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المشهد االجتماعي

نبيل الصالح

تحت المجهر

 اتساع االحتجاجات االجتماعية في إسرائيل وتنوعها   حكومة نتنياهو تعجز عن إنهاء 

االحتجاجات، ومنظمو االحتجاجات يعجزون عن إسقاط نتنياهو   صورة مجتمع احلريدمي 

تزداد سوءًا خالل أزمة الكورونا   تراجع حاد في ثقة اجلمهور باحلكومة اإلسرائيلية   

تراجع الثقة طال مؤسسات »مقدسة« كاجليش   زيادة نسبة الفقر في إسرائيل

تكتيكات نتنياهو السياسية: املسألة جنائية، والثمن اقتصادي اجتماعي.. 

والصورة من تظاهرة مناوئة له يوم 20 آذار املاضي.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

االحتجاجات الشــعبية ضد حكومة نتنياهو تتســع وتنتقل من شارع بلفور إلى أنحاء إسرائيل كافة، على الرغم من قيود 

احلركة التي استوجبتها مكافحة أزمة الكورونا.

القاسم املشترك الوحيد بني أطياف وحركات االحتجاج هو اتفاقهم على ضرورة استبدال نتنياهو. وعلى الرغم من أنهم 

يفتقرون إلى قيادة مركزية، أو هوية سياســية- أيدولوجية واحدة، فإنهم شــكلوا ازعاجًا حقيقيًا للحكومة دون أن يرتقي 

أداؤهم إلى مستوى التهديد الفعلي الستمرارية نتنياهو.

ألســباب بعضهــا يتعلــق باملعتقدات الدينيــة، واآلخر باملوقف مع مؤسســات الدولة، رفض مجتمــع احلريدمي االنصياع 

إلجراءات اإلغالق ملواجهة تفشي فيروس الكورونا. ساهم هذا الرفض في اتساع الفجوة والعداء بني املجتمع اإلسرائيلي 

وبني احلريدمي. 

ساهم أداء احلكومة اإلسرائيلية أثناء تفشي الوباء في زيادة التصدعات داخل املجتمع اإلسرائيلي. 

هناك تراجع الفت في ثقة اجلمهور اإلسرائيلي بأداء احلكومة اإلسرائيلية واألحزاب السياسية مرتبط بالفشل في تشكيل 

حكومة مستقرة خالل العامني السابقني، وتعامل احلكومة مع أزمة الكورونا. 

أكثر من ٥٨٪ من اجلمهور اإلسرائيلي يؤمن بأن احلكومة اإلسرائيلية فاسدة. 

أصبح نحو 24.6٪ من العائالت في إسرائيل يعيش حتت خط الفقر خالل أزمة الكورونا مقارنة بنحو 1٨٪ قبل اندالع 

األزمة، أي بزيادة مقدارها 6٪ من األسر عامة.
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مدخل

شــهدت إســرائيل في فترة انتشــار وباء الكورونا في 2020 أزمة حادة متعددة اجلوانب، لم تقتصر على املجال 

الصحي، ومتثلت في األزمة السياســية املســتمرة التي انعكســت ســلبًا على منســوب ثقة اجلمهور في إســرائيل 

مبؤسسات احلكم وكافة املؤسسات الرسمية، والذهاب إلى انتخابات رابعة في غضون أقل من عامني. كذلك، نشأت 

أزمة اقتصادية اجتماعية حادة، حيث تراجعت مستويات التضامن بني مركبات املجتمع املختلفة، واحتدم التصدع 

األيديولوجي السياســّي بني تيار حزب الليكود وحلفائه الدائمني )املتدينون القوميون واحلريدمي( وبني تيار أحزاب 

الوسط وحزب ميرتس في األساس.

 وأدى اإلعــالن عــن 3 إغالقات كاملة للمصالح التجارية واملرافق العامة واملؤسســات التعليمية إلى توقف عملية 

التعليم العادي ملاليني الطالب مدة ســنة، األمر الذي ســتكون له تبعات ســلبية، حسب رأي اخلبراء، وارتفاع نسبة 

الفقر والبطالة، مع ما يرافق ذلك من ظواهر اجتماعية صعبة، مثل العنف ونسبة االنتحار وغير ذلك. 

سيتناول هذا الفصل بعض جوانب األزمات السياسية واالجتماعية االقتصادية من خالل رصد وحتليل التمظهرات 

األساســية لهذه األزمات في مجاالت مختلفة، مثل حركة االحتجاج النشــطة التي تزامنت مع بدايات انتشار الوباء 

وال تزال مســتمرة، وإن كانت تشــهد حاالت مّد وجزر بتأثير عوامل مختلفة. ســنحاول في هذا القســم من الفصل 

التعــرف علــى أهم مميــزات حركة االحتجاج احلاليــة، مثل دوافع الفئات املشــاركة وأهدافها، وأســاليب احتجاج 

املشاركني، والتركيبة االجتماعية للمشاركني الدائمني، ومنط قيادة حركة االحتجاج، وردود الفعل الرسمية وتعامل 

وســائل اإلعالم مع احلركة، واملواجهات مع الشــرطة.. وغير ذلك. كذلك ســوف نتطرق إلى بؤرة احتجاج أخرى لها 

دوافــع وأســاليب أخرى متامًا، ونقصد بهذا ما حصل من تدهور علــى صعيد العالقة بني احلريدمي وباقي مكونات 

املجتمع اإلسرائيلي. سوف نتناول في القسم الثاني من الفصل أزمة الثقة بني »إسرائيل الدولة« وبني اإلسرائيليني، 

وتراجع منسوب التضامن، واتساع التصدع األيديولوجي السياسي، وتدهور مؤشر املناعة االجتماعية، وسنحاول 

حتديد أهم الظواهر احملتمل نشوؤها عن هذه التطورات.

في القسم األخير، سوف نتناول ظاهرة الفقر، واتساع الفجوات االجتماعية االقتصادية والبطالة غير املسبوقة، 

وهي مواضيع تأثرت بصورة عميقة من وباء الكورونا، لكنها ستالزم املجتمع في إسرائيل لسنوات طويلة بعد الوباء.
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١.  حركة االحتجاج ٢٠٢٠

١. ١  نشوء حركة االحتجاج ضد نتنياهو في العام ٢٠٢٠

متيز العام 2020 بانطالق حركة احتجاج جديدة، سرعان ما حتولت إلى حركة جماهيرية لها فعاليات ونشاطات 

فــي معظــم مدن إســرائيل. بدأت حركة االحتجاج مبجموعة صغيرة رفعت شــعار إســقاط نتنياهو بســبب قضايا 

الفساد املتهم بها، والتي أسهمت من وجهة نظرهم في استشراس الفساد في فترة حكمه. بدأت هذه االحتجاجات 

بعيد تقدمي لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهمة التوّرط في قضايا فساد، ومتركزت في تل أبيب وبيتاح تكفا، باإلضافة 

إلى تظاهرات أمام منزل نتنياهو في شارع بلفور في القدس. 

ظلــت هــذه االحتجاجات صغيــرة وبؤرية حتى آذار 2020، عندما أقدم رئيس الكنيســت الســابق ووزير 

الصحة احلالي يولي أدلشتني التخلي عن منصبه كرئيس للكنيست، في محاولة لعرقلة مساعي نزع احلصانة 

عن نتنياهو. مت اعتبار تعنت أدلشتني تورطًا في الفساد وعرقلة للجهود التي تسعى حملاكمة نتنياهو. ساهمت 

هذه احلادثة في تأجيج االحتجاجات، ودفعت أعداًدا من الناشــطني السياســيني إلى تنظيم مظاهرات أمام 

الكنيســت، قبالة منازل أعضاء كنيســت من الليكود ومن حزب »كحول لفان« )أزرق أبيض( الذي انضم إلى 

االئتالف برئاسة الليكود.1

نشــأ في هذه املرحلة التنظيم االحتجاجي املســمى »الرايات الســوداء«،2 الذي حتّول الحًقا إلى تنظيم أساســي 

في حركة االحتجاج في العام 2020. أسســت هذا التنظيم، ثم شــاركت في قيادته، عاملة فيزياء من معهد وايزمان 

اسمها شيكما شفارتسمان برسلر وعمرها 39 عاًما، وشقيقها يردين شفارتسمان. بدأ نشاط التنظيم بنشر فيلم 

قصير على شــبكات التواصل االجتماعي دعا فيه األخوان شفارتســمان إلى االنضمام إليهما في قافلة ســيارات 

تسير إلى الكنيست في القدس رافعة أعالمًا سوداء بهدف »إعادة الروح إلى بيت املشرعني«، حتى يتمكن من العودة 

إلى اإلشــراف على عمل احلكومة. من اجلدير بالذكر أن شفارتســمان برســلر ليست ناشطة سياسية أو اجتماعية 

أبــًدا، وقالــت في إحدى املقابالت الصحافية إنها لم تشــارك في أي احتجاج منــذ 2012، لكنها تعتقد أنه ال يجوز 

الســكوت على ما يجري.3 جتّندت آالف الســيارات مســتجيبة لهذه الدعوة، خالل يوم واحد. حاولت الشرطة عرقلة 

قافلة السيارات، ووزعت على السائقني الكثير من املخالفات إال أن ذلك لم يوقف القافلة، بل كان واحًدا من أسباب 

زيادة أعداد املشاركني في االحتجاجات.

تزامن انطالق حركة »الرايات السوداء« مع فض خيمة اعتصام مقامة أمام منزل نتنياهو بالقوة كان أقامها ضابط 

اجليــش املتقاعــد أمير هســكيل بداية حزيران 2020. حتولت خيمة اعتصام هســكيل إلى مركز جذب للمتضامنني 

الذين كانوا يقضون الليل في محيط اخليمة. وقد حتولت اخليمة إلى مركز حاضن للمحاضرات واحلفالت باإلضافة 

إلى صلوات الســبت. وعليه، ادعت الشــرطة وبلدية القدس أن نشاط هسكيل ورفاقه يعرقل سير املشاة والسيارات 

في املنطقة، وفي 26/6 أزالت الشــرطة خيمة االعتصام. وقد اســتعمل رجال الشــرطة العنف ضد هسكيل ورفاقه 
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واعتقلوهم، األمر الذي حظي بتغطية إعالمية واســعة، وكان ســبًبا 

لزيــادة عــدد املنضمني إلى االحتجاجــات، وإضافة االحتجاج على 

عنف الشرطة إلى قائمة احتجاجاتهم.4

مــع مــرور الوقت، انضمت إلــى حركة االحتجــاج تنظيمات 

صغيــرة أخــرى، مثــل تنظيــم »قومــي يســرائيل« )انهضي يا 

إسرائيل( وحركة »هبعلباتيم« )املناديل الوردية(، وهي مجموعة 

من الشــبان الناشــطني في مجال الثقافة والفنــون الذين كانوا 

يضعــون علــى وجوههــم مناديــل ورديــة اللون. وقالــت إحدى 

ناشــطات هذه احلركة: »لقد فهمنــا أنه من الضروري أن نفعل 

أشــياء مختلفــة في هذه املوجة من االحتجاجــات، ومع التقدير 

للمتظاهريــن البالغني في الســن، شــعرنا أن علينــا أن نضفي 

روًحا شــابة لها رســالة مختلفة بعض الشيء«.٥ وانضمت إلى 

االحتجــاج أيًضا حــركات صغيرة أخرى مثل »إين متســاف«،  

وتنظيــم  الورديــة«،  »اجلبهــة  وحركــة   ،Crime Ministerو

»هتعورارنــو« )اســتيقظنا(، وتنظيــم »هيلــم تربــوت« )صدمة 

ثقافية(، وتنظيم »الكتلة ضد االحتالل«، وتنظيم »ناشطون عرب 

ويهود ضد إخالء عائالت فلسطينية من القدس العربية«، وحركة 

»احلصار على بلفور«، وحركات صغيرة أخرى.

كان تشــكيل احلكومــة التنــاوب، في أيــار 2020، من بــني األمور التي 

ســاهمت في حتويــل االحتجاجات إلى حالة ممأسســة، وهــي الفترة التي 

رافقهــا أيًضــا اقتناع بــأن أزمة الكورونا ليســت حدًثا عابــًرا وإمنا أزمة 

حقيقية لها تبعات صحية واقتصادية كارثية ســوف تدوم طوياًل، إلى جانب 

عــدم جناعــة سياســة مجابهتها. منذ ذلــك الوقت، انضمــت مجموعات من 

متضرري السياســات الرســمية في مواجهة الكورونــا، ومجموعات أخرى 

حتتج، لكل منها ضد شأن يخصها. وبدأت حركة االحتجاج تشهد تصاعًدا 

فــي حدتهــا ومثابرة فــي جتلياتهــا اليومية وازديــاًدا في رقعة انتشــارها 

اجلغرافي، وكذلك تنوًعا في املشاركني، حيث انضمت إليها أعداد كبيرة من 

الشــباب الذين باتوا يشكلون القسم األكبر من املشاركني. وشّكل احلضور 

الشــبابّي نقطــة انعطــاف في شــكل االحتجاجات، فقد حتولــت مظاهرات 

أسســت هذا التنظيم، ثم شــاركت فــي قيادته، 

عالمة فيزياء من معهد وايزمان اســمها شيكما 

شفارتســمان برسلر وعمرها 39 عاًما، وشقيقها 

يردين شفارتســمان. بدأ نشــاط التنظيم بنشــر 

فيلم قصيــر على شــبكات التواصــل االجتماعي 

دعــا فيــه األخــوان شفارتســمان إلــى االنضمام 

إليهما في قافلة ســيارات تســير إلى الكنيست 

في القــدس رافعة أعالمًا ســوداء بهــدف »إعادة 

الــروح إلــى بيــت المشــرعين«، حتــى يتمكن من 

الحكومــة.  عمــل  علــى  اإلشــراف  إلــى  العــودة 

وفــي صفحته علــى الفيــس بوك يعــرف تنظم 

الرايات الســواداء نفســه باعتبــاره »مجموعة من 

المواطنيــن والمواطنات المســؤولين والقِلقين 

علــى الديمقراطيــة في إســرائيل، بصــرف النظر 

هدفهــم  الجنــس...  أو  العــرق  أو  الديــن  عــن 

الحفــاظ على ديمقراطية إســرائيل بــروح وثيقة 

إعــالن االســتقالل وقيمهــا«. لذلــك يســتخدم 

للتعبيــر  الديمقراطيــة«  »إنقــاذ  شــعار  الحــراك 

عــن نفســه، وُيمّيز أعضــاؤه أنفســهم من خالل 

»الرايات الســوداء« الُمستخدمة في االحتجاجات 

ي األســود. يرفــض 
ّ
باإلضافــة إلــى ارتدائهــم الــز

ناشــطو الحــراك تعريــف أنفســهم علــى أنهم 

ديــن فــي الوقــت نفســه أن 
ّ

حركــة حزبيــة، مؤك

الحراك يعتمد في تمويل أنشطته على تبّرعات 

األعضاء والناشطين فقط، وفقًا لرواية الحراك.

»الرايات السوداء«

كان تشــكيل الحكومــة التنــاوب، في أيــار 2020، 

تحويــل  فــي  ســاهمت  التــي  األمــور  بيــن  مــن 

االحتجاجــات في الشــارع اإلســرائيلي إلــى حالة 

ا اقتناع 
ً

ممأسســة، وهي الفترة التي رافقها أيض

ا عابــًرا وإنما أزمة 
ً
بــأن أزمــة الكورونا ليســت حدث

حقيقية لها تبعــات صحيــة واقتصادية كارثية 

، إلــى جانــب عــدم نجاعــة 
ً
ســوف تــدوم طويــال

سياسة مجابهتها.
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االحتجــاج إلــى مظاهــرات جماهيريــة واســعة مصحوبة بضجيــج هائل، 

ولــم تعــد مظاهرات هادئة مســاملة كما كانت. ومتيزت أســاليب االحتجاج 

بكونهــا فردية مبتكرة تأخذ صفــة املهرجانية أحياًنا إضافة إلى املظاهرات 

واالعتصامات واملسيرات بشكلها املألوف.6

انتظمــت املظاهرات أســبوعًيا فــي أيام الثالثــاء واخلميس 

والســبت، وكانــت األعداد تزداد من أســبوع إلــى آخر، في تل 

أبيب وقيســاريا والقدس، وعلى اجلسور الواقعة فوق الشوارع 

الرئيســية في جميع أنحاء البالد. كما كان لالحتجاج عبر شــبكات التواصل دور كبير. يالحظ املتابع ملوجة 

االحتجاج األخيرة ازدياًدا في قوة هذه الشــبكات وفاعليتها، وقد انضمت إليها مجموعات نشــطة تنسق بني 

أعضائهــا عبر تطبيق الواتســاب، وتعمل على مدار الســاعة في تنظيم املظاهــرات واالعتصامات في أماكن 

كثيرة ومتباعدة عن بعضها.

قررت احلكومة في آب وأيلول 2020 مع بداية املوجة الثانية النتشار عدوى الكورونا فرض إغالق جديد اعتباًرا 

من 2٥ أيلول، بحيث مت حظر االبتعاد عن البيت أكثر من مســافة 1000 متر. ادعى املشــاركون في االحتجاجات 

واملعارضون لنتنياهو في الكنيست أن هذا الشرط جاء كي مينع املظاهرات. هذا مع العلم أن التقييدات املفروضة 

لم تشمل مصادرة احلق في التظاهر متاشًيا مع ما كان يطالب به وزراء الليكود في ذلك احلني.

 أدت القيود املفروضة على احلركة أثناء اإلغالق إلى تغيير في أسلوب االحتجاج، حيث انطلقت مظاهرات عفوية 

داخل البلدات اليهودية املختلفة متاشًيا مع التعليمات املقيدة. أدى هذا التغيير إلى ارتفاع هائل في عدد املشاركني 

في االحتجاجات، حيث ُقّدر في أسابيع معينة بنحو 200,000 شخص، توزعوا على مواقع عديدة إضافة إلى مواقع 

االحتجاج املعروفة – شارع بلفور، اجلسور ومفترقات الطرق وغيرها.7 

٢. ١  دوافع االحتجاج-: تعددت األسباب والهدف واحد 

تنوعت دوافع املشــاركني في أنشــطة االحتجاج التي تزايدت أســبوعًيا، ووصل عددهم في بعض األســابيع إلى 

عشرات اآلالف من املتظاهرين في املواقع املختلفة. 

اشتملت دوافع املشاركني في حركة االحتجاج 2020 على املطالبة بإقالة رئيس احلكومة نتنياهو بعد تقدمي لوائح 

اتهام ضده بالفســاد، واالحتجاج ضد املّس بســلطة القانون عن طريق تشويه مؤسسات فرض القانون مثل النيابة 

والشــرطة واملستشــار القضائي للحكومة، واالحتجاج ضد الفشل في معاجلة األزمة االقتصادية التي نشأت خالل 

فتــرة انتشــار وباء الكورونا، إلى جانب احتجاج فئــات مختلفة تضررت من اإلغالق العام والتقييدات مثل أصحاب 

املهن احلرة، واملطاعم، وقاعات األعراس وغيرهم.

إضافة إلى هذه القضايا البارزة، تنوعت الفئات التي انضمت إلى االحتجاجات املتواصلة، فقد أحضرت كل فئة 

أثنــاء  فرضــت  التــي  الحركــة  قيــود  ســاهمت 

مواجهــة الكورونا في تســجيل ارتفاع هائل في 

ّدر في 
ُ

عدد المشاركين في االحتجاجات، حيث ق

أســابيع معينــة بنحــو 200,000 شــخص، توزعوا 

على مواقــع عديدة، إضافة إلــى مواقع االحتجاج 

المعروفــة – شــارع بلفــور، الجســور ومفترقــات 

الطرق وغيرها. 
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همومها وحملت شــعاراتها بحيث باتت حركة االحتجاج تشــمل قضايا مثل حقوق املرأة، ومنع العنف ضد النساء، 

وسياسة خصخصة الغاز وتسويقه، وعنف الشرطة ضد األثيوبيني، وغير ذلك من القضايا.

على ســبيل املثال، كان هنالك ناشــطون ُيحركهم الســعي إلى حتقيق العدالة التوزيعية واملساواة، وضرورة 

تقدمي الدعم للفئات الضعيفة اقتصادًيا. وشارك آخرون على خلفية ما أسموه »خيانة« أحزاب كانت حُتسب في 

حينه على املركز، وعلى ما ُيصطلح على تسميته في املعجم السياسي اإلسرائيلي بـ »اليسار الصهيوني«، مثل 

حــزب كحــول لبان وحزب العمل، لناخبيهم، وانضمامهم إلى االئتــالف احلاكم مع الليكود وأحزاب احلريدمي. 

وهناك من انضم من منطلق الدفاع عن البيئة ومنع التلوث وهي مســألة ترتبط في نظر الكثيرين بالسياســات 

النيولبرالية حلكومة نتنياهو. وقد عبّرت ناشطة بيئية من قيادات حركة االحتجاج عن العالقة بني األمرين حني 

قالــت إن املناصريــن للبيئــة يتظاهرون ويعتصمون أمام منزل أو مكتب نتنياهو كما يفعلون ذلك أمام املصانع 

امللوثة، ويعرقلون عمل شركات ضليعة في تلويث اجلو والتربة )مثل مشروع كاتسا- خط أنبوب أوروبا آسيا( 

للتضامن مع َمن يعانون من التلّوث الذي تســببه مصانع تلك الشــركات. في الوقت نفســه، يتظاهر مناصرو 

البيئة في شارع بلفور، أمام املنزل الرسمي لنتنياهو ألنهم مقتنعون بوجود عالقة وثيقة بني اجلهاز السياسي 

الذي يخدم مصاحله بدل املواطنني؛ عالقة بني السياسة البيئية الهّدامة وبني الفساد. وتضيف الناشطة البيئية 

املذكورة أن نتنياهو هو مظهر ملنظومة مريضة، إنه يحكم منذ فترة طويلة ويقود سياسة هّدامة على املستوى 

االقتصادي والبيئي. 

من املالحظ في هذا الســياق أن املشــاركني بدافــع حماية البيئة يعزون األزمــات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية إلى احلكومة احلالية وسياساتها، ويتظاهرون حيث يقيم نتنياهو إضافة إلى احتجاجاتهم أمام املصانع 

واملرافق املرتبطة مبوضوع احتجاجهم، هذا بينما كانوا يكتفون في املاضي بالتظاهر ورفع الشــعارات أمام 

مصانع ومشاريع ملوثة للبيئة، أو أمام البنوك، أو مؤسسة التأمني الوطني وما إلى ذلك. هذا يعني أنهم يرون 

أن ســبب هذه اآلفات هو السياســة النيولبرالية، ويتفقون على أنه يجب توجيه جهود االحتجاج إلى إســقاطها 

وتغيير السياسات.٨

ويستطيع املتابع للشعارات املرفوعة بشكل متواصل في املظاهرات، أن يالحظ أن من بني دوافع احملتجني 

أيًضا معارضة االحتالل، جتّســد هذا الدافع في االحتجاج على قتل قوات األمن اإلســرائيلي لفتى فلسطيني 

يعانــي مــن مــرض التوّحد يدعــى إياد حالق في القدس العربيــة فــي 20 آذار 2020. وكان لهذا القتل وقع 

كبير على فئات مناصرة حلقوق اإلنســان في الشــارع اليهودي اإلسرائيلي.9 كذلك لوحظ وجود مجموعة من 

احملتجني األثيوبيني في حركة االحتجاج في 2020 من الذين شــاركوا في االحتجاج ضد قتل شــاب يهودي 

من أصل أثيوبي في ســنة 2019. وال تغيب عن أنشــطة حركة االحتجاج في مواقع االحتجاج األساسية في 

القدس الغربية وتل أبيب مشاركة عدد من النشطاء العرب، خاصة من اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، 

واحلزب الشيوعي. 
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ويالحظ أيًضا حضور نسوي كبير في حركة االحتجاج، ليس فقط من حيث أعداد املشاركات، بل من حيث القيم 

وأساليب العمل. ويظهر ذلك أيًضا من خالل الشعارات العديدة واملتنوعة التي ترفع أثناء االحتجاجات.10

وضمت حركة االحتجاج أيًضا حضوًرا لفئات من اليهود الشرقيني. لم تبدأ مشاركة متظاهرين شرقيني من بداية 

االحتجاجات حني ساد االنطباع بأنها موجهة ضد نتنياهو واستمرار حكمه، و« أوضح أحد النشطاء الشرقيني أن 

االنطباع الذي ســائد في البداية أن االحتجاج شــديد »البياض«، يندب املاضي ويحلم بالعودة إلى النخب القدمية، 

ويعتبر أن الليكود فقط هو ســبب اللعنات التي حلّت بإســرائيل. كما كان هنالك انطباع يوحي باحتقار الشــرقيني 

واعتبارهــم الســبب في وصــول الليكود إلى احلكم«.11 لكن األمــور بدأت تتغّير ببطء، وكان هنــاك ارتفاع في عدد 

الشــرقيني والشــرقيات الذين أخذوا ينضمون إلى أنشــطة االحتجاج في كل أسبوع، على الرغم من الضغوط التي 

يتعرضون لها من خارج حركة االحتجاج ومن داخلها. 

ينظر أتباع اليمني ونتنياهو إلى الشــرقيني املشــاركني في االحتجاجات على أنهم يقلدون األشــكناز ويريدون أن 

يتقربوا من الفئة السائدة في املجتمع، وأنهم يشعرون بأنهم مقربون من النخب االجتماعية. يتحدث هؤالء ويحللون 

اعتماًدا على سياسة الهوية، ويعتبرون أن الشرقيني ال ينتمون »جينًيا« إلى الفئات التي تقاوم اليمني في إسرائيل.12 

ويتبنّي من تصريحات املتظاهرين والشخصيات املركزية في تنظيم االحتجاجات أن من أبرز املواضيع التي دفعت 

الكثيرين إلى االنضمام إلى االحتجاجات املتواصلة، كانت ممارســات الشــرطة في تفريق االحتجاجات واملســيرات، 

في كل أســبوع. ومن املعروف أن هذه األســاليب شملت ممارسة العنف، والتنصت املخابراتي ومحاوالت توريط أبرز 

ناشــطي االحتجــاج في مخالفات للقانون، وحتى اســتغالل انتشــار وبــاء الكورونا لتفعيل أنظمــة حالة طوارئ متنع 

املظاهرات واالحتجاجات بصفتها مصدًرا النتشار العدوى. هذا إضافة إلى العنف الذي مّيز عمل الشرطة ضد جميع 

الفئات ومن ضمنها من ليس لها أي صلة باالحتجاجات، مثل مظاهرات احلريدمي في القدس وبني براك، ومظاهرات 

الفلسطينيني في كافة املواقع. كان جهاز الشرطة خاضًعا لسيطرة مباشرة من الوزير أمير أوحانا، الليكودي املقرب 

من نتنياهو، وأشــد املدافعني عن ضراوة، خالل فترة االحتجاجات. وقد زادت قبضة وزير األمن الداخلي على جهاز 

الشــرطة خاصة وأنه لم يعني قائًدا عاًما للشــرطة منذ سنوات بسبب خالفات داخل احلكومة حول املرشحني.13 يشار 

إلى أن الثقة بجهاز الشرطة عامة تدهورت في السنة األخيرة إلى مستويات دنيا )أنظر ادناه(.  

ادعــى املتظاهــرون علــى امتداد هذه الفترة أن الشــرطة تنتهج ضدهم سياســة عدائية، وأن ممارســاتها عنيفة 

باســتمرار، كما كان ضباط الشــرطة يشيعون أخباًرا عن شغب املتظاهرين وخططهم لإلخالل بالنظام، وكان يتبني 

عادة أن الشرطة تعتمد على أخبار كاذبة ومزيفة لإلساءة إلى االحتجاج واتهام الناشطني بالفوضوية.

وّجه املتظاهرون اتهامات إلى ضباط الشرطة املشرفني على عملها خالل املظاهرات باللجوء إلى العنف في تفريق 

االحتجاجــات كــي يتقربوا من وزير األمن الداخلي، وبخاصة املرشــحون منهم ملنصب القائد العام للشــرطة. ومن 

املعروف أن الوزير أوحانا كان من املطالبني مبنع املظاهرات أمام منزل رئيس احلكومة، ولوال املوقف الصارم الذي 

اتخذه املستشار القضائي للحكومة، لكانت الشرطة منعتها استجابة لطلب الوزير أوحانا. 14
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٣. ١  قيادة حركة االحتجاج

من الصعب اإلشارة إلى قيادة متبلورة حلركة االحتجاج في سنة 2020. ثّمة عدد كبير من الشخصيات املركزية 

في املنظمات الصغيرة املنضمة إلى احلركة يحرك األمور من وراء الكواليس بواسطة شبكات التواصل االجتماعي، 

لكنهم ليســوا إال متظاهرين عاديني في امليدان، يحمل كل منهم الشــعار الذي يؤمن به.1٥ويعتبر هذا أحد أســباب 

انتشــار االحتجاج واتســاع انتشــاره وتنّوع الفئات املشــاركة فيه. كذلك األمر بالنســبة للمنظمات املشاركة، إذ ال 

أفضلية للمنظمات الكبيرة واألقدم في االحتجاج مثل منظمة »إين متســاف« وCrime minister املؤلفة من قدامى 

حركة االحتجاج ضد الفســاد )من مدينة بيتاح تكفا(، وتنظيم »الرايات الســوداء« التي انضم إلى صفوفها أفراد 

من كافة أنحاء إسرائيل، على املنظمات األصغر حديثة االنضمام، ال من حيث حتديد البرامج واألجندات، وال على 

املستوى امليداني أو الفكري.

كان االحتجاج ُيدار وفًقا للتطورات على أرض الواقع ومتاشًيا مع رغبة اجلمهور املشارك. لم تكن هنالك منصات 

وخطابــات، وكان مبقــدور أي مشــارك أن يحمــل مكبر صوت ويقود مظاهرة أو مســيرة األمر الــذي أفرز موجات 

احتجاج بدون قيادة مركزية. يكفي أن يقوم شــخص باإلعالن عن تنظيم ما يســمونه حســب قاموس االحتجاجات 

Event عبر إحدى شــبكات التواصل لكي يتحول هذا اإلعالن إلى محرك لنشــاط قد يصل عدد املشــاركني فيه إلى 

عشرات اآلالف.

ويفيد ناشــطون مركزيون في حملة االحتجاج أن غالبية العمل التحضيري والتجنيد ألنشــطة االحتجاج جتري 

بواســطة »الواتســآب« وتطبيقــات أخــرى إليصال الرســائل. ومن ضمن شــبكات التنســيق كان هنالك مجموعات 

متخصصة ملهام معينة مثل مناقشة بعض املسائل املبدئية، وتنظيم سفريات للمتظاهرين إلى مراكز التجمع، وتوثيق 

ما يجري خالل االحتجاجات، ومتابعة عنف الشرطة والدعم القضائي للمعتقلني ومتثيلهم أمام احملاكم، واستخدام 

الفن كوسيلة لالحتجاج. وكان هناك اجتماعات تنسيق بني ناشطني مركزيني مختلفني والتي كانت عبارة عن لقاءات 

مفتوحة لكل من يريد املشاركة. أما متويل أنشطة االحتجاج فيكون بواسطة جتنيد أموال وجمع تبرعات صغيرة من 

املتظاهرين. هنالك أيًضا مجموعة أخرى لتوحيد االحتجاجات، هدفها وضع جدول زمني لتسلسل األحداث، وتنظيم 

نقــل املتظاهريــن ومــا إلى ذلك، ويجري ذلك من خالل تبادل املعلومات املتوفرة لدى كل تنظيم للربط والتشــبيك بني 

التنظيمات املختلفة وزيادة تأثير االحتجاج. وأحيانا كانت األنشطة 

الكبــرى تشــهد اقامة مقر قيــادة ميدانية للتنســيق والتواصل بني 

املتظاهرين، دون آن يعني ذلك فرض إمالءات او برامج مركزية.

إن عــدم مركزيــة االحتجــاج وتنــوع مركباتــه حــال دون وصــم 

االحتجــاج والناشــطني املركزيني فيه بصفات ســلبية، حيث بات من 

الصعب اســتمالة بعضهم إلى طرف الســلطة وتشــويه سمعة آخرين 

أو زرع متعاونــني مــع الشــرطة في صفــوف القيادة. كان الناشــط 

لم تكن هنالك منصات وخطابات، وكان بمقدور 

أي مشارك أن يحمل مكبر صوت ويقود مظاهرة 

احتجــاج  موجــات  أفــرز  الــذي  األمــر  مســيرة،  أو 

بــدون قيــادة مركزيــة. يكفــي أن يقوم شــخص 

باإلعالن عن تنظيم ما يســمونه حسب قاموس 

االحتجاجات Event عبر إحدى شــبكات التواصل 

لكــي يتحول هــذا اإلعالن إلى محرك لنشــاط قد 

يصل عدد المشاركين فيه إلى عشرات اآلالف.



183
تقـريـر "مـدار"  

2021

البارز في حركة االحتجاج هو احملامي جونني بن إســحق الذي تنبه 

اســتخدام الشــرطة لهذه األســاليب في التعامل مع حركة االحتجاج 

في 2011، عندما متت اســتمالة إيتسك شمولي الذي انتهى به األمر 

وزيًرا في حكومة نتنياهو-غانتس، باإلضافة الى الضرر اجلســماني 

الذي حلق بالناشطة البارزة في حينه، وإحدى أبرز قائدات االحتجاج 

دافني ليف. 

وفــي كل األحــوال، يبــدو أن هنالك إجماًعا بني جميع املشــاركني في االحتجاج بأن لكل فئة موضوعًا يشــغلها 

وتناضل من أجله. ولكنهم جميًعا يلتقون حول الفكرة القائلة إنه طاملا يستمر حكم نتنياهو ال ميكن التوصل إلى حل 

ألي مشكلة. وتقول ناشطة مركزية في االحتجاج أن الفروق األيديولوجية بني املجموعات كبيرة، ولكنهم يدركون أن 

هنالك مشكلة يجب معاجلتها.

٤. ١  ردود الفعل الرسمية واإلعالمية على انطالق حركة االحتجاج

عــادة، عندمــا تنطلق موجات احتجاج ذات طابع جماهيري، كما حدث في 2011 ويحدث منذ العام 2020 حتى 

اليوم، حتاول اجلهات الرســمية ووســائل إعالمها التقليل من أهميتها، إذ يعتبرونها حدًثا طارًئا يقف وراءه بعض 

املتطرفني الفوضويني أو الطوباويني أو بقايا اليسار الراديكالي. 

أشــاعت أوســاط اليمــني منذ املراحل األولى حلركــة االحتجاج احلالية أن االحتجاج ليــس حقيقًيا وصادًقا كما 

يصــور نفســه، بل هو احتجاج ممّول من قبل منظمات وجهات لهــا مصالح وأهداف يخدمها االحتجاج، مثل إيهود 

بــاراك أو حــزب يئيــر لبيد أو »الصنــدوق اجلديد إلســرائيل« )New Israel Fund(. ومن اجلديــر بالذكر أن قوى 

»يســارية« عارضــت حركة االحتجاج في بداياتهــا، واعتبرتها منقطعة الصلة بالواقــع، وأنها تخدم مصالح النخب 

القدمية وعودتها إلى احلكم.

قامــت بعض وســائل اإلعالم بالتعامل مع صور االحتجاجات احلالية وأحداثهــا بانتقائية، كأن يتم انتقاء 

املشــاهد التي تظهر االحتجاج وكأنه موجة ضد اســتمرار حكومة نتنياهو وحســب وذلك على خلفية اتهامه 

في ثالث قضايا فســاد. هذه االنتقائية التي مارســها االعالم أحيانا ســاهمت في وســم االحتجاج باعتباره 

حلظي وطارئ، وذو هدف محّدد محصور في أمر سياسي واحد. كذلك تشيع وسائل اإلعالم صورة محّددة 

للمحتجني وكأنهم مجرد مجموعات من الشبان فاقدي التجربة واخلبرة والوعي السياسي الذين انتبهوا فجأة 

إلى ما يجري، بل أن بعضهم متأثر بتجربة حمالت احتجاجية سابقة، وآخرون متأثرون مبوجات احتجاجات 

متزامنــة أو مشــابهة فــي العالــم. )وفي هذا شــبه مــع ما حدث فــي 2011، حيث أفاد كثير مــن التحليالت 

األكادميية والصحافية أن موجة االحتجاج حينها تأثرت مبظاهرات الربيع العربي وجناح االحتجاج في قلب 

أنظمة عربية في تونس ومصر وغيرها(.

يوجد إجماع بين المشــاركين فــي االحتجاج بأن 

لكل فئــة موضوعًا يشــغلها وتناضل مــن أجله، 

ولكنهم جميًعا يلتقــون حول الفكرة القائلة إنه 

طالما استمر حكم نتنياهو ال يمكن التوصل إلى 

حل ألي مشكلة.
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ومع ذلك، كانت التغطيات اإلعالمية مزعجة لنتنياهو الذي تبنى استراتيجية شعبوية في مهاجمة وسائل اإلعالم 

ودورهــا فــي تغطية االحتجاجات معتبــًرا إياها أداة في يد معارضيه.  كما واتهم الصحف وقنوات التلفزيون بأنها 

تبرز أحداث االحتجاج وتغطي املظاهرات تغطية مبالًغا فيها، ما جعلها تتحّول إلى أدوات للدعاية الفوضوية املعادية 

لــه وحلكومتــه. وكان نتنياهــو يدعي دوًما أن قنــوات التلفزيون تضخم أعداد احملتجني، مســتعملة أســاليب دعاية 

ملعارضته. وأضاف أن دليل عدائية وســائل اإلعالم ضده هو الســكوت عن التهديدات حلياته وحياة أبناء عائلته من 

طرف شخصيات مركزية في حركة االحتجاج،16 وهي ادعاءات تبنّيَ عدم مصداقيتها بعد فحص الشرطة. وكان من 

ضمن ادعاءات املقربني من نتنياهو أيًضا أن إيرانيني زيفوا صفحات إسرائيلية على شبكات التواصل لدعم حركة 

االحتجاج ضد نتنياهو بهدف إسقاط حكومته.17

من اجلدير بالذكر، أن أوساًطا من اليمني بادرت إلى تنظيم مظاهرات ملؤيدي نتنياهو في مواقع االحتجاجات 

نفســها، اتســمت بالعنف اجلسدي ضد املشاركني في أنشطة االحتجاج1٨ الذين اتهموا باخليانة. وفي أكثر من 

مــرة قامــت مجموعات من مؤيدي إحــدى فرق كرة القدم املشــهورة بعنصريتها )بيتار القــدس( باالعتداء على 

املتظاهرين بالضرب.19

في الوقت نفسه، جلأ نتنياهو وحكومته، إلى أسلوب الترضيات والتسهيالت إلطفاء شعلة االحتجاجات، كما حدث 

في احتجاجات 2011 )أنظر الحًقا( عندما بدعوة شــخصيات بارزة في احتجاجات صغيرة بؤرية على اجتماعات 

في محاولة إلرضائهم وثنيهم عن املواصلة. وفي االحتجاج احلالي حاول نتنياهو اســتعمال الطريقة نفســها، ممثلة 

بتوزيــع املنــح واملخصصــات أحياًنا للجمهور كلّه، وليس فقط للعاطلني عن العمــل، وعن طريق تخفيضات ضريبية، 

علــى الرغــم مــن حتذير املختصني بأن األمر يثقل على خزينة الدولة ويزيد العجز بصورة كبيرة. لكن من املتوقع أن 

شــدة األزمة ونتائجها الصعبة جًدا من ناحية، مع تضخم احلكومة وفشــلها وشخصية نتنياهو وقضايا فساده من 

ناحية ثانية، سوف يصعب على نتنياهو النجاح في أسلوب الترضية إلخماد االحتجاج.20

٥. ١  بين احتجاج العام  ٢٠١١ واحتجاج العام ٢٠٢٠ 

إضافة إلى ما تطرقنا إليه أعاله حول التشابه واالختالف بني حركة االحتجاج في 2011 و2021، سوف نلخص 

هنا مقارنة أجراها حول هذا األمر البروفســور مناويل طراخطنبرغ، وهو عالم اقتصاد إســرائيلي وسياسي شغل 

عدة مناصب في احلقل االقتصادي، وله صلة وثيقة بحركة االحتجاج في سنة 2011، حيث عّينه نتنياهو، في شهر 

آب 2011، ليرأس »جلنة التغيير االقتصادي- االجتماعي« )املعروفة باســم جلنة طراخطنبرغ(، بهدف البحث عن 

حلول لضائقة غالء املعيشة في إسرائيل. يقول طراخطنبرغ متطرًقا إلى دوافع االحتجاج وأساليبه: »من بعيد، تبدو 

االحتجاجــات واحــدة، ولكننــا إذا اقتربنا منها وتعمقنا في التفاصيل، جند أن اليــأس الذي يعتري احملتجني ليس 

اليأس نفسه الذي كان، والشعارات ليست نفسها، كما أن الغضب العصي على الضبط ليس نفسه«.21حسب رأيه، 

في 2011 كان الشعار األساسّي أو املوّجه »الشعب يريد عدالة اجتماعية«، أما في 2020، فأصبح مطلب العدالة 
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االجتماعيــة ترًفــا ليــس هنالك من يحلم به، وحلت محله مطالب ذات ســقف منخفض، مثل ضمان أبســط مقومات 

احلياة. في 2011 كان املعطى الذي يقلق الناس هو ارتفاع أسعار البيوت، أما اليوم في 2020 فهو عدد املرضى 

املوصولني بأجهزة التنفس في املستشفيات، وفي بيوت املسنني، وفي بيوتهم املنهارة اقتصادًيا.22

 في فترة احتجاج 2011 كان الوضع االقتصادي إلسرائيل على مستوى الكلي )macro( مزدهًرا إلى حد ما، وكانت 

نســبة النمو االقتصادي مرتفعة، على الرغم من أنه على مســتوى الصغري )micro( كانت العائالت الشــابة تعاني من 

غالء املعيشــة وضائقة في أســعار الســكن والسلع األساســية.23 أما خالل احتجاجات 2020 فإن األوضاع االقتصادية 

العامة متردية جًدا والنمو االقتصادي في أدنى مستوياته، نسبة البطالة عالية والعجز املالي في أعلى درجاته. تثقل هذه 

الصعوبات االقتصادية كاهل سكان الدولة جميعهم، وتترك آثاًرا سلبية على األسر واألفراد جميعهم.24 وفي في 2011، 

كانــت هنالــك أجــواء متفائلة باقتراب حدوث انفراج بشــأن حتقيق العدالة االجتماعية أخيًرا: »كان ثمة شــعور بأن جيل 

الشباب يأخذ مصيره بيده، ويحقق مكاسب في مجال سد الفجوات االقتصادية وحتسني الظروف االجتماعية عامة. أما 

اليوم فهنالك شعور باليأس والعجز والفقدان، على املستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية«.

وعــن نتنياهــو نفســه كرئيس للحكومة في 2011 وفي 2020، يقول طراخطنبــرغ الذي عمل إلى جانبه إنه ليس 

الشخص نفسه. فبينما كان في 2011 يركز جهوًدا لدفع الشؤون األمنية والسياسية قدًما، فأن نتانياهو اليوم يعتبر 

شــخص مالحق قضائًيا، منقطع الصلة بالواقع، عنيف، يكّرس كل جهوده لهدف واحد فقط هو البقاء في الســلطة. 

تتضاعف خطورة شخص كهذا في ظل األزمة اخلانقة التي حلت على إسرائيل اآلن.2٥

٦. ١  بؤرة احتجاجات أخرى- الحريديم في فترة الكورونا

بالتوازي مع بروز حركة االحتجاج واتســاع أنشــطتها، ظهرت بؤرة احتجاجات وصدامات أخرى أنتجها واقع 

مواجهة وباء الكورونا، جرت وقائعها في أحياء وبلدات احلريدمي. تعود أســباب التوتر اجلديد مع إلى ما أشــاعته 

وســائل اإلعــالم وبعــض اجلهات الرســمية، فيما يتعلــق بالتجاهل املتعمــد للحريدمي خلطط لتفــادي العدوى وذلك 

بســبب انصياعهم لقياداتهم الدينية التي ال تهتم بالكوارث الدنيوية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد املصابني باملرض 

فــي أوســاط احلريدمي بشــكل كبير فــي مدن مثل القدس وبني بــاراك وبيتار عيليت وغيرها وخلــق بالتالي صعوبة 

إضافية في السيطرة على انتشار العدوى في إسرائيل عامة. عّزز االرتفاع في وتيرة انتشار العدوى بني احلريدمي 

وتصويرهم كمصدر لنشــر العدوى في تطور اخلطاب العام املعادي للحريدمي في املجتمع اإلســرائيلي وفي أوساط 

العلمانيني خاصة، وتسبب برد فعل رافض ومناكف من جهتهم. وساهم هذا املنحى في قيام قوات الشرطة بالتعامل 

بعنف مبالغ فيه مع احلريدمي واعتقال العشــرات.26 وقد اســتمرت هذه املواجهات فترات طويلة، ال ســيما في فترة 

اإلغالق الثاني، ما أحلق ضرًرا مبســتوى التضامن االجتماعي الذي كان ضعيًفا أصاًل، وعرقل املســاعي لتقريب 

املجتمع احلريدي من املجتمع اإلســرائيلي عامة وتأقلم املجتمعني للعيش مًعا. من اجلدير بالذكر أن هذه املســاعي 

كانت حتقق بعًضا من أهدافها وإن كان ببطء متوقع.27
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من املهم اإلشــارة إلى أن اجلمهور احلريدي ليس وحدة واحدة 

متجانســة تتصرف حســب تعليمات قيادة دينيــة مركزية، بل هناك 

تيــارات ومدارس وقيادات دينيــة تختلف في تعصبها املذهبي وفي 

أســاليب تعاملها، وفي درجة واقعية تعاملها. فمنذ بداية اخلطوات 

العمليــة ملكافحــة الكورونــا كان هناك تفاوت فــي القيود املفروضة 

على التجمعات احلريدية وفي درجة اســتجابتها لهذه القيود، مثاًل، 

فــي مــا يتعلق بالتعليم الديني فــي املدارس الدينية على اختالف أنواعها وفي أماكن العبادة، لم يتم التشــديد على 

االلتــزام باملخططــات التــي وضعتها احلكومة ملنع العــدوى، في حني كان االلتزام أفضل فــي مجاالت ال عالقة لها 

بالدين مباشرة.

أسباب عدم االلتزام بتعليمات وزارة الصحة مختلفة، فيما يلي  أهمها:28

أســباب دينية تتعلق بأهمية التعليم الديني، فمدارس تعليم التوراة واملدارس الدينية وأماكن الصالة   .1

تشــكل مركــز حياة املجتمــع احلريدي أينمــا ُوجد، وحتظى بقيميــة دينية وأخالقيــة، حتى أن بعض 

التيارات احلريدية تعتبرها األســاس الذي يقوم عليه الوجود االجتماعي. ولعل هذا األمر حتديًدا هو 

مــا جعــل بعض أهم القيــادات الدينية تصرح بأن مواصلة عمل هذه املؤسســات الدينية هي الطريقة 

األفضل ملنع الوباء.

فرضت تعليمات وزارة الصحة ملنع العدوى ومجابهة الوباء قيوًدا على منط احلياة الديني وعلى االلتزام بتعاليم   

الشــريعة وتأدية الفــروض الدينية، وطلبت االمتناع عن الصالة اجلماعية فــي الكنيس والذهاب إلى حمامات 

الطهارة واملشاركة في طقوس دينية أخرى، األمر الذي يعّد انحراًفا وفق منط احلياة الديني املتزمت ال ميكن 

قبوله، ما أدى إلى خروقات مستمرة وإلى صدامات حادة.

أســباب متعلقــة باملوقــف من الدولة؛ فمــا زال املجتمع احلريدي يتصرف إزاء الدولــة كمجتمع منغلق على   .2

نفســه ثقافًيا، مع درجة من العدائية والتشــكك مبؤسسات الدولة، ال سيما عندما يتعلق األمر بفرض قيود 

علــى منــط احلياة الديني وعلى معاهد تعليم التوراة، كما حدث خالل انتشــار الوباء. فالقيادات الدينية لم 

تتعامــل مــع هذه التعليمات باعتبارها خطــوات للحفاظ على صحة احلريديني العامة. من ناحية ثانية، أدت 

مواصلة التحريض على احلريديني )وعلى الفلسطينيني في إسرائيل( من طرف وسائل اإلعالم ومؤسسات 

الدولة باعتبارهم أحد املصادر الرئيســة النتشــار العدوى، كما ذكرنا أعاله، إلى زيادة التوتر بني قيادات 

احلريديني وبني الدولة.

كان مستوى وعي اجلمهور احلريدي بخطورة الوباء ووتيرة انتشاره أقل من مستوى الوعي لدى اجلمهور   .3

اإلســرائيلي عامة، ألن اجلمهور احلريدي ال يســتعمل بكثرى وســائل االتصــال اإللكترونية على أنواعها. 

الحريدييــن  علــى  التحريــض  مواصلــة  أدت 

)وعلى الفلسطينيين في إسرائيل( من طرف 

وسائل اإلعالم ومؤسسات الدولة، باعتبارهم 

أحــد المصادر الرئيســة النتشــار العــدوى، إلى 

زيــادة التوتــر بيــن قيــادات الحريدييــن وبين 

الدولة.
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جعلــت هــذه احلقيقة صناع القــرار في أوســاط املجتمع 

احلريدي غير مطلعــني على خطورة املرض واإلحصائيات 

املتعلقة بانتشــاره، ما ســاهم في تعاملهم معه بشــيء من 

اإلهمال.

صّعبــت طبيعة احليــاة احلريدية املتميــزة باالكتظاظ داخل   .4

البيــوت واالحيــاء في مواجهة تفشــى الكورونا، خاصة في 

ظــل االنتقــال إلــى التعليــم عن بعــد. كما أن الفقــر وعدم 

اســتعمال اإلنترنت والهواتف الذكيــة في البيوت احلريدية، 

وال ســيما من طرف األوالد، قد ســاهم في أفشــال عملية 

التعليــم حســب تعليمــات وزارة املعــارف ووزارة الصحــة 

وتقليــل جــودة التعليم. فــي املقابل، شــاَع أيًضا أن إغالق 

املدارس الدينية لألطفال والشــبان دفع بهم إلى الشــوارع وإلى بروز أمناط ســلوكية مرفوضة من قبل رجال 

الديــن، وهــو مــا دفعهم إلى املطالبة بضرورة فتح املــدارس الدينية بذريعة منع ضيــاع أبنائهم، األمر الذي 

يتعارض مع القيود العامة.

ُيضاف إلى هذا كلّه، أن فترة أزمة الكورونا كانت حلبة لتوتر داخلي بني القيادات الدينية التقليدية   

املتشــددة التي تعتبر نفســها حارســة للماضي احلريــدي الطهراني، وبني القــوى احلريدية األكثر 

عصرية التي حتاول الدفع باجتاه التأقلم مع متطلبات احلياة في املجتمع اإلســرائيلي عامة. دفعت 

أجــواء التوتــر هذه القيادات التقليدية إلى التشــديد على منط احلياة الدينــي حتى لو أدى ذلك إلى 

التصادم مع الدولة.

٧. ١  العالقات بين الحريديم والمجتمع اإلسرائيلي بعد الكورونا

يجمــع الباحثون اخلبراء املختصني في شــؤون املجتمــع احلريدي على أن الرفض العلني ملرجعيات دينية 

واســعة التأثيــر مثــل الرابي كانييبســكي 29 لألنظمــة التي فرضتها الدولــة ملجابهة الوبــاء ال يجب اعتباره 

عصياًنا َمَدنًيا. فما يبدو على أنه ظهور ملالمح العصيان ميكن أن يتطور الى أســلوب عمل سياســي مقبول 

فــي املســتقبل. أمــا في الوقت احلالي فإن احلريديني ال يريدون التمرد علــى الدولة، وال يوجد في برنامجهم 

املســتقبلي نّية لذلك، بل أنهم، حســب الرأي الســائد في إســرائيليقومون بدور أساسي في احليز العام في 

إســرائيل، ولــو من وجهة نظــر دينية، ويتأقلمون مع ضــرورات احلياة في مجتمع إســرائيل.30مع ذلك، من 

املرجح أن تترك هذه الفترة شوائب فيما يتعلق بالعالقات بني احلريدمي وبني املجتمع اإلسرائيلي عامة وبينهم 

وبني الدولة، تعرقل سيرورة التقرب بني هذه األطراف.

ــا. ولد لعائلة مميزة 
ً

ُيعــرف بـ »وزير التوراة« أيض

مــن كبار الحاخامات وقــادة المجتمع الحريدي. 

منــذ العــام 2012 بــدأ بالقيــام بــدور أكبــر فــي 

قيــادة الجمهــور الحريــدي، مــع التركيــز علــى 

الجمهــور الليتوانــي وحــزب »ديغــل هتــوراة«، 

القضايــا  مختلــف  فــي  استشــارته  ؤخــذ 
ُ

وت

الخاصــة بالمجتمــع الحريــدي، لكنــه ال يتدخل 

فــي السياســة، وُيعتبــر حالًيــا الزعيــم الروحي 

لحزب »ديغل هتوراة« ومرجعية دينية واسعة 

التأثير.31

الحاخام حاييم كانيفسكي )1928- (
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٢.  مؤشر الديمقراطية وتدهور العالقة بين الدولة والمجتمع

١. ٢  مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية في العام ٢٠٢٠  ٣١

يعتمد مؤشر الدميقراطية للسنة احلالية، على نحو استثنائي، على 3 استطالعات أجريت في فترات مختلفة بسبب 

تســارع األحــداث والتطورات التي رافقــت أداء احلكومة في مجابهة وباء الكورونــا ونتائجه الصحية واالقتصادية 

واالجتماعية.  لعل املهم في نتائج مؤشر الدميقراطية للعام احلالي أنها تعكس ما يحدث في إسرائيل من تطورات 

على مستوى املجتمع وعالقته بالدولة في حاالت أزمات حادة ال عالقة لها باحلروب واألمن. فيما يأتي سوف نتطرق 

إلى تفاقم األزمات االجتماعية داخل إسرائيل من خالل تلخيص نتائج املؤشر.32 

٢. ٢  انخفاض في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة

بناء على معطيات املؤشر في العام 2020، هنالك هبوط حاد في 

ثقة اجلمهور مبؤسســات الدولة مقارنة بالســنوات السابقة. وللمرة 

األولى، يطال الهبوط مؤسســات كانت حتظى عادة مبســتوى عاٍل 

من ثقة اجلمهور مثل اجليش ومؤسسة رئاسة الدولة.  

طــرأ في الســنة األخيــرة انخفاض ضئيل في مســتوى الثقة 

باجليــش بني اليهود، إذ انخفض املســتوى من 90٪ في الســنة 

املاضية إلى ٨2٪ في ســنة الكورونا، إال أن هذا املســتوى يبقى 

عاليــا فــي الوقت احلالي. كذلــك األمر بالنســبة لألجهزة األمنية 

األخرى في الدولة كما تبنّي من اســتطالع مؤشــر األمن القومي 

الــذي أجراه معهد االمن القومي االســرائيلي مؤخًرا، وفيه ظهر 

أن نســبة الثقة باجليــش وباقي أجهزة املخابــرات بقيت مرتفعة 

نسبًيا، في حني كان هنالك تراجع في الثقة باملؤسسات السياسية 

والقضائية وباحملكمة العليا.33 

مؤشر الديمقراطية هو مشــروع بحثي يقوم به 

مركــز »ويتربــي« ألبحاث الــرأي العام والسياســة 

منــذ  للديمقراطيــة  اإلســرائيلي  المعهــد  فــي 

18 عاًمــا. حســب تعريــف المعهــد، فــأن بحــث 

تقييــم  إلــى  يهــدف  الديمقراطيــة«  »مؤشــر 

وضــع الديمقراطيــة اإلســرائيلية، ورصــد تقييم 

المواطنين في إســرائيل ألداء مؤسسات الحكم 

ومدى ثقتهم بها، ومســتوى التضامن الداخلي 

فــي المجتمــع، ومــا هــي التصدعــات والتوترات 

األبــرز في أوســاطه، ومــا هو وضــع الديمقراطية 

فــي إســرائيل مقارنــة بــدول أخرى. هــدف جمع 

المعلومــات وتحليلهــا هــو رصــد نقــاط القــوة 

والضعــف والعمــل على تحســين أوضــاع الدولة 

اليهودية باعتبارها دولة ديمقراطية 

مؤشر الديمقراطية
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الشكل رقم )٩(: ثقة الجمهور اإلسرائيلي بمؤسسات الدولة خالل العام ٢٠٢٠

أمــا بالنســبة ملنصــب رئيس الدولة، الــذي يعتبر عادة منصًبا رمزًيا يجّســد تضامن املجتمع اإلســرائيلي، فقد 

انخفض مستوى ثقة اجلمهور به من 71٪ في السنة املاضية إلى63٪ 66٪ في مؤشر 2020. 

كمــا ان هنــاك انخفاض في الثقة باملؤسســات الرســمية التي كانت تعتبر، في نظــر الكثيرين، حيادية من 

الناحية السياسية، وتخدم جميع املواطنني اليهود على األقل بصورة متساوية واملوضوعية ووفق املعايير املهنية، 

مثل اجلهاز القضائي ممثاًل باحملكمة العليا، واملستشار القضائي للحكومة والنيابة. فمثاًل، طرأ انخفاض على 

مســتوى الثقة مبحكمة العدل العليا إلى نحو ٥3٪ فقط. يشــار هنا إلى أن احملكمة العليا واجلهاز القضائي 

عامة يشــهدان انخفاًضا متواصاًل في ثقة اجلمهور، ال ســيما في السنوات األخيرة، جّراء الهجوم الذي شنته 

حكومات اليمني املتتالية على اجلهاز القضائي برمته، ألسباب سياسية، وكذلك بسبب هجوم نتنياهو ومقربيه  

على  اجلهاز القضائي وتصويره وكأنه أداة سياســية تخدم املعارضني حلكم الليكود، وذلك ألســباب شخصية 

تتعلــق مبلفات الفســاد التي تــورط بها. وتوضح نتائج املؤشــر 

أن مســتوى الثقة بهذه املؤسســات متأثر بشــكل كبير ومباشر 

باملواقف السياســية. فعنــد فحص توزيع إجابات املســتجوبني 

حســب انتماءاتهم السياســية، كانت هناك فروًقا كبيرة بني ثقة 

مناصريــن حزب »العمــل« وحركة »ميرتس« )وهم ُيســمون في 

القاموس السياســي اإلســرائيلي بـ »اليســار الصهيوني«، وما 

بني ثقة احملســوبني على معســكر اليمني )ويشــمل هذا تيارات 

في أحزاب الوسط والليكود واألحزاب الدينية والقومية املتحالفة 

ُسجل انخفاض في نسبة من يعتبرون إسرائيل 

ــا يطيــب العيش فيــه. ففي حزيــران 2020، 
ً
مكان

وبــاء  اختفــاء  تفــاؤل بشــأن  عندمــا كان هنــاك 

الكورونــا، أجــاب 76% مــن المســتجوبين بنعم، 

لكن هذه النســبة تراجعت إلى 64% في تشرين 

ا في نسبة من يعتبرون 
ً

األول. وسجل تراجع أيض

أوضاعهم الشــخصية جيدة أو جيدة جًدا )%61( 

في مؤشر 2020 مقابل 80% قبل سنتين.
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معه(. مثاًل، تنخفض نســبة الثقة باحملكمة وباجلهاز القضائي في أوســاط اليمني اإلســرائيلي إلى 3٨٪، وبني 

املتدينــني القوميــني إلــى 20٪، وبــني املتدينني احلريديني إلى 7٪. كذلك األمر بالنســبة للمستشــار القضائي 

للحكومة، حيث مســتوى الثقة العام بهذه املؤسســة هو 42٪، ينخفض في أوســاط اليمني إلى 33٪، ويصل 

في أوســاط احلريديني إلى 1٥٪، وهذا متأثر في املقام األول بقضايا فســاد نتنياهو ومثوله أمام احملاكم. وال 

تقتصر هذه الظاهرة على اجلهاز القضائي وحســب. ويشــير هذا االنخفاض في مســتوى الثقة مبؤسســات 

الدولة لدى »اليمني« الى أن أتباعه يرون أن هذه املؤسســات منحازة أيديولوجيا، مما يحولها من مؤسســات 

حيادية إلى مؤسســات ذو دور في احللبة السياســية. يشكل هذا األمر خطورة كبيرة على استقرار أي نظام، 

ال سيما إذا جاء على خلفية تصدعات دائمة كما هو احلال في املجتمع اإلسرائيلي.

وفي 2020، حظيت املؤسسات السياسية )الكنيست واحلكومة واألحزاب( بأقل مستوى من الثقة، فمستوى الثقة 

باحلكومة هو 2٥٪، وتراجع مســتوى الثقة بالكنيســت بشكل هائل بني شــهري حزيران وتشرين األول من 2020، 

مع الفشــل في مجابهة موجة الكورونا الثانية، حيث انخفض من 32٪ إلى 21٪، وانخفض مســتوى ثقة اجلمهور 

باألحزاب من 17٪ في حزيران 2020 إلى 14٪ في تشــرين األول من الســنة نفســها، وهو مستوى ثقة متدٍن جًدا. 

أما مســتوى الثقة بني املســتطلعني العرب، فقد أظهرت مســتويات ثقة أقل بشكل طفيف. أما مستوى الثقة بوسائل 

اإلعالم، وهي تلعب دوًرا بالغ األهمية في تشكيل إدراك الفرد ملا يدور حوله، فكان منخفًضا جًدا )33٪ عند اليهود 

و3٥٪ عند العرب(.34  

انخفــض مســتوى ثقة اإلســرائيليني برئيــس احلكومة أيًضا بشــكل حاد خالل العــام 2020، متأثًرا بعدة 

عوامــل، أبرزهــا أزمة الكورونا وإســقاطاتها على الصعيد الصحي واالجتماعــي واالقتصادي.  فعند املقارنة 

بني نتائج مســتوى الثقة في نيســان 2020 ثم في األســبوع األول من حزيران 2020 ثم متوز 2020، نالحظ 

انخفاًضــا حــاًدا فــي الثقة برئيس احلكومة الذي قاد مســألة معاجلة أزمة الكورونا علــى األصعدة كافة، فقد 

انخفضت نســبة من يولونه الثقة من ٥7.٥٪ في بداية نيســان إلى 47٪ في حزيران، ثم إلى نســبة منخفضة 

جًدا وغير مسبوقة هي 29.٥٪ في متوز. وبشكل عام، يتضح من االستطالعات املتأخرة التي أجراها املعهد 

اإلســرائيلي للدميقراطية بعد الصدمة التي تلقاها اجلمهور خالل املوجة الثانية النتشــار الوباء، أن مســتوى 

الثقــة باحلكومة ورئيســها وباملؤسســات املوكل بها معاجلة أزمة الكورونا )مثل املســؤولني فــي وزارة املالية، 

ووزارة الصحــة وغيرهــم( قــد انخفض بشــكل ملحوظ. يتبني من قياس هذا املؤشــر للمشــاعر الســائدة بني 

اجلمهــور )وليــس املواقــف( فيما يتعلق بالنجاح والفشــل في معاجلة أزمة الكورونــا، أن خيبة األمل، وبعدها 

الغضب، هما الشعوران األبرز لدى اجلمهور بكافة شرائحه.

وانخفض مســتوى الثقة بالشــرطة في االستطالعات امللحقة مبؤشر الدميقراطية إلى نحو 43٪، أما في أوساط 

احلريديني فتنخفض هذه النســبة إلى 17٪ فقط، وهي نســبة منخفضة جًدا ميكنها أن تســاهم في تفسير الصدام 

الدائم بني الشرطة والشارع احلريدي، ال سّيما في أيام اإلغالق خالل أزمة الكورونا.3٥



191
تقـريـر "مـدار"  

2021

وكان جهاز الشرطة اإلسرائيلي قد تعرض النتقادات الذعة من أطراف مختلفة، سواء من احلكومة ورئيسها أو 

من املواطنني الذين اعتبروا الشرطة أداة تنفذ أوامر الليكود وسياسة الوزير أوحانا املقرب من نتنياهو في تعاملها 

مع حركة االحتجاج. هذا طبًعا إضافة إلى الصورة التي أحاطت بالشــرطة باعتبارها مســؤولة عن فرض إغالقات 

الكورونا التي راح ضحيتها الكثيرون على املستوى االقتصادي )أصحاب املصالح املقفلة.. إلخ(. 

حصلت الشرطة على تقييم سيء عن عملها في مواضيع شتى، ولكن التقييم األسوأ الذي حصلت عليه كان في 

مجال مجابهة العنف داخل األســرة، في املجتمع اليهودي. أما لدى العرب، فكان التقييم األســوأ في مجال مجابهة 

اجلرميــة املنظمــة. اعتبرت غالبية اليهود والعرب، وإن كان ذلك بتفاوت ملحوظ )67٪ مقابل ٨2٪ على التوالي(، أن 

الشرطة تواجه اإلجرام في الشارع اليهودي بصورة جذرية أكثر من املجتمع العربي.36

وأفــادت نتائج اســتطالع أكادميي شــامل أجرته باحثات مــن معهد علم اجلرمية في اجلامعة العبرية بتســجيل 

انخفاض حاد في مكانة الشرطة، وفي الثقة التي يوليها لها اجلمهور، خالل فترة اإلغالق الثاني ملجابهة الكورونا. 

فقد انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن عناصر الشرطة يعملون بنزاهة أثناء فرض أنظمة الطوارئ إلى 3٨٪ فقط. 

وتؤكد الباحثات في استنتاجاتهن أن املوقف من الشرطة تدهور ليس فقط بسبب أدائها املتعلق مبواجهة الكورونا، 

وإمنا أيضا نتيجة أدائها في أمور أخرى. 

احلريدمي: جتاذب حاّد بني مرّكب الدميقراطية ومرّكب اليهودية.  )إ.ب.أ(
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الجدول رقم )١٣(: الموقف من أداء الشرطة اإلسرائيلية في أثناء تفشي فبيروس كورونا.

أثناء اإلغالق الثانيأثناء اإلغالق الثانيأثناء اإلغالق األولأثناء اإلغالق األولاملوقف من جهاز الشرطة اإلسرائيليةاملوقف من جهاز الشرطة اإلسرائيلية

19٪34٪موافقون أن الشرطة اتخذت قرارات صحيحة جتاه املواطنني

26٪41٪موافقون أن الشرطة تهتم مبستوى حياة املواطنني ورفاهيتهم

16٪24٪موافقون أن الشرطة تتعامل بشكل متساٍو مع املواطنني جميعهم

19٪31٪موافقون أن الشرطة تتعامل معهم بشكل الئق وعادل

أما عن الفساد، فيتضح من املؤشر أن قرابة ٥٨٪ من اإلسرائيليني يعتقدون أن السلطة في إسرائيل فاسدة. أما 

إذا فحصنا توزيع اإلجابات في أوساط اليهود، فاملوقف الذي يعتبر السلطة فاسدة شائع جًدا في أوساط اليسار 

)٨7.٥٪(، ثم في املركز )74٪(، أما في اليمني فتنخفض النسبة إلى ٪43.

الشكل رقم )١٠(: الشعور باالنتماء للمجتمع اإلسرائيلي وقضاياه بين العرب واليهود في العام ٢٠٢٠

فيمــا يتعلــق بالدميقراطيــة في إســرائيل، فقــد صرح ٥3٪ مــن اجلمهور في إســرائيل أن هنالك خطــرًا يهدد 

الدميقراطية، وهو استمرار ملوقف مشابه منذ سنوات سابقة. لكن ثّمة فرق بني اليهود والعرب فيما يتعلق بتقييمهم 

للخطر الذي يهدد الدميقراطية، فقد وجد املؤشر أنه في حني وافق ٥0٪ من اليهود على املقولة بأن الدميقراطية في 

إسرائيل تواجه خطًرا شديًدا، وصلت هذه النسبة بني العرب إلى ٪73.

أما فيما يتعلق مبسألة كون مؤسسات الدولة تتعامل بشكل دميقراطي مع املواطنني العرب فقد تبني أن 6٥٪ من 
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اليهود مقابل 3٥٪ من العرب يعتبرون النظام في إسرائيل دميقراطًيا جتاه املواطنني العرب. هنا جتدر اإلشارة إلى 

أن نســبة العرب الذين يعتبرون النظام دميقراطًيا في تعامله مع العرب انخفضت بنســبة 10٪ في السنوات الثالث 

األخيرة. في ذات الســياق، َيعتبر 76٪ من احملســوبني على معسكر اليمني بأن النظام اإلسرائيلي دميقراطًيا جتاه 

العرب، مقابل ٥9٪ من تيار املركز و34.٥٪ من احملســوبني على ما يســمى »اليســار«. يبنّي هذا التوزيع لألجوبة 

حســب التوّجه السياســي بشــكل واضح أن هناك اختالًفا هائاًل في فهم الدميقراطية، وأن املوقف من الدميقراطية 

وتفسيرها هو شأن ذاتي. 

من ناحية ثانية، كشــف املؤشــر عن أن نحو 7٥٪ من العينة اليهودية صرحوا بأن القرارات املصيرية في شؤون 

السالم واألمن يجب أن تتخذ بأغلبية يهودية فقط. وإذا نظرنا إلى توزيع النسب لدى املستجوبني اليهود حول هذا 

األمر فنجد أن ٨7٪ من معســكر اليمني و71٪ من معســكر املركز يرون األمر كذلك، في حني تنخفض النســبة إلى 

39٪ في معسكر ما يسمى اليسار الصهيوني.

وفيما يتعلق بالتوترات األساســية في املجتمع اإلســرائيلي، أظهر املؤشــر أن التوتر بني اليمني وبني »اليســار« 

السياسي احتدم في السنوات األخيرة حتى أصبح األقوى منذ سنوات. فاخلالف بينهما اليوم ال يقتصر على املوقف 

من التعامل مع االحتالل واالستيطان وحل القضية الفلسطينية بل يتعدى ذلك إلى اخلالف حول تعريف الدميقراطية 

واملوقف من كل الشؤون الداخلية للمجتمع داخل إسرائيل. 

الجدول رقم )١٤(: التوتر األهم في المجتمع اإلسرائيلي حسب وجهة نظر اإلسرائيليين المستطلعين في عينات

»مؤشر الديمقراطية ٢٠٢٠- )بالنسبة المئوية(.
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وفــي صلــة مع اتســاع التصدع السياســي األيديولوجي بني اليهــود، ميكن أيًضا أن نفهم الفــروق في إجابات 

املســتجوبني على الســؤال حــول التوازن بني مرّكــب الدميقراطية ومرّكــب اليهودية في دولة إســرائيل، فقد أجاب 

41.٥٪ من اليهود و76٪ من العرب أن املركب األول هو الطاغي. وإذا أخذنا إجابات احلريديني واملتدينني القوميني 
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من بني املستجوبني فسوف نرى بوضوح أن رأيهم مختلف، إذ يرى 72٪ من احلريديني و٥0٪ من املتدينني القوميني 

أن مركب الدميقراطية أقوى من مركب اليهودية.

وفي هذه الســنة اُســجل انخفاض في نسبة من يعتبرون إسرائيل مكاًنا يطيب العيش فيه. ففي حزيران 2020، 

عندما كان هناك تفاؤل بشــأن اختفاء وباء الكورونا، أجاب 76٪ من املســتجوبني بنعم، لكن هذه النســبة تراجعت 

إلى 64٪ في تشــرين األول. وســجل تراجع أيًضا في نســبة من يعتبرون أوضاعهم الشخصية جيدة أو جيدة جًدا 

)61٪( في مؤشر 2020 مقابل ٨0٪ قبل سنتني.

بالنســبة لتقييــم الوضع االقتصادي إلســرائيل، هنالك انخفاض حاد فيمن يعتبــرون الوضع جيًدا )37.٥٪ في 

2020 مقارنة بـ ٥0٪ في الســنة التي ســبقتها(. وقال 76٪ من املســتجوبني أن إســرائيل تهتم بأمن مواطنيها، 

فــي حــني أجــاب 31٪ فقط إنها تهتم برفاهيتهــم االقتصادية واالجتماعية.  جاء هذا طبًعــا نتيجة تردي األوضاع 

االقتصاديــة جــراء اإلغالقــات املتكررة في فترة انتشــار الكورونا، وقــد رافق هذا الترّدي شــعور دائم بأن هنالك 

اقتسامًا غير متساٍو للهموم واألعباء االقتصادية التي نتجت عن ذلك.

٣. ٢  انخفاض مؤشر الديمقراطية يترافق مع أزمة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة

تضح أزمة الثقة بني املجتمع اإلســرائيلي والدولة من خالل مؤشــر املناعة الذي يصدر ســنوًيا منذ ســنة 2017 عن كلية 

تــل حــاي بالتعاون مع قســم صحة اجلمهــور في جامعة تل أبيب37 . يذكر أن املؤشــر يفحص جوانب أساســية، مثل الثقة 

مبؤسسات الدولة، مستويات القلق واالكتئاب العام، الروح املعنوية، املناعة الوطنية، املناعة الشخصية والشعور باخلطر.

ويشير مؤشر املناعة أن هنالك انخفاًضا حاًدا في الشعور باملناعة القومية واملناعة الشخصية، والثقة باحلكومة 

ورئيســها، وبنســبة األمــل بني اجلمهــور عامة )مع أن هذا بــدأ يرتفع في بداية العام 2021 بســبب حملة التطعيم 

الناجحــة(. واتضــح من مؤشــر املناعة أيًضا أن هناك ارتفاًعا واضًحا في نســبة الشــعور بالتهديــد األمني، وفي 

مستويات القلق واالكتئاب اجلماعي والشعور باخلطر.3٨

وبعد انتهاء موجة الكورونا األولى، ســاد شــعور بالتفاؤل بنهاية األزمة. لكن حســب البروفسور شاؤول كمحي، مسؤول 

االســتطالع الســنوي ملؤشر املناعة، فأن املوجة الثانية للكورونا أحلقت ضرًرا هائاًل مبستوى املناعة ومركباته املختلفة، مثل 

الثقة باحلكومة ورئيســها، وكذلك مبســتوى الوطنية الذي يكون عادة في أعلى مســتوياته، ال سّيما في أوقات األزمات. ومن 

شــأن انعدام الثقة مبؤسســات الدولة أن يهدد جناحها في السياســات واخلطوات التي تتبعها ملجابهة حاالت الطوارئ ألنه 

يخلق شعوًرا لدى املواطنني بأن احلكومة احلالية غير قادرة على االهتمام بحاجاتهم ومبصاحلهم فيضعف مستوى االلتزام 

بالتعليمات، وهو ما حدث في إسرائيل بالفعل في اآلونة األخيرة. وما زاد األمر تعقيًدا هو انعدام منوذج القدوة الشخصية 

بني النخب احلاكمة، وانعدام الشفافية في بعض املشاريع التي تضعها احلكومة ورئيسها.39

كما بنّي مؤشر املناعة أن االستقطاب السياسي االجتماعي وصل، خالل العام 2020، إلى مستوى غير مسبوق، 

وهو ما يثير قلق الكثيرين على املستوى اإلسرائيلي في ما يتعلق بإمكانية استمرار إسرائيل كـ«دولة دميقراطية«، 

وهذا دليل على شرخ اجتماعي غير مسبوق. 
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من بني األدلة على أهمية ظاهرة تدهور الثقة هو أن مركز أبحاث 

األمن القومي في إسرائيل، واملعروف بانشغاله بالتهديدات األمنية 

اخلارجيــة عــادة، تطرق فــي هذه الســنة إلى التطــورات الداخلية 

التــي عرضناهــا هنا كمصــدر أساســي للتهديدات علــى الوضع 

االســتراتيجي إلســرائيل )انظــروا املزيد حول هــذا املوضوع في 

فصلي امللخص التنفيذي واملشــهد السياسي(.40 ففي تقرير نشره 

هذا املركز في بداية 2021 جاء أن عدم قدرة احلكومة على العمل هو من بني أخطر التهديدات التي تواجهها الدولة 

ومواطنوها. وجاء في التقرير أيًضا »أن إســرائيل تعيش اآلن أزمة متعددة األبعاد مســتمرة منذ نحو ســنة كاملة، 

تنضاف إلى األزمة السياســية املتواصلة«. »هذه األزمة املعّقدة من شــأنها أن تزعزع أســس األمن القومي مبعناه 

الواســع، حيــث أنها تؤدي إلى ضعف أجهزة الدولة ومؤسســاتها، ما ينعكس ســلبا على عمليــات اتخاذ القرارات 

وفقدان اجلمهور لثقته باحلكومة«.41

ويبني التقرير أيًضا أن اجلمهور في إسرائيل قلق على مستقبله بسبب شؤون داخلية يعتبرها مصدر تهديد 

جــدي أكثــر من املخاطر األمنية اخلارجية،42 رمبا ألن ثقته العالية نســبيًا باجليش وبأجهزة املخابرات تهّدئ 

من خوفه بشأنها. في املقابل يزداد القلق من انخفاض القدرات على مواجهة األزمات الداخلية، مثل الفساد 

واالنقســام الداخلي، أكثر بكثير من الســنوات الســابقة.43  فهنالك شــعور بضرورة تغيير األولويات، بحيث 

تصبــح قضايــا االقتصاد واملجتمع على رأس األولويات وقبل حســابات األمــن.44 وأخيرًا، يورد تقرير معهد 

األمن القومي معطيات تدل على تراجع في مستوى التضامن الداخلي في إسرائيل، وعلى اعتبار التوتر بني 

اليمني واليســار أشــد التوترات حدة،4٥ على غرار ما توصل إليه مؤشر الدميقراطية كما ورد أعاله، في حني 

ال تعتبر التوترات بني احلريديني والعلمانيني وكذلك بني العرب واليهود وبني األغنياء والفقراء أسباًبا رئيسية 

في تراجع التضامن.46 

٣.  تأثير وباء الكورونا على ازدياد الفقر واتساع الفجوات االقتصادية االجتماعية

في أعقاب صدور التقرير البديل عن معطيات الفقر في إسرائيل،47 ظهرت تقديرات بأن األزمة االقتصادية التي أنتجها 

الوباء مثل الفجوات االقتصادية وارتفاع أعداد الفقراء ســوف تثقل كاهل الســكان لســنوات قادمة. هذه التقديرات تأتي 

على الرغم من النجاح في حمالت تطعيم السكان، واكتشاف أساليب الوقاية من خطورة الوباء وسد النواقص التي ظهرت 

مع بداية انتشــار الوباء مثل نقص في األِســّرة في املستشــفيات واآلالت املساعدة على التنفس، ونقص القوى العاملة في 

املجال الطبي مثل األطباء وطواقم التمريض.  ترتبط هذا الظاهرة بالسياسات النيوليبرالية التي تتمّيز بالتخلي عن الفئات 

ذات الدخل املنخفض وتنعكس بانكماش اإلنفاق احلكومي على اخلدمات الصحية وعلى الرفاه بشكل عام.  

وصل االســتقطاب السياســي االجتماعي خالل 

العــام 2020 إلى مســتوى غيــر مســبوق، وهو ما 

يثيــر قلــق الكثيرين على المســتوى اإلســرائيلي 

في ما يتعلق بإمكانية استمرار إسرائيل كـ«دولة 

ديمقراطية«، وهذا دليل على شرخ اجتماعي غير 

مسبوق.
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ويقــف وراء تفاقــم الفقــر في إســرائيل، إضافة إلى ما ســبق، 

التراجــع املطــرد في مكانــة املوظفني عامة، وال ســيما في القطاع 

العام، تراجع دور أجهزة الرفاه والصحة والعمل والسكن والتعليم، 

مــا ينجــم عنــه إثقال كاهــل الطبقة الوســطى والعمال والشــرائح 

الضعيفة اقتصاديًا. هذه السياسة النيوليبرالية التي تتبناها حكومة 

نتنياهو والتي تنطلق من االقتناع بأن من شــأن قوى الســوق احلر 

أن تنظم قضية العدالة االجتماعية، هي مصدر التفاوت االجتماعي 

العميق الذي ازداد خالل سنة األزمة 2020. 4٨

وما يعّمق األزمة في إسرائيل هو عدم إقرار ميزانية للدولة نتيجة 

الصراعات السياسية بني الليكود وبني حزب كاحول لفان )أزرق أبيض( الشريك في االئتالف احلاكم. ومن املعروف 

أن عدم إقرار ميزانية مينع وضع سياســات مالية مســتقبلية طويلة األمد، وخطط اســتثنائية للتعامل مع صعوبات 

طارئة، كما حدث مع انتشار الوباء.49

كما أن استمرار اإلغالقات، واالرتفاع في أعداد املصابني بالكورونا، إضافة الى السياسة النيوليبرالية للحكومة، 

وغيــاب امليزانيــة املقــّرة، أدى إلى تدهور حاد في دخل عائالت من الطبقة الوســطى التــي تعتمد على املهن احلرة، 

خاصــة التــي تقــوم على أفراد يعملون فــي مجاالت غير حيوية مثل اخلدمات الســياحية وقطــاع املطاعم واملقاهي 

والنظافة والصيانة في املرافق كافة )مئات اآلالف من العامني والعامالت(.٥0 

من نتائج الفحص الذي أجرته منظمة »لتيت« ٥1 فإن فقدان مصدر الرزق األساســي وارتفاع نســبة البطالة،٥2 

في هذه األزمة كما في املاضي، يدفع بالعائالت التابعة للدرجات الدنيا من الطبقة الوسطى إلى ما حتت خط الفقر 

الرسمي، ما يعني اضطرار أفرادها إلى التنازل عن بعض احلاجات األساسية، وإلى االضطرار إلى االعتماد على 

مساعدات األقارب وجمعيات اإلحسان لسد حاجات أساسية. 

يقدر تقرير الفقر البديل أن األزمة االقتصادية احلالية اســتطاعت خالل أقل من ســنة أن متحو نحو ٪1٥.٥ 

ممــا يعــرف بالطبقة الوســطى في إســرائيل، وأن تدفع بعشــرات آالف العائالت إلى الدرجات الدنيا على ســلم 

التدريج االجتماعي- االقتصادي، وأنه ليس من املضمون أن تعود هذه العائالت التي تأثرت باألزمة وحتولت إلى 

عائالت فقيرة إلى وضعها السابق في وقت قريب. من ناحية ثانية، من املتوقع أن تتفاقم آثار األزمة االقتصادية 

خالل العام احلالي 2021، وتصل إلى أوجها، حيث يتوقع اخلبراء االقتصاديون أن ينتقل السوق إلى حالة ركود 

ستستمر سنوات.

ويقسم البحث الذي اعتمد عليه تقرير الفقر البديل األسر في إسرائيل إلى 6 مجموعات حسب املكانة االقتصادية 

)أنظر اجلدول أدناه(. مت هذا التقسيم وفق الدخل، وحسب التقسيم املتبع في منظمة التعاون االقتصادي االوروبي 

OECD. َوَجــَد البحــث أن أزمة الكورونا أدت إلى انخفاض في دخل كل هذه املجموعات بنســب متفاوتة. فالضرر 

التقريــر البديــل للفقــر فــي إســرائيل- هــو تقرير 

يصــدر عن منظمة »لتيــت« منذ 17 عاًمــا، يتناول 

االتجاهــات المختلفــة لموضــوع الفقــر والفقــراء 

في إســرائيل، ويحــاول أن ُيقّدم معرفــة مكّملة 

لظاهرة الفقــر وفهمها من خالل دمــج البيانات 

المســاعدات  ُمتلقــي  مــن  جمعهــا  يتــم  التــي 

النــاس  وعامــة  المدنــي  المجتمــع  وجمعيــات 
بخالف التقارير اإلحصائية األخرى.48

التقرير البديل للفقر
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الذي حلق بدخل األســر ضمن الطبقة العليا كان قلياًل مقارنة مبا حلق بأســر الطبقات الدنيا. وكان الضرر األكبر 

هــو ذلك الذي حلق بالطبقة الوســطى التي تقلصت بنســبة 1٥.٥٪، كما حصل انخفــاض في التدريج االقتصادي 

لنحو 29٪ من هذه الطبقة إلى التدريج األدنى بدرجة واحدة على األقل. كذلك انتقل 37.٨٪ من الطبقة الوســطى 

املنخفضة إما إلى الطبقة الدنيا أو إلى ما حتت خط الفقر.

وأفاد التقرير البديل أن 24.6٪ من العائالت في إسرائيل أصبحت تعيش حتت خط الفقر خالل أزمة الكورونا 

مقارنة بنحو 1٨٪ قبل اندالع األزمة، أي بزيادة مقدارها 6٪ من األســر عامة، مما يعني أنه حصل ارتفاع بنســبة 

30٪ في منسوب الفقر نفسه.

جدول رقم )١٥(: تغييرات في حجم الطبقات االقتصادية أثناء األزمة )نسب تقريبية(- 

باالعتماد على تقرير الفقر البديل ٢٠٢٠، ص٢٤.

خالل األزمةخالل األزمةالطبقةالطبقةقبل األزمةقبل األزمة

٨٪الطبقة العليا٪9

12٪الطبقة الوسطى األعلى٪14

24٪الطبقة الوسطى املتوسطة٪27

1٥٪الطبقة الوسطى املنخفضة٪17

16٪الطبقة الدنيا٪14

2٥٪حتت خط الفقر٪19

ويعتبر تقرير الفقر البديل، الذي نورد معطياته هنا قبل االنتقال إلى تقرير الفقر الرسمي، أن مقياس الدخل الشهري 

يشكل مركًبا واحًدا فقط من مركبات الوضع االقتصادي لألسرة، لذلك فهو غير كاف للداللة على العوز الواقعي احلقيقي 

الذي تعاني منه األسر الفقيرة، وعلى األوضاع النفسية الصعبة التي ترافق حياة الفقر. لذلك يقيس البحث الذي يعتمد 

عليه هذا التقرير الضائقة االقتصادية بواســطة مجموعتني إضافيتني من املؤشــرات، تتناول األولى التنازالت األساسية 

التــي تضطــر العائالت إلى حتملها جّراء التدهــور في أوضاعها االقتصادية، مثل التخلّي عــن اقتناء املنتجات الغذائية 

الضرورية، التنازل عن بعض العالجات الضرورية أو عن شــراء أدوية، التأخير في دفع رســوم وضرائب إلزامية، عدم 

القدرة على ســداد الديون، التنازل عن شــراء قرطاسية وأدوات تعليمية لألوالد، التوجه إلى أطراف خارجية )مؤسسات 

حكوميــة أو جمعيــات أهلية إلخ( طلًبا للعون.٥3 أما مجموعة املؤشــرات الثانية التي يتم التطرق إليها في البحث فتتناول 

املشاعر التي ترافق األشخاص الواقعني في الضائقة االقتصادية الصعبة، أي القابعني حتت خط الفقر.٥4
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فمثاًل، فيما يتعلق بقياس مجموعة املؤشرات األولى وجد تقرير الفقر البديل أنه طرأ ارتفاع على هذه املؤشرات 

يعكس تفاقم الضائقة االقتصادية.

الشكل رقم )١١(: التنازل عن حاجات أساسية بين اإلسرائيليين في أثناء تفشي فايروس كورونا خالل ٢٠٢٠

يســتدل مــن البحث أن تدهور األحوال االقتصادية زاد نســبة احتياج ذوي الدخــل املنخفض إلى احلصول على 

دعم من أطراف خارجية بنســبة 70٪. كما تبني أن نحو 24٪ من الســكان في إســرائيل احتاجوا إلى دعم خارجي 

لكنهم لم يحصلوا عليه، إما ألنهم لم يتوجهوا إلى أي جهة أو ألســباب أخرى. 23٪ من األســر في إســرائيل أفادت 

أن وضعها االقتصادي جيد الى ممتاز خالل فترة األزمة. هذا مع العلم أن النســبة كانت 4٥٪ قبل اندالع األزمة، 

ما يدل على حدتها واتساع تأثيرها.

الجدول رقم )١٦(: تقدير لألوضاع االقتصادية أثناء تفشي فايروس كورونا- باالعتماد على معطيات تقرير الفقر البديل

خالل أزمة الكوروناخالل أزمة الكوروناقبل أزمة الكوروناقبل أزمة الكورونااحلالة االقتصاديةاحلالة االقتصادية

٥٪9٪وضع اقتصادي جيد جًدا

1٨٪36٪وضع اقتصادي جيد

43٪42٪وضع اقتصادي ُيحتمل

24٪10٪ضائقة اقتصادية غير حادة

10٪3٪ضائقة اقتصادية حادة
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يقدر تقرير الفقر البديل أن نســبة الفقر بني األســر في إسرائيل 

في ســنة 2020 ارتفعت إلى 29.3٪ من األســر )نحو ٨٥0,000( 

مقارنــة بـ 20.1٪ من األســر )نحــو ٥٨2,000 أســرة( قبل أزمة 

الكورونا، ما يعني انضمام 26٨000 أسرة جديدة إلى دائرة الفقر 

في أعقاب اندالع األزمة. 

كذاك، ُســجل اتســاع ملحوظ في ظاهرة انعدام األمن الغذائي. 

تعيش 6٥6,000 أســرة )أي بنســبة 22.6٪(  في ظروف انعدام لألمن الغذائي في إســرائيل منها 2٨6,000 في 

حالة انعدام حاد في األمن الغذائي. قبل األزمة كانت األعداد ٥13,000 و2٥2,000 على التوالي، ما يعني أن نحو 

143,000 أسرة جديدة انضمت إلى األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي منها 34,000 عائلة جديدة تعاني 

مــن انعــدام حاد في األمن الغذائي. وأوضــح التقرير ان ٨0٪ من العائالت الفقيرة قبل أزمة الكورونا، أفادوا بأنهم 

فقدوا أماكن عملهم بسبب خطوات الوقاية من الوباء.

مــن جهــة ثانية، يســتدل من تقرير الفقر الســنوي الرســمي الذي تصدره مؤسســة التأمني الوطنــي٥٥ أن هنالك 

1،9٨0،309 نسمة يعيشون حتت خط الفقر في 2020 مقابل نحو مليونني في 2019. وهذا طبًعا يثير االستغراب، 

نظًرا لالزدياد احلاد في نســبة البطالة، وانخفاض مســتوى الدخل، وارتفاع نســبة البطالة إلى ما يزيد عن 20٪ مع 

اتساع في الفجوات االجتماعية بني الفئات املختلفة وانخفاض ملحوظ في مستوى احلياة. 

لفهم هذا املعطى، من املهم أن نوضح هنا أنه حصل، خالل سنة 2020، انخفاض حقيقي في مستوى احلياة 

في إسرائيل في 2020، ما أدى إلى انخفاض في خط الفقر الذي يحدد مببالغ مالية للدخل.٥6 وعندما ينخفض 

خطــر الفقــر، يقــل عدد الفقــراء حيث يعلو فوقه كل مــن كان دخلهم يراوح حول خط الفقــر متاًما،٥7 وبذلك يقل 

عدد الفقراء، لذلك يجب التعامل مع هذا املعطى ومع التقرير الرســمي عامة بتحفظ.. يشــار هنا إلى أن التقرير 

الرسمي عن الفقر لسنة 2020 يعرض، ألول مرة، منظومتني من املعلومات عن الفقر في 2020 لضرورة التعامل 

مع التعقيدات التي أنتجتها أزمة الكورونا من ناحية، والتأخير في جمع املعلومات، وعدم استعانة التقرير، كما 

في كل ســنة، بتقارير أخرى متخصصة تصدرها مؤسســات رسمية مثل دائرة اإلحصاء املركزية، وكذلك بسبب 

تدّخل الدولة بشــكل اســتثنائي في ضمان الدخل، وتقدمي الهبات جلميع املواطنني، ودفع بدل بطالة أوتوماتيكي 

طويل األمد لكل من أخرج من سوق العمل إلجازة غير مدفوعة األجر. كذلك بسبب حصول انخفاض حقيقي في 

مستوى احلياة في إسرائيل في 2020 ما يؤدي إلى انخفاض في خط الفقر. تعتمد إحدى منظومتي املعلومات 

علــى مــا طرأ على معطيات الفقر في الظروف غير العادية والتدخل احلكومي االســتثنائي، والثانية هي منظومة 

تقديرية بناًء على معطيات السنوات األخيرة، وهي أقرب إلى الواقع. 

أما إذا نظرنا إلى املعطيات التقديرية األقرب إلى الواقع، التي سوف يبقى أثرها في السنوات القادمة، فسنجد أن 

أزمة الكورونا أدت إلى ارتفاع في نسبة انتشار الفقر بنسبة 7٪، وإلى انخفاض ملحوظ في مستوى احلياة في 2020 

تقريــر الفقــر البديــل: ارتفعــت نســبة الفقر بين 

األسر في إسرائيل في سنة 2020 إلى 29.3% من 

األســر )نحو 850,000( مقارنة بـ 20.1% من األســر 

)نحو 582,000 أسرة( قبل أزمة الكورونا، ما يعني 

انضمام 268000 أسرة جديدة إلى دائرة الفقر في 

أعقاب اندالع األزمة.
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بنســبة 4.4٪، مع العلم أن مستوى احلياة في إسرائيل شهد آخر 

انخفاض له في األزمة االقتصادية العاملية في سنة ٥٨.200٨ ولوال 

تدّخــل الدولة بصورة اســتثنائية عن طريق املخصصــات والهبات 

املذكورة لكانت نســبة االنخفــاض 23٪. كذلك، أدت أزمة الكورونا 

إلى اتســاع الفجــوات بني الفقــراء واألغنياء بشــكل ملحوظ، كما 

يســتدل من االرتفاع الكبير في مؤشــر جيني الذي ارتفع بـ ٨.٪7 

بــني 2019 و2020، مع العلم أن هذا املؤشــر يعتبــر مرتفًعا جًدا 

مقارنة مع معدله في دول الـ OECD، التي تنتمي إليها إســرائيل. 

والســبب الرئيس لهــذا االرتفاع هو أن كثيرين ممــن أخرجوا من 

ســوق العمــل كانوا عمــااًل ذوي أجور منخفضة جــًدا، ما يعني أن 

الفجوات بني األغنياء والفقراء اتسعت بشكل كبير.

وما زال الفقر بني العرب وبني اليهود احلريدمي أعلى بكثير من اليهود عامة، فعدد احلريدمي الفقراء هو ٥00,396 

نسمة، ويعود سبب الفقر بينهم إلى انخفاض نسبة املشاركة في سوق العمل للرجال، طالب املعاهد الدينية، ووصل 

عــدد األوالد احلريــدمي الفقــراء إلــى 296,167. فيما بلغ عدد الفقراء مــن العرب 702,٨32 نســمة، وعدد األوالد 

الفقراء هو 246,397. يعود ســبب الفقر لدى العرب إلى انخفاض نســبة النســاء في ســوق العمل، حسب حتليالت 

التقرير.10.7٪ من املسنني في إسرائيل هم من الفقراء.

في ســنة 2020 ســاهمت مخصصات األطفال ومخصصات البطالة في تخليص الكثيرين من الفقر، بشكل غير 

مسبوق، ففي حني كان إسهامها بنسبة 2٪ باملعدل السنوي، ارتفعت هذه النسبة في سنة 2020 إلى 23.6٪ من 

العائالت. خلّصت مخصصات األطفال واملساعدات احلكومية في 2020 ) ٨٪( من العائالت من الفقر مقابل ٪2.6 

من العائالت في 2019.

يســتنتج من التقرير الرســمي أن قياس الفقر حسب الدخل فقط ال يستطيع أن يعكس األوضاع احلقيقية للفقر، 

فكما رأينا، كان هنالك تشويه في الصورة نتج عن انخفاض مستوى احلياة ومعه انخفاض في خط الفقر، ما أدى 

إلى أن كثيًرا من العائالت التي تعيش منذ فترة حتت خط الفقر وجدت نفسها فوقه فجأة على الرغم من أن دخلها 

انخفــض.٥9 أو لــم يحــدث تغيير في حاجاتها، وفي الصعوبات التي تعاني منها. لذلك هنالك ضرورة للعمل حســب 

مؤشر فقر متعدد األبعاد يتطرق إلى مستوى العوز في جوانب عديدة للحياة اليومية كما في مجال الصحة، السكن، 

التعليــم، األمــن الغذائي، صعوبة مجابهة ما يترتب على غالء املعيشــة، وعلى صعوبات األوضاع النفســية للفقراء، 

كما أوضحنا أعاله. 

ما زال الفقر بين العرب وبين اليهود الحريديم 

أعلى بكثير من اليهود عامة، فعدد الحريديم 

الفقــراء هــو 500,396 نســمة، ويعــود ســبب 

الفقــر بينهم إلى انخفاض نســبة المشــاركة 

فــي ســوق العمــل للرجــال، طــالب المعاهد 

الدينيــة، ووصل عــدد األوالد الحريديم الفقراء 

إلــى 296,167. فيما بلغ عدد الفقراء من العرب 

هــو  الفقــراء  األوالد  وعــدد  نســمة،   702,832

246,397. يعــود ســبب الفقر لــدى العرب إلى 

انخفــاض نســبة النســاء فــي ســوق العمــل، 

حسب تحليالت التقرير.10.7% من المسنين 

في إسرائيل هم من الفقراء.
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إجمال

تعكــس قراءة املشــهد االجتماعي في إســرائيل في العــام 2020 وجود تصدعات اجتماعيــة تضاف إلى األزمة 

السياســية )راجع املشــهد السياســي احلزبي في هذا التقرير(، وتلقي بظاللها على األزمة الداخلية في إســرائيل. 

فقد حتولت االحتجاجات العفوية واملتفرقة ضد استمرار نتنياهو في احلكم على خلفية تهم الفساد املوجهة له، إلى 

حركات احتجاج واسعة.

وفــي حــني افترضــت احلكومــة أن إجــراءات مكافحة تفشــي الكورونا ومــا صاحبها من إغالقــات قد حتد من 

الضجيــج الداخلــي الذي جنم عن حركة االحتجاج، فإنها وجدت نفســها أمام بؤر احتجاجية جديدة، هذه املرة في 

األحياء احلريدية. فاحلريدمي الذين لم ينصاعوا إلجراءات الوقاية، نزلوا إلى الشــارع ليتحدوا الشــرطة واحلكومة. 

زعزعت هذه االحتجاجات التي أخذت طابعًا شــعبيًا ثقة اإلســرائيلي مبؤسســات الدولة كما يظهر من نتائج مؤشر 

الدميقراطية.  
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.https://bit.ly/2PhGsuv ،)2020 ،متار هيرمان وآخرون، مؤشر الدميقراطية اإلسرائيلية 2020 )القدس: املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية  32

INSS، 2021/1/6، https:// تسيبي يسرائيلي وروتي بينس، »مؤشر األمن القومي: بحث في الرأي العام 2020-2021«، معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  33

bit.ly/3lEDH2q، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.

هيرمان وآخرون، مؤشر الدميقراطية، ٥2.  34

جاي لوريا، “الكورونا حطّمت ثقة اجلمهور بالشرطة”، املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، 12/1/2021.  3٥

اجلامعة العبرية في القدس، »بحث جديد في قسم علم اإلجرام: انخفاض حاد في مكانة الشرطة لدى اجلمهور خالل اإلغالق الثاني«، اجلامعة العبرية، 2020/10/17،   36

https://bit.ly/2PkQ5IQ، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.

https:// ،)2020 ،شاؤول كمحي، هداس مرتسيانو، يوحنان إيشل، بروريا عديني، املناعة في زمن الكورونا: تقرير بحثي )تل أبيب: جامعة تل أبيب وكلية تل حاي  37

bit.ly/3vRIWQY، )آخر مشاهدة 2021/03/01(.

كمحي وآخرون، املناعة في زمن الكورونا.  3٨

املرجع السابق.  39

يسرائيلي وبينس، »مؤشر األمن القومي.«  40

املرجع السابق.  41

يبنّي التقرير أن 39٪ من اجلمهور قلقون أكثر من التهديدات االجتماعية في إسرائيل مقابل 11٪ من التهديدات األمنية، في حني أجاب 42٪ أنهم قلقون من التهديدين   42

بالدرجة نفسها.

عن قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات التي تواجهها، أجاب 36٪ فقط أنها ستنجح في مجابهة الفساد في اجلهاز السلطوي و3٨٪ قالوا إنها سوف تنجح في مجابة   43

التقطّب بني املركبات املختلفة للمجتمع اإلسرائيلي. هذا في حني عبّرت األغلبية عن أن إسرائيل سوف تنجح في مجابهة املخاطر األمنية والدولية.

72٪ مــن اجلمهــور يعتبــرون أن هنالــك ضرورة لتغيير ترتيب األولويات في الدولة بحيث تصبح القضايا االقتصاديــة واالجتماعية في املقام األول من حيث األهمية فوق   44

ميزانية األمن.

60٪ اعتبروا أن التوتر بني اليمني واليسار هو العامل األساسي لتراجع الشعور بالتضامن، في حني اعتبر 14٪ أن التوتر بني احلريديني والعلمانيني هو السبب، ٪11   4٥

قالوا إن التوتر بني األغنياء والفقراء هو سبب التراجع، ٨٪ أشاروا إلى التوتر بني العرب واليهود و7٪ اعتبروا الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني سبب تراجع التضامن.

.INSS 7٥٪ من اجلمهور يرى أن هنالك تراجعاً في منسوب التضامن الداخلي، حسب تقرير  46

منظمة لتيت، واقع مُعرقل: تقرير الفقر البديل رقم 1٨- إسرائيل 2020، املوقع الرسمي ملنظمة لتيت، https://bit.ly/3tZD4Ub ،2020، )آخر مشاهدة 2021/03/10(.  47

 ./https://www.latet.org.il ،املصدر: املوقع الرسمي ملنظمة لتيت على الشبكة  4٨

لي يرون، »تقرير: ارتفع عدد العائالت الفقيرة في إســرائيل بنحو ربع مليون عائلة من انتشــار الكورونا«، هآرتس، http://bit.ly/3cVobLG ،2020/7/19، )آخر   49

مشاهدة 2021/01/10(.

دفنــا برملــي عــوالن، »انتهــى اإلغالق الثالث، لكن ٥71 ألف شــخص أغلبهم في إجازات غير مدفوعة األجر ما زالوا عاطلني عــن العمل«، غلوبس، 2021/3/9،   ٥0

.http://bit.ly/3siPEgE

منظمة إسرائيلية مستقلة وغير ربحية تسعى للحد من الفقر وخلق مجتمع أكثر عداًل من خالل مساعدة السكان احملرومني وحتفيز املجتمع املدني على العطاء وقيادة التغيير   ٥1

.http://bit.ly/3sfOPVJ :في األولويات القومية، وتقوم املنظمة منذ سنوات بإصدار التقرير البديل للفقر في إسرائيل بشكل سنوي. انظر موقع املنظمة على الشبكة

كانــت اخلطــوات الوقائيــة التي اضطرت حكومة إســرائيل إلى اتخاذها بهدف مواجهة وباء الكورونا قد دفعت بنحو مليون شــخص إلى ترك عملهم في فترات معينة من   ٥2

2020، إمــا باخلــروج إلــى إجازة اضطرارية غير مدفوعة األجر، أو إلى اخلروج نهائًيا من ســوق العمل، حيــث أعلنت آالف أماكن العمل عن إغالق مؤقت أو دائم. مثال 

في شــهر 2021/1 كان العدد ٨٥6 ألًفا، حســب طلبات البحث عن العمل التي قدمت إلى التأمني الوطني. أنظر/ي: دفنا برملي عوالن، »عدد العائدين إلى العمل خالل 

شهر كانون الثاني هو األكثر انخفاضًا منذ بداية األزمة«، غلوبس، http://bit.ly/3vQJVkq ،2021/2/23، )آخر مشاهدة2021/03/01(.

منظمة لتيت، »واقع معرقل، تقرير الفقر البديل 2020«، موقت لتيت  ٥3

https://www.latet.org.il/upload/files/16074106265fcf23c27d249266981.pdf )آخر مشاهدة 2021/3/2٨(  
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 .UNECE, Guide on Poverty Measurement (New York and Geneva: United Nations 2017), p 12�21  ٥4

ميري أنبلد، أورن هيلر، الهف كرادي، نيتســا كســير، مســتوى احلياة، الفقر والفجوات في الدخل 201٨-2019، وتقديرات لســنة 2020 )القدس: مؤسسة التأمني   ٥٥

الوطني، 2021(.

أما مقياس خط الفقر املعتمد في إسرائيل فيقاس بالدخل، ويعادل خط الفقر الدخل الذي يساوي ٥0٪ من متوسط الدخل الشاغر للعائلة، ويعني متوسط الدخل الشاغر   ٥6

للعائلــة )الدخــل مــن العمل والعقارات واألرباح املالية بعد خصم الضرائب املباشــرة، وإضافة دفعات التحويل( الذي يتقاضى نصــف العائالت ما يضاهيه أو يزيد عنه 

والنصف الثاني العائالت أقل منه. وهذا ما يجعل خط الفقر متغيًرا ومتأثًرا من مستويات الدخل في الدولة ومن مستوى احلياة.

يقف خط الفقر في 2020 عند 2403 شيكل لدخل الفرد مقابل 2٥14 شيكال في 2019 و2467 شيكال في 201٨.   ٥7

يورد تقرير الفقر الرســمي أيًضا أن مســتوى احلياة في إســرائيل كان يرتفع في كل ســنة، منذ 2012، مبعدل 3.4٪ ســنوًيا، ولذلك فإن مستوى احلياة في 2020 يقل   ٥٨

بنحو ٨٪ عما كان يجب أن يكون لوال ما سببه الوباء. 

املســاعدات االســتثنائية التي قدمتها احلكومة ملجابهة آثار أزمة الكورونا خلقت وضًعا غريًبا فيه أن العشــر األدنى على سلم األعشار للتدريج االقتصادي االجتماعي لم   ٥9

يتضرر من حيث الدخل، ال بل إن دخله ارتفع بنســبة 10٪ بتأثر كبير من الهبات التي قدمتها احلكومة ومن باقي املخصصات. األعشــار 4-7 أي األعشــار الوســطى 

تضرروا بشكل جدي من حيث مستوى حياتهم بعد أن انخفض دخلهم بنسبة 4٪ - 6٪، حتى بعد تلقي الدعم احلكومي. حول هذا األمر، يدل تقرير الفقر الرسمي على 

أن املتضررين األساسيني من األزمة احلالية هم احملسوبون على الطبقة الوسطى. أنظر/ي: جاد ليئور، »مليونان حتت خط الفقر في 2020: ارتفاع في الفجوات، إال أن 

عدد الفقراء انخفض- ألن خط الفقر تغيّر«، Ynet- املوقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، http://bit.ly/3fefIFQ ،21.1.2021، )آخر مشاهدة 2021/02/10(.


