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املشهد االجتماعي
نبيـل الصالـح

مدخـل

يحاول فصل املشهد االجتماعي من هذا التقرير أن يجيب عن سؤال رئيس فحواه: أين وصل املجتمع اإلسرائيلي 
في سياق حتّوله إلى »مجتمع طبيعّي« بعد ستني عاًما على إقامة إسرائيل؟ وبالتالي ما هي أبرز املستجّدات في موضوع 
قدرة الصهيونّية - كفكر وممارسة- على استمرار التحّكم في حركة املجتمع وفي توجيهها على نحو يخدم مصالح 
الصهيونية في متثيل إسرائيل أمام العالم، باعتبارها »نوًرا لألغيار« )»أور َلغوييم« بالعبرّية(، كما أريد لها أن تكون في 
العام 1948، أو كما صّرح زعماء احلركة الصهيونية، في إسرائيل وخارجها، بأنهم ال يريدون لهذه الدولة أن تكون 

مثل باقي الدول، وأنها بتشابهها مع الدول األخرى تفقد مسوغات وجودها؟.  
سنحاول فحص هذا السؤال الشامل من خالل حتليل ثالث ظواهر اجتماعية برزت على وجه خاص خالل العام 
2008، الذي يصادف مرور 60 عامًا على إعالن دولة إسرائيل، وإن كانت جذورها متصلة بسيرورات اجتماعية 
طويلة، ودالالتها تنبئ مبزيد من التحوالت املهّمة في املستقبل. وهي ظواهر الفقر، والفساد في السلطة، واجلرمية 
املنظمة والعنف املجتمعي، والتي تشكل مقياسا لدرجة التضامن االجتماعي ولعالقة جهاز الدولة باملجتمع. وسيجري 
حتليل حركة هذه الظواهر بصفتها مترابطة من خالل حقل املعاني الناجت عن االنتقال املتسارع إلى االقتصاد الليبرالي 

واخلصخصة املنفلتة، وذلك في محاولة لفهم وجهة املشهد االجتماعي اإلسرائيلي في الفترة املقبلة.
باإلضافة إلى ذلك سيشمل الفصل حتديثا للمعلومات حول اخلصائص االجتماعية األساسية للمجتمع اإلسرائيلي، 
ورصدا لوجهة التطورات في املستقبل من خالل حتليل عمق التحوالت ومميزات العوامل الدافعة إليها. وقد اخترت 
التركيز على بعض اخلصائص التي تكتسب داللة خاصة في العام الستني لقيام إسرائيل، مثل التغييرات احلاصلة في 

مجال أعداد املهاجرين اليهود إلى إسرائيل وأعداد اإلسرائيليني العائدين بعد غياب.
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املجتمع  داخل  العاملية  االقتصادية  لألزمة  االجتماعية  اآلثار  برصد  الفصل  يقوم  أن  املفروض  من  وكان 
اإلسرائيلي، حيث أن إسرائيل، بنمط اقتصادها الرأسمالي املتجه نحو زيادة اخلصخصة والليبرالية، لم تنُج من 
تأثير هذه األزمة ومن انعكاساتها السلبية على مجمل املشهد االجتماعي، وخاصة على حياة الطبقات الضعيفة 
أوملرت  إيهود  حكومة  والية  انتهاء  ظل  في  جاءت  األزمة  ملجابهة  اإلسرائيلية  احملاوالت  أّن  غير  واملوظفني. 
واإلعالن عن موعد االنتخابات البرملانية اجلديدة في إسرائيل، ما أخضع معاجلة األزمة العتبارات حزبية انتخابية 
زادت من املماحكة والتوترات على حساب طرح خطط جدّية للتعافي، أو - على األقّل- للحّد من التفاقم. 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أنه من املبكر جدا تعّقب اآلثار السلبية لهذه األزمة إلى اآلن، فضاًل عن أنه ال توجد 

معطيات جادة في هذا املجال بعد.

الفقر في إسرائيل 2008
في بداية العام 2008 نّظم مسّنون يهود مظاهرات هادئة أمام مباني الوزارات اإلسرائيلية، حاملني شعارات على 
نسق »عذًرا ألننا بقينا على قيد احلياة«. وكان هؤالء مسّنني ناجني من احملرقة النازّية، يطالبون بتحسني ظروف حياتهم 

بعد أن فقدوا مقومات احلياة الكرمية، ولم يعودوا قادرين على دفع مقابل عالجاتهم ولقمة عيشهم.
عاش في إسرائيل، في العام 2008، نحو 260 ألف ناج يهودي من احملرقة التي حّلت بجماعات وشعوب 
حكومية  غير  إسرائيلية  جمعيات  أوردتها  إحصائيات  كشفت  وقد  أوروبا.  في  النازي  احلكم  خالل  عديدة 
وتنظيمات رسمية عن أن نحو 60 ألفا- 70 ألفا من هؤالء يعيشون حتت خط الفقر في إسرائيل،1 ويعانون من 
ظروف معيشّية قاسية ونقص في الغذاء والدواء، ويتلقون مخصصات شهرية من التأمني الوطني وجهات رسمية 

أخرى، ال حتميهم من اجلوع. 
وفي تقرير حول أوضاع الناجني أعده معهد بروكدايل لألبحاث، بناء على طلب من حكومة إسرائيل في العام 
2007، ورد أن نحو 40% من الناجني من احملرقة يعيشون حتت خط الفقر، وأن كثيرين منهم يضطرون الى وضع 
جدول أولويات لضرورات احلياة بحيث يضطرون احيانا الى تفضيل شراء الدواء على اقتناء الطعام الضروري، أو 

يتنازلون عن تدفئة املنازل لصالح حاجة ضرورية أخرى.2
إذا كان هذا وضع الفقر في أوساط هذه الفئة، التي حتظى مبكانة خاصة في الرواية الصهيونية املتداولة وفي 
اخلطاب الشعبي والرسمي السائد في إسرائيل، وُتعتبر في نظر اإلسرائيليني رمزا إنسانيا للتضحية، وتّخصص 
الفقر في إسرائيل  الناجني والضحايا، فما هو وضع  فيها اإلسرائيليون بطوالت  لها طقوس سنوية يستذكر 

بشكل عام؟
يتضح من املعلومات الرسمية املتوفرة عن معطيات الفقر في إسرائيل في العام 2008، وأبرزها تقرير الفقر الذي 

تصدره مؤسسة التأمني الوطني سنويا، أن هناك ثباتا في معدالت الفقر، املرتفعة أصال، في إسرائيل.3 
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جدول معدل الفقر في األسر اليهودية والعربية )1990- 2008(

عربيهودالسنة
معدل الفقر قبل 
دفع التحويالت

والضرائب % 

معدل الفقر بعد دفع 
التحويالت والضرائب 

املباشرة %

نسبة 
االنخفاض %

معدل الفقر قبل دفع 
التحويالت

والضرائب %

معدل الفقر بعد دفع 
التحويالت والضرائب 

املباشرة %

نسبة 
االنخفاض %

199033.513.260.647.234.526.9
199233.81652.749.83921.7
199433.116.849.251.938.525.8
199632.714.45646.328.338.9
199831.313.556.952.837.628.8
200131.614.754.554.741.324.6
20023014.845.655.644.720.1
200330.514.951.556.948.415
200430.315.951.557.549.913.2
200529.815.946.658.652.111.1
200728.315.046.858.351.411.8

*200827.915.245.556.550.111.3

املصدر: مؤسسة التأمني الوطني: درجات الفقر وعدم املساواة 2001-2007. * وقد أضيفت معطيات الفقر لسنة 2008 الى اجلدول.

يوضح اجلدول السابق ارتفاع معدل الفقر لدى األسر العربية واليهودية في إسرائيل، منذ مطلع التسعينّيات حتى 
العام 2008. وتدل املعطيات على أمرين أساسيني: األول هو ارتفاع معدالت الفقر بشكل عام، والثاني وجود فروق 

جوهرية بني معدالت الفقر بني العرب وبني اليهود.4
على املستوى الرسمي، يتم قياس الفقر في إسرائيل بحسب املقياس النسبي املتبع في غالبية الدول الغربية، وبحسبه يعتبر 
الشخص فقيرا إذا كان دخله أدنى من مقياس محدد متغير على محور الزمن.  تتبع إسرائيل منذ السبعينيات من القرن الفائت، 
حني بدأ قياس معدالت الفقر في إسرائيل، نفس األسلوب حلساب خط الفقر. ووفق التعريف املتبع فان الفقير في إسرائيل 
هو شخص يعيش في أسرة يكون دخلها مع املخصصات للفرد العادي أقل من نصف متوسط الدخل في إسرائيل.  وهكذا 
مثال فان شخصا واحدا يتقاضى دخال ومخصصات تقل عن 2،150 شيكال في الشهر يعتبر بني من يعيشون حتت خط الفقر، 

وإذا كان الدخل املشترك الصافي لزوجني حتت 3،440 شيكال فهما يعيشان حتت خط الفقر أيًضا.5 
كما هو واضح من مركبات هذا املقياس خلط الفقر فان هذه الطريقة تعتمد مركبات »موضوعية« من دون التطرق إلى 
املركبات الذاتية لألفراد الفقراء، ومن دون األخذ في احلسبان املصاعب احلياتية والقسوة التي يعيشها الفقير. وهناك 
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نقاش واسع حول مقياس الفقر وجدواه في التعامل مع قضايا حساسة مثل قضية الفقر وما يترتب عليها من نواجت 
اجتماعية مرافقة ليس أدل عليها من مشاعر الفقراء إزاء الصعوبات التي يواجهونها.

في السنوات األخيرة، وحتديدا بعد مؤمتر لشبونة 62000  تبنى االحتاد األوروبي عددا من املؤشرات التي أدخلت 
حساب قياس مستوى الفقر في الدول األوروبية املشاركة في دول االحتاد األوروبي.  ال تركز معظم هذه املؤشرات 
على الدخل والعمل والبطالة وإمنا تتعداها إلى مستوى احلياة، وعدد سنوات التعليم، ودرجات الرضا من الوضع 
االقتصادي، ومدى استعمال تكنولوجيا محوسبة، والعالقة مع األصدقاء والعائلة وغيرها من العوامل الذاتية املتعلقة 

بالفقير، ليس بواسطة األرقام فقط، لكي ال يفقد الفقر معناه، كظاهرة اجتماعية كارثية.
يشير تقرير الفقر للعام 2008 إلى أنه كان في إسرائيل نحو 418 ألف عائلة فقيرة تضم 1.63 مليون إنسان منهم  
777،400 طفل. انخفض معدل دخل العائلة الفقيرة في إسرائيل في السنة األخيرة بـ 2%، ومن املتوقع أن يحدث 
انخفاض إضافي في الدخل وارتفاع في نسبة الفقراء بسبب األزمة االقتصادية العاملية التي بدأت آثارها تتضح بوتيرة 

سريعة، وخاصة مع ارتفاع نسبة البطالة ومع إغالق املصانع، وهو أمر يحدث يوميا في إسرائيل.7  
وتدل املعطيات الرسمية املتوفرة عن الفقر في العام 2008، على أن عدد العائالت التي يعمل أفرادها والتي تعيش حتت 
خط الفقر، ازداد من 45.7% من هذه العائالت إلى 46.4%، في حني  ارتفع عدد العائالت التي ال يعمل أفرادها والتي 
تعتبر حتت خط الفقر من 69% إلى 71.4%.  كذلك ارتفعت نسبة العائالت ذات املعيلني وأكثر )اثنان من أبناء العائلة على 

األقل يعمالن( من 21.3% الى 23.6%، وقد انخفض معدل دخل هذه العائالت بنسبة تتراوح بني 7% و %10.
ومن النتائج البارزة لتقرير الفقر في العام 2008 أن ما يزيد عن نصف العائالت الفلسطينية في إسرائيل يرزح حتت 
خط الفقر. وحتى في احلاالت التي تدل فيها اإلحصائيات على انخفاض في نسبة الفقر لدى فئات عمرية معينة، مثل 

املسنني مثال، فإن االنخفاض ضئيل حتى انه ال يكاد يذكر. 
ويعرب خبراء إسرائيليون في قضايا الفقر والرفاه االجتماعي عن قلقهم إزاء هذه الوضع حيث أن هذه املعطيات ال 
تشمل آثار التدهور االقتصادي العاملي الذي أدخل العديد من دول العالم، وبينها إسرائيل، في فترة ركود اقتصادي 
وانخفاض في مستويات النمو االقتصادي ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة نسبة البطالة وأعداد املواطنني الذين يعيشون 

حتت خط الفقر.  
نالحظ، في السنوات األخيرة، في إسرائيل ايضًا، توّجًها مختلفا في التعامل مع ظاهرة الفقر يحاول كشف الوجه الذاتي 

والشعوري اليومي للفقراء الذي يختفي وراء اإلحصائيات واألرقام التي متأل التقارير املختلفة عن الفقر في إسرائيل.
يظهر هذا التوجه جلًيا في التقرير البديل عن الفقر، الذي تصدره جمعية »لتيت« )عطـاء( التي تعمل في مناطق 

مختلفة على امتداد مساحة إسرائيل، بالتعاون مع 120 جمعية أهلية ُتعنى بتقدمي العون األساسي للمحتاجني.8  
ورد في مقدمة التقرير البديل لهذه السنة انه »خالفا للتقارير الرسمية للدولة يسعى التقرير البديل عن الفقر إلى 
جتسيد فحوى احلياة مع الفقر في كافة املجاالت.  لذلك يورد التقرير رؤية وحتليال سوسيولوجيني للفقر في إسرائيل 

وال يكتفي بالتحليل اإلحصائي الضيق، مما يجعله متميزا قياسا بتقارير أخرى«.9   
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يشير التقرير البديل، الذي يتبنى تعريفات ومقاييس للفقر تختلف عن التعريفات املعتمدة في التقارير الرسمية، وحتليالت 
مختلفة بالضرورة، إلى صورة قامتة جدا فيما يتعلق بزيادة الفقراء والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

يتحدث التقرير عن الفقر الفعلي، ويصف املعاناة والعوز واحلرمان الذي يصل لقمة عيش األطفال، ويأخذ القارئ 
إلى جولة في عالم الفقراء ومشاعرهم وصعوباتهم كما يصفونها.

والفقر حسب التقرير البديل يعني عدم القدرة على شراء حاجيات أساسية وعلى توفير ما يحتاجه األوالد، وهو 
شعور يرافقه دائما خجل وشعور بالعجز وبضرورة االعتماد على اآلخرين.

ومن بني املقاييس التي يتخذها التقرير البديل، مقياس خط اجلوع وُيقاس بكمية الغذاء األساسية األدنى الضرورية 
لوجود متوازن وصحي لإلنسان. ويعادل هذا اخلط باملصطلحات املالية في العام 2008 ما قيمته 2،601 شيكل جديد 
شهريا، وهو املبلغ املطلوب لسلة أغذية أساسية لعائلة من 5 أنفار-  أي لعائلة مؤلفة من والدين وثالثة أبناء تتراوح 

أعمارهم بني 3-16 سنة. 
يبنينِّ التقرير البديل للفقر، الذي ركز اهتمامه على احملتاجني فعال الذين يتلقون املساعدات من جمعيات تعنى بالفقراء، 
وعددهم يقّدر مبئات اآلالف من األشخاص،10 أن 82% من هؤالء يعيشون حتت خط اجلوع وال ميلكون القدرة على 
احلصول على الغذاء الالزم حلياة صحية أساسية للغاية. هذا مع العلم أن هناك مصروفات حيوية أخرى لدى كل عائلة 

ال تقل أهمية عن الطعام، مثل أجرة السكن، ومقابل العالج والتعليم ومواد التنظيف وما إلى ذلك. 
ويبني التقرير البديل عن الفقر في العام 2008 أن 67% من الذين يتوجهون إلى اجلمعيات لتلقي املساعدة هم من 
النساء و 29% من الرجال.  وان 56% من احلاصلني على املساعدة تتراوح أعمارهم بني 30-49 سنة، وهذا سن 

صغير نسبيا.
 86% من احلاصلني على املساعدة هم عائالت لديها أوالد.

35% من العائالت التي تتلقى الدعم هي عائالت أحادية املعيل.
29% من احلاصلني على املساعدة هم علمانيون.

41% من احلاصلني على املساعدة هم محافظون من الناحية الدينية واالجتماعية.*
29% من احلاصلني على املساعدة هم من الفئات املتدّينة بتزّمت )حريدمي(.

ي الدعم في 2008 كان 3،134 شيكال، في حني أن معدل  معّدل الدخل الصافي من العمل واملخّصصات ملتلقنِّ
أنهم  في حني  الشهر، هذا  في  اجلمعيات هو 4،409 شيكل  من  املساعدة  تتلقى  التي  للعائلة  الشهرية  املصروفات 
يصرحون عن أنهم يحتاجون إلى نحو 6،960 شيكال على األقل حلياة معقولة. أي أن هناك فرقا يعادل 2،551 
شيكال بني حاجتهم حسب تقديرهم وبني املصاريف الفعلية، وفرقا يعادل 3،826 شيكال بني الدخل املطلوب لسد 

احلاجات وبني الدخل الصافي الفعلي )دخل من العمل ومن املساعدات(.
أما في مجال السكن، فيشير التقرير البديل الى أن نحو 69% من الفقراء الذين يتلقون العون يجدون صعوبة في 

تسديد القسط الشهري من قرض اإلسكان أو في دفع أجرة السكن.
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10% من احملتاجني الذين يتلقون الدعم صّرحوا أن شخصا قريبا لهم قد توفي بسبب عدم قدرته على تأمني 
عالج صحي الزم.

57% من متلقي العون أو من عائالتهم ميتنعون عن شراء بعض األدوية التي يحتاجونها بسبب أوضاعهم االقتصادية. 
60% تنازلوا عن عالجات صحية للسبب نفسه.  9% فقط من متلقي العون قادرون على الدفع مقابل عالج أسنان. 

62% من متلقي املساعدة ال ميلكون أي تأمني صحي إضافي لذلك التأمني الصحي األساسي الذي تضمنه الدولة.
وفيما يتعلق بالغذاء الالزم، صّرح 82% من متلقي املساعدة أنهم ال يوفرون لعائالتهم الغذاء األساسي الالزم حلياة 
صحية متوازنة، مع العلم أن املبلغ الذي يصرفه متلقو الدعم على الغذاء شهريا هو 1،924 شيكال وهو يساوي %43.6 
من دخلهم الصافي اإلجمالي، وهذه نسبة مرتفعة جدا.12 وهذا ما يفسر شعور غالبية الفقراء بانعدام األمن الغذائي.  
21% من احملتاجني يكتفون بتناول وجبة واحدة يوميا، و 28% من احملتاجني كانوا سيحصلون على وجبتني ساخنتني 

فقط في األسبوع لوال الدعم الذي تؤمنه لهم جمعيات املساعدة. 
في 70% من عائالت متلقي العون حدث أن امتنع األوالد عن املشاركة في النشاطات املدرسية بسبب عدم قدرة 

األهل على الدفع مقابل هذه النشاطات.
80% من األهالي غير قادرين على تأمني القرطاسية واملعّدات املدرسية الالزمة ألوالدهم.

82% ال يستطيعون أن يؤمنوا لهم أو ألوالدهم تعليما جامعيا. وقد اضطر ولي أمر من كل 4 أولياء أمور أن يخرج أوالده 
من إطار العائلة إلى إطار آخر )مدرسة داخلية، عائلة ترّبي األوالد وغير ذلك من األطر( بسبب الضغوط املالية.

الغذائية اجلّيدة، وهو األمر  القيمة  الطعام ذو  أكثر من غيره هو  أبناءهم  ينقص  ما  أن  49% من احملتاجني يظنون 
الذي سيعمل 48% من احملتاجني على حتقيقه قبل كل شيء، لو مّكنهم وضعهم االقتصادي من ذلك. وحتلم غالبية 
احملتاجني )60%( بالتمتع باستقالل اقتصادي واالستغناء عن االعتماد على  اآلخرين، وهذا يعني، حسب التقرير، 

رغبتهم في احلصول على عمل يضمن لهم حياة كرمية. 
59% من احملتاجني يعانون من تقييد حساباتهم البنكية.

36% من احملتاجني جّربوا حياة اجلوع.
24% من احملتاجني صّرحوا بأنهم يخافون بشدة من اجلوع و 7% يخافون من املوت جوعا.  وصّرح 59% منهم 
أن أشد ما يوجعهم هو عدم القدرة على توفير احلاجيات الضرورية ألوالدهم. 37% عّبروا عن الشعور باخلجل من 

وضعهم و 33% حتدثوا عن شعور باليأس والكآبة. 
ما يقرب من نصف احملتاجني )44%( ال يتوقعون اخلروج من براثن الفقر خالل حياتهم و 30% يعتقدون أن أوالدهم 

من بعدهم سيعيشون حياة فقر.
60% من احملتاجني قالوا بأن وضعهم االقتصادي تدهور في السنوات اخلمس األخيرة و 69% يتوقعون تدهورا 

إضافيا في األوضاع االقتصادية يتمثل في اضطرارهم إلى طلب املساعدة املالية من األصدقاء.
ويشير التقرير أيضا إلى أن كل محتاج خامس )20%( قال انه فكر باالنتحار بسبب صعوباته االقتصادية. 
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الفساد في إسرائيل
ليس الفساد في السلطة ظاهرة جديدة في إسرائيل، كما في غيرها من الدول، ولكن وتيرة كشف قضايا الفساد 
وإساءة أصحاب املناصب الرسمية الستعمال صالحياتهم كانت سريعة جدا في العامني األخيرين.  وكان بني املتورطني 
في مخالفات فساد وفضائح أخالقية كل من: رئيس الدولة، ورئيس احلكومة ووزير املالية، وقد اضطروا جميعا إلى 

التخّلي عن مناصبهم جّراء تقدمي لوائح اتهام ضدهم.
في العام 2008، تابع اإلعالم اإلسرائيلي انشغاله بتهم الفساد املوجهة ضد وزير املالية في حكومة كدميا األخيرة، 
أبراهام هيرشزون، الصديق الشخصي لشارون وأوملرت وأحد أبرز شخصيات حزب كدميا. اتهم هيرشزون باختالس 
وسرقة مبالغ تقدر مباليني الشواكل أثناء توّليه مناصب إدارية رفيعة في منظمات صهيونية، شبه رسمية، مثل نقابة 
العمال الوطنية وجمعية نيلي، التي تعمل في مجال توثيق الصالت مع اجلاليات اليهودية في العالم وتشجيع الهجرة 
إلى إسرائيل.  كذلك اتهم هيرشزون باستغالل شخصي ألموال منظمة »مسيرة احلياة«، وهي منظمة تعمل على إحياء 
التي تورط  اليهود.13  وما زالت محاكمة هيرشزون مستمرة بسبب تشّعب قضايا السرقة  النازية من  ذكرى ضحايا 
فيها مع عدد كبير من املوظفني الكبار في املنظمات املذكورة التي شكلت قناة إليصال األموال إلى جيوب هيرشزون 
وأصدقائه،  لكي تنفق األموال التي تعود إلى ضحايا النازية على الوالئم الفاخرة في املطاعم والفنادق وعلى دعم 

مشاريع جتارية فاشلة ألبناء العائلة، كما يتضح من شهادة هيرشزون أمام احملكمة.14  
الثاني 2008، أعلم املستشار القضائي للحكومة ميني مزوز رئيس احلكومة  السادس والعشرين من تشرين  وفي 
ايهود أوملرت عن نيته تقدميه للمحاكمة بتهم فساد تتلخص في استغالل املال العام للمصالح اخلاصة.  وكان أوملرت 
قد استدعي خالل السنة األخيرة ما يزيد عن عشر مرات إلى التحقيق في الشرطة حول قضايا فساد تورط فيها في 
السنوات األخيرة التي شغل فيها مناصب متثيلية ورسمية مختلفة مثل رئيس بلدية القدس، وزير التجارة والصناعة 

وغيرها. ومن القضايا التي اتهم أوملرت بالتورط فيها:
قضية مركز االستثمارات15   

قضية املليونير اليهودي األميركي موريس تاالنسكي16  
قضية ريشون تورز17  

قضية البيت في شارع كرمييه في القدس18   
حظيت ظاهرة الفساد باهتمام كبير في الرأي العام اإلسرائيلي19 وأثارت قلقا واضحا في األوساط املنشغلة بضمان 

تطبيق سيادة القانون وبالقضم املتعاظم في قيم التصرف باملال العام.  
وكان مراقب الدولة في إسرائيل ميخا لندنشتراوس خاض معركة ضد أوملرت وقمة الهرم السلطوي لكشف الفساد، 
ونشر عدة تقارير عن انتشاره. ويعتبر لندنشتراوس من اجلهات التي أحلت وثابرت على عدم التغاضي عن سلوك رئيس 

الوزراء الذي بدا له فاسدا بناء على األدلة التي توفرت حول تورطه في القضايا املذكورة.20
جاءت هذه األحداث على خلفية تزايد احلاالت التي ميكن ادراجها حتت اساءة استغالل الصالحية والسلطة.  
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االجتماعي  وبالتماسك  السلطة  العدالة وبجودة  بقيم  اخلطير  املس  أحد مصادر  السلطة  أوساط  في  الفساد  يعتبر 
ومبستوى حياة السكان في الدولة.  كما أن للفساد أثرا سلبيا بالغا على النمو وعلى معدالت االستثمار االقتصادي، 
وخاصة من جانب رؤوس أموال أجنبية تفقد ثقتها بنظام الدولة ومدى استقراره، كما تخاف من ارتفاع التكاليف 
املرافقة للمباشرة مبشاريعها االقتصادية بسبب فساد األوساط الرسمية التي تصدر التصاريح واألذون الالزمة للمستثمر 

األجنبي واحمللي أيضا النطالق مشاريعه. 
ويعتقد طاقم البحث في موضوع الفساد في املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية،21 مثل منظرين دميقراطيني آخرين، أن 
الفساد السلطوي يلحق ضررا فادحا بقيم الدميقراطية وبالقدرة على إدارة احلياة العامة بوسائل قانونية مشروعة.  ومن 
شأن الفساد املتفاقم الذي ال يحظى مبعاجلة جّدية أن يلحق الضرر بأسس احلكم واملجتمع حتى يفقد النظام شرعيته.

تعده  الذي  السلطوي  الفساد  مقياس  في  الدول  بني  إسرائيل  تدريج  على  الفساد  سلوكيات  في  االزدياد  هذا  أّثر 
وتنشره سنويا منظمة الشفافية العاملية IT (International Transparency).  ففي العام 2008 حصلت إسرائيل على 
العالمة 6 واحتلت املوقع 33 من أصل 180 دولة مت فحص سلوكيات الفساد فيها.  في العام 2007 احتلت إسرائيل 
املوقع 30، في حني كانت في العام 2006 في املوقع 34.  وتقود تدريج الدول على هذا املقياس، في العام 2008، 
الدمنارك ثم نيوزيلندا ثم السويد احلاصالت على العالمة 9.3 ، التي تدل على درجات منخفضة جدا من الفساد 
السلطوي في هذه الدول.  تأتي بعد ذلك سنغافورة )عالمة 9.2(، ثم فنلندا وأيسلندا )عالمة 9( ثم هولندا )عالمة 

8.9( ثم استراليا وكندا )عالمة 8.7( .
ومن النتائج البارزة ملقياس الفساد أيضا، احتلت الهند والصني املوقعني 85 و 72 حسب الترتيب، وروسيا املوقع 
147، وجميعها دول تربطها بإسرائيل عالقات اقتصادية وثيقة.  ويبني اجلدول التالي موقع إسرائيل في مقياس الفساد 
خالل ما يزيد عن عقد من الزمن، وميكن أن نالحظ التدهور املستمر في مكانة إسرائيل وفي العالمة التي تنالها وهي 

محصلة قياس مظاهر عديدة تتعلق بسلوك الفساد.

جدول حول التغيير في موقع إسرائيل في مقياس الفساد العاملي وحول أقل الدول فساًدا

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

23 30 34 28 26 21 18 16 22 20 19 15 إسرائيل/تدريج

6 6.1 5.9 6.3 6.4 7 7.3 7.6 6.6 6.8 7.1 7.97 إسرائيل/عالمة

180 180 163 159 146 133 102 91 90 99 85 52 عدد الدول املشاركة
في الفحص 

دمنرك دمنرك فنلندا أيسلندا فنلندا فنلندا فنلندا فنلندا فنلندا دمنرك دمنرك دمنرك أقل الدول فسادًا 

الصومال الصومال هايتي تشاد هايتي بنغالدش بنغالدش بنغالدش نيجيريا كامرون كامرون نيجيريا أكثر الدول فسادًا

CPI هذا اجلدول يعتمد على معطيات جدول  *
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أشغل هذا التراجع في موقع إسرائيل في مقياس الشفافية والفساد وسائل اإلعالم والعاملني في مجال جودة احلكم 
في إسرائيل، خاصة وان التراجع يأتي ضمن اجتاه عام يتكرر منذ سنوات.  يعتقد هؤالء أن هذا التراجع يستدعي تفكيرا 
جذريا حول كيفية محاربة الظواهر التي تلحق الضرر بسمعة إسرائيل في العالم، حيث من املعروف انه في األماكن 
املصابة بالفساد السلطوي ال تصل املوارد الالزمة إلى حيث خصصت، ما يلحق الضرر بالكثير من املجاالت احليوية 

مثل التعليم والصحة والبنى التحتية والرفاه وغير ذلك.21
كما أعقبت نشر التدريج للعام 2008 ردود تتلخص في أن حملة محاربة الفساد في إسرائيل لم تنجح ولم تؤت 
ثمارها إلى ذلك الوقت، ولذلك يجب العمل على تنجيعها ودوامها، وعلى رفع مستوى ضلوع اجلمهور العام في 

حملة محاربة الفساد، ألن من شأن تدني الفساد أن يؤدي إلى حتسني الوضع االقتصادي ومستوى حياة املواطنني.
ويبدو أن انتشار ظاهرة الفساد السلطوية قد بلورت الرأي العام اإلسرائيلي في هذا الشأن.

ففي استطالع شامل أجري لصالح مؤمتر سديروت للمجتمع بواسطة جلنة قياس املناعة االجتماعية بالتعاون مع 
كلية سابير في بئر السبع تبني أن غالبية املجتمع اإلسرائيلي قلقة من تفاقم الفساد.22

72% من اجلمهور اإلسرائيلي يعتبر درجة الفساد العامة في النظام بني عالية إلى عالية جدا. 
73% من اجلمهور يرى أن درجة الفساد السلطوي اآلن أعلى بكثير مما كانت عليه في املاضي. )قياسا ب 69% في 

2007 و 68% في 2006(.
1% فقط من اجلمهور يعتبر أن مستوى الفساد السلطوي في إسرائيل اآلن منخفض حتى منخفض جدا.  )قياسا ب 

9% في 2007 و 3% في 2006 و 6% في 2005(. 
أكثر املؤسسات فسادا هي: األحزاب والوزارات والكنيست، في حني أن البنوك هي أكثر املؤسسات التي تدار 

بشكل سليم وأن حتسنا قد طرأ على إدارتها قياسا بسنوات سابقة.
69% من املستجوبني رأوا في األحزاب أجساما فاسدة، وهذا تراجع كبير مقارنة مع 2007 حيث رأى فيها %59 

من املستجوبني مؤسسات فاسدة.
44% من املستجوبني اعتبروا أن الوزارات تدار بشكل فاسد حتى فاسد جدا وهكذا هو الوضع بالنسبة للكنيست.

 في املقابل هناك اتفاق عام على أن اجليش واملنظومة األمنية تدار بشكل سليم جدا.  11% فقط من اجلمهور اإلسرائيلي 
يعتبر أنها، أي اجليش واملؤسسات األمنية، تدار بشكل فاسد حتى فاسد جدا، وهذا معطى شبيه باملعطى من سنة 2007.

وقد عّقب اجلنرال في االحتياط عوزي ديان، رئيس مؤمتر سديروت للمجتمع وأحد الشخصيات السياسية املهمة في 
إسرائيل، بقوله إن هذه املعطيات تثبت أن الفساد السلطوي هو عدو اجلمهور رقم 1.  فالغالبية الساحقة من اجلمهور 
اإلسرائيلي تعتبر أن فساد قادة النظام هو العامل األول الذي مينع هذا اجلمهور من أن يفتخر بدولته.  وقد فهم اجلمهور 
اإلسرائيلي أن الفساد ليس جرمية بدون ضحايا، وأن عالقة مباشرة تربط بني الفساد السياسي وبني انعدام الشفافية 
السياسية التي تؤدي إلى تعيني أشخاص غير مناسبني ملناصب مهمة العتبارات الصداقة واملصالح السياسية الشخصية، 

كما تقود إلى إهمال املجتمع اإلسرائيلي.23
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تدل هذه املعطيات على مستوى متدن من الثقة باملؤسسات الرسمية املختلفة، وهناك بعض النتائج التي تستحق التناول 
بشكل خاص بسبب دالالتها اخلطيرة، فمثال جند أن املؤسسات غير املنتخبة من قبل اجلمهور حتظى بثقة أكبر وتستحق 

وصفها بحارس الدميقراطية. وفي املقابل جند أن نسبة منخفضة فقط تعتبر املؤسسات املنتخبة حارسا للدميقراطية.
أضف إلى ذلك بروز ظاهرة بالغة اخلطورة تتلخص في حدوث انخفاض في ثقة اجلمهور باألحزاب، من جهة، 
وفي عدم اعتبار الكنيست مدافعا عن الدميقراطية في إسرائيل والنظر إليه كجسم غير نزيه، من جهة أخرى.  ولكن 
الكنيست هو املؤسسة املنتخبة الوحيدة على املستوى القطري الوطني. هذا يعني أن تصور املجتمع اإلسرائيلي لذاته 
متدن جدا. هذا التصور الذاتي من ناحية واعتبار األجسام املعّينة )وليس املنتخبة( أكثر نزاهة وأقل فسادا يشكالن 
ظاهرة خطرة على مستوى الدميقراطية، وقد قاد في حاالت أخرى في العالم إلى دعم االنقالبات العسكرية وحكم 

مجموعات نخب صغيرة.       
  

اجلرمية املنظمة والعنف في إسرائيل 2008
في شهر تشرين الثاني من العام 2008، قتل يعقوب ألفرون في سيارته في أحد شوارع مدينة تل أبيب. وكان 
ألفرون أحد زعماء أبرز عصابات أو عائالت اجلرمية املنظمة في إسرائيل. ومن املعروف حسب تقديرات الشرطة أن 
في إسرائيل 16 تنظيما للجرمية املنظمة تقودها أكبر العائالت الضالعة في عالم اجلرمية في إسرائيل، وعائلة ألفرون هي 
إحداها.24   وقد أعلنت الشرطة في إسرائيل مرات عدة خالل السنتني األخيرتني عن مواصلتها العمل مبثابرة وجّدية ضد 
هذه املنظمات25 التي تنطبق عليها التعريفات املتبعة عامليا في حتديد منظمات اجلرمية املنظمة،26 وهي منظمات تعمل من 
خالل تراتبية داخلية صارمة، وتعمل على نطاق واسع من حيث املناطق اجلغرافية والربحية في مجاالت مثل املتاجرة 

باملخدرات وبالنساء وتبييض األموال وجباية رسوم حماية احملال التجارية في املدن (protection) واملقامرات.
تتنافس منظمات )عائالت( اجلرمية املنظمة في إسرائيل فيما بينها على السيطرة على تقاسم مناطق النفوذ في املدن الكبيرة 
على امتداد البالد، ولذلك يحتدم الصراع بني هذه العائالت وأتباعها حتى يصل حد العنف الشديد، الذي أدى إلى قتل 

ألفرون، ولكن هناك ضحايا كثيرون لهذا الصراع  هم عادة من األبرياء العابرين أو املتواجدين  قرب منطقة االشتباك.27
منذ سنوات طويلة، تعمل منظمات )عائالت( اجلرمية املنظمة في إسرائيل في أطر محكمة التنظيم والترتيب، حتى 
ميكن اعتبارها قد عبرت عملية مأسسة حقيقية، فجميعها تعيش وتبقى حتى بعد تبديل قياداتها، نتيجة العنف املتبادل 
بينها أو نتيجة عمل الشرطة.  وهذا ما يزيد من حصانتها وقوتها أمام أجهزة احلفاظ على األمن، التي حتاول جاهدة، 

وبنجاح معنّي في السنتني األخيرتني، حتقيق درجة من النجاعة تساوي جناعة منظمات اجلرمية.28  
استدعى قتل ألفرون اهتماما متجددا مبوضوع مجابهة منظمات )عائالت( اجلرمية املنظمة في إسرائيل، كانت نتيجته 
تشّدد الشرطة في التعامل مع أعضاء هذه املنظمات، واإلكثار من استعمال أنظمة الطوارئ إلجراء اعتقاالت وقائية 
لهؤالء، حيث أن درجة اإلتقان واملهنية التي يتمتعون بها في تنفيذ مخالفاتهم حتول دون ضبط أدلة كافية حملاكمتهم 

بالطرق العادية ووفق اإلجراءات القانونية الالئقة.
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ويقول اخلبير القانوني البروفسور زئيف سيغل أن أحد أسباب الفشل في القضاء على منظمات اجلرمية املنظمة في 
اسرائيل هو عدم قيام الشرطة بتطبيق قانون محاربة منظمات اجلرمية 2003، بحيث يتم استغالل البنود الصارمة في 
هذا القانون ضد رؤساء عائالت اجلرمية بدل االكتفاء بتطبيق القانون على أعضاء هامشيني في هذه العصابات.  كما 
أن هناك سببا آخر يكمن في عدم وضع خطة للدفاع عن شهود ملك من داخل هذه املنظمات يشهدون في احملاكم ضد 

رؤسائهم، حيث أنهم يخافون من التعرض لالنتقام والقتل.29    
ويضيف سيغل أن الوضع نفسه يسري أيضا على قانون منع تبييض األموال الذي ميكن لو استغل بصورة شاملة أن يكون 
قناة ميكن عبرها الوصول إلى قيادات هذه املنظمات.  كذلك فان اإلجراءات القانونية الالئقة، في رأي سيغل، متنح للمتهمني 
من رؤساء العصابات وحملاميهم حق االطالع على اإلفادات واألدلة وعدم االحتفاظ بأية مواد مصنفة مغلقة أمامهم، مما 
يردع الكثيرين من تقدمي إفادات تدينهم.  هذه اإلجراءات تصعب عمل الشرطة بشكل كبير كما جتعل اجلانب االستخباراتي 

في كشف املجرمني صعبا ونادرا بسبب خطورة كشف شخصية املتعاونني مع الشرطة كمخبرين. 
ثمة من يعزو بدايات اجلرمية املنظمة في إسرائيل إلى نهاية الستينيات، عندما صدم املجتمع اإلسرائيلي، » الفخور 
بتمّيزه« بوجود أمناط من اجلرمية املنتشرة في داخله، لم يكن يتوقعها، مثل القتل واالبتزاز، واملغامرات وجبي رسوم 
احلماية )Protection( على أصحاب املتاجر وغيرها.  أضف الى ذلك ان هناك عصابات إجرامية منظمة وممأسسة 
ترتكب مثل هذه اجلرائم، وعلى اطار واسع من حيث احلجم واالنتشار اجلغرافي. وقد كان لوصول مئير النسكي 
االيطالي من أصل يهودي، أحد رموز عصابات املافية االيطالية في الواليات املتحدة، الى اسرائيل في سنة 1971، 

دور في تعزيز  الشعور بانتشار جرمية منظمة في اسرائيل. 
املنظمة وبني شخصيات سياسية مهمة  اجلرمية  أوساط  بني  اشاعات حول نسج عالقات  نفسها راجت  الفترة  في 
ومتنفذة في حزب مباي،  احلاكم في حينه، إال أن جلان حتقيق وتقارير رسمية أنكرت وجود جرمية منظمة بالتعريف 

الكالسيكي في اسرائيل.30 
منذ ذلك الوقت ثمة انهماك في اسرائيل بسؤال لم يحظ باجابة حاسمة حتى يومنا هذا، حول وجود جرمية منظمة في 
إسرائيل وحول مدى تغلغل منظمات اجلرمية في أوساط السلطة.  ويقول دكتور داني غمشي، رئيس دائرة علم اجلرمية 
وفرض القانون في قسم علم السلوك في كلية اإلدارة )همخالال ملنهال(، أكد أن هناك أدلة تثبت وجود عصابات جرمية 
منظمة في إسرائيل تعمل، اضافة الى مجال اجلرمية، في مجال ما يسمى في اسرائيل السوق الرمادية، وهو يشمل 
أعماال مشروعة من الناحية القانونية على الرغم من موضعتها على تخوم املقبول أخالقيا.  ترتكب هذه املنظمات جرائم 
مختلفة أبرزها االبتزاز بالتهديد، جباية رسوم احلماية  (Protection)، جتارة املخدرات، املقامرات مخالفة القانون، 
اقتحام األراضي العامة والسيطرة عليها، املتاجرة ببضائع مسروقة، التهريب، الدعارة، املتاجرة بالفتيات األجنبيات 

الالتي يجبرن على العمل في الدعارة، تبييض األموال، والقروض بفوائد باهظة خالفا للقانون.31
ويضيف غمشي أن هناك أدلة على وجود عالقات غير مشروعة بني منظمات اجلرمية وبني أوساط في السلطة وبضمنها 

داخل الشرطة االسرائيلية، كما أن العديد من هذه املنظمات أقامت لها فروعا وامتدادات في عدد من دول العالم.
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»ال تنبت اجلرمية املنظمة في فراغ اجتماعي، بل تتغذى من عوامل مختلفة منها، وعلى رأسها، ضعف أجهزة فرض 
القانون مما يلحق الضرر بأثر الردع الضروري ملنع تطور اجلرمية املنظمة، كذلك فان ثقة اجلمهور بجهاز فرض القانون 

منعدمة متاما األمر الذي يضعف قدرات الشرطة بشكل كبير«.32
ألغراض  العام  املال  واستغالل  فساد  قضايا  في  رسمية  شخصيات  وتورط  السلطوي  الفساد  انتشار  فان  كذلك 
شخصية، كما بيّنا في قسم آخر من هذا املقال، يقلل من حدة رفض هذه املخالفات بني اجلمهور وموظفي السلطة ما 
يفيد منظمات اجلرمية املنظمة بشكل كبير.  ويتوصل غمشي إلى استنتاج مفاده انه على الرغم من اجلهود التي تبذلها 
الشرطة حملاربة اجلرمية املنظمة وإقامتها لوحدات خاصة لهذا الغرض، إال أن احملاربة الفعالة لهذا النوع من اجلرمية 
بتطلب إقامة تنظيم خاص شبيه بالشاباك اإلسرائيلي والبوليس الفيدرالي األميركي FBI.  يعمل في هذا التنظيم عناصر 

ذات مهارات في مجال محاربة اجلرمية تسود بينها ثقافة تنظيمية سليمة وجرأة ومسؤولية وحرفية عالية. 
اعتقال  بالردع والقدرة على  تتعلق  املجابهة ال  إن جناح هذه  يقول  ثمة توجه  املنظمة،  يتعلق مبجابهة اجلرمية  فيما 
وسجن رؤساء عصابات اجلرمية املنظمة، بل بضرب اخلاصرة الّرخوة ملنظمات اجلرمية املنظمة وهي نقطة ضعف هذه 
املصادر تضعف  إذا ضربت هذه  املنظمات.   لهذه  الكبيرة  الربح  بقوة، واملقصود مصادر  ما تضررت  إذا  املنظمات 
جاهزية املخاطرة وتفقد هذه املنظمات أسباب وجودها.  ويأتي منطق هذا األسلوب للمواجهة من مصدرين. األول 
هو ما تواجهه أذرع السلطة من صعوبات في القبض على زعماء وعناصر عصابات اجلرمية وجناحهم في االفالت من 
قبضة الشرطة بعد كل جرمية يرتكبونها بفضل جتربتهم »الغنية« في مجال اجلرمية. هذا عدا عن أن عملية املأسسة التي 
عبرتها هذه املنظمات جعلتها غير معتمدة على هذا الشخص أو ذاك بل انها متلك القدرة على االستمرار بعد تبّدل أو 

غياب زعيمها القدمي أو حتى جزء كبير من أعضائها.
أما املصدر الثاني ملنطق احلرب االقتصادية ضد منظمات اجلرمية املنظمة فيأتي من التجربة األميركية في هذا املجال، 
حيث مت اتباع أسلوب احلرب االقتصادية ابتداًء من بداية القرن املاضي عندما متت ادانة أبرز شخصيات املافيا األميركية 
مبخالفات إخفاء املدخوالت وعدم دفع الضرائب املستحقة للدولة33. هذا اضافة الى إصرار أذرع فرض القانون على 

جتفيف منابع الربح لعصابات اجلرمية املنظمة في حينه. 

عن العنف في إسرائيل 2008 
كشفت الشرطة  في تقريرها التلخيصي لسنة 2008، أن هناك ارتفاعا في حوادث القتل التي ازداد عددها من 118 
حادث قتل خالل 2007 إلى 122 حادثا في 2008. كما شهدت السنة نفسها، حسب التقرير، ارتفاعا بنسبة 14% في 
عدد املخالفات اجلنائية التي يرتكبها األحداث.34  ففي العام 2008 حققت الشرطة في 3،582 مخالفة استعمال عنف 
بني األحداث داخل املدارس، في حني كان العدد في 2007 هو 3،229  حادثا مشابها.  كما شهد هذا العام ارتفاعا 
بنسبة 38% في عدد حاالت القبض على مرتكبي جرائم جتارة املخدرات، وهو نتيجة االرتفاع البارز في املخالفات 

املتعلقة بتجارة املخدرات. وقد مت ضبط 303 كغم هيروين في 2008 مقارنة ب 136 كغم في 2007 35. 
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ويؤكد التقرير السنوي للشرطة على ما تعتبره جناحا في مواجهة اجلرمية املنظمة في إسرائيل حيث يعلن التقرير أن 
تسعة من زعماء املنظمات اإلجرامية معتقلون رهن التحقيق أو أدينوا وسجنوا.

تبليغا عن  في سنة 2008  419،837  تلّقت  اإلسرائيلية  الشرطة  أن  التقرير  أوردها  التي  املعطيات  ويستدل من 
مخالفات جنائية مختلفة ، أي أن هناك انخفاضا بنسبة 6% عن السنة السابقة، وهو انخفاض مصدره انخفاض عدد 
حاالت سرقة محتويات السيارات واملتاجر والبيوت،36  كما أن هناك انخفاضا في عدد االعتداءات اجلنسية بنسبة %4 

وفي عدد التصرفات املشينة بنسبة %6.37     
ولكن على الرغم من االنخفاض في بعض أنواع املخالفات واجلرائم في إسرائيل،  وخاصة مخالفات السرقة كما 
أوضحنا أعاله، إال أن هناك إشارات إلى ارتفاع في مستوى القلق في أوساط اجلمهور، ففي 2008 سجل ارتفاع يعادل 
نصف مليون محادثة إلى خدمة بالغات الشرطة 100، بحيث وصل عدد احملادثات إلى هذه اخلدمة 9،641،763 

محادثة، ما يزيد عن ثلثها في منطقة تل أبيب.38
ويستدل من بحث شامل حول مستويات العنف في إسرائيل بني السنوات 1980 – 2007 ، ثم عرض نتائجه مؤخرا أنه 

على الرغم من االرتفاع املّطرد في عدد اجلرائم في إسرائيل إال أن وضعها ما يزال معتدال قياسا إلى دول غربية أخرى.39
 يبني البحث الذي فحص املعطيات حول العنف في إسرائيل خالل ثالثة عقود وجود ارتفاع بنسبة 37% في عدد 
املخالفات اجلنائية لكل مائة ألف إنسان ، وأن القسم األكبر من االرتفاع حصل خالل التسعينيات، وأنه منذ سنوات 

األلفني هناك ثبات في وتيرة ارتكاب املخالفات اجلنائية التي تباشر الشرطة التحقيق بشأنها. 
معدل عدد حاالت القتل لكل 100 ألف إنسان في إسرائيل كان في العام 1980 2،29 حالة، وفي 1990 1،82، 

وفي 2007 1،75.
وبالرغم من أنه ال جتوز االستهانة بهذه االحصائيات، إال أنها تعتبر منخفضة قياًسا باملعدالت في الدول التي ترغب 
اسرائيل في التمّثل بها، مثل الواليات املتحدة ودول أوروبا الغربية، ففي الواليات املتحدة يصل املعدل الى 7-8 حوادث 
انكلترا 1.62، في كندا 1،74، وفي روسيا 18 حادثة قتل لكل 100 الف نسمة  قتل لكل 100 الف إنسان، في 
خالل السنوات األخيرة. وفي حني لوحظ االجتاه نفسه التحّول في محاوالت القتل ايًضا إال انه حدث ارتفاع ملحوظ 
في مخالفات االعتداء اجلسدي. ففي حني  دلت احصائيات الشرطة على حدوث 281 حالة اعتداء جسدي لكل 100 
الف نسمة في 1980، في اسرائيل، جند ان هذا الرقم ارتفع الى 444 حالة من هذا النوع في 2007 40. كذلك حدث 

ارتفاع بنسبة 120% في حاالت االغتصاب وارتكاب األعمال اجلنسية املشينة، خالل فترة البحث.
خالفا  البحث،  أوضح  فقد  اسرائيل،  في  لليهود  اإلثني  االنتماء  متغير  وفق  اجلرمية  بتوزيع  يتعّلق  فيما  أّما 
لألفكار املسبقة السائدة، ان نسبة املهاجرين من دول رابطة الشعوب من بني مرتكبي املخالفات ضد أفراد ال تزيد 
عن نسبتهم بني السكان، في حني ان نسبة املهاجرين من أثيوبيا من بني مرتكبي هذا النوع من املخالفات تزيد عن 
ضعفي نسبتهم بني السكان، ففي حني يشكل هؤالء أقل من 1% من السكان أصبحت نسبة مرتكبي هذه املخالفات 

من بينهم نحو %2 .
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على الرغم من ذلك، إذا أخذنا مخالفي القانون في مجال أعمال العنف من الشريحة العمرية 12-18 سنة فسنجد 
متثيال كبيرا للمهاجرين من أصل روسي ومن املهاجرين من دول رابطة الشعوب، يفوق نسبتهم من السكان.

أما في ما يتعلق بالفلسطينيني في إسرائيل، فيشير البحث الى االجتاه نفسه الذي ظهر في تقرير الشرطة السنوي 
لتلخيص العام 2008. كان هناك ارتفاع مطّرد بشكل منهجي في نسب مخالفات العنف على امتداد الفترة التي غّطاها 
البحث. على سبيل املثال، يشّكل التابعون للشريحة العمرية 19 سنة فما فوق من العرب 15% من جميع ابناء هذه الفئة 
العمرية في اسرائيل، خالل فترة البحث، في حني أنه من بني مخالفي القانون في مجال االعتداءات اجلسدية من كل 
ل العرب 43%. ويحاول البحث تفسير  االنواع، الذين ُقدمت ضدهم شكاوى الى الشرطة من هذه الفئة العمرية يشكنِّ
أسباب انتشار اجلرمية بني العرب في اجتاهني مختلفني، أحدهما يعتبر العنف وليد  القمع واحلرمان النسبي والتمييز 
والفقر التي تشكل مبجموعها  أرضا خصبة الزدياد مظاهر العنف، بينما يعزو االجتاه الثاني األسباب الى الثقافة العربية 

التي تتمّيز، حسب رأي الباحث أرييه رطنر، مبيل الى حل اخلالفات بوسائل عنيفة. 
أما عن اخلوف من اجلرمية في إسرائيل فهو في ازدياد، كما ظهر من خالل التقرير السنوي التلخيصي للشرطة للعام 
2008، كما أوضحنا أعاله من خالل عدد البالغات املوّجهة إلى خدمة البالغات السريعة للشرطة )خدمة هاتف 
رقم 100(. فقد توّصل البحث الذي نحن بصدده، بناًء على نحو 2500 مقابلة ُأجريت ضمن هذا البحث، إلى أن 
70،6% من الذين أجريت معهم املقابالت صّرحوا عن خوف من جرائم العنف )73% من النساء و 67% من الرجال(، 

وقد كانت هذه النسبة أكبر بني العرب مقارنة باليهود )74% بني العرب و 69،5% بني اليهود(.
ويقول رطنر إنه ال يوجد بالضرورة أساس للخوف الذي يعبر عنه الناس، حيث أن اإلحصائيات املوضوعية أقل 
بكثير من مستوى اخلوف.  ويضيف أن السبب لهذا اخلوف املبالغ فيه هو تغطية وسائل اإلعالم التي تسبب حالة من 

الهلع من اجلرمية.41
وبغض النظر عن األسباب واملسببات التي يراها رطنر غير مبّررة إال أن حلالة انعدام األمن الذاتي تأثيرا كبيرا على 
احلالة النفسية العامة، وعلى جلوء الناس إلى االنعزال أو حتى إلى التزّود باألسلحة ووسائل احلماية، وهو أمر يجلب 

معه أنواعا أخرى من املخاطر.  

بروفيل اجتماعي للمجتمع اإلسرائيلي
بلغ عدد سكان إسرائيل بداية 2008   حوالي 7.243.6 مليون نسمة منهم 75.5% )أي: حوالي 5.478.2 مليون( 
من اليهود و20.2% )أي: قرابة 1.450 مليون( من العرب، و4.3% )أي:   315.4 ألف نسمة( مصّنفون كآخرين، 

وُيقصد بهم مهاجرون غير معّرفني كيهود في وزارة الداخلية، جميعهم مسيحيون غير عرب أو غير مصنفني دينيا42. 
تشير اإلحصائيات الرسمية الى أن حصة موازنة الهجرة من مجمل االزدياد انخفضت في العام الستني لقيام إسرائيل 

مقارنة مع العام السابق نتيجة االنخفاض في عدد املهاجرين الذين وصلوا في 2008 مقارنة مع 2007.
عدد املهاجرين اليهود اجلدد في 2008 هو 15875 مقابل ما يزيد عن 18000 مهاجر وصلوا في 2007. يكتسب 
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هذا املعطى داللة خاصة في الذكرى الستني لقيام إسرائيل حيث ان عدد املهاجرين في هذا العام وصل الى أدنى درجاته 
منذ التسعينيات على األقل، وهو في انخفاض مستمر. 

الهجرة إلى إسرائيل حسب فترة الهجرة )1948 – 2008 (

نسبة من عدد السكان الكليأعداد مطلقةفترة/سنة الهجرة
3،030،395100املجموع

1951 - 1948687،62422.7
1959 - 1952272،4469.0
1969 - 1960373،84012،3
1979 - 1970346،26011.4
1989 - 1980153،8335.1
1999 - 1990956،31631.6
2007 - 2000240،0737.9

1990199،5166.6
1991176،1005.8
199277،0572.5
199376،8052.5
199479،8442.6
199576،3612.5
199670،9192.3
199766،2212.2
199856،7301.9
199976،7662.5
200060،1922.0
200143،5801.4
200233،5671.1
200323،2680.8
200420،8930.7
200521،1800.7
200619،2640.6
200718،1290.6

* 2008 15،875-
يتأسس اجلدول على مواد نشرت في بيان للصحافة صادر عن مكتب اإلحصاء املركزي في إسرائيل في تاريخ 2007/12/30 . 

* العدد في 2008 من املعطيات الرسمية لوزارة استيعاب الهجرة. بيان للصحافة 2008/12/21.
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وكان وزير استيعاب الهجرة من حزب كادميا أيلي أفاللو انتبه الى االنخفاض في أعداد املهاجرين فّصرح في نهاية 
2008 بأن« هجرة اليهود وعودة اإلسرائيليني الى إسرائيل، خاصة في هذا الوقت، حيويتان بالنسبة للدولة ولتعزيز 
مناعتها االجتماعية واالقتصادية. وتشكل األزمة االقتصادية العاملية مجموعة من الفرص التي ينبغي ان ال نضيعها، 
وأنا أدعو اليهود واإلسرائيليني في أنحاء العالم الى الهجرة والعودة الى البالد والتمتع باملساعدات التي مننحها لهم 

لترسيخ حياتهم فيها«.43 
واعتبر أفاللو أن ارتفاع عدد اإلسرائيليني العائدين بعد مكوث متواصل لفترات طويلة خارج البالد يعّد مؤشرا 
ايجابيا، حيث وصل عددهم في 2008 إلى نحو 8800 شخص، وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة 94% قياسا الى نسبة 

اإلسرائيليني العائدين في 2007، حيث كان عددهم 4535 إسرائيليا. 
ويتوقع ان يصل عدد اإلسرائيليني العائدين في سنة 2009 الى نحو 12000. ويبدو أن لتفاقم األزمة االقتصادية 

العاملية نصيبا في هذا االزدياد، كما ورد في أقوال الوزير أعاله.
وقد جاء أكثر من نصف »العائدين« من الواليات املتحدة وكندا، 13% من دول غرب أوروبا واسكندنافيا، %5.5 
من دول االحتاد السوفييتي سابقا، 3.5% من استراليا ونيوزيلندا و3% من أفريقيا، والباقي من أميركا الالتينية وغيرها. 
الى  بالعودة  البالد  الذين غادروا  إقناع اإلسرائيليني  الى  الهادفة  املوارد  العديد من  وقد خّصصت وزارة االستيعاب 

إسرائيل واستيعابهم فيها.
وهذه بعض املعطيات التي وّفرتها وزارة استيعاب الهجرة حول مميزات املهاجرين اليهود الى إسرائيل في 2008:

املجموع 15875
من شرق أوروبا  5909
من غرب أوروبا  2987
من شمال أميركا  3275

من مركز وجنوب أميركا  952
من الدول العربية في أفريقيا  46

من باقي دول أفريقيا  1931
من الدول العربية في آسيا  4

من باقي دول آسيا  413
من أوقيانيا  195

من دول أخرى 163
توزيع املهاجرين اليهود في 2008 حسب مجال املهنة44:

املجموع 15875
مهن علمية وأكادميية 2345
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مهن حرة تكنولوجية 2681
مديرون 259

موظفون 441
مسوقون ووكالء مبيعات 597

عمال خدمات 286
عمال زراعيون 41

عمال في مجال الصناعة 247
عمال مهنيون مهرة 329

عمال غير مهنيني 257
بدون أية مهنة  1558

4809    
 2025    

 

اجمال
هي أن إسرائيل، بحسب ما تتبدى  إن احلصيلة العامة ألوضاع الفقر والفساد واجلرمية املنظمة والعنف املجتمعي 
من خالل أوضاعها االجتماعية، تبتعد أكثر فأكثر عن الصورة أو املثال الذي رغب آباء الصهيونية في بنائه. بكلمات 

أخرى تتجه في مسار التحّول من »مجتمع مثالي« إلى مجتمع طبيعي.
وال شّك في أن ذلك ناجم، أساًسا، عن تطورها االقتصادي، الذي يتميز في اآلونة األخيرة باالنتقال املتسارع إلى 
االقتصاد الليبرالي وإلى اخلصخصة. إن ما يجري في إسرائيل، خالل األعوام األخيرة، هو سيطرة السوق اخلاصة على 
الدولة كلها تقريًبا، وإن إحدى عواقب ذلك هي الفساد. إن الفساد، بحسب أحد التعريفات، هو عملية سيطرة رأس 
املال اخلاص، الذي يبدأ بأخذ حصة الدولة واستبدال دورها. أي أنك تفسح املجال أمام رأس املال اخلاص لالستيالء 
على احلّيز العام. وباملناسبة، فإن اتساع ظاهرة اإلجرام املنظم نابع من األسباب نفسها. فاجلرمية املنظمة تنهض في 
الوقت الذي تضعف فيه الدولة ويسيطر السوق على أمالك الدولة. لذا فإن قصة الفساد واجلرمية املنظمة في إسرائيل 

تكاد أن تكون صفقة شاملة ناجمة عن خصخصة أمالك الدولة واخلدمات االجتماعية، مثل بيع األمالك العامة. 
وُيطرح السؤال: كيف يؤثر مستوى الفساد السلطوي على صناعة القرار اإلسرائيلي؟.

قد يكون من املبكر اإلجابة عن هذا السؤال، علًما بأن كثيرين يعتقدون أنه يؤثر فعال على اتخاذ القرارات. وهناك 
ادعاءات بأن أوملرت )املشتبه بارتكاب عدد من مخالفات الفساد السلطوية( اتخذ قرارات مهمة بتأثير أعمال فساد 
منسوبة إليه. وهي تضاف إلى ادعاءات أخرى بأن )رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابقة( أريئيل شارون نفذ االنسحاب 
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من غزة بسبب التحقيقات ضده في شبهات فساد. وحتى لو افترضنا أن التبعات السلطوية وعملية اتخاذ القرارات 
على املستوى اإلستراتيجي ال تتأثر به إلى حّد كبير، إال أن الفساد قد يؤثر على اتخاذ قرارات في مستوى متدن )مثل 

متويل مصنع أو بيع أسهم شركة حكومية وما شابه ذلك(.
والكنيست  أي احلكومة  إسرائيل،  أن مؤسسات احلكم في  تعتقد  الساحقة من اإلسرائيليني  الغالبية  أن  واقع  أما 
واألحزاب، هي بؤر فساد، فإنه يعني أن غالبية اإلسرائيليني تعيش في مجتمع فاقد الثقة بهذه املؤسسات. وال ُبّد أن 

يكون هناك فقدان للثقة، ألن أجهزة الدولة تخرج من حياة هؤالء رويًدا رويًدا في سياق عملية اخلصخصة.   
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هوامش

1  رسالة مفتوحة من زئيف بيلسكي رئيس الوكالة اليهودية عن إقامة جمعية خاصة ملعاجلة شؤون الناجني من احملرقة، وقد أرسلت إلى املجتمع 
اإلسرائيلي في 2008/4/20 مبناسبة حلول يوم الكارثة والبطولة الذي يسبق يوم إعالن قيام إسرائيل في كل سنة. أنظروا موقع الوكالة 

www.jewishagency.org/ :اليهودية
»عذرا ألننا بقينا على قيد احلياة«، موقع انترنت www.walla.co.il ، في تاريخ 2007/4/13  2

   pub/oni_report/Documents/oni0708.pdf/פרסומים/http://www.btl.gov.il :ملعاينة مضمون تقرير الفقر في إسرائيل 2008 انظروا  3

منذ مطلع التسعينّيات، ما زالت معدالت الفقر في إسرائيل مرتفعة جدا قياسا إلى جميع دول أوروبا الشرقية التي تنسب إسرائيل نفسها إليهم، في   4
حني أن هناك اجتاها عاما يتمّثل في ارتفاع معدل الفقر في أوساط األسر العربية. نسبة الفقر في أوساط األقلية الفلسطينية تفوق نسبته لدى السكان 

اليهود، وتدل الفروق الشاسعة بني اليهود والعرب على عمق الفقر وجتّذره في صفوف األقلية الفلسطينية، على امتداد الفترة كّلها. 
تنخفض نسبة الفقر في أوساط العائالت اليهودية بصورة ملموسة، بعد احتساب مدفوعات التحويالت والضرائب. فغالبية العائالت التي   
عاشت دون خط الفقر، وفق مقياس الدخل اإلجمالّي، في أوساط املجتمع اليهودي جنحت في اخلروج منه بعد قبض مدفوعات التحويالت، 
ووصلت نسبتها )أي العائالت الفقيرة( إلى ما يقارب الـ 15 %. في املقابل، تنخفض نسبة الفقر في األسر العربية في األعوام 2008-2005 

بنحو 11 % فقط بعد تدخل الدولة عبر الضرائب ومدفوعات التحويالت واملخصصات.
تقرير الفقر لسنة 2008 )أنظروا املوقع االلكتروني املدرج في الهامش رقم 3(.  5

وهو مؤمتر اقتصادي اجتماعي للبرملان األوروبي عقد في 23-2000/3/24، لبحث قضايا العمل واإلصالحات االقتصادية والتماسك   6
االجتماعي في دول السوق األوروبية.

تطرق املؤمتر في تلخيصاته إلى ضرورة تعزيز التعاون البحثي في مجاالت اإلصالحات االقتصادية ملجابهة أهم املشاكل االقتصادية التي تواجه   
الدول األوروبية مثل الفقر والبطالة.

وقد دفعت مقررات املؤمتر إلى تكثيف البحث في قضية مقاييس الفقر املتبعة في أوروبا وضرورة تعديلها، وقد أسفر ذلك عن اعتماد مقياس   
معّدل يحوي عوامل اجتماعية عديدة، ُعرضت للمرة األولى في اجتماع لدول السوق في بروكسل في كانون األول  2001. ملعاينة التقرير 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm :التلخيصي ملؤمتر لشبونة، أنظر الرابط
انظر املالحظة رقم 5  .  7

تنظيم لتيت، التقرير البديل عن الفقر 2008 .  8

التقرير البديل صفحة 3 .  9

ال يورد التقرير البديل أرقاما مطلقة ألعداد احملتاجني، حيث أنه من الصعب حصر األرقام الدقيقة.  10

وصف مستعمل للعائالت التي تطبق بعض الفروض الدينية املطلوبة مثل الصيام والصالة في يوم السبت، واحترام أحكام احلالل في املأكوالت   *
ولكن أفرادها غير متزمتني أو متشددين من ناحية االلتزام بالنصوص الدينية.

التقرير البديل للفقر صفحة 15.  11

11  موقع ynet  2009/3/8 وموقع هآرتس 2008/8/18      12

املصدر السابق  13

قضية مركز االستثمارات:القضية األكثر خطورة من بني القضايا التي اتهم أوملرت بالتورط بها، وتتلخص في أن أوملرت استعمل صالحيته   14

وتأثيره كوزير للصناعة والتجارة ملنح امتيازات وتسهيالت ملصنع »سليكت« الذي كان ميتلكه صديق أوملرت احملامي أوري ميسر، وبتقدمي 
املساعدة ألصحاب مصنع »طيبع بوست« للحصول على منح مالية وعلى تسهيالت أخرى،وذلك ألن مالك املصنع كان في حينه عضو مركز 

حزب الليكود ) أوملرت كان عضوا في الليكود في ذلك الوقت(.
قضية تالنسكي: مت التحقيق مع أوملرت في قضية عالقاته القريبة مع رجل األعمال اليهودي األميركي موشي )موريس( تالنسكي، وتعود   15

هذه العالقات إلى سنة 1993، عندما كان أوملرت رئيسا لبلدية القدس وقد استمرت إلى ما بعد انتخابه ملنصب رئيس احلكومة.
وقد اتهم أوملرت بأنه تلقى من تالنسكي مغلفات حتوي آالف الدوالرات عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للتجارة والصناعة وبعد   
ذلك. وقد اعترف تالنسكي بأن أوملرت ومديرة مكتبه شوال زاكن قد توجهوا إليه مرات عّدة يطلبون املال وقالوا بأنهم يريدون تلقيه بأوراق 
نقدية وليس بالشيكات أو التحويالت.  كذلك مت التحقيق مع أوملرت بتهمة تلقي 380 ألف دوالر من حسابات شركات ميلكها تالنسكي.  
انتقل هذا املبلغ إلى جمعية »يروشالمي ملوكيدت« )القدس متماسكة( التي عملت لصالح انتخاب أوملرت لرئاسة بلدية القدس في حينه. 

وقد قال تالنسكي في شهادته أمام احملكمة انه مّول رحلة لعائلة أوملرت إلى ايطاليا بقيمة 25،000 دوالر.
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اعترف أوملرت بأنه تلقى مغلفات حتوي مبالغ من املال من تالنسكي  إال أنها مبالغ أقل بكثير مما ذكر تالنسكي في شهادته.  ومت التحقيق مع   
أوملرت حول املقابل الذي أعاده إلى تالنسكي مقابل هذه الدفعات، مما ميكن من اعتبارها رشوة.  ومن بني ما مت التحقيق مع أوملرت بشأنه هو 
انه حاول إقناع رجال أعمال في إسرائيل بشراء منتوجات مصانع ميلكها تالنسكي، كما قام باالتصال بوزير األمن التشيكي إلقناعه بالتعامل 

التجاري مع شركة تصوير عبر األقمار الصناعية ميلكها تالنسكي.
قضية ريشون تورز: وقد كشفت الشرطة عن عالقة خاصة ألوملرت مع وكالة السفر ريشون تورز. مت فحص 54 سفرة ألوملرت إلى اخلارج   16

في إطار عمله حيث حتّملت منظمات عامة مختلفة مصاريف سفره وإقامته في اخلارج.  ومت التحقيق مع أوملرت حول أنه تلقى مصاريف 
السفر واإلقامة عن كل مرة من عدة أجسام وجمعيات زارها في اخلارج وشارك في نشاطاتها الهادفة إلى جمع التبرعات إلسرائيل.  كانت 
األموال ترسل من هذه اجلمعيات إلى وكالة السفر مباشرة، وكانت هذه حتفظ األموال الفائضة في حساب ألوملرت الستعمالها لرحالته 

اخلاصة مع عائلته.
قضية البيت في شارع كرمييه: تتحدث عن تلقي أوملرت رشوة بقيمة 480 ألف دوالر عند شرائه بيتا في شارع كرمييه في القدس، مقابل   17

السعي لدى أوساط رسمية في بلدية القدس لتقدمي تسهيالت لدافع الرشوة وهي شركة هندسة واستثمارات بادرت إلى إقامة مشروع البناء 
الذي امتلك أوملرت وعائلته بيتا فيه.

ثم من يعتبر أن املركب األهم لظاهرة الفساد ليس الفساد نفسه وإمنا االنطباع اجلماعي الذي يسببه الفساد في املجتمع، فالفساد نفسه يسبب   18

ضررا ماليا محدودا مهما كان حجمه ولكن الضرر احلقيقي يكمن في انعدام الثقة بني الشعب وبني اجلهاز احلاكم والسياسة بشكل عام.  هذا 
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