهو المتهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة،
وه����ي مبادرة تجمع نوابا من «كحول لفان» وكذلك «المش����تركة» ،وفقا
لمصادر صحافية .ويخلص الصحافي إلى أن الحاصل اآلن ليس مسائل
حسابية في التمثيل البرلماني بل ان المجتمع اإلسرائيلي يمثل أمام
س����ؤال عميق وحتى في دولة إسرائيل بمجرد وجودها :هل المواطنون
العرب هم جزء من المجتمع السياس����ي اإلس����رائيلي – جزء من الشعب
بالمفهوم السياسي الكالسيكي للديمقراطية :حكم الشعب؟

الديمقراطية اإلسرائيلية تتراجع بسبب
التوجه التمييزي نحو المواطنين العرب
أما الوزير الس���ابق يوس���ي بيلين فرأى في مقال نشرته «يسرائيل
هي���وم» أنه «بالنس���بة لنجاح القائم���ة المش���تركة :تصويت العرب

مواطني إس���رائيل كان  -ضمن أم���ور أخرى  -تعبيرا ع���ن اعترافهم
بنجاعة الديمقراطية اإلس���رائيلية ،بأنه يوج���د لتصويتهم معنى،
وبأنه مع كل غضبهم على المؤسس���ة الرسمية وعلى التمييز ،وعلى
التاري���خ المؤلم ،فلي���س الجميع هم متش���ابهون .يوج���د فرق بين
اليمين المحافظ ،الذي يتباهى بالتش���ريع التمييزي ،وبين المعسكر
الليبرال���ي ،بمختلف ألوانه ،البعيد عن أن يكون كامل األوصاف ،وعلى
الرغم من ذلك يرى فيهم من هم جديرون بحقوق متساوية».
ويس���تدرك في تتمة مقاله« :ال يمكن أن نتوق���ع من العرب الذين
عاش���وا هم وآباؤهم وآباء آبائهم في ه���ذه البالد ،ورأوا بوصول آبائنا
إل���ى هنا غ���زوا وتضييق���ا عليهم ،أن يس���تقبلوا بالترح���اب الفكرة
الصهيونية .يوجد بيننا ،عربا ويهودا ،حوار متواصل في مس���ألة من
«األكثر ضحوية» ،ومعقول االفتراض أال نتمكن من االتفاق على ذلك،
ويحتمل أال يكون هذا هاما جدا .ولكننا نجحنا في أن نثبت ألنفس���نا
بان الحياة في جيرة قريبة ،ممكنة».
الصحافي حيمي ش���اليف رأى في «هآرتس» أن التوجه للمواطنين
الع���رب يرتبط بما ورد في التقرير الس���نوي لمنظمة «فريدم هاوس»
عن أن الديمقراطية في إسرائيل توجد في حالة تراجع متواصلة .في
السنوات الثالث األخيرة إسرائيل هبطت من المكان  45في التصنيف
العالم���ي إلى المكان  ،76قريبا بصورة مقلق���ة من الدول التي تعتبر
«ح���رة جزئيا» .وفي كتل���ة ال���دول الديمقراطية الغربية ،إس���رائيل
موجودة في المكان األخير.
ويقول« :إن تدهور إسرائيل في التصنيف العالمي لـ «فريدم هاوس»
في الس���نوات األخيرة ينبع باألس���اس من نزع الشرعية المتسارع عن
األقلية العربية ومن التحريض المتزايد ضدها برعاية رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو بش���كل خاص ،واليمين بشكل عام خالل حمالتهما
االنتخابية .من حس���ن حظ إس���رائيل أن التقرير تم االنتهاء منه قبل
العرض العنصري الرهيب لنتنياهو في ي���وم األربعاء الماضي ،الذي
بالتأكيد سيقلل عالماتها في السنة القادمة .فنتنياهو اعتبر ممثلي
القائم���ة المش���تركة الذين حصلوا على ثقة كاس���حة م���ن الجمهور
العربي في االنتخابات األخيرة منبوذين بسبب االشمئزاز .العرب ،قرر
نتنياهو ،ليسوا ش���ركاء كاملين في الديمقراطية في إسرائيل .فهم
يصوتون باألس���اس لصالح أنفس���هم ..يكفي تخي���ل مؤتمر صحافي
لزعيم أوروبي ،يقوم فيه برس���م عالقات القوة السياس���ية في دولته،

لك���ن بدون اليه���ود .فهؤالء غي���ر مخلصين لدولتهم ،بل لش���عبهم
ودينهم ،سيقول ،لذلك ال يتم أخذهم في الحسبان».
ويخلص إلى أنه« :في دولة سليمة ،كما كانت إسرائيل ذات يوم ،فان
رئيس الحكومة الذي يقوم بإقصاء جمهور كامل على أس���اس عرقي
وديني ،ويعطي بذلك هدية ألعداء بالدنا ،كان س���يتم منعه نهائيا
من مواصل���ة القيام بوظيفته .في إس���رائيل  2020التي يحكم فيها
رئيس حكومة يقوم بالتقس���يم والتحريض وتشجيع رئيس أميركي
ف���ظ وعنصري أكثر منه ،فإن تصريح نتنياهو يس���تقبل باحتجاجات
ضعيفة ،ولكن باألساس بالمباالة».

ما زال للمصوتين العرب ما يطمحون إليه
الصحافي ش���معون ش���يفر كتب في «يديعوت أحرون���وت»« :بعد
النتائج النهائية لن ينجح نتنياهو في تش���كيل حكومة برئاس���ته.
فهو عالق م���ع  58مقعدا من الكتلة التي س���ارت معه في الحملتين
االنتخابيتين الس���ابقين في نيسان وفي أيلول ،ودون قدرة حقيقية
عل���ى تفتيت قوائ���م كحول لفان ،العمل – غيش���ر – ميرتس أو حتى
إس���رائيل بيتنا .عندما نضيف إلى هذا القائمة المش���تركة ،نحصل
على الفور على سور منيع من كتلة ال لبيبي غير قابل لالقتحام».
ويتاب���ع بعد تحليل صورة المش���هد الحزبي قائ�ل�ا« :المقاعد الـ 15
لعرب إسرائيل يجب أن تحس���ب ابتداء من اليوم كعنصر شرعي في
تش���كيل االئتالف ،وجديرة بق���در ال يقل عن مقاعد كل حزب تنافس
للكنيست .حان الوقت للتوقف عن الخوف من شتائم الناطقين بلسان
اليمين ،ودعوة الـ  15نائبا من القائمة المش���تركة ألن يتولوا مناصب
في حكومة برئاسة بيني غانتس».
أم���ا ميراف أرلوزوروف فرأت في «هآرتس»« :النتيجة هي إنجاز غير
مس���بوق للقائمة المشتركة التي نجحت في الحصول على  15مقعدا،
أكثر بمقعدين من االنتخابات الس���ابقة .م���ع ذلك ،يجب التحفظ من
هذا اإلنجاز :العرب يش���كلون  16في المئة م���ن أصحاب حق االقتراع
في إس���رائيل .لذلك ،فإن نصيبهم في كعكة المقاعد في الكنيست
كان يجب أن يصل إلى  19مقعدا 15 .مقعدا تشكل إنجازا مدهشا بكل
المقاييس .وهم ما زالوا يش���كلون تمثيال ناقصا مقارنة مع نسبتهم
في الس���كان .نس���بة التصويت العامة في مجمل السكان وصلت في
ه���ذه المرة إلى  71في المئة .وهك���ذا ما زال يوجد للمصوتين العرب
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ما يطمحون إليه».
وه���ي ّ
تقدر أنه «يوج���د لنتنياهو دور مهم في اس���تيقاظ العرب.
وم���ا بدأ بـ «تدفق العرب إلى صناديق االقتراع» في  2015اس���تمر مع
قانون القومية وقانون الكاميرات ووصل إلى الذروة عند اعالن صفقة
القرن لترامب وفكرة تنفيذ الترانس���فير لس���كان قرى المثلث .األمر
ل���م يكن بحاجة إلى الكثير من اجل تحذير العرب بأن مواطنتهم في
خطر ،وأنه اذا لم يس���تيقظوا ويستخدموا قوتهم من أجل الدفاع عن
انفسهم ،يمكن أن يجدوا أنفسهم يفقدون الجنسية».
أرل���وزوروف تقول إن نتيجة االنتخاب���ات تنبع من أن «العرب فهموا
للمرة األولى قوتهم السياس���ية وضرورة استخدامها .حملة «ال توجد
لغانت���س حكوم���ة إال مع الطيبي» بث���ت للمواطنين الع���رب القوة –
أنه���م يخافون منه���م ،أي أن لهم قدرة على التأثي���ر .ايضا النقاش
الذي ال ينتهي بأن غانتس سيش���كل حكوم���ة أقلية بدعم عربي من
الخارج ،عزز لديهم الش���عور بهذا التأثير .العرب بدأوا يشعرون بأن
لهم تأثير وفاعلية في الكنيس���ت .قرار الحكومة تحويل  10مليارات
ش���يكل من اجل جس���ر الفجوات في الوس���ط العربي ،الذي اتخذ في
 ،2015كان نتيج���ة بارزة لتش���كيل القائمة المش���تركة ،وزيادة قوة
العرب في الكنيس���ت .ومنذ ذل���ك الحين القائمة المش���تركة زادت
قوتها ونش���اطاتها في مجال االقتصاد والمجتمع ،مثل المعركة من
أج���ل إلغاء قانون كمينيتس (تنظيم البن���اء غير المرخص في القرى
العربي���ة) .أيضا بدون الجلوس ف���ي الحكومة أو في االئتالف فإن قوة
العرب المتزايدة في الكنيست بدأت تؤتي ثمارها».
ّ
تسفي برئيل حلل في «هآرتس» الهزيمة الكبرى لما يسمى «يسار
صهيوني» ،وكتب فيما كتب ضمن توصياته أو نصائحه لهذا الجسم
السياس���ي الذي يقترب م���ن االختفاء بأنه «ال يجب على اليس���ار أن
يخاف مما س���يقولونه عنه إذا ارتبط بالعرب .ألن كل ما كان يمكن أن
يقال ،قيل .وبفضل نتنياهو ومساعديه تقترب الشرعية الجماهيرية
لليس���ار من ش���رعية العرب .إذا كان يجب على إسرائيل الذهاب إلى
حملة انتخابية رابعة فيمكن لليس���ار أن يجد نفس���ه معزوال ومنبوذا
مثل المصاب بفي���روس الكورونا ،حتى على أي���دي أزرق أبيض الذي
يعم���ل بالتأكي���د عل���ى أن يتحول من حزب وس���ط إلى ح���زب يمين
«عقالني» ،إلى نوع من الليكود .وهو يمكنه االنسحاب من السعي نحو
اإلجماع والعودة إلى أن يكون طليعيا ،أن يعود إلى نفسه».
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