المشهد االجتماعي« :الديمقراطية» اإلسرائيلية في تقاطع
ّ
االجتماعي والفساد وحكم اليمين
التخلي عن الرفاه
نبيل الصالح

مدخل
ســنعالج فــي هذا الفصل جانب ًا خاص ًا ومهم ًا من املشــهد االجتماعــي ،يرتبط بتأثير
التحــوالت االجتماعيــة والسياســية ،خاصــ ًة التحول نحــو النيوليبرالية وتصاعد فســاد
السلطة على النظرة للدميقراطية في إسرائيل.

تظهــر الدراســات والتقاريــر املختلفــة تزايــد ًا مســتمر ًا فــي تراجع الثقــة املجتمعية

مبؤسســات الدولــة (فيما عدا اجليــش) ،مقابل مخاوف وقلق متزايد مــن تدهور ما يراه
املواطنون اليهود املنظومة الدميقراطية املميزة إلسرائيل.
ال بــد من التوضيح هنا أن أغلب السياســيني واألكادمييني واإلعالميني في إســرائيل
يعتقــدون أن دولتهــم تتمتــع مبنظومــة حكــم دميقراطية وطيــدة وراســخة ،وال يرون أن
التشديد على يهودية الدولة يحمل تناقض ًا أو يش ّكل عائق ًا أمام حتقيق الدميقراط ّية .كذلك

ال يعتبرون أن تعامل الدولة مع املواطنني الفلسطينيني داخل إسرائيل يعتبر مشكلة أمام
الدميقراطية ،وإن كان الوضع يتطلّب بعض التحسني ،من وجهة نظرهم .كما ال ينظر هؤالء
إلى االحتالل وقمع الفلسطينيني على أنه مشكلة داخلية للنظام في إسرائيل ،بل يعتبرون
ذلك مشكلة خارجية ال عالقة لها بالدميقراط ّية في إسرائيل نفسها .مشاكل الدميقراطية
بالنســبة إلى هؤالء إجرائية شــكلية فحسب ،فهم يتحدثون عن :تبديل احلكومات والوزراء

فــي فتــرات متقاربة ،وكثــرة األحزاب ،وضعــف االئتالفات ،وابتزاز األحــزاب الصغيرة
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تــظــهــر أبــــــرز آثــــــار الــســيــاســة
النيوليبرالية والتخلي عن سياسة
الرفاه في ثبات معطيات الفقر
وتــعـ ّـمــق الــفــجــوات االقتصادية
االجتماعية.

لألحزاب األكبر التي حتتاجها لتشكيل االئتالفات ،والتعيينات السياسية غير الناجعة وما
إلى ذلك .وهذه كلها مشاكل قابلة للحل.
في البداية ،سوف نتط ّرق إلى أبرز آثار السياسة النيوليبرالية والتخلي عن سياسة
الرفــاه كمــا تظهر في ثبات معطيات الفقر وتع ّمق الفجــوات االقتصادية االجتماعية،
اجلماعي الذي يحدد طبيعة النظام
السياســي
ولهذا كله تأثير ســلبي على الســلوك
ّ
ّ
الدميقراطــي في إســرائيل وأي دولة فــي العالم .بعدها نتناول أهم مظاهر الفســاد
الســلطوي في ســنة  ،2016وبطلها هذه املرة نتنياهو نفسه وزوجته سارة ،والفساد
كما هو معلوم دليل على أزمة الثقافة السياســ ّية وطبيعة النظام .بعد ذلك نتطرق إلى
محــاوالت نتنياهــو واملقربني منه إخضاع وســائل اإلعالم في إســرائيل وإســكاتها،
وبعدهــا نتنــاول الهجوم منقطع النظير من أوســاط حاكمة على اجلهاز القضائي في
إسرائيل ،وهو أمر اعتبره القضاة والسياسيون اإلسرائيليون أمر ًا في غاية اخلطورة.
وفي النهاية نحاول رؤية انعكاس هذه الظواهر اخلطيرة على مؤشر الدميقراطية في
إســرائيل ،والذي نكشــف من خالله فع ًال عن تدهور مستوى الثقة باملؤسسات املهمة
التي تع ّرضت حملاوالت النيل منها ،ويعكس مميزات ثقافة سياســية لم تذ ّوت أبســط
اجلوهري.
املبادئ الدميقراطية مبعناها
ّ
النقاش اإلسرائيلي حول حال «الديمقراطية» في 2016
عيوب أم أزمة؟

يرى خبراء ومثقفون إسرائيليون
أن الــديــمــقــراطــيــة بمفهومها
اإلسرائيلي تعاني أزمة حقيقية،
وأنها تتدهور تدهورًا حادًا.
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يــرى خبراء ومثقفون إســرائيليون أن الدميقراطية مبفهومها اإلســرائيلي تعاني أزمة
حقيقية ،وأنها تتدهور تدهور ًا حاد ًا .املشاكل التي تعاني منها الدميقراطية اإلسرائيلية -
بنيوي له عالقة بطبيعة
كما تظهر في حتليالت باحثني إســرائيليني  -هي مشــاكل بعضها
ّ
املؤسسات والبعض اآلخر يتعلّق بالثقافة السياسية والسلوك املشتق من تلك الثقافة.
على صعيد النوع األول من املشاكل ،ث ّمة أزمة تتفاقم في األحزاب ،فهي  -في غالبها
األعظــم  -مفككة ّ
هشــة تفتقــر لأليديولوجيا وتعانــي من خلل في تنظيمهــا وإجراءاتها.
ينعكس هذا احلال على أداء الكنيست التي تتش ّكل من هذه األحزاب ،وعلى احلكومة التي
البرملاني املتبعة في إسرائيل .ولعل هذا
تتشكل من داخل الكنيست ،حسب طريقة احلكم
ّ
يفســر التدهور في مســتوى ثقة اجلمهور باألحزاب والكنيست في جميع استطالعات
ما ّ
الرأي حول املوضوع ،كما سنرى الحق ًا في هذا الفصل.
تبدو الكنيســت من حيث أداؤها ومســتوى أعضائها ســلطة فاقدة للتأثير غير مقنعة
للمواطنني ،تتح ّكم بها بعض الشخصيات القوية من االئتالف.

التوجهات اليمينية املتشــددة واألحزاب الدين ّية
من ناحية ثانية ،جند أن األحزاب ذات
ّ
املتعصبــة تبدي اهتمام ًا ضعيفــ ًا باإلجراءات الدميقراط ّية مقابل مــا يؤكد على اليهود ّية
ّ
ويعززها.
قوي» وحاشيته املقربة ،تنعكس هذه األمور على
أما احلكومة ،فهي أداة في يد «زعيم ّ
البيروقراطي الذي مييل املتنفذون فيه
مستوى تنظيم احلياة العا ّمة وتسييرها من السلك
ّ
إلى استغالل ضعف الرقابة من أجل سلوك فاسد يدر ربح ًا ومكاسب ،وهو ما سنتطرق
إليه في الباب عن الفساد .وبطبيعة احلال ،ال ب ّد أن يتغلغل تأثير هذا الوضع من األعلى
إلى األدنى ،فيتغلغل إلى الســلطات احمللية املرتبطة باحلكم املركزي وســلطاته القطرية،
وصو ًال إلى حلقات أبسط املستخدمني في املؤسسات العامة .وهو ما يحدث فع ًال.
على صعيد الثقافة السياسية والسلوك املنبثق منها ،يوجد متييز ضد فئات مستضعفة
واسعة من السكان مثل :اليهود اإلثيوبيني ،وذوي األصول الروسية ،واملتدينني احلريديني،
والعمــال األجانــب ،والالجئني ،والعرب الفلســطينيني املواطنني في إســرائيل .في الوقت
نفسه ،هناك تفضيل لفئات صغيرة أخرى مثل :املستوطنني في الضفة الغرب ّية ،واملهاجرين
اجلدد من دول أوروبا وأميركا .والذين يحصلون على هبات وتسهيالت من الدولة .إضافة
إلــى ذلــك نالحظ في اآلونة األخيرة ازدهار ًا لظاهرة «متالزمة املال والســلطة» ذات األثر
الواسع على وضع السياسات في املجاالت احليات ّية كافة ،سواء على املستوى القطري أو
احمللي .يساهم هذا في إبقاء احلال على ما هو عليه ،مبا يخدم مصالح أطراف املتالزمة،
ّ
مــا يعنــي عــدم حدوث تغيير في أوضاع الفئــات التي تعاني من التمييــز والفقر ،وتردي
مســتوى احلياة ،وازدياد عمق الفجوات االجتماعيــة االقتصادية .تفقد هذه الفئات ثقتها
باملؤسســات احلاكمــة من جهة ،وبقدرتها على التأثير في كل مــا يتعلّق بحياتها من جهة
أخرى ،فتعزف عن املشــاركة السياســ ّية؛ ما يعود بالفائدة على الفئات املتنفذة .تســاهم
«متالزمــة املال والســلطة» -التــي يكثر احلديث عنها في إســرائيل ،وفي أميركا في عهد
السلطوي كأسلوب
أساسي في تفشي الفساد
ترامب ،وفي العديد من الدول  -على نحو
ّ
ّ
نبي ذلك فــي األبواب اآلتية من
عمــل وحياة ،وهو ما يحدث في إســرائيل فع ًال ،وســوف ّ
هــذا الفصل .نالحظ ،أيض ًا ،في السياســة اإلســرائيلية انغالق الــوزارات احلكومية عن
اجلمهور وتباعدها ،ال س ّيما مكتب رئيس الوزراء ووزارة املالية واألمن؛ ما يضعف رقابة
اجلمهور على عمل السياسيني ويعرقل إجراءات الشفافية الضرور ّية للحكم السليم (وضع
السياسة وتنفيذها من السياسيني والسلك الوظيفي) .كما يضعف انعدام الشفافية ونهج
عدم االكتراث باملواقف الناقدة إجراءات اخلضوع ملؤسسات الرقابة على اختالفها ،ويفقد
املواطنني ،وحتى املهتمني من بينهم ،األمل بإحداث تغييرات في األمور املتعلقة بحياتهم.

تبدو الكنيست من حيث أداؤها
ومستوى أعضائها سلطة فاقدة
للتأثير غير مقنعة للمواطنين،
ّ
تتحكم بها بعض الشخصيات
القوية من االئتالف.

نالحظ في اآلونــة األخيرة ازدهــارًا
لظاهرة «متالزمة المال والسلطة»
ذات األثــــر الـــواســـع عــلــى وضــع
ّ
الحياتية
السياسات في المجاالت
كافة.
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أرسى نتنياهو أسس سياسته
النيوليبرالية التي ِّ
تسير االقتصاد
ّ
اإلسرائيلي اآلن ،خالل عمله وزيرًا
ّ
للمالية في حكومة أريئيل شارون
الثانية في سنة .2003
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هذا بدوره ،إضافة إلى عوامل أخرى ذكرت أعاله ،يساهم في تفشي الفساد في مجاالت
احلياة كافة وعلى مختلف مستويات السلطة ،دون قدرة مؤسسات القانون والقضاء على
منعه والقضاء عليه.
يســاهم الهجوم على مؤسســات القضاء في إســرائيل ،كما ســنرى في األبواب
اآلتية ،في إضعافها ألســباب سياسية تتعلّق بتوجهات أحزاب اليمني في األساس،
ولكنه يخدم من حيث لم يكن متوقع ًا الفشل في مواجهة الفساد .هذه الصفات كلها
تكشــف عن أزمة الدميقراطية اإلســرائيلية وفشــلها .هناك ،أيض ًا ،بعض مميزات
األزمة في الثقافة والسلوك السياس ّيني لفئات واسعة من املواطنني تتراوح بني عدم
اجلسدي،
تق ّبل الرأي املخالف وانعدام التســامح وبني العنصرية وممارســة العنف
ّ
كمــا ســنرى في نتائج مؤشــر الدميقراط ّية في هذا الفصل .يضــاف إلى ذلك امليل
العام إلى االستخفاف بضرورة احترام القانون وصيانته ،عالوة على مظاهر العنف
املستشــري في إسرائيل ،والفساد الذي تســلّق هرم السلطة حتى وصل إلى القمة
في أكثر من حالة.
تتجلى أزمة «الدميقراطية» ،كما يتناولها اخلطاب العام في إســرائيل ،في نتائج
اتباع السياســة النيوليبرال ّيــة في املجاالت االقتصاديــة واالجتماعية ،والتخلي عن
االجتماعــي ،واآلثار املترتبة على ذلك ،مثل ّ
تفشــي الفقر واتســاع
سياســة الرفــاه
ّ
الفجوات االجتماعية.
كان نتنياهــو قد أرســى أســس سياســته النيوليبراليــة التي تســ ِّير االقتصاد
اإلســرائيلي اآلن ،خــال عمله وزير ًا للمال ّية في حكومة أريئيل شــارون الثانية في
ّ
ســنة  .2003أ ّدت السياســة املذكورة ،قبل نتنياهو وفي عهده ،على نحو أبرز ،إلى
تعميق الفجوات بني الشرائح املختلفة وارتفاع كبير في األسعار وتكاليف املعيشة
عامــة؛ ما أدى إلى انتشــار الفقــر ،مع ما يرافق ذلك من ضائقــات مختلفة يعاني
منها أصحاب الدخل احملدود الذين باتوا يعجزون عن سد حاجاتهم وتأمني التعليم
املناســب ألوالدهم في ظل ارتفاع ســريع ومتواصل في املعيشة وإيجارات الشقق
وخصخصة مجاالت احلياة كافة.
اجلماعي في إسرائيل
نالحظ أن هذه السيرورة املتواصلة التي مت ّيز السلوك السياسي
ّ
تترافق عادة مع ميل فئات واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل والعاطلني عن العمل إلى
تفضيــل فكــرة «الزعيــم األوحد» ،الذي يظهر بصــورة القوي امللتزم الــذي ال يتوقف عن
متجيد القوة العســكرية مقابل اخلطر الداهم من اخلارج ،كما هو حال نتنياهو وهاجس
إيران والفلسطينيني.

وعليــه ،تفاقم آثار السياســة النيوليبرالية في إســرائيل ،التي ســوف نرصد انعكاس
أبرزهــا في أوضاع الفقر والفجــوات االجتماعية واالقتصادية ،من أزمة الدميقراطية في
إسرائيل أيض ًا.
ّ
مواصلة التخلي عن سياسة الرفاه في إسرائيل
ّ
ّ
االجتماعي
االقتصادي
ثبات في ظاهرة الفقر والتفاوت

يتضح من تقرير الفقر والفجوات االجتماعية األخير الذي صدر في نهاية 2016
أنّ إسرائيل  1ما زالت حتتل موقع الصدارة على سلم الفقر والفجوات االجتماعية،
بني دول الـ ( ،)OECDولم يطرأ تغيير جدي على نسبة الفقر العامة في إسرائيل
في السنة األخيرة ،وهي تساوي ( %21.7وكانت قد وصلت إلى  .)%22على الرغم
من هذا التغيير الضئيل نحو األدنى ،فإن التقرير املذكور يدل على أنّ نسبة الفقر
بــن العائــات ارتفعت خالل العام  ،2015إلــى  %19.1بعد أن كانت  %18.8في
الســنة التي ســبقت ،وقد وصل خط الفقر في الســنة األخيرة إلى  3.158شيك ً
ال
2
للفرد في الشهر.
يبلغ عدد األشخاص الذين كانوا يعيشون حتت خط الفقر في إسرائيل ،حسب التقرير،
نحو  1،712،900شخص ،من بينهم  764،200من األوالد ،ويبلغ عدد العائالت الفقيرة
ويبي التقرير أنّ ارتفاع ًا كبير ًا طرأ على نســبة الفقر في الفئة العمرية
 460،800عائلةّ .
التي كانت تتم ّيز عادة بنســبة فقر منخفضة نســبي ًا مقارنة مع غيرها ،وهي فئة العمرية
التي تقع بني  46ســنة وجيل التقاعد ،فقد ارتفعت نســبة الفقر في أوســاط هذه الفئة من
 %2.12إلى .%3.14
زاد كذلــك مقدار عمق الفقر في الســنة األخيرة ،أي أنّ الفقــراء زادوا فقر ًا وازدادت
الفجوة بني معدل دخل العائلة الفقيرة وبني خط الفقر من  %34.6في  2014إلى %35.7
في .2015
وفي ما يتعلّق بالفئات الســكانية التي تشــكل مصدر ظاهرة الفقر في إســرائيل ،أي
العــرب واليهــود املتزمتني دينيــ ًا (احلريدمي) ،فقــد اختلف اجتاه التغييــر في أوضاعهم
االقتصادية في الســنة األخيرة ،إذ طرأ ارتفاع في نســبة الفقر بني العرب من %52.6
فــي  2014إلــى  %53.3فــي  ،2015في حني طرأ انخفاض جدي على نســبة الفقر بني
املتزمتــن دينيــ ًا (احلريدمي) مــن  %54.3في  2014إلى  %48.7فــي  .2015ويبدو أن
سبب هذا االنخفاض في نسبة الفقر بني احلريدمي ال يقتصر على املخصصات احلكوم ّية
الشــهرية التــي ارتفعت بقدر ضئيل في الســنة األخيرة ،وإمنا يعــود الرتفاع الدخل من

لم يطرأ تغيير جــدي على نسبة
الفقر العامة فــي إســرائــيــل في
السنة األخيرة.

طــرأ ارتــفــاع في نسبة الفقر بين
العرب من  %52.6في  2014إلى
 %53.3في .2015
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يتحدث التقرير البديل عن الفقر
في إسرائيل عن صورة أكثر صعوبة
م ــن تــلــك الــتــي يــصــفــهــا تقرير
مؤسسة التأمين الوطني.

العمل ،إذ يالحظ ارتفاع في نســبة مشــاركة احلريدمي في ســوق العمل ،بعد عقود كانت
3
فيها نسبتهم بني القوى العاملة منخفضة.
ترتبــط نســب الفقر ،ســواء أكان ذلــك في إســرائيل أم في غيرها مــن الدول،
ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بإنفاق الدولة على مجــال الرفاه ،والذي يقاس بنســبته من الناجت
احمللي اإلجمالي .ويق ّدر اإلنفاق احلكومي على مجال الرفاه في إســرائيل بنســبة
 ،%16.9فــي حني يصل معدل هذه النســبة فــي دول ( )OECDإلى  %21.6من
الناجت احمللي اإلجمالي ،ومن بني األسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الفقر بني
األفراد انخفاض نســبة البطالة وانخراط مجموعات ســكان ّية كانت غائبة عن سوق
العمل في املاضي في هذه الســوق ،ال ســيما النســاء العربيــات واليهود املتدينني
املتزمتني .من جهتها ،اعتبرت مؤسســة التأمني الوطني أنّ هذه التغييرات إيجابية
جد ًا في مجال محاربة الفقر.
أمــا ازدياد حدة الفقر التي يشــعر بها األشــخاص الذين يعيشــون حتــت خط الفقر،
فينبع من أمرين :األول ،أنّ مستوى احلياة عام ًة قد ارتفع في الفترة األخيرة ،أكثر بكثير
مــن االرتفاع الذي طرأ على املخصصات .والثاني ،يرجع للمســتوى املتدني ملخصصات
احلياة ،ال سيما تلك التي يتقاضاها األشخاص في جيل العمل.
مــن ناحية أخــرى ،يتحدث التقرير البديــل عن الفقر في إســرائيل عن صورة أكثر
صعوبة من تلك التي يصفها تقرير مؤسسة التأمني الوطني .وينبع الفرق في املعطيات
بني التقريرين من االختالف بينهما في تعريف الفقر وحســاب نســبة الفقراء .والتقرير
البديل هو تقرير سنوي تصدره جمعية (لتيت) التي تعمل على تقدمي الدعم للمحتاجني،
التوجــه املطلق الــذي ُيع ِّرف العائلــة بأنها فقيرة عندمــا ال يكون في
ويعتمــد التقريــر
ُّ
مقدورها شــراء ســلة منتجات أساسية حتتاجها كشرط أساسي لتحافظ على وجودها
اليومي ،ويقيس اإلمكانية املتاحة للفرد في أن يعيش حياة كرمية ذات مستوى أساسي
بسيط فقط ،بصرف النظر عن مستوى احلياة السائد في املجتمع.
ويحــاول تقريــر الفقــر البديل الكشــف عن املعانــاة اليومية للفقراء التــي تختفي وراء
اإلحصائيــات واألرقام التي متأل تقارير الفقر في إســرائيل .ويورد التقرير رؤية وحتلي ًال
سوســيولوجيني للفقــر في إســرائيل ،وال يكتفي بالتحليل اإلحصائي؛ 5مــا يجعله متميز ًا
قياس ًا بتقارير أخرى.
وحسب التقرير البديل لسنة  ،2015يعيش في إسرائيل نحو  2624000شخص
حتــت خط الفقــر ( - )%31.9من بينهم  1،636000بالــغ ( ،)%30.2و998000
6
ولد (.)%35.2
4

 %62من األهــل الذين يتلقون
الدعم اضطروا إلى التنازل عن أدوية
وعالجات طبية مختلفة ألوالدهم.
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ومــن بــن املعطيات التي أوردها التقرير البديل ،في مجاالت احلياة العديدة ،يظهر أن
 %62من األهل الذين يتلقون الدعم اضطروا إلى التنازل عن أدوية وعالجات طبية مختلفة
ألوالدهــم ،إمــا علــى نحو دائم ( )%12أو أحيان ًا ( .)%50كمــا أظهر أن  %27من األوالد
الذين يتلقون الدعم صرحوا بأنهم شعروا باجلوع خالل السنة األخيرة %14 .قالوا إنهم
اضطــروا إلــى مجابهة وضع لــم يأكلوا فيه خالل يوم كامل ،ألنهم لــم يتمكنوا من توفير
شيء يأكلونه .فيما خاض  %14من األوالد الفقراء ،خالل السنة األخيرة ،جتربة التس ُّول
أو البحث عن الطعام في حاويات القمامة ،أو سرقة الطعام.
وأفاد  %96من املســنني الذين يتلقون الدعم بأنّ مخصصات الشــيخوخة ال متكنهم من
تلبية احتياجاتهم األساســية ،ومن العيش بكرامة .وأوضح  %90من املســنني الذين يتلقون
الدعم أنهم غير قادرين على االلتزام بالدفع مقابل خدمات صحية يحتاجونها في البيت.
وفــي مجال الســكن ،قــال  %58من متلقي الدعــم إنهم خاضوا ،في الســنة األخيرة،
جتربة احلجز على شــققهم ومطالبتهم بإخالئها جراء صعوبات مالية .وأشــار  %54إلى
أنهم اضطروا إلى خوض جتربة قطع املاء أو التيار الكهربائي عن مكان سكناهم؛ ألنهم
لم يتمكنوا من دفع الرسوم املستحقة.
وفــي مجــال التعليم :ظهــر أن  %80من متلقي الدعم يفتقدون إلى شــهادات البجروت
(وهي شــهادة موازية لشــهادة التوجيهي) مقارنة مع  %33من السكان عامة .وأن %41
لم يكملوا تعليمهم الثانوي (مقارنة بـ  %10من الســكان) ،وفقط  %4من متلقي العون هم
ذوو تعليم عال (كليات وجامعات) مقارنة بنسبة  %32في املجتمع كله.
وقــال  %66مــن الفقــراء إنّ األســباب التي متنع حتســن مســتوى ثقافتهم هي في
األســاس ارتفاع رســوم التعليم ورعاية األوالد .وأضــاف  %73إنّ هذه العوائق حت ّول
ذلك إلى أمر مستحيل.
أما في مجال الصحة ،فقال  %89من الذين يتلقون الدعم إنهم تنازلوا في هذه الســنة عن
بشكل متواصل وثابت ،و %49تنازلوا عن شراء
شراء أدوية يحتاجونها .و %40تنازلوا عن ذلك
ٍ
األدوية أحيان ًا ،وذلك بسبب الضائقة االقتصادية (مقارنة بـ %21من املجتمع كله.
وظهــر أن  %65مــن متلقي العون ميتلكــون تأمين ًا صحي ًا أساســي ًا من أحد صناديق
املرضــى مقارنة بـــ  %17فقط من اجلمهور عامة .وأن  %80منهم غير قادرين على اقتناء
تأمــن صحي مك ِّمل على حســابهم اخلاص (وتدل هذه النســبة علــى ارتفاع قدره %14
مقارنة بالنسبة نفسها في العام املاضي).
فــي مجــال األمن الغذائي ،اتضح من معطيات التقرير أن  %90من متلقي الدعم عانوا
خــال الســنة األخيرة مــن نقص في الطعام ،أو من عدم تنــ ُّوع غذائهم .و %55عانوا من

 %90من متلقي الدعم عانوا خالل
الــســنــة األخ ــي ــرة مــن نــقــص في
الطعام ،أو من عدم ُّ
تنوع غذائهم.
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 %18من متلقي العون خططوا
لالنتحار أو إللحاق األذى بأنفسهم
بسبب وضعهم االقتصادي.

هــذه املشــكلة في أحيــان متقاربة أو طوال الوقت ،مقارنة بنســبة  %11.6عانوا من هذه
املشكلة في أوساط السكان عامة.
اضطر  %59من متلقي الدعم إلى تقليص وجباتهم اليومية أو حتى التخلي عن بعضها،
خالل السنة األخيرة ،بسبب النقص في النقود لشراء املواد الالزمة %39 .يقولون إنّ هذا
حدث في كل شهر تقريب ًا.
وقال  %78من مديري اجلمعيات الداعمة :إنه خالل سنة  ،2015طرأ ارتفاع في طلب
احملتاجني إلى الطعام .استعان  %57على األقل من متلقي العون ،عدة مرات على األقل،
في كل شهر ،باجلمعيات التي تزود احملتاجني بالطعام.
وأظهر التقرير أن  %18من متلقي العون خططوا لالنتحار أو إلحلاق األذى بأنفســهم بســبب
وضعهم االقتصادي .وتزيد هذه النسبة مبقدار  %28.4عنها في السنة املاضية (كانت .)%14
وأفاد  %39من متلقي العون بأن أوضاعهم االقتصادية ساءت مقارنة بالسنة املاضية
– ارتفاع بقيمة ضعفني مقارنة بالسنة املاضية حيثُ كانت النسبة .%19.6
وأفاد  %59من متلقي العون بأنهم لم يعيشوا في دائرة الفقر في الصغر ،ما يدل على
أنّ وضعهم في تدهور مع تقدمهم في الســن؛  %41كانوا يحســبون على الطبقة الوسطى
قبل التدهور إلى الفقر.
اعتبر  %62.5من اجلمهور العام في إســرائيل أن قضية الفقر والفجوات االجتماعية
هي القضية امللحة األولى التي يجب العمل على حلها ،و %49يرون أن مشكلة األمن حتتل
املكان األول من حيثُ اخلطورة وضرورة املواجهة ،و %30.5اعتبروا أنّ املشــكلة األكثر
إحلاح ًا هي االستقطاب والعنف والعنصرية في املجتمع اإلسرائيلي.
رأى  %70من اجلمهور أنّ احلكومة هي اجلهة املسؤولة عن تقليص ظاهرة الفقر ،ولكن
 %67اعتبــروا أنّ معاجلــة مشــكلة الفقر مدرجة في مكان منخفــض جد ًا أو غير موجودة
نهائي ًا على سلم األولويات الوطني في إسرائيل.
ّ
االجتماعية في إسرائيل
فشل في سد الفجوات االقتصادية
ّ
االجتماعي
الفجوات االقتصادية والتفاوت
يشــ ّكل التفاوت مشــكلة اقتصادية واجتماعية تتطلب مواجهة شــاملة وتكافل اجلهود

السياســية واالقتصادية للعمل على صعيد املســببات األساســية للمشكلة ،إذ إنه من غير
املجدي أن حتاول اجلهات املختصة حل املشــكلة بإجراءات شــكلية على صعيد األعراض
مثل زيادة املخصصات مببالغ قليلة أو إجراء تخفيض على األسعار وما إلى ذلك.
هناك إجماع على أن األمر يحتاج إلى خلق أماكن عمل وزيادة حقيق ّية في األجور على
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نحو مي ِّكن من العيش الكرمي ،وفي الوقت نفســه العمل على حتســن التعليم وتطويره في
املجتمع ككل ،وال س ّيما حملدودي الدخل.
بــدل القيــام بخطوات مــن هذا النوع ،تبذل اجلهــود لدفع مصالح قطــاع األعمال واملصالح
الكبــرى للمســتثمرين الكبــار ،عبــر منحهم جملة من التســهيالت الضريبية ،وتســهيل شــروط
القروض البنكية والدعم احلكومي ،وهو ما يتطلب في املقابل تقليص اإلنفاق العام على اخلدمات
األساســية التي تق ّدم ملجمل الســكان ومن ضمنهم الفقراء .هذه اخلطــوات التي تعزِّز مجموعة
صغيــرة نســبي ًا مــن األغنياء وتزيد ثروتهــم الطائلة تبقي أعداد ًا هائلة مــن الناس خارج دوائر
املستفيدين من النمو االقتصادي ،يتقاضون رواتب متدنية ،ويعانون من البطالة والفقر.
إضافة إلى ذلك ،تشهد السنوات األخيرة تراجع ًا ملحوظ ًا في الهيئات الرسم ّية املنوط
بهــا توفير خدمات التعليم والتعليم العالي والصحة والســكن والرفاه واألمن االجتماعي.
يعــود هــذا التراجع إلى تقليص اإلنفاق العام مــن ناحية ،وإلى تغلغل رأس املال اخلاص
مدرسي
خاصة للمقتدرين ،وبتعليم
إلى املجاالت االجتماعية املختلفة للتمتّع بخدمات طب ّية ّ
ّ
جامعي بات صعب املنال .هذا في حني يضطر غالبية اإلسرائيليني
رفيع املستوى وتعليم
ّ
إلى االكتفاء باخلدمات الرسم ّية املتوافرة متدنية املستوى.
حتتل إسرائيل اليوم املوقع الثالث على سلم تدريج الفجوات في األجور من بني الدول
األعضــاء في منظمة ( ،)OECDحيــثُ «تتفوق» عليها في هذا املضمار الواليات املتحدة
واملكسيك فقط .كذلك حتتل إسرائيل املكان الرابع بني دول املنظمة على سلم التدريج من
حيث الفجوات بني دخل النساء والرجال ،حيث يزيد دخل الرجال في إسرائيل على دخل
النســاء بنســبة  ،%22علم ًا أن معدل الفروق في دول املنظمة هو  .%15ويســبق إسرائيل
في التدريج كل من اليابان وأستونيا وكوريا اجلنوبية .أما الفرق األقل بني دخل اجلنسني
فموجود في نيوزيلندا وهو يعادل .%6
تشــكل هذه الفجوات في األجور مصدر ًا أساســي ًا للفجوات في باقي مجاالت احلياة
مثــل التعليــم والصحة وما إلــى ذلك ،ولكن هناك عوامل أخرى مهمــة تطرقنا إليها أعاله
مثــل تآكل مســتوى إنفــاق الدولة على اخلدمــات االجتماع ّية املختلفة وتراجع سياســات
الرفاه .وبعبارة أخرى ،فإن السياسة النيوليبرالية الشرسة التي تنعكس في تقييد جباية
الضرائب املباشــرة بحجة تشــجيع االستثمار من ناحية ،ودفع مخصصات دعم أقل هي
ســبب فقدان القــدرة على مجابهة التفــاوت 7.يعتقد بعض احملللني ومــن بينهم الباحثان
االقتصاديان كورنفيلد ودنيئيلي أنّ الدولة مذنبة بالكامل في هذا الشــأن ،وأن السياســة
النيوليبرالية التي تنتهجها احلكومة هي التي ح ّولت إســرائيل إلى إحدى حامالت األرقام
8
القياسية في الفجوات االجتماعية االقتصادية والتفاوت.

ت ــب ــذل الــجــهــود ل ــدف ــع مــصــالــح
قطاع األعمال والمصالح الكبرى
للمستثمرين الكبار ،عبر منحهم
جملة من التسهيالت الضريبية،
وتسهيل شروط القروض البنكية
والدعم الحكومي ،مقابل تقليص
اإلنفاق العام على حساب الفقراء.

تحتل إسرائيل اليوم الموقع الثالث
على سلم تــدريــج الــفــجــوات في
األجور من بين الدول األعضاء في
منظمة()OECD
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ِ
املباشر فحسب ،وإمنا ميكن
ال تنعكس الفجوات االقتصادية على الوضع االقتصادي
مالحظــة آثارها الســلبية على مجاالت احلياة اليومية كافة ،مثل جــودة العالجات الطبية
التي يحصل عليها الفرد ،والتحصيل الدراسي لألوالد والطالب في مراحل التدريس كافة
حتى اجلامعي وغير ذلك .يقود عدم االهتمام بسد هذه الفجوات بالضرورة إلى مناخ من
التفــكك االجتماعي وزيادة التصدعات ،ناهيك عــن أنه قد يدفع البعض إلى الهجرة بحث ًا
عن ظروف اقتصادية أفضل.
الفجوات في الدخل

على الرغم من االرتفاع الــذي طرأ
عــلــى الــدخــل فــي إســرائــيــل في
السنوات األخيرة نتيجة لنجاحات
بعض الــنــقــابــات المهنية ،فـ ّ
ـإن
الفجوات في األجور هائلة.

علــى الرغــم من االرتفــاع الذي طرأ على الدخل في إســرائيل في الســنوات األخيرة
نتيجة لنجاحات بعض النقابات املهنية في حتسني شروط عمل أصحاب مهن معينة ،فإنّ
الفجوات في األجور في إسرائيل هائلة ،فمث ًال دخل األسرة من العشر األدنى على السلم
العشــري للدخل ،التي يعيلها أجير هو  4644شــيك ًال شــهري ًا ،في حني يصل هذا الدخل
إلى  58293شيك ًال في العشر األعلى.
ميكن أن نالحظ من اجلدول اآلتي أنّ العشــرين األعلى 9 ،و 10يســتحوذان على نحو
 %43.9من مدخول جميع األســر ،في حني تتقاســم األعشار الثمانية الباقية (من العشر
 1حتــى العشــر  ،)8مــا تبقى .ومن املفهوم طبعــ ًا أنّ هناك فروق ًا جد ّي ًة داخل كل عشــر
من األعشــار العليا ،بينما من الطبيعي أن تنعدم الفروق في األعشــار الدنيا أو أن تكون
معتدلة إلى حد كبير.
الدخل الكلي لألسرة التي يعيلها أجير/ة( 2015 ،بالشيكل)

9
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العشر

الدخل بالشيكل

نسبة كل عشر من مجمل الدخل

1

4644

%2.2

2

7660

%3.6

3

10259

%4.8

4

12825

%6.1

5

15326

%7.2

6

18515

%8.7

7

22206

%10.5

8

27290

%12.9

9

34716

%16.4

10

58293

%27.5

في سياق هذه الفجوات الكبيرة في األجور ،يعتقد اخلبراء أنّه دون تبني سياسة
اجتماع ّية الئقة ومناسبة وزيادة الضرائب املفروضة على الشركات ،ال سيما الكبيرة
منها ،ورفع األسعار من الناحية الثانية ،فإنّ ثمار النمو االقتصادي  -الذي يرتفع
سنوي ًا أو يحافظ على نسبة جيدة في إسرائيل  -ستج َّير لفائدة األغنياء ولن تترجم

ّ
ولعل أبرز األمثلة على
إلى ارتفاعات جد ّية في األجور وســد الفجوات االجتماعية،
فجــوات األجــور بني األجيرين من األعشــار العليا واألجيرين الفقــراء أو القريبني
من دوائر الفقر ،هو أجر مديري الشــركات الكبيرة التي يتاجر بها في البورصة،
وأجورهــم معلنــة ،حســب ما يفرضه القانــون ،في حني ليس هناك ما يلزم بنشــر
أجور الشــركات التي ال تباع أســهمها في البورصة ،وليس من املستبعد أن تكون
تبي
هناك أجور مرتفعة جد ًا يتقاضاها أصحاب هذه الشــركات أو مديروها :وقد ّ
من فحص الرواتب والهبات واإلضافات الشهرية التي يتقاضاها مديرو الشركات
املائة األكبر في إســرائيل ،وهي التي تك ّون «مؤشــر تل أبيب  ،»100في البورصة،
أنّ فــروق الدخــل بني املديريــن وبني باقي األجيرين في إســرائيل تزداد ســنوي ًا،
فاألجر الشــهري الذي يحصــل عليه أحد املديرين العامني إلحدى هذه الشــركات
يســاوي  44ضعف معدل الدخل الشهري في إسرائيل في السنة املاضية (9592
شــيك ً
ال) ،ويســاوي  91ضعف األجر األدنى في إســرائيل احمل ّدد في القانون في

هذه السنة ( 4650شيك ً
ال).
حتتل إسرائيل موقع ًا متقدم ًا بني الدول التي تتم ّيز بنسبة األجيرين الذين يتلقون أجر ًا
منخفض ًا مقارنة مبعدل األجور في الدولة ،من بني جميع دول منظمة ( .)DECDويقصد
هنا باألجر املنخفض األجر الذي ال يزيد على ثلثي متوسط األجور.

10

أما الفروق في األجور بني الرجال والنساء فهي ثابتة ،في سنة  ،2015كان األجر
الشــهري للنســاء يعادل  %68.3من األجر الشهري للرجال ،أما األجر مقابل ساعة
عمل ،فأجر ســاعة العمل للنســاء يســاوي  %84.9من مثيله للرجال ،وهو ثابت منذ
سنني طويلة.
يعتقد اخلبراء في هذا الشــأن أنّ الفجوة في األجر الشــهري تعود إلى سببني :األول،
أن الكثيــر مــن النســاء يعملن في وظائف جزئية أو مؤقتة أو موســمية (في  2015كانت
نســبة النســاء اللواتي عملن في وظائف جزئية  ،%36.2في حني وصلت هذه النسبة بني
الرجال إلى .)%18.4
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نسبة أجر النساء الشهري وللساعة الواحدة من أجر الرجال ،في السنوات .2015-2005

ّ
يتبين من اإلحصائيات الواردة في
تقرير «أدفــا» أن هناك فروقًا في
األجور على خلفية االنتماء الطائفي
(انتماء المنبت).
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السنة

النسبة من األجر الشهري للرجال

النسبة من أجر ساعة العمل للرجال

2005

%63.2

%83.3

2006

%63.4

%82.7

2007

%64.2

%84.0

2008

%63.1

%82.7

2009

%65.9

%83.7

2010

%65.7

%83.2

2011

%66.2

%83.7

2012

%67.4

%85.2

2013

%68.1

%85.6

2014

%66.9

%83.7

2015

%68.3

%84.9

يتبــن مــن اإلحصائيات الواردة في تقرير «أدفــا» - 11وهي تعتمد على إصدارات
ّ
دائرة اإلحصاء املركزية في إسرائيل  -أن هناك فروق ًا في األجور على خلفية االنتماء
الطائفي (انتماء املنبت) في إســرائيل ،بني اليهود الغربيني (األشــكناز) ،والشرقيني،
واملهاجرين من االحتاد السوفياتي سابق ًا ومن أثيوبيا ،والعرب الفلسطينيني املواطنني
فــي إســرائيل ،وهي فروق جدية وواضحة ،فمث ًال ،فــي  ،2015كانت أجور األجيرين
اليهود األثيوبيني (ســواء ولدوا في إســرائيل أو خارجها) األكثر انخفاض ًا في سوق
العمــل ،ولــم تتعد  %50من معــدل دخل جميــع األجيرين في إســرائيل .كذلك األمر
بالنسبة لألجيرين العرب الذين عادل دخلهم الشهري  2/3من معدل الدخل الشهري
جلميع األجيرين .األجر الشــهري لليهود األشــكناز زاد بنحو  %31على معدل الدخل
الشــهري ملجمل األجيرين ،أما الشرقيون فزادت أجورهم على معدل الدخل الشهري
لألجيرين بنحو  ،%14في حني عادل الدخل الشهري لألجيرين من أصل روسي معدل
مجمل األجيرين في إسرائيل.

معدل الدخل الشهري من عمل األجيرين2015 ،
األجيرون
املجموع

الراتب
بالشيكل
اجلديد

9503

مؤشر
أجر مجمل
األجيرين
= 100

100

مواليد
إسرائيل
ألب مولود
في أوروبا
أو أميركا
12438

131

مواليد
إسرائيل
ألب مولود
في آسيا

10787

114

مواليد
إسرائيل
ألب مولود
في االحتاد
السوفياتي
9566

101

12

العرب
الفلسطينيون
املواطنون
في إسرائيل

5939

62

األثيوبيون
من مواليد
إسرائيل
واخلارج

5295

56

وعند املقارنة بني ما وفرته للتقاعد أســرة من اخلمس األدنى وبني ما وفرته أســرة من
اخلمــس األعلى ،جند أنّ الثانية متكنت من أن تخصص لفترة الشــيخوخة ،أي لصندوق
التقاعد  14ضعف ما متكنت من توفيره األولى للتقاعد ( 1316شيك ًال مقابل  94شيك ًال).
هذا يعني أنّ الفروق وغياب املساواة مالزمة حتى للحياة في الشيخوخة.
تنعكس الفروق االجتماعية في مجال التعليم ،فقد وجد تقرير «أدفا» في سنة  2015أن
 %29.3فقط من بني الطالب والطالبات الذين بلغوا ( 17ســنة) ،في ســنة  ،2007بدؤوا
دراســتهم في إحدى مؤسســات التعليم العالي في إسرائيل .ووجد أيض ًا أنّ  %81.8من
هؤالء فقط أنهى الصف الثاني عشــر في املســار العلمي النظري الذي يؤدي في نهايته
إلى التقدم المتحانات «البجروت» (املعادلة المتحانات التوجيهي) ،ولهذا تأثير طبع ًا على
مواصلة التعليم العالي بعد ذلك .حصل  %46.3من هذه الشريحة التي نتحدث عنها على
شهادة البجروت املرجوة .وبلغت نسبة احلاصلني على شهادة البجروت الذين استطاعوا
تقدمي طلبات انتســاب ملؤسسات التعليم العالي  %40.3من الشريحة املذكورة .وكما في
مجــال األجــور ،كذلك األمر في مجال التعليم العالي ،حيثُ تســاوي نســبة اليهود الذين
يصلون إلى مؤسســات التعليم العالي في إســرائيل ضعفي النســبة بني العرب .مع ذلك
علينا أن نذكر أنّ الكثير من الشــبان والشــابات الفلسطينيني درسوا في دول أخرى مثل
جامعات الضفة الغربية واألردن ودول الغرب.
ينعكس املســتوى املتدني لإلنفاق احلكومي على اخلدمات االجتماعية طبع ًا على مجال
الصحة والتراجع املتواصل في ســلة الصحة؛ ما يزيد من أعباء تأمني اخلدمات الصح ّية
التي تتحملها العائالت بشكل فردي ،عندما يكون مبقدورها ذلك .ويتضح من حساب دخل

تنعكس الفروق االجتماعية في
مجال التعليم ،فقد وجــد تقرير
«أدفــا» في سنة  2015أن %29.3
فقط من بين الطالب والطالبات
الذين بلغوا ( 17سنة) ،في سنة
 ،2007بدؤوا دراستهم في إحدى
مؤسسات التعليم العالي في
إسرائيل.

يــنــعــكــس الــمــســتــوى الــمــتــدنــي
لإلنفاق الحكومي على الخدمات
االجــتــمــاعــيــة طــبــعــا عــلــى مجال
الصحة؛ ما يزيد من أعباء تأمين
ّ
الصحية التي تتحملها
الخدمات
العائالت بشكل فردي.
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صناديق املرضى وشركات التأمني من التأمينات الصح ّية  -التي تتحملها العائالت بشكل
فردي ،عندما يكون مبقدورها ذلك .ومن حساب دخل صناديق املرضى وشركات التأمني
من التأمينات الصح ّية املكملّة التي تدفعها العائالت بشــكل منفرد لتأمني مســتوى معقول
مــن اخلدمــات الصح ّيــة  -أن هذا الدخل قد ارتفع بصورة هائلة في الســنوات األخيرة،
13
ألسباب أهمها تراجع اخلدمات التي تؤمنها وتكفلها الدولة.
متســاو لعموم
لهــذا االنتقــال  -من وضع تكفل فيه الدولة اخلدمات الصح ّية على نحو
ٍ
املواطنني إلى وضع تكون فيه كل عائلة أو فرد مسؤو ًال عن توفير اخلدمات التي يستطيع
أن يضمنهــا لنفســه – ،تبعات ســلبية ال تختلف عما يجري فــي جميع املجاالت األخرى،
تنعكس في نقل واقع التفاوت الصارخ إلى جميع املجاالت مبا في ذلك املجاالت الضرورية
ليــس فقــط جلودة احلياة ،وإمنا ملجــرد العيش ،كما في مجال الصحة؛ ألنّ قدرة األســر
على شراء التأمينات الصح ّية املكملة تختلف بشكل كبير .ومن الواضح أنّ العائالت ذات
الدخل املرتفع تســتطيع أن تشــتري الكثير من التأمينات الصح ّية وتؤمن لنفسها مستوى
من اخلدمات يعجز الفقير عن أن يحلم بها.
في الســنة املاضية مث ًال وصل إنفاق أســرة من العشر األعلى على سلم األعشار للوضع
االقتصادي واالجتماعي على التأمينات الصح ّية اخلاصة إلى  300شــيكل شــهري ًا ،إضافة
إلــى  296شــيك ًال أنفقت شــهري ًا على التأمني الصحي اإلضافــي التابع لصناديق املرضى.
أي أنّ مجموع ما أنفقته أسرة من العشر األعلى وصل إلى نحو  596شيك ًال .هذا في حني
كان ما أنفقته عائلة من العشــر الثاني على اخلدمات الصح ّية اإلضافية  21شــيك ًال تأمينات
خاصــة ،و 124تأمينــات مكملــة من صندوق املرضى .يعني ذلــك أنّ مجموع ما أنفقته هذه
العائلــة علــى التأمينــات الصح ّية املك ّملة هو  145شــيك ًال في الشــهر ،أي  ،%24مما تنفقه
العائلة من العشر األعلى .وهنا علينا أن نوضح أن احلديث عن معدالت اإلنفاق يخفي وراءه
بعض احلقائق الصعبة ،ال سيما في األعشار املتدنية ،فكثير من األسر في هذه األعشار ال
تشــتري تأمينات مكملة ،إطال ًقا ،وتكتفي باخلدمات الصحية األساســية اآلخذة في التراجع
على نحو متواصل.
غياب املساواة في مجال اخلدمات الصح ّية يترك أثر ًا سلبي ًا ،رمبا أكثر من غيره
من املجاالت ،على مســتوى ثقة املواطنني باملؤسســات الصحية في الدولة ،بســبب
حيوية هذا املجال لكل فرد في املجتمع .أصحاب التأمينات الصحية يحصلون على
خدمــات أفضل بكثير مما يحصل عليها مــن ال ميلك تأمينات صح ّية كثيرة وثمينة،
كمــا يحصــل على أفضليــة جدية فــي األدوار ،حيثُ يكــون بإمكانــه أن يصل إلى
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اخلدمات الطبية املكلفة مثل العمليات اجلراحية والعالجات غالية الثمن أسرع بكثير
من غيره من املواطنني.
كذلــك يؤدي األمر إلى أنّ الكثير من األطباء املاهرين والقدامى يتركون املستشــفيات
نهائي ًا أو في ساعات بعد الظهر ،لكي يعملوا في مراكز طبية خاصة جتري عمليات خاصة
تنــدرج حتــت التأمينــات املكملة اخلاصة .وهــذا بدوره يص ّعب الوضع في املستشــفيات
ويزيــد الفتــرة الزمنية التي ينتظرها املريض قبل أن يأتي دوره إلجراء عملية جراحية من

أي نوع كان ،أو للتشاور مع طبيب ماهر مختص في مجال ما.

يترك غياب المساواة في مجال
الــخــدمــات الــصــحـ ّـيــة أثـ ـرًا سلبيًا،
ربما أكثر من غيره من المجاالت،
عــلــى مــســتــوى ثــقــة المواطنين
بالمؤسسات الصحية.

ومن أبرز املؤشــرات التي تعكس الفروق في مســتوى احلياة ،في إسرائيل وفي جميع
املجتمعــات ،وهي تعكس الفجوات في مســتوى الصحة :وفيات األطفال ومعدل ســنوات
احليــاة .في ســنة  ،2014كان معــدل وفيات األطفال في إســرائيل ،)3.1( ،وهي حتتل
املوقــع  15بــن دول ( )OECDفي هذا املجال .وقــد انخفض هذا املعدل تباع ًا وبصورة
ملحوظــة مقارنــة مبا كان عليه قبــل عقود ،ولكن مع ذلك ما زالت النســبة بني العرب في
إســرائيل أكثــر من ضعفي مــا هي عليه بني اليهود ( ،)6.4كذلــك هناك فروق جد ّية بني

معــدل ســنوات احلياة بــن اليهود والعرب ،ففي ســنة  2015كان معدل ســنوات احلياة
للرجال عند اليهود  80.9سنة مقابل  76.9سنة لدى العرب ،والنساء  84.5سنة لليهود
و 81.1سنة لدى العرب.
الفساد وتأثيره على ّ
تصور الديمقراطية لدى اإلسرائيليين
مقابل تغول السياسات النيوليبرالية وانعكاساتها التي فصلناها أعاله ،حتتل إسرائيل
املكان  32على مؤشــر الفســاد العاملي للعام  ،2015الذي تنشره سنوي ًا منظمة الشفافية
الدول ّية ،وهو يشمل تقييم  167دولة من جميع أنحاء العالم .ويعكس هذا املؤشر آراء خبراء
مختصني في املجال حول إساءة استعمال القوة والصالحية ألهداف الربح الشخصي في
احليــاة العامــة فــي كل دولة 14.وعلى الرغم من أن هذا التدريج ال يبدو كارثي ًا قياســ ًا إلى
احلالــة فــي الكثير من دول العالم ،فإنّ نتيجة فحص انطباع الســكان في إســرائيل حول
مســألة الفساد ،حســب مؤشر الدميقراطية الســنوي في إســرائيل ،خرج بنتائج أخرى،
فاالنطباع والرأي الســائدان في أوســاط اجلمهور في إســرائيل يجمعان على أنّ القيادة
اإلسرائيلية أقرب إلى السلوك الفاسد أكثر من قربها إلى سلوك يتسم بنظافة اليدِ .
أضف
إلــى ذلــك أن ما يزيــد على ثالثة أرباع اجلمهــور وافقوا على االدعــاء القائل إنه من أجل
حتقيق أي غرض أو هدف في إسرائيل أو دفع أي أمر قدم ًا ،عليك االعتماد ،في األساس،
على «الواسطة» أو على العالقات الشخص ّية مع أصحاب املناصب والقدرة على التأثير.

م ــق ــاب ــل تـ ــغـ ــول ال ــس ــي ــاس ــات
النيوليبرالية وانعكاساتها ،تحتل
إسرائيل المكان  32على مؤشر
الفساد العالمي للعام  ،2015الذي
تنشره سنويًا منظمة الشفافية
ّ
الدولية ،وهو يشمل تقييم 167
دولة.
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الفساد السلطوي في 2016
قضايا فساد بطلها رئيس الوزراء نتنياهو

لم تكن ســنة  2016مختلفة عن ســابقاتها فيما يتعلّق بتفشــي الفســاد في السلطات
احملل ّية 15ودوائر الســلطة املختلفة 16،وســنكتفي في هذا التقرير باستعراض الظاهرة من
خالل قضايا شــبهات الفساد الســلطوي التي حتوم حول رئيس احلكومة نتنياهو ،والتي
تقصــر هذه القضايا فترة
املرجح أن ّ
يبــدو أنها ســتجره إلى أروقة احملاكــم قريب ًا ،ومن ّ
والية احلكومة احلالية.
وقبل البدء بالتطرق إلى قضايا الفســاد الرئيســة التي ترتبط بنتنياهو وزوجته في ،2016
ال بــد من اإلشــارة إلى أن هذه القضايا تندرج ضمن نهج ســلوكي قــدمي لنتنياهو ،ولم تأت
من فراغ .فلم يبدأ احلديث عن الســلوك غير الالئق وغير القانوني ،لنتنياهو وزوجته ســارة،
في قضايا تتعلق بترف احلياة على حساب دافع الضرائب أو تلقي هدايا شخصية (أو حتى
مكاســب سياســية له وحلزبه) في ســنة  ،2016فقد بدأت هذه الســلوكيات عند نتنياهو منذ

واليته األولى كرئيس حكومة ( ،)1999-1996ففي ســنة  1997انكشــفت قضية بار أون –

حيــرون (اخلليل) الشــهيرة حيث قام نتنياهو في حينــه بتعيني احملامي روني بار أون املق ّرب
من شــخصيات ليكودية مقابل تأييد حزب شــاس التفاقية اخلليل ،التي ُأبرمت في حينه بني
حكومة نتنياهو والســلطة الفلســطينية 17.أوصت الشــرطة في حينه بتقدمي الئحة اتهام ضد
نتنياهو بتهمة الغش واإلخالل بالثقة ،إال أنه لم ُي َدن في هذه القضية .وفي سنة  1999كشف
النقاب عن قضية فساد من نوع آخر ،فقد اتهم نتنياهو وزوجته بإجراء تصليحات في بيتهما
اخلاص على حســاب خزينة الدولة ،كما اتهما بتقدمي وتلقي الرشــوة والغش وعرقلة مجرى
التحقيــق بعــد ذلك 18.في حينه أوصــت النيابة بتقدمي لوائح اتهام ضــد جميع الضالعني في
القضيــة بتهمة تلقي الرشــوة وحتى اتهام زوجة نتنياهو بالســرقة .علــى الرغم من ذلك كله،
ق ّرر املستشار القضائي احلكومي في ذلك الوقت أليكيم روبنشطاين إغالق هذا امللف بسبب
نقص في األدلة .في  2011تكشــفت فضيحة «بيبي تورز» ،وهي تتحدث عن متويل ُمضاعف
لســفر وزير املالية نتنياهو وأبناء عائلته إلى اخلارج .رأى مراقب الدولة يوســف شــبيرا أنّ
هناك شــك ًا في قيام نتنياهو بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة ،إذ ســمح بأن يقوم أصحاب
رؤوس أموال من اخلارج بدفع تكاليف ســفره كوزير ،في حني أنّ الدولة دفعت كل املســتحق
مــن خزينــة الدولة 19.وهذا يعني تلقي أموال حلســابه اخلاص .في هــذه املرة ،أيض ًا ،لم يتم
التحقيق مع نتنياهو في هذه القضية ،وأعلن املستشــار القضائي للحكومة ،في حينه ،يهودا
فاينشطاين عن إغالق امللف دون تقدمي لوائح اتهام ،ولكن مراقب الدولة احلالي عاد في سنة
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 2016وح ّقق في القضية من جديد ،وأعلن أن هناك شــك ًا بارتكاب مخالفات جنائية في هذا
األمــر 20.وادعــى نتنياهو بدوره أن تلك التهم والشــكوك وكل ما ســبقها وتالها كانت تهدف
إلــى إســقاط حكم الليكود .وفي حينــه رفع نتنياهو دعوى إلى احملكمة ضد القناة العاشــرة
للتلفزيون والصحافي البارز ربيب دروكر ،الذي ما زال يتابع عن كثب مظاهر السلوك الفاسد
21
من طرف نتنياهو وزوجته.
تداولــت وســائل اإلعــام ،في ســنة  ،2015قضية أخــرى ،حيثُ كان هنــاك ما يثبت
أنّ نتنياهــو وزوجتــه نقال أثاث احلديقة من البيت الرســمي لرئيــس احلكومة ،إلى بيتهما
اخلاص ،وبالتالي اســتوليا على أمالك ّ
مت شــراؤها على حســاب دافعي الضرائب ،وهو
أمــ ٌر مينعــه القانــون .في هــذه القضية أوصت احملكمــة بتقدمي الئحة اتهــام ضد زوجة
وقت طويل
رئيــس الــوزراء ،ومــا زال ملف االتهام ضدهــا مفتوح ًا على الرغم من مــرور ٍ
علــى بداية القضية .وهنــاك ،أيض ًا ،قضية الكهربائي الذي قررت عائلة نتنياهو تشــغيله
بشــروط استثنائية على حساب خزينة الدولة ،مبا ال يتوافق مع األنظمة القانونية امللزمة.
وفي هذه القضية ،أيض ًا ،أوصت الشــرطة بتقــدمي الئحة اتهام ضد زوجة نتنياهو بتهمة
الغش واإلخالل بالثقة .كما وجد مراقب الدولة أنّ هناك شك ًا في ارتكاب مخالفات جنائية
واضحة ،في هذه القضية .وما زال ملف التحقيق مع سارة نتنياهو مفتوح ًا «حتى اآلن»
دون اتخاذ قرار بشأنه .وهناك قضية أخرى ّ
تكشفت في  ،2015حيثُ كان هناك شك في
أنّ عائلة نتنياهو كانت تقيم االحتفاالت اخلاصة ،التي كانت تشــمل الكثير من املأكوالت
والعاملني وغيرها ،على حساب البيت الرسمي لرئيس احلكومة .ولم ِ
تكتف زوجة نتنياهو
بذلك ،وإمنا كانت تقدم تقارير كاذبة عن عدد املشــاركني في هذه االحتفاالت التي جتري
في البيت اخلاص لنتنياهو في قيســارية ،وذلك للحصول على أموال جليبها اخلاص .وقد
كشــف عــن هذه املعلومات ،املدير الســابق لبيت رئيس احلكومة ،وفــي هذه املرة أوصت
الشــرطة بتقــدمي الئحة اتهام ضد زوجة نتنياهو .وهكــذا كان في قضية املعاجلة املرافقة
لوالــد ســارة نتنياهــو ،التــي كانت تدفع لها ســارة نتنياهــو أجرها على حســاب خزينة
الدولــة 22.ومــن القضايا التي ّ
مت كشــف النقاب عنها في  ،2016قضيــة «أرنو ممران»،
املليونيــر الفرنســي الذي أدين بتهمة التــورط في قضية نصب كبيرة جــد ًا أطلقت عليها
الصحافــة الفرنســية «أكبر قضية نصب في القرن» 23.قــام هذا بتمويل رحالت وإجازات
خاصــة لنتنياهــو وعائلته ،كما تبرع لنتنياهو مببلغ  170ألف يــورو ،خالف ًا للقانون .رد ًا
على هذه التهم قال نتنياهو :إنّ ذلك مت فع ًال ،ولكن عندما كان هو شخص ًا عادي ًا في سنة
 ،2001ولم يشغل في حينه أي منصب سياسي.
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قضية الفساد األولى لنتنياهو في  - 2016ملف 1000
أطلق اسم ملف  1000على القضية التي يشك بتورط نتنياهو فيها ،وهي تندرج حتت
تهمة إســاءة اســتعمال الصالحية واإلخالل بالثقة .وتتلخص القضية في مطالبة نتنياهو
أطلق اسم ملف  1000على القضية
التي يشك بتورط نتنياهو فيها،
وهــي تــنــدرج تحت تهمة إســاءة
اســتــعــمــال الــصــاحــيــة واإلخ ــال
بالثقة.

وزوجته بعض أرباب األموال في إســرائيل بتزويدهما مبنتجات اســتهالكية باهظة الثمن
مثل السيجار واملشروبات الروحية وغيرها مببالغ تصل إلى نحو  700-650ألف شيكل،
24
وفق ًا لتقديرات الشرطة.

أذن أبيحاي مندلبليط املستشار القضائي للحكومة ،بصفته مسؤو ًال عن النيابة العامة

في إســرائيل ،للشــرطة بالتحقيق مع نتنياهو وكل من له ضلع في هذه القضية .لم يحدث
ذلك منذ أن بدأت الشكوك حتوم حول رئيس الوزراء وزوجته وتورطهما في هذه القضية،
جدي
وإمنا بعد أن مارســت وســائل اإلعالم في إسرائيل ضغط ًا .وقد جرى فع ًال حتقيق ّ
وحثيث ،حتى أنه يفهم من تصريحات القائد العام للشــرطة واملستشــار القضائي أيض ًا،
أنّ هناك تقدم ًا جدي ًا في جمع أدلة مهمة سوف تلعب دور ًا أساسي ًا في اتخاذ قرار بشأن

تثبت األدل ــة المتوافرة فــي هذا
الصدد ،حسب وسائل اإلعالمّ ،أن
نتنياهو لم يكن متلقيًا للهدايا
الثمينة من أصدقائه األثرياء فقط،
وإنــمــا كــان لــه أحيانًا دور مباشر
وفاعل في تحديد أنواعها.

تقدمي الئحة اتهام ضد نتنياهو أم ال.

25

وتثبت األدلة املتوافرة في هذا الصدد ،حســب وســائل اإلعالم ،أنّ نتنياهو لم يكن
متلقيــ ًا للهدايــا الثمينة من أصدقائــه األثرياء فقط ،وإمنا كان له أحيان ًا دور مباشــر
وفاعــل فــي حتديد أنواعها ،فقد كان ينتقيها بدقة ،ويطلــب تزويده باملزيد منها عندما
تنفد .وتشــير وســائل اإلعالم إلى أنّ هذه القضية تشــبه إحدى قضايا الرشــوة التي
تــو ّرط فيها رئيس احلكومة الســابق إيهود أوملرت الذي يقضي اآلن فترة ســجنه بعد

إدانته بالفساد والرشوة.

26

لــم يحــاول نتنياهــو إخفاء حقيقــة تلقي الهدايا مــن أرباب املــال املقربني منه،
وبعضهــم أصدقــاؤه املقربون ،ولكنه حاول توظيف حقيقة كون هؤالء األشــخاص
األثريــاء أصدقــاء له في حتديد خطة الدفاع التي ســار حســبها خــال التحقيق
لم يحاول نتنياهو إخفاء حقيقة
تلقي الــهــدايــا مــن أربـــاب المال
الــمــقــربــيــن مــنــه ،ولــكــنــه حــاول
تــوظــيــف حــقــيــقــة كـ ــون ه ــؤالء
األشخاص األثرياء أصدقاء له.

وجعلها أســاس الدفاع عن نفســه في وســائل اإلعالم ،ويدعي نتنياهو ،في هذه
اخلصــوص ،أنــه ليس هناك قانــون مينع تلقي الهدايا من األصدقــاء .مقابل هذا
االدعاء الذي أوصى به املستشارون القانونيون اخلاصون لنتنياهو ،يعتقد محللون
صحافيون وخبراء قانونيون آخرون أنه ادعاء ضعيف وواه ألن األصدقاء يسلكون
على قاعدة الند ّية أي يتبادلون الهدايا ،فال يكون اجتاهها أحادي ًا دائم ًا ،كما كان
في حالة نتنياهو ،فهو لم مينح الهدايا في املقابل لألغنياء الذين زودوه بالســيجار
الثمني وزجاجات الشمبانيا.
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وتفيد وسائل اإلعالم أيض ًا ،في موضوع جلسات التحقيق مع نتنياهو ،أنه ال يعلم
تتوجه إلى أصدقائهما بطلبــات تزويدهما باملنتجات
مــا إذا كانــت زوجته هي التــي ّ

املذكــورة ،التــي كانــت تطلــق عليها أســماء متويهية فــي احملادثات بــن األطراف
املعنية خشــية انكشــاف األمرَ «( -عليم») أي أوراق الشجر) تعني السيجار الكوبي
الفاخــر الذي كان يســتهلكه نتنياهو ،و « َفــرودمي» (أي ورديو اللون ،يعني زجاجات
الشــمبانيا) 27.وليس من املســتبعد أن يكون استعمال تسميات سرية لهذه املنتجات
دليــ ًا علــى إدراك األطــراف املتعلقة أن األمر الذي يدور بينهــا محظور من الناحية
القانونية .ومن املعروف أن اســتعمال لغة ســرية أو تعابير متويه مختلفة أمر شــائع

تتضمن قضية الــفــســاد «ملف
 »1000إضافة إلى الهدايا الثمينة
الــمــذكــورة قــيــام الــثــري ميلتشن
باقتناء ّ
حلي لزوجة نتنياهو بآالف
بناء على طلبها ثم بناءً
الدوالراتً ،
على طلب نتنياهو نفسه.

االســتعمال في اجلرمية املنظمة عامة وفي جرائم الفســاد السلطوي ،كما كان ،على
سبيل املثال ال احلصر ،في قضية الفساد الكبيرة التي تورط فيها وزراء ومسؤولون
من حزب «يسرائيل بيتينو» في السنة املاضية.

28

تتضمن قضية الفســاد «ملف  »1000إضافة إلى الهدايا الثمينة املذكورة قيام الثري
حلي لزوجة نتنياهو بآالف الدوالرات ،بنا ًء على طلبها ثم بنا ًء على طلب
ميلتشــن باقتناء ّ

نتنياهو نفسه 29.وقد أدلى ميلتشن بهذه املعلومات وق ّدم الفواتير التي تثبت هذه احلقائق،

أثناء التحقيق الذي خضع له بشأن هذه القضية.

30

قضية الفساد الثانية لنتنياهو في  - 2016ملف 2000
كشــف في نهاية ســنة  2016عن قضية فســاد جديدة يتم التحقيق فيها ،ســم ّيت
هذه القضية في قســم التحقيقات التابع للشــرطة ووســائل اإلعــام «ملف .»2000
تــدور ،بحســب امللف ،شــكوك في أنّ نتنياهو حاول عقــد صفقة مع صاحب صحيفة
«يديعــوت أحرونوت» نوني موزس يحظى مبوجبها نتنياهو بتغطية و ّدية وإيجابية من
طرف صحافيي «يديعوت أحرونوت» مقابل تقليص نشــاط الصحيفة املنافسة التابعة
للملياردير اليهودي األميركي شــيلدون إيدلســون ،صديق نتنياهو وأحد مؤيديه .ومن
املعروف أنّ لنتنياهو سلطة كبيرة على صحيفة «يسرائيل هيوم» ومضامينها وكل ما
يتعلّق بشؤون توزيعها ونشاطها.
كشف عن هذه القضية بطريق الصدفة ،عندما كانت الشرطة حتقق مع آري هارو،
مدير ديوان رئيس احلكومة في قضية أخرى ال عالقة لها بهذا املوضوع .أثناء التحقيق

تدور ،بحسب ملف  ،٢٠٠٠شكوك
في ّأن نتنياهو حاول عقد صفقة
مــع صــاحــب صحيفة «يديعوت
أحــرونــوت» نوني مــوزس يحظى
بموجبها نتنياهو بتغطية ّ
ودية.

عثرت الشــرطة في هاتف هارو وحاســوبه اخلاص على تسجيل حملادثات ،بني موزس
ونتنياهو تدور عن عقد صفقة بينهما بشــأن ما ذكر أعاله ،وهو ما يعود على صاحب
صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأرباح هائلة ،حســب تقدير وســائل اإلعالم اإلسرائيلية.
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هذه احلقيقة تدرج الصفقة املذكورة في مجال الرشوة واإلخالل بالثقة وإساءة استعمال
الصالحيــات مــن طرف نتنياهو .وجاء في احملادثة بني موزس ونتنياهو أنّ الثاني وعد
األول بأنــه يســتطيع أن ينفــذ ما وعده به عن طريق تشــريع قوانني تهــدف إلى تنظيم
موضوع توزيع الصحف وحتدد املســموح واملمنوع في هذا املجال ،بحيثُ يعود األمر
بالفائــدة علــى «يديعــوت أحرونوت» ،مقابل قيــام هذه بتغيير نهجها املعــادي لنتنياهو
وسياســته بصورة شرســة ومعلنة .وقد قال موزس لنتنياهو في إحدى اجللســات التي
جمعتهمــا أنــه إذا ّ
يجســد روح االتفاق
مت االتفــاق بينهما على صيغة ملشــروع قانون ّ
بينهما ،فســيعمل موزس ،بدوره على بقاء نتنياهو رئيســ ًا للحكومــة طوال الفترة التي
يرغب فيها بذلك .وذلك عن طريق دعمه وتأييده وترويجه عبر تقارير وأخبار صحيفته.
كمــا اقتــرح موزس علــى نتنياهو أن يختار صحافيني مقربني منــه يوظفهم موزس في
وسائل اإلعالم التابعة ملجموعة «يديعوت أحرونوت» مقابل االتفاق الذي ُيلزم «يسرائيل
هيــوم» ببيــع أعدادها وليس توزيعها مجان ًا 31 .وفي جلســة أخرى اقترح نتنياهو على
مــوزس أن يســاعده فــي بيع الصحيفة ألوســاط مقربة مــن نتنياهو نفســه 32 .وبهذه
الطريقــة يحكــم نتنياهو  -الذي يعمــل ،أيض ًا ،وزير ًا لإلعالم إلــى جانب عمله كرئيس
للوزراء  -ســيطرته على إحدى أهم وســائل اإلعالم في إســرائيل ،وهو ما ســعى إليه
على امتداد فترة حكمه احلالية( .نتطرق إلى هذا األمر في قسم آخر من هذا الفصل).
أوصت قيادة الشــرطة في إســرائيل منذ كشف النقاب عن هذه القضية ،مبباشرة
التحقيق فيها ،أما املستشار القضائي للحكومة مندلبليط الذي عرف بتفاصيل القضية
في ربيع  ،2016فلم يقتنع بضرورة إجراء حتقيق بشأنها إال بعد مضي نصف سنة
علــى ذلــك ،حيــثُ أذن باســتدعاء نتنياهو للتحقيق معــه في األمر حتــى االنتهاء من
التحقيــق .وقــال مندلبليط ،إنّ هذه القضية خطيرة جد ًا على الصعيد العام ،وإن كان
من غير الواضح واملثبت مدى اندراجها حتت عنوان املخالفة اجلنائية .ويعتقد النائب
توجب متابعة التحقيق مع
العام في إسرائيل أنّ منظومة األدلة التي متتلكها الشرطة ِ
نتنياهو حتت التحذير.
قضية الفساد الثالثة لنتنياهو في  - 2016ملف 3000
من القضايا التي تناولتها وســائل اإلعالم في العام  ،2016و ُيشــتّم منها رائحة فساد
نتنياهو نفسه ،قضية الغواصات.
تبي أنّ
أثــارت قضيــة الغواصــات ضجة إعالمية صاخبة جد ًا في إســرائيل بعــد أن ّ
احملامــي اخلــاص لعائلة نتنياهــو ،والصديق املقرب من نتنياهو احملامي دافيد شــمرون
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كان الوســيط بني الوكيل اإلســرائيلي لشــركة تيســنكروب األملانية التي فازت مبناقصة
تزويــد إســرائيل بثالث غواصات وبني احلكومة اإلســرائيلية ورئيســها الــذي كان وراء
قرار شــراء الغواصات من الشــركة األملانية ،على الرغم من معارضة اجليش اإلسرائيلي
للصفقة ،وموقف وزير األمن الســابق يعالون الذي لم يقتنع باحلاجة إلى اســتبدال ثالث
غواصــات قدميــة بأخرى جديــدة 33 .حت ّقق الشــرطة في هذا اخلصوص في مالبســات
طويلة جد ًا رافقت طرح مناقصة تناســب فوز الشــركة األملانية بالصفقة لبيع الغواصات
إلســرائيل ،وهي مالبســات تد ّرجت من التخلي عن مشاريع صناعات عسكرية إسرائيلية
كانــت احلكومــة قد أقرتها إلى إلغاء صفقة تزود بغواصــات من صنع أميركا (ألن ثمنها
ســيخصم في هذه احلالة من أموال الدعم العســكري إلسرائيل) وحتى املناقصة األخيرة
يتوسط فيها احملامي والصديق الشخصي لنتنياهو.
التي ّ
فــي مواجهة الكشــف عن عالقة محامي نتنياهو الشــخصي في هــذه القضية ،ادعى
نتنياهــو أنــه لــم يعرف عن عالقــة محاميه بهذه الصفقــة ،كما ادعــى أنّ الصفقة ُعقدت
بشــكل واضح أنّ هناك فجوة
مبوافقــة اجلهــاز األمني ،ما جعل قادة جهاز األمن يعلنون
ٍ
ســحيقة بــن الروايات املختلفة حول األمــر ،وهو ما يحتم إجراء حتقيــق قانوني أو على
األقل فحص قانوني.
ومن اجلدير بالذكر أنّ املستشــار القضائــي للحكومة والنيابة العامة قررا عدم إجراء
فحص قضائي طالبت وســائل اإلعالم وأوســاط سياســ ّية معارضة بإجرائه ،ما أدى -
حسب رأي هذه األوساط  -إلى إحلاق الضرر بثقة اجلمهور بسيرورات اتخاذ القرارات
في مواضيع أمن الدولة ،وهو ضرر من الصعب جتاوزه ،حسب رأي هذه األوساط.
يعتبــر نتنياهــو واملقربــون منــه أنّ القضية كلهــا تأتي  -كما في حــاالت التورط
املذكورة أعاله  -ضمن السعي إلى إسقاط حكم «الليكود» ،مؤكدين أنّ هذه القضية
لن تسفر عن شيء.
فــي الوقت نفســه ،يخرج أنصار نتنياهو من وزراء ونشــطاء وكــوادر اليمني بحمالت
مضادة توجه ضد اإلعالم متهمني إياه باليسارية وا ّدعاء النزاهة ،في حني أنه يسعى إلى
إســقاط حكــم الليكود ،وضد اجلهاز القضائي ومراقب الدولــة .ومؤخر ًا بدأت حملة ضد
محققي الشرطة في وحدات التحقيق التي حتقق مع رجال السياسة املشتبه بهم بالتورط
بقضايا فساد ،كما يحدث اآلن مع نتنياهو.
وتقول أوســاط في قيادة الشــرطة إنّ املقربني من نتنياهو يحاولون اإلساءة إلى سمعة
رؤســاء أقسام التحقيقات في الشــرطة الذين يتولون التحقيق مثل قائد وحدة التحقيقات
األهم «الهف  .»433تشــمل محاوالت مقربي رئيس احلكومة استخدام شبكات التواصل

أثـــارت قضية الــغــواصــات ضجة
إعالمية صاخبة جدًا في إسرائيل .

ادعــى نتنياهو أنه لم يعرف عن
عالقة محاميه بهذه الصفقة ،كما
ادعى ّأن الصفقة ُعقدت بموافقة
الجهاز األمني.
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لتشويه سمعة احملققني ونشر أكاذيب ومعلومات غير صحيحة عنهم في محاولة للتشكيك
34
مبهنيتهم ونزاهتهم وممارسة الضغط عليهم.
ّ
متعدد الجبهات على المحكمة العليا
هجوم
مت ّيــزت ســنة  2016باشــتداد الهجوم على احملكمة العليا في إســرائيل (ال ســ ّيما

بصفتها محكمة عدل عليا) ،ووصل الهجوم إلى مستوى غير مسبوق في ح ّدته واتساع
مصــادره ،بعــد أن كانت هذه احملكمة  -على امتداد عقود طويلة  -تشــ ّكل أحد ثوابت
اإلجماع القومي واالجتماعي في إسرائيل .في السنة األخيرة ،وخاصة مع اقتراب موعد
إخــاء مســتوطنة «عمونا» مبوجب قــرار حملكمة العدل العليا ،علــت أصوات االحتجاج
الصــادرة عن محافــل ميين ّية ضد محكمة العدل العليا ،وتكاثرت احلمالت التي تعترض

التوجه الف ّعال في عمل احملكمة ،الذي ُينسب إلى
بشدة على مواصلة هذه احملكمة اتباع
ُّ
القاضــي أهــارون براك ،الذي تر ّأس احملكمة العليا بني الســنوات  ،2006-1995وهو
التوجه الذي جعل قرارات احلكومة وقوانني الكنيست كلها خاضعة للمراجعة القضائية
ُّ

تــمـ ّـيــزت ســنــة  2016بــاشــتــداد
الهجوم على المحكمة العليا في
إسرائيل.

ولإللغاء في حال معارضتها للمبادئ الدستورية إلسرائيل.

ومن أن أشــد أعداء محكمة العدل العليا شراســة أوســاط اليمني اإلســرائيلي التي ال
تتوقــف عــن محاوالت وضع قيود علــى محكمة العدل العليا ،واقتــراح قوانني تهدف إلى
جتاوز قرارات احملكمة أو الســيطرة على أســلوب اختيار قضاتها وغير ذلك .وما يعطي
أهميــة خاصــة للحمالت األخيرة أن من يقف وراءها هــم وزراء في احلكومة احلال ّية مثل
وزيرة «العدل» أييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي ،التي يفترض أن تدافع عن اجلهاز
مس به ،ونائبة وزير اخلارجية تســيبي حوطوبيلي من
القضائــي وتقــف حاجــز ًا أمام أي ّ
ّ

حزب الليكود ،إضافة إلى أعضاء في الكنيســت يرون أنّ قرارات احملكمة تقيدهم ومتنع

تطبيق سياسة احلكومة وممارساتها سواء في املجال االقتصادي (مخطط إنتاج وتسويق
الغاز مث ًال) ،أو ما يتعلّق بالتعيينات ،أو ضد الفلسطينيني في إسرائيل ،أو تلك التي تصب
في صالح االستيطان واملستوطنني.
وصلــت التوجهات املعارضــة للمحكمة العليا إلى تنظيم تظاهرات ضد احملكمة نظمها
احملتجون على قرارات احملكمة أمام مقر احملكمة 35وأمام بيت رئيســة احملكمة القاضية
مرمي نأور ،وهو أمر غير مسبوق.
التهجم على محكمة العدل العليا في إسرائيل ومحاولة تقييدها ليس جديد ًا وليس وليد
ســنوات حكم احلكومة احلالية ،ولكنه بات أشــرس وأكثر صراحة ومباشــرة ،قياس ًا مبا
كان يجري من قبل.
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تســتند هــذه احملــاوالت إلى ادعاء تتذ ّرع به جهات ميينية واســعة مفــاده أنّ ث ّمة خل ًال في
تطبيق مبدأ الفصل بني الســلطات في إســرائيل يتجلّى في تداخل صالحيات الســلطات ،ما
ّ
وتتدخل في عمل الكنيست واحلكومة .لكن املفارقة
يجعل السلطة القضائية تتجاوز صالحياتها
هنا تكمن في أن التداخل الكبير في إسرائيل ،وفي الدول التي تتبع طريقة النظام البرملاني ال
يكون بني السلطة القضائية من ناحية والسلطات األخرى من ناحية ثانية ،كما تطرحها أوساط
اليمني ،وإمنا بني الكنيســت واحلكومة (السلطة التشــريعية والسلطة التنفيذية) ،والذي يؤدي
إلى حتويل السلطة التنفيذية احلاصلة على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست إلى مش ّرع فعلي.
ال تتطــ ّرق أوســاط اليمني إلى هذا اخللــل في الفصل بني الســلطات ،وإمنا تر ّكز جل
ُ
التدخل
اهتمامهــا علــى ما يتعلق بالســلطة القضائية ،وذلك بدافع الرغبة فــي منعها من
نهائي ًا في عمل السلطات األخرى ومراقبتها ومنعها من جتاوز صالحياتها.
وكما ذكرنا أعاله ،وجهت وزيرة «العدل» شاكيد سهام النقد نحو قضاة احملكمة العليا
فــي أكثــر من مناســبة ،منذ توليها منصبها ،كان أبرزها ما قالتــه عن احملكمة العليا في
أعقاب النظر في قضية تعيني الرابي املق ّرب من حزب البيت اليهودي والصهيونية الدين ّية،
اجلنــرال فــي اجليش إيال كرمي في منصب احلاخام الرئيس للجيش اإلســرائيلي 36.وقد
قالــت شــاكيد عند وقف احملكمة العليا هذا التعيــن إنّ وتيرة تدخل احملكمة العليا تزداد
على نحو كبير ،في حني أنها تتوقع من السلطة القضائية أن تتوخى احلذر واحليطة عندما
تتدخل في قرارات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وال تختلف الوزيرة شــاكيد عن غيرها من شــخصيات اليمني التي ،كما ذكرنا أعاله،
تهاجم النهج الف ّعال في احملكمة العليا ،ومن أبرزهم عضو الكنيست املستوطن ،من حزب
37
الوزيرة ،موطي يوغيب ،الذي قال إنه يجب هدم احملكمة العليا بجرافات  D9الضخمة.
وعضو الكنيست املستوطن بتسلئيل سموطيرتش الذي يتولّى مهمة التهجم املتواصل على
محكمة العدل العليا ،ويصر دائم ًا على أنّ قرارات محكمة العدل العليا هي مســامير في
بشــكل دائــم ،ويص ّرح بأنّ قضاة
تابــوت هذه احملكمة املتعالية التي تتجاوز صالحياتها
ٍ
هذه احملكمة ســوف يجلبون عليها اخلراب .ويضيف ســموطيرتش« :ليس من املعقول أن
نقبل بالوضع القائم الذي تواصل فيه احملكمة العليا تقييدها للجهاز السياسي واحلكومة
38
عندما تتخذ هذه الثانية قرارات تقع ضمن صالحياتها».
تقول الوزيرة شاكيد عما تعتبره هي وأتباعها نزاع ًا بني السلطات املختلفة في إسرائيل،
كمــا يظهــر في عمل الســلطة القضائية كمراقــب وكابح جلماح الســلطتني األخريني :إن
احلكومة والكنيست جتدان أنهما في وضع عبثي ج ّراء ُ
تدخل السلطة العليا ومنعها تنفيذ
قرارات السلطتني املذكورتني.

التهجم على المحكمة العليا
ومحاولة تقييدها ليس جديدًا
وليس وليد سنوات حكم الحكومة
الحالية ،ولكنه بات أشرس وأكثر
صراحة ومباشرة ،قياسًا بما كان
يجري من قبل.

شــاكــيــد ال تــكــتــفــي بــالــهــجــوم
اإلعــامــي على المحكمة العليا،
وإنما تفكر بطرق عملية وقانونية
تما مًا لكي تقلص صالحياتها
وتمس قضاتها،
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كان هذا النزاع قد برز بكامل قوته ،في السنة األخيرة ،عندما ألغت احملكمة جزء ًا من
مخطط إنتاج الغاز وتســويقه في إســرائيل ،والتي كان رئيس الوزراء من أشد داعميها،
وكذلــك عنــد رفض احملكمة لتعديل قانون الدخول إلى إســرائيل للمرة الثالثة ،وهو تعديل
يتعلق مبن ُيدعون في إسرائيل باملتسللني األفارقة ،وهم ليسوا إال الجئني ضاقت به احلال
في دولهم ،ووجدوا أنفسهم مضطرين للجوء إلى إسرائيل.
وكانت شاكيد قد اقترحت ،قبل تسلمها وزارة «العدل» ،سن «قانون أساس -التشريع»،
الــذي يهدف إلى تقليص قدرة الســلطة القضائية على املراجعــة القضائية أو التدخل في
عمل السلطات األخرى ،وهو أمر خطير.
الهجوم على احملكمة العليا ليس عابر ًا أو ناجت ًا عن نزوة أو رد فعل غاضب على قرار
معــن ،وإمنــا هو نهج مت ّيزت به هذه احلكومة وأحزاب االئتــاف التي تقف وراءها .ومن
يتابع تقارير وســائل اإلعالم في إســرائيل حول النقاشــات في الكنيست وجلانها في كل
بحــث يتنــاول املجــاالت احلياتية التي تصل إلى طاولة احملكمة العليا ،ســواء تلك املتعلقة
بسياسات احلكومة االقتصادية (كما في مخطط استخراج الغاز وتسويقه) أو مبمارسات
إسرائيل كدولة محتلة قامعة للفلسطينيني سيالحظ العداء للمحكمة العليا وقضاتها ،على
الرغم من األصوات التي حت ّذر من خطورة هذا الهجوم .وفي حني ت ّدعي أوســاط اليمني
أنّ من واجب احملكمة العليا أن تكون ســند ًا وأدا ًة في يد احلكومة في األوقات العصيبة،
حســب تعريفهــم ،كما في فتــرات االنتفاضات أو اله ّبات الشــعبية املقاومــة ،وأن تعطي
للممارســات االحتالليــة شــرعية قانونية دون حت ُّفــظ ،جند في املقابل أنّ هناك أوســاط ًا
سياسي ًة معارضة أو أكادميية أو تنتمي إلى مؤسسات القطاع الثالث في إسرائيل ،ترى
أنّ عمل احملكمة العليا على صيانة حقوق اإلنسان ،وقيم الدميقراطية يكتسب أهمية أكبر
حتديد ًا في ساعات االحتدام األمني ،ويقول هؤالء إنّ التشكيك مبكانة احملكمة العليا هو
تشكيك بالدميقراطية ككل 39.ويضيف بعض املدافعني عن احملكمة العليا إن الهجوم الذي
تتعرض إليه احملكمة من طرف أعدائها ســببه وجود هذه احملكمة نفســه واملكانة املرموقة
واألخالقيــة التي تتمتع بها في املجتمع اإلســرائيلي ،على حــد تعبيرهم .ويكرر هؤالء أنّ
عمــل احملكمــة العليا ال ميكن أن يتماشــى مع رغبات اليمني في حتويلها إلى شــريك في
احلــرب علــى أطراف تعتبرها إســرائيل معاديــة لها ،وإمنا يجــب أن يقتصر دورها على
القضاء بالعدل.
ويضيف املساندون للمحكمة :من املمكن االعتراض على قرار احملكمة العليا ومناقشته
شــرط عدم املس بهيبة احملكمة واحترامهــا ،ومحاولة ترهيب قضاتها ،كما جرى ويجري
مؤخر ًا .ويعتبر هؤالء أنّ أغلبية الدكتاتوريات في العالم حتولت إلى ما هي عليه بوساطة
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تشــريعات أبطلت صالحيات الســلطة القضائ ّية واحملاكم الدســتور ّية وشــرعنة ارتكاب
اجلرائــم دفاعــ ًا عن قومية مغالية فــي التطرف .ويحذر هؤالء من االدعــاءات التي حتمل
لواءها اآلن الوزيرة شاكيد التي طاملا قالت إنّ احملكمة العليا تز ِّيف إرادة الشعب عندما
حتكم مبا ال يتماشــى مع ما تشــ ّرعه الكنيســت ألن الكنيســت هي التي متلك الســيادة،
والقوانني التي تسنّها يجب أن تكون هي احلاسمة واملق ّررة ألنها تع ّبر عن إرادة الشعب.
املرجح أن فهم شــاكيد للدميقراطية كحكم الشــعب يختلف عمــا هو متعارف عليه،
ومــن ّ
حيث كتبت في مقال لها صدر ،مؤخر ًا ،إن على إسرائيل أن تكون أكثر يهودية ،وهذا ما
40
يجعلها أكثر دميقراطية.
ولكــن شــاكيد واألوســاط املؤيدة لهــا يعرفون جيــد ًا أنّ احملكمة العليا تــؤدي دورها
ومتــارس صالحياتهــا ،ولذلك فهــي ال تكتفي بالهجوم اإلعالمي عليهــا وإمنا تفكر بطرق
عملية وقانونية متام ًا لكي تقلص صالحياتها ومتس قضاتها ،فمرة حتاول تغيير تشــكيلة
اللجنة املشــتركة لتعيني القضاة إليصال قضاة ميينيني إلى كرســي القضاء في احملكمة
العليــا وفــي جهاز احملاكم كله ،ومرات عديــدة تبادر إلى تقدمي مشــاريع قوانني تتجاوز
قرارات احملكمة أو تقيدها 41.فمث ًال ،ق ّدمت شاكيد ،قبل أن تصبح وزيرة ،مشروع قانون
يوضح نواياها بشأن احملكمة العليا ،يستهدف احملكمة ويتجاوزها أو يلغي قراراتها عند
الرغبــة فــي ذلــك .في حينه كاد هذا املشــروع يقر وينجح ،إذ حصل علــى موافقة غالبية
أعضاء اللجنة الوزارية للتشــريع ،حيثُ أيد انتقاله ملتابعة تشــريعه في الكنيســت جميع
الــوزراء من حــزب الليكود وحزب هبايت هلئومي ،ويســرائيل بيتينو ،في حني عارضه 3
وزراء فقط ،وبحســب مشــروع القانون املذكور يكون مبقدور الكنيســت أن تُشــ ِّرع ،من
جديد ،بغالبية  61عضو كنيست فما فوق ،كل قانون تلغيه احملكمة العليا باعتباره قانون ًا
غير دستوري يتعارض مع قانون األساس كرامة اإلنسان وحريته.
جــاء مشــروع القانون الذي قدمته شــاكيد علــى خلفية رفض احملكمــة العليا لتعديل
قانوني متعلق بالالجئني األفارقة ،الذين اعتبروا في إســرائيل متســللني غير قانونيني -
بتأييد حزب شــاكيد وغيره من أحزاب االئتالف  -وقد تواصل اإلمعان في إحلاق األذى
بهــؤالء الالجئني وانتهاك حقوقهم ،حتــى تدخلت احملكمة العليا وألغت تعدي ًال قانوني ًا غير
الئق كان يهدف إلى ما يشبه احتجاز الالجئني في معسكرات جتميع لدفعهم إلى مغادرة
إسرائيل بإرادتهم.
ليس من الغريب في أعقاب هذه الهجمات متعددة املصادر على احملكمة العليا أن تهتز
هيبتها وتتزعزع مكانتها ،كما ســنرى الحق ًا في نتائج اســتطالعات الرأي األخيرة حول
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الثقة باملؤسســات املختلفة في إســرائيل .وقد قالت القاضية مرمي نأور ،رئيســة احملكمة
العليــا عن تردي مســتوى الثقة مبحكمة العدل العليــا إنّ األمر نابع من أن البعض يعتبر
الدميقراطيــة هــي حكم األكثريــة ،وإنّ كل قرار يتخذ بنا ًء على موافقــة األكثرية هو قرار

دميقراطــي بالضــرورة .ولكن هذا خطأ ،فحكم األكثرية شــرط حتمي للدميقراطية ولكنه

كاف .ودون كبح قوة األكثرية ميكن أن تتحول إلى اســتبداد األكثرية الذي ال
شــرط غير ٍ
يحترم حقوق اإلنســان وحقوق األقليات ،وهذا األمر حدث في املاضي ويجب احلذر منه.
وأضافــت إنّ احملكمــة العليا تتعرض ،في اآلونة األخيرة ،إلى هجوم مباشــر في محاولة
للتقليــل مــن دورها ومكانتها ،يأتي من طرف األوســاط احلاكمة وبعض وســائل اإلعالم،
وهــذا يقــ ّوض ثقة اجلمهور باجلهــاز القضائي ،وهذا أمر خطير جد ًا ألنه يزعزع أســس

الدميقراط ّية ،حسب قولها.
يعتقد كــثــيــرون فــي األوسـ ــاط
ّ
السياسية في إسرائيل أن من
بين األسباب التي دفعت نتنياهو
ّ
إلـ ــى حـ ــل حــكــومــتــه الــســابــقــة،
والــذهــاب إلــى انتخابات مبكرة،
إصراره على وقف سيرورة تشريع
اقتراح القانون المتعلق بالصحيفة
ّ
اليومية «يسرائيل هيوم»
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42

إحكام السيطرة على وسائل اإلعالم
يعتقــد كثيرون في األوســاط السياســ ّية في إســرائيل أن من بني األســباب التي
دفعت نتنياهو إلى ّ
حل حكومته السابقة ،والذهاب إلى انتخابات مبكرة ،إصراره على
وقف ســيرورة تشــريع اقتراح القانون املتعلق بالصحيفة اليوم ّية «يســرائيل هيوم»،
التي تعود ملكيتها إلى صديق نتنياهو املق ّرب ،امللياردير األميركي اليهودي شــيلدون
إدلســون 43.وفــي أعقاب االنتخابات التي أوصلت نتنياهو إلــى احلكم للمرة الرابعة،
احتفــظ نتنياهــو لنفســه بوزارة اإلعالم ،إضافــة إلى منصب رئيــس احلكومة ووزير
اخلارجيــة (حتــى نقل هذا املنصــب ألفيغدور ليبرمان) .ومــا زال نتنياهو حتى اليوم
وزير ًا لإلعالم في إسرائيل على الرغم من احتجاج أوساط واسعة من املعارضة وعالم
الصحافة على هذا األمر 44.نسوق هذه املعلومات لكي نشير إلى أن نتنياهو يعي جيد ًا
دور وسائل اإلعالم وأهمية السيطرة عليها أو على جزء منها ،لتمرير سياسة حكومته
في جميع املجاالت والســتخدامها في معاركه ومعارك حزبه السياســية القادمة ،هذا
ناهيك عن فهمه العميق لقدرة وســائل اإلعالم على بلورة املفاهيم السياســية والواقع
السياســي لــدى املواطنني ،وعلى بلــورة نظرتهم الفلســفية السياســية عامة .إدراك
ّ
سياســي تُتهم فيه أهم وســائل اإلعــام الفاعلة
نتنياهــو لهــذه األهم ّيــة  -في واقع
ّ
مثــل صحيفتي «هآرتس» و» يديعوت أحرونــوت» ،وكذلك بعض أبرز الصحافيني في
القنــوات التلفزيونيــة ( )2و ( )10فــي إســرائيل - ،هــو الذي يقــف وراء محاوالته
اإلسرائيلي
وخطواته الفعلية بشأن احتاد البثّ العام اجلديد حتديد ًا ،وبشأن اإلعالم
ّ
ككل خللق إعالم مؤيد له ولسياسته ،ورمبا لعائلته ومنط حياتها.

من املعروف أن نتنياهو ،ورمبا منذ واليته األولى رئيس ًا للحكومة في  ،1996يرى في
املؤسســة اإلعالم ّية ،إضافة إلــى العديد من األكادمييني البارزيــن في اجلامعات وجهاز
الصهيوني الذي يحاول ،منذ عقود ،تبديل حكم اليمني
القضاء ،انعكاســ ًا ومتثي ًال لليســار
ّ
برئاســة الليكــود ،بــأي طريقة .وكان نتنياهــو في حملته االنتخاب ّية عام  ،1999قد شــنّ
هجوم ًا كاســح ًا على وســائل اإلعالم متهم ًا إياها بأنها مجنّدة لصالح منافســه في تلك
45
االنتخابات إيهود باراك.
عاد نتنياهو إلى احلكم بعد عشر سنوات من تلك االنتخابات أكثر إدراك ًا ألهمية فعل
كل ما يلزم من اخلطوات االستباقية لكسب معركة اإلعالم.
خالل االنتخابات األخيرة للكنيست التي جرت قبل موعدها املتو ّقع ألسباب عديدة،
منهــا كمــا ذكرنا قضية قانون صحيفة «يســرائيل هيوم» ،عــاود نتنياهو هجومه ضد
وســائل اإلعالم ،متهم ًا إياها ،كما في كل مرة ،باليســار ّية والعمل على إســقاط حكم
اليمني .إال أنه في هذه املرة لم يكتف بذلك وإمنا أعقب هذا الهجوم بخطوات فعلية بعد
فوزه في االنتخابات ،فعند تشكيل احلكومة أضاف نتنياهو على االتفاقيات االئتالفية
احلكومي بند ًا يحكم سيطرته على وسائل اإلعالم ،إذ خ ّول وزير
مع مر ّكبات االئتالف
ّ
اإلعالم فقط ،ودون اعتراض من طرف أحزاب االئتالف ،صالحية إجراء أي تعديالت
واقتراح قوانني جديدة في مجال اإلعالم مثل فصل القناة التلفزيونية الثانية ،وجتديد/
عــدم جتديد ترخيص القناة العاشــرة وغير ذلك 46.أثــارت هذه اخلطوات ،التي ذ ّكرت
بعض احملللني باملكارثية في أميركا ،قلق الكثير من احملللني واخلبراء ووسائل اإلعالم
47
في إسرائيل وخارجها.
البــد من التوضيح ،أو ًال ،أنه على الرغم من محاوالت نتنياهو وحاشــيته تصوير
اإلعالم على أنه معاد مي ّثل اليســار ويســتهدف اليمني ،فإن وسائل اإلعالم الرئيسة
في إسرائيل تُع ّبر ،في أغلب القضايا التي تشغل السياسة اإلسرائيل ّية في احلاضر
عــن دعمها وتأييدها ملعظم سياســات نتنياهــو اليمين ّية ..في مــا يتعلّق باالحتالل،
واحلــروب علــى غــزّة ،واملســتوطنات ،والعالقات الدول ّيــة ،والسياســة االقتصاد ّية
اإليراني ،وطالبي اللجوء
النيوليبرال ّيــة التي تضر بالطبقات الفقيرة ،وامللف النووي
ّ
48
األفارقة وغيرهم الكثير. ...
ومبا أنه من املتوقع أن نتنياهو يعرف هذه احلقائق جيد ًا ،فال بد من السؤال :من أين
وملاذا هذا العداء لوسائل اإلعالم؟
يرجح بعض احملللني والسياســيني والصحافيني في إســرائيل أن معركة نتنياهو
ّ
ضد وسائل اإلعالم تدور حول شخصه ونزعاته الشخص ّية ،فهو يرى نفسه الشخص

يـــرى نــتــنــيــاهــو ف ــي الــمــؤســســة
ّ
اإلعالمية ،إضافة إلى العديد من
األكاديميين البارزين في الجامعات
ً
وجهاز القضاء ،انعكاسًا وتمثيال
ّ
الصهيوني
لليسار
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ّ
يـــــرجـــــح بـ ــعـ ــض الــمــحــلــلــيــن
والسياسيين والصحافيين في
إسرائيل أن معركة نتنياهو ضد
وسائل اإلعالم تدور حول شخصه
ّ
الشخصية؟
ونزعاته

بدأ في سنة  2016تكوين هيئة
جديدة لإلعالم العام في إسرائيل
ُ
تدعى «االتحاد الجديد للبث» ،والذي
ّ
حل مكان سلطة البث ،التي أقيمت
في سنة .1965
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األجدر بأن يســتمر في احلكم؛ نظر ًا إلجنازاته في مختلف املجاالت ،حسب تعبيره.
لذلك يسعى إلى تعزيز مكانته لكي يبقى دون منافس 49.وفي السنة األخيرة ،واصل
نتنياهو وحكومته ممارســاتهما ضد وســائل اإلعالم وقد جتلّت هذه املمارســات في
اخلطوات اآلتية:
بــدأ في ســنة  2016تكويــن هيئة جديدة لإلعالم العام في إســرائيل تُدعى «االحتاد
اجلديد للبث» ،والذي ح ّل مكان ســلطة البث ،التي أقيمت في ســنة  ،1965وكانت دائم ًا
جســم ًا خاضع ًا للســلطة احلاكمة في إسرائيل .وطاملا اعتبرت سلطة البث القدمية هيئ ًة
عفــا عليهــا الزمن ولم تعد تناســب الواقع املعاصر في إســرائيل ،على األصعدة كافة.
وكان االحتاد اجلديد للبث قد قام مبوجب قانون جديد بادر إلى ّ
ســنه وزير اإلعالم في
سنة  ،2014جلعاد إردان من حزب الليكود ،عمد إلى إغالق السلطة القدمية واستبدالها
50
باحتاد جديد يتمتع باستقالل ّية نسب ّية وحت ّرر من االرتباط بالسياسيني.
عند البدء بإقامة االحتاد اجلديد وجتنيد ّ
املوظفني من بني مستخدمي سلطة البثّ القدمية
السياسي ،وتط ّبق
ومن القطاع اخلاص بدا أن املؤسسة اجلديدة تعمل متحرر ًة من التأثير
ّ
معاييــر التع ّدد والتن ّوع نســبي ًا في تركيبتها ،إلى حد مــا .ويبدو أن ذلك حتديد ًا ما أزعج
بنيامــن نتنياهــو ،إذ ُيفهم من تصريحات للمقربني منه ،مثل دافيد بيطان وميري ريجف،
أن رئيس احلكومة ووزير اإلعالم لم يكونا راضيني عن طاقم العاملني اجلديد ،على الرغم
من كثرة احملســوبني على أوســاط اليمني بينهم ،ألنهم ليسوا أعضا ًء في حزب الليكود أو
معروفــن بوالئهم لنتنياهو شــخصي ًا .وقد قال بيطان فــي هذا الصدد« :إني ال أنظر إلى
الصحافيني على أنهم يساريون أو ميينيون .إني أنظر إليهم هكذا :من يؤ ّيد الليكود ومن
51
يعارض الليكود».
يبدو أن نتنياهو أدرك أن الهيئة اجلديدة لن تكون رهن سيطرته املطلقة بل على العكس،
فبدأ فور ًا بالعمل على نحو محموم إللغاء احتاد البث ،وإعادة تشغيل سلطة البث (القدمية)،
حتــى أنه ص ّرح ،حســب مصادر مق ّربة منه ،بأنــه إ ّما أن يحل (يف ّكك) احتاد البث أو يحل
احلكومة ،ملمح ًا إلى حادثة قانون «يســرائيل هيوم» الذي ذكرناه آنف ًا 52.وقد اســتعان في
53
ذلــك ،من ناحية ،بأقرب مؤيديه وأشرســهم وأكثرهم تعصبــ ًا لليكود مثل بيطان وريجف
وعضو الكنيست من الليكود يوآف كيش ،رئيس جلنة الكنيست في الكنيست 54.ويفهم من
متثيل هؤالء ملوقف نتنياهو أن رئيس احلكومة فهم أن إعادة تفعيل ســلطة البث ،كما كان
55
احلال حتى  ،2014تضمن له السيطرة على البث العام أكثر من االحتاد اجلديد.
لم تنجح عملية اإلغالق الكامل لالحتاد اجلديد بســبب احتجاج بعض شــركاء نتنياهو
في االئتالف ،مثل وزير املالية موشــيه كحلون وجلعــاد أردان 56،كل العتباراته ،وغيرهم،

وكذلــك القائمــون على االحتاد وأحزاب املعارضة ،صحافيون كثر ،ولكن ب ْدء العمل تأجل
حتى سنة  .2018ويرجح أن هذا جاء متهيد ًا إللغائه بشكل كامل إذا أق ّر اقتراح القانون
املطروح على طاولة الكنيســت حالي ًا ،والذي يهدف إلى ذلك .ونشــير هنا إلى أن كحلون
وأردان عادا وأيدا خطوات نتنياهو بشأن االحتاد ولم يشكال عقبة في طريق تأجيل عمله،
مؤقت ًا على األقل.
ال تقتصــر حــرب نتنياهــو وبعــض وزرائــه ،مثل ليبرمــان وريجف ،علــى إحكام
السيطرة على اإلعالم واحتاد البث فقط وإمنا تتعداه إلى قنوات الراديو والتلفزيون،
وقد شــهدت ســاحة العمــل اإلعالمي في  2016سلســلة من الهجمات التي شــنّها
ليبرمــان ،وزير «الدفاع» ،وريجف بصفتها وزيرة الثقافة ،على إذاعة اجليش (غالي
تصاهــل) اعتراضــ ًا على بثّ مضامني جعلتهما يستشــيطان غضب ًا ويصرحان بأن
إذاعي عن الشــاعر
القناة انحرفت عن املســار وتدهورت؛ كما في حالة بث برنامج
ّ
محمــود درويــش .وكان فــي تصريحات الوزيرة ريجف ،التي تلــت هذه احلادثة ،ما
يبي األهداف احلقيقية من هذا الهجوم ،إذ قالت« :ال يجوز أن يقوم اجلمهور بتمويل
ّ
منصة للســردية الفلســطين ّية التي ترفض وجود
متس مبشــاعره وتعطي ّ
محطة بث ّ
إســرائيل كدولة يهود ّية دميقراط ّية .وأنا أكرر مطالبتي لوزير األمن ليبرمان بفرض
النظــام هنــاك .يجب إخــراج «غالي تصاهل» من إطار أجهــزة األمن» 57.وكما كان
انضباطي،
متوقع ًا ،اســتجاب ليبرمان بسرعة ،فاســتدعى مدير احملطة الستيضاح
ّ
وبــدأ بوضع اخلطط لنقل اإلذاعة مــن اجليش إلى وزارة الدفاع» ،حيث ميكن له أن
ّ
يتدخل في مضامينها 58 .كان بث البرنامج عن درويش ذريعة ت ّوسلها أتباع نتنياهو
للســيطرة على «غالي تصاهل» أيض ًا ،إذ إن االســتقالل ّية التي ح ّققتها هذه اإلذاعة
عبــر الســنني ،وحيازتها ثقــة اجلمهور بســبب عالقتها باجليش ،م ّكنتهــا من اتخاذ

ال تقتصر حــرب نتنياهو وبعض
وزرائه ،مثل ليبرمان وريجف ،على
إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى اإلع ــام
واتحاد البث فقط وإنما تتعداه
إلى قنوات الراديو والتلفزيون.

مواقف نقد ّية جتاه احلكومة إلى حد ما ،ومن بثّ أخبار صحاف ّية غير ُمريحة للحكم،
ما أوجب إحكام السيطرة عليها أيض ًا.
علــى جبهــة أخرى في حــرب اإلعالم هذه ،ال ينظر نتنياهو ومريــدوه بعني الرضا إلى
ســعة انتشــار القناة الثانيــة للتلفزيون في إســرائيل وقوتها ،مقارنــة بالقنوات األخرى.
لذلــك يجــري احلديث عن مبادرة تفرض على القنــاة الثانية أن تنفصل لقناتني مختلفتني،
وتدخــل إلــى احللبة عــدد ًا من القنوات املنافســة التي يكــون من املمكن تفضيــل املق ّربة

منهــا إلى نتنياهو وحزبه ،فتكون هــذه أداة لتعزيز مواقف هؤالء وخدمة مصاحلهم .وفي
هذا الســياق ،نذكر بعالقات نتنياهو مع ايدلســون (يســرائيل هيوم) ،وعالقاته بشــاؤول
الوفيتش ،صاحب رأس مال ومالك شــركة التلفزة الفضائ ّية ( ،)YESوشركة االتصاالت
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األرض ّية األكبر في إســرائيل («بيزيك») ،وواحدة من شــركات االتصال اخلليوي األكبر

في الدولة («بيليفون») ،وموقع  WALLAأحد مواقع األخبار األكبر واألقوى في ســوق
موسع نشر في صحيفة «هآرتس» عن الضغوط التي
اإلعالم .وقد كشف تقرير صحافي ّ
ُتــارس داخل هيئة التحرير في  WALLAمــن أجل تأمني تغطية مؤيدة لنتنياهو وأبناء
عائلتــه ..نشــر صور وقصــص إيجاب ّية عن زوجته ســارة ،إخفاء االنتقــادات حول أبناء

عائلته .في املقابل ،وبحســب التقرير ،يدعم نتنياهو املصالح االقتصاد ّية لباقي شــركات
ألوفيتــش ،والتــي ُيكنــه كوزير لإلعــام أن يؤ ّثر عليها بق ّوة .على أثر نشــر التقرير ،قرر

تناقض للمصالح
املستشــار القضائــي للحكومة ،آفيحاي مندلبليــط ،أن نتنياهو في حالة
ٍ
59
ّ
التدخل في شؤونها.
بكل ما يتعلّق بإمبراطور ّية ألوفيتش اإلعالم ّية ،ومنعه من مواصلة
إال أن الوزارة التي يترأســها نتنياهو تواصل انتهاج سياسة تُنتج أرباح ًا هائلة لشركات
ألوفيتــش ،ما جعل طاقم ًا من مؤسســة مراقب الدولة يجــري حتقيقات مع كبار املوظفني

في وزارة اإلعالم ع ّما إذا كان هناك تدخل في القرارات املتعلقة بشــركة بيزك 60.وكانت
وســائل اإلعالم قد حتدثت على امتداد ســنة  2016عن خطوات تتعلّق بعالم بث الكوابل
ال ينظر نتنياهو ومــريــدوه بعين
الرضا إلى سعة انتشار القناة الثانية
للتلفزيون في إسرائيل وقوتها،
مقارنة بالقنوات األخرى.
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والهواتف عن طريق اإلنترنت ،تعود على أعمال ألوفيتش بأرباح هائلة .وقد ســم ّيت هذه
اخلطوات «هدية نتنياهو أللوفيتش».

61

ّ
الديمقراطية في إسرائيل
مؤشر
شــهد العام  2016نقاشــات عامة متكررة ومتواصلة في كل ما يتعلق مبسألة
الدميقراطيــة فــي إســرائيل متمثلة بالعالقة بني الســلطات املختلفــة ،العالقة بني
النخب احلاكمة واملنظمات والفئات ذات التأثير على احل ِّيز العام ،فائض التشريع
الشخصي ألعضاء البرملان من اليمني ،ومسائل أخرى كثيرة ،إن دلّت على شيء
فهي تدل وفق ًا ملؤشرات معتمدة في العلوم السياس ّية محلي ًا وعاملي ًا ،على ما يشهده
احلكم في إسرائيل ،الذي تعتبره دول العالم تابع ًا ملعسكر الدول الدميقراطية من
توتــرات داخلية ،وتآكل تدل عليها اإلحصائيات اإلســرائيلية املختلفة التي تتناول
هذا الصعيد .وقد انعكســت بعض هذه األمور مث ً
ال على العالقة بني نتنياهو وبني
وســائل اإلعالم ،كما ب ّينا في األبواب الســابقة ،وكذلك العالقة بني النخبة الفن ّية
والثقافيــة في إســرائيل من جهة وبني وزيرة الثقافة املســؤولة عــن متويل الدولة
لقطــاع الفنــون والثقافــة ميري ريجف ،التــي ال تكف عن اســتعمال صالحياتها
ملعاقبــة الفنانــن والفرق الفنية واملســرحية وغيرها التي تتبنــى مواقف نقدية من
الســلطة احلاكمة وممارســاتها ،ســواء على الصعيد السياسي أو الدولي أو على

الصعيــد االجتماعي االقتصادي .ويفوق هذا األمر أهمية ،على الرغم من دالالته
الكبيرة ،مسألة العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية من ناحية وبني السلطة
القضائية في إســرائيل ومحاوالت ســن قوانني وأنظمة مت ّكن من جتاوز الســلطة
القضائية ،وال ســيما محكمة العدل العليا ،وتقليص قوتها وصالحياتها وإعادتها
إلى عهود سبقت ما سمي «الثورة القضائية» التي بدأها رئيس احملكمة العليا في
تسعينيات القرن املاضي القاضي أهارون براك.
كنّــا قــد ب ّينا في فصل املشــهد االجتماعي في تقرير مدار اإلســتراتيجي للســنة
املاضية  -الذي تناول حالة القلق التي ع ّمت في إســرائيل ،ســواء بني اجلمهور عامة
أو بني مؤسســات الســلطة ،خالل االنتفاضة الشعبية الفلســطينية وقبلها بعام خالل
العدوان األخيرة ضد غزة  -كيف ازدادت في احلالتني املذكورتني حدة العداء للجهاز
القضائي في إسرائيل على خلفية كونه جهاز ًا كابح ًا للممارسات التعسف ّية املتسرعة
التــي تقــوم بها األجهزة اإلدار ّيــة التابعة للحكومة في هذه احلــاالت ،مبباركة الرأي
العام الذي توجهه أجهزة إعالم ،اصطفت بغالبيتها إلى جانب اجليش واحلكومة دون
تتسم بتوتّر أمني ،على نحو خاص ،أصبح العداء
أي حت ُفظ .في سنة  ،2016التي لم ّ
للجهاز القضائي هاجس وزيرة «العدل» أييلت شــاكيد وأعضاء الكنيست من اليمني،
الذيــن يعلنــون صراحــ ًة أنهم ســيعملون كل ما في وســعهم ملنع احملكمــة العليا من
صالحية املراجعة القضائية لتمرير سياسة احلكومة ،ال س ّيما في مجال االستيطان.
وقد أضعف ذلك مكانة احملكمة وزعزع ثقة اجلمهور بها ليعلن جناح أوساط اليمني.
وسنقوم هنا بتقصي تأثيرات الهجوم على احملكمة العليا ومعركة نتنياهو ضد وسائل
اإلعــام ثم الفســاد الذي اتهــم به نتنياهو ومحــاوالت التغطية عليه مــن حلفائه من
خالل مؤشــر الدميقراطية اإلســرائيلية الذي يصدر ســنوي ًا عن املعهد اإلســرائيلي
62
للدميقراطية ،وقد صدر في الربع األخير من سنة . 2016
وجد املؤشــر في هذه الســنة ،كما في ســنوات سابقة ،نسبة ضئيلة من اجلمهور في
إسرائيل ،يهود ًا وعرب ًا ،تشعر بأنّ باستطاعتها أن تؤثر على سياسة احلكومة %82 .من
اجلمهور يشــعرون بأنّ تأثيرهم املدني-املواطني ضئيــل ،يقترب من الصفر .وهذا أم ٌر
يتكرر في نتائج األبحاث منذ سنوات ،وهو يدل على أزمة دميقراطية حقيق ّية.
أمــا عن صورة السياســيني فــي أعني اجلمهور ،فإنّ ثلثــي اجلمهور ال يوافقون
علــى مقولــة إن أغلبية أعضاء الكنيســت يعملون على نحو جــدي ويقومون بعملهم
على ما ُيرام .نســبة أكبر تصل إلى ثالثة أرباع اجلمهور يعتقدون أنّ السياســيني
منقطعــون عن احتياجات جمهــور ناخبيهم ورغباتهم .و %80يؤيدون مقولة مفا ُدها

 %82من الجمهور يشعرون ّ
بأن
تأثيرهم المدني-المواطني ضئيل،
يقترب من الصفر.
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ثلثا الجمهور ال يــوافــقــون على
مقولة إن أغلبية أعضاء الكنيست
يعملون على نحو جدي ويقومون
بعملهم على ما ُيرام.

ُســجــل انــخــفــاض فــي مستوى
الثقة بغالبية المؤسسات مقارنة
بالسنة الماضية؟

تــدهــورت نسبة الثقة بوسائل
اإلعـــام فــي إســرائــيــل إلــى %24
ً
بين الجمهور عامة ،بعد أن كانت
النسبة في العام الماضي .%35.5
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أنّ السياســيني يهتمون مبصاحلهم الشخصية أكثر مما يهتمون مبصالح اجلمهور
الذي انتخبهم.
ومن النتائج املهمة جد ًا التي يكشف عنها ِ
مؤشر الدميقراطية األخير ،ما يتعلق
بثقة اجلمهور في إسرائيل مبؤسسات احلكم ،وقد ُسجل انخفاض في مستوى الثقة
بغالبية املؤسســات مقارنة بالســنة املاضية ومبعدل الثقة بهذه املؤسسات منذ بدء
قياس هذه الثقة في العام  .2003وت ُدل هذه النتائج على تراجع في ثقة املواطنني
في إســرائيل مبؤسســات الســلطة مقارن ًة بالســنة املاضية ،ومن بني املؤسسات
التي يعتبر مســتوى الثقة بها منخفض ًا جد ًا الكنيست والتي وصلت إلى ،%26.5
(مقارنة بـ  %35في السنة السابقة) ،وباحلكومة  %27من اجلمهور (مقارنة بـ %35
في الســنة الســابقة) ،وباحملكمة العليا ( %56مقارنة بـ  %62في السنة السابقة).
هذا ولم تتعد ثقة اجلمهور باألحزاب نسبة ( %14مقابل  %19في السنة املاضية).
كذلك األمر ،لوحظ انخفاض باملقدار نفســه في الثقة مبؤسســات أخرى مثل الثقة
بالشــرطة ،حيث وصلت نســبة الثقة بهذا اجلهاز الذي يفترض أنه يخدم اجلمهور
ويضمن له األمن واحلماية إلى  .%40وحازت مؤسســة رئيس الدولة مبســتوى ثقة
يصل إلى  ،%61.5وفي هذه النســبة انخفاض كبير مقارنة بالســنة املاضية حيث
املرجح أن يكون أحد أســباب هــذا االنخفاض وقوف
كانــت النســبة  .%70ومــن
ّ
الرئيــس إلى جانب اجلهاز القضائي واجليش أثناء محاكمة اجلندي أزاريا ،الذي
أدين بقتل فلسطيني جريح خائر القوى .وتدهورت نسبة الثقة بوسائل اإلعالم في
إســرائيل إلــى  %24بني اجلمهور عام ًة ،بعد أن كانت النســبة فــي العام املاضي
 ،%35.5وال ب ّد أن يكون لهذا االنخفاض تأثير مهم ،حيثُ إنّ وسائل اإلعالم أداة
لهــا تأثيــر هائل من حيث كونها أهم أجهزة الرقابة على الســلطة وأعمالها وكذلك
في كل ما يتعلّق بتمثيل الواقع أو خلق الواقع في مخيلة اجلمهور .ومن املرجح أن
حلرب نتنياهو على اإلعالم تأثير ًا على هذه النتيجة.
ُيشير مؤشر الدميقراطية ،في هذه السنة أيض ًا ،إلى أنّ املؤسسة الوحيدة التي
حتافظ على مستوى ثقة مرتفع هي اجليش الذي يحظى بثقة  %90من اليهود في
إســرائيل (مقارنة بـ  %93في الســنة الســابقة) و %82في صفوف اجلمهور عامة
في إسرائيل.
وكما ذكرنا أعاله ،تعتقد غالبية اإلسرائيليني أنّ رجال السياسة منقطعون عن مشاكل
اجلمهــور وحاجاتــه ( ،)%75و %64.5يعتقــدون أنهم ال يبذلون جهــود ًا جد ّية في عملهم
وال يقومــون بعملهــم علــى ما يرام %79 .مــن اجلمهور يعتقدون أنّ السياســيني يهتمون

مبصاحلهم الشــخصية وليس مبصالح اجلمهور الذي انتخبهم .ويعتقد  %47أنه ال يوجد
نحو جيد.
في إسرائيل حزب ميثل توجهاتهم وآرائهم على ٍ
وجد املؤشر فيما يتعلّق مبسألة التوازن بني املركب الدميقراطي واملر ّكب اليهودي
فــي تعريــف دولة إســرائيل ،أن الرأي الشــائع بني اليهود حول هــذا األمر هو أنّ
املركــب الدميقراطي أقوى (بني احلريديــن – %69؛ املتدينني الوطنيني – )%45.5
وينقســم جمهــور احملافظني املتدينني بني توازن املركبني وبــن من يعتبرون املركب
الدميقراطي أقوى.
أمــا احملافظــون غيــر املتدينــن والعلمانيون فيشــعرون بــأنّ املركب اليهــودي أقوى
( .)%59 ،%40.5واعتبر  %80من العرب أنّ املركب اليهودي قوي جد ًا.
لــم يوافــق أكثر من  %75مــن العرب على اجلملة التي تقول إنّ إلســرائيل حق ًا في أن
تع ّرف كدولة يهود ّية .في اجلهة املقابلة %52.5 ،من اجلمهور اليهودي يعتقدون أنّه يجب
مصادرة حق التصويت من الذين ال يوافقون على االعتراف بأنّ إسرائيل هي دولة قوم ّية
للشــعب اليهودي .ومن شــأن هذا التناقض أن يتن ّبأ مبا ميكن أن يطرأ على العالقات بني
الطرفني في ما يتعلق بشــكل الدولة في املســتقبل .وحول السؤال ملن ينصاعون في حالة
التضارب بني الشــريعة وبني أحكام القضاء املدني ،أجاب  2/3من اليهود بأنهم ســوف
ينصاعون للقضاء املدني .في أوساط احلريديني كان هناك إجماع على االستجابة ألوامر
الشــريعة في حالة التضارب .أما العرب فقد انقســموا حول هذا السؤال مع تفوق بسيط
ملن أعلنوا أنهم ســينصاعون ألوامر الشــريعة ( %48مقابل  ،)%44هذا مع العلم أنّ ردود
فعل العرب لم تثبت هذا األمر عند إقدام الكنيســت على إقرار قانون مينع األذان ،وذلك
على عكس ما كان متوقع ًا.
توافق أغلب ّية من السكان ،على اختالف انتماءاتهم ،على ضرورة احلفاظ على النظام
«الدميقراطــي» ،أمــا من ال يوافقون على هذا األمر ،وهم قلّة في جميع األحوال ،فنجد
أنّ لهم وجود ًا ج ّدي ًا بني اليهود احلريديني في األساس ( %38مقابل  %25بني املتدينني
الوطنيــن %23 ،مــن احملافظني املتدينني %13 ،من احملافظني غيــر املتدينني و %7من
العلمانيني اليهود) .أما بني العرب ،فإنّ  %87يؤيدون احلفاظ على النظام الدميقراطي
63
خو ًفا من أنّ االنتقال إلى أسلوب حكم آخر قد يحرمهم من حقوقهم كأقل ّية.
يعتقد  %42من اإلسرائيليني أن هناك حاجة لقائد قوي ال يأخذ الكنيست بعني االعتبار وال
يهتم بوســائل اإلعالم والرأي العام حتى تتمكن إســرائيل من مواجهة املشاكل التي تواجهها.
ومــن اجلديــر بالقول إنّ نتنياهو يحاول أن يلعب دور هذا القائد ،وخير دليل على ذلك ،هجومه
الشرس على وسائل اإلعالم في السنة األخيرة ،وخالله لم ِ
يخف حقيقة أنّ ما يواجهه في حربه

ُيشير مؤشر الديمقراطية ،في
هذه السنة أيضًا ،إلى ّأن المؤسسة
الوحيدة التي تحافظ على مستوى
ثــقــة مــرتــفــع هــي الــجــيــش الــذي
يحظى بثقة  %90من اليهود في
إسرائيل.

لم يوافق أكثر من  %75من العرب
على الجملة التي تقول ّإن إلسرائيل
ّ
حقًا في أن ّ
يهودية
تعرف كدولة
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يوجه له النقد باستمرار ،كما ب ّينا بإسهاب أعاله.
ضد اإلعالم يرجع لكون اإلعالم يساري ًا ِّ
أما من ناحية الكنيســت ،فهو ال يحتاج إلى خوض أي مواجهة معه بســبب تركيبته
اليمينية املشاركة في االئتالف ،أو بسبب ضعف أحزاب املعارضة وتساوقها مع الرأي
العام اليميني في إســرائيل في محاولة الستجداء األصوات .ويبدو أن مقتضيات دور
الزعيــم القــوي في إســرائيل – نتنياهو هي من بني أســباب معركــة نتنياهو ومؤيديه
املقربني ضد اجلهاز القضائي ،حتى ال يقوم بكبح جماحه ومراقبة خطواته في القيادة.
على الرغم من انعدام الثقة باملؤسسات السياس ّية ،فإن معظم مواطني الدولة فخورون
بكونهم إسرائيليني ( %86من اليهود) ،في املقابل وجد مؤشر الدميقراطية أن اإلسرائيليني
يريدون احلفاظ على الدميقراطية ولكن دون منظمات حقوق إنسان .فمث ًال  %71من اليهود
يظنــون أنّ منظمــات حقــوق اإلنســان واملواطن تلحق ضــرر ًا بالدولة ،وفي هذه النســبة
ارتفاع بنسبة  %15عن املعطى نفسه في السنة املاضية.
نسبة اليهود الذين يوافقون على أنّ منظمات حقوق اإلنسان« ،جمعية حقوق املواطن»،
و«بتسيلم» تلحق الضرر بالدولة.
%50
		
%52
		
%56
		
%71
2010
		
2013
		
2015
		
2016
إضافــة إلــى ذلك ،أكثــر من نصف اجلمهــور اليهودي ( )%52.5يؤيدون ســحب حق
التصويت ممن ال يوافق على اإلعالن عن أنّ إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.
وحول الوضع االقتصادي للدولة %36 ،يعتبرونه جيد ًا ،و %40يرونه متوســط ًا ،و%23
فقط يعتبرونه رديئ ًا %78 .من اليهود و %60.5من العرب يعتقدون أنّ وضعهم الشخصي
جيد %66 .من اإلسرائيليني متفائلون بشأن مستقبل إسرائيل.
غالبية اليهود في إســرائيل ،على اختالف انتماءاتهم السياسية فخورون بإسرائيليتهم
(اليمني%92 -؛ احملســوبون على تيار املركز – %90؛ واليســار  ،)%65.5معظم اليهود
املتدينني من احلريديني واملتدينني الوطنيني اختاروا الهو ّية اليهودية عند تعريف أنفســهم
( .)%62 ،%56كذلــك األمر بالنســبة للمحافظني (متدينني وغيــر متدينني) اختاروا الهوية
اليهودية هويتهم األساس ّية؛ ولكن بالتساوي مع الهوية «اإلسرائيلية» .العلمانيون اختاروا
وبشكل واضح وقاطع الهوية «اإلسرائيلية».)%76( ،
ٍ
أظهــر البحــث أنّ الهويــات الطائفية (هويــات االنتماء حســب بالد الهجــرة) ،الهويات
الطائف ّيــة (هويــات االنتمــاء  %29حســب بالد الهجرة) كانت هامشــية لــدى جميع الفئات
اليهودية إجما ًال.
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إجمال
حاولنا في هذا الفصل رصد وحتليل األزمة التي تعاني منها "الدميقراطية اإلسرائيلية"
كمــا تنعكــس من خالل بعض املظاهر الرئيســ ّية مثــل :اتباع السياســة النيوليبرال ّية في
االجتماعي ،واآلثار املترتبة
املجاالت االقتصادية واالجتماعية والتخلي عن سياسة الرفاه
ّ
على ذلك مثل ّ
تفشــي الفقر واتساع الفجوات االجتماعية والضائقات املختلفة التي يعاني
منهــا أصحــاب الدخل احملــدود الذين باتوا يعجزون عن ســد حاجاتهــم وتأمني التعليم
املناســب ألوالدهــم في ظل ارتفاع ســريع ومتواصل لغالء املعيشــة وإليجارات الشــقق
وخصخصة كافة مجاالت احلياة.
اجلماعي الذي
السياســي
ومن نافل القول أن لهذه احلال تأثير ســلبي على الســلوك
ّ
ّ
يساهم في حتديد طبيعة النظام في إسرائيل وفي أي دولة في العالم.
املظهــر الثانــي لهذه األزمة ،الذي تناوله هذا الفصل بإســهاب يتعلّق بـ "متالزمة املال
أساسي في تفشي
والسلطة" التي يكثر احلديث عنها في إسرائيل ،وهي تساهم على نحو
ّ
الســلطوي كأســلوب عمل وحياة ،وهو ما يحدث في إسرائيل فعال .ولم تكن سنة
الفســاد
ّ
 2016مختلفة عن ســابقاتها فيما يتعلّق بتفشــي الفساد في دوائر السلطة املختلفة ،وفي
السلطات احملل ّية .ويقوم هذا الفصل باستعراض الظاهرة من خالل قضايا شبهات الفساد
الســلطوي التي حتوم حول رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو ،والتي يبدو أنها ســتجره إلى
تقصر هذه القضايا فترة والية احلكومة احلالية.
املرجح أن ّ
أروقة احملاكم قري ًبا ،ومن ّ
ومــن مظاهر األزمة األخــرى التي تناولناها في هذا الفصــل ً
أيضا محاوالت نتنياهو
وحكومته احلالية إخضاع وإســكات وســائل اإلعالم في إســرائيل ،والهجوم املتواصل
لألوساط احلاكمة على اجلهاز القضائي.
وفــي نهايــة الفصــل حاولنا رؤية انعــكاس هــذه الظواهر اخلطيرة من خالل مؤشــر
الدميقراطية في إســرائيل ،وهو يكشــف فعال عن تدهور في مســتوى الثقة باملؤسســات
املهمة التي تع ّرضت حملاوالت النيل منها ،ويعكس مميزات ثقافة سياسية لم تذ ّوت أبسط
املبادئ الدميقراطية.
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اخلميس املوافق  ،2016/12/22تظاهرة ضد ما سمي تنكيل احملكمة بأهالي «عمونا» .ومتحورت الشعارات التي رفعها املتظاهرون
حول :استبداد محكمة العدل العليا؛ تعالي قضاة احملكمة العليا يلحق الضرر باجلميع ،وما إلى ذلك.
في  21تشرين الثاني من سنة  ،2016وفي أعقاب التماس قدمته حركة ميرتس ضد تعيني إيال كرمي حاخام ًا رئيس ًا للجيش اإلسرائيلي
على خلفية تف ّوهات عنصرية تســمح جلنود اليهود باغتصاب نســاء أعدائهم في احلرب ،وأخرى معادية لفئات يهودية على خلفية ميولها
اجلنسية وغيرها ،أصدرت محكمة العدل العليا أمر ًا احترازي ًا يوقف التعيني إلى حني االستماع إلى تعقيب الرابي كرمي على ما جاء في
االلتماس بخصوص تصريحاته ومواقفه .وقد ّ
مت تعيني إيال كرمي في املنصب املذكور في األول من كانون األول .2016
زئيف كام« .عضو الكنيست موطي يوغيب :لنهدم محكمة العدل العليا بجرافة  .»D9موقع 2015/7/29.nrg
.http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/169.html
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املصدر السابق.
موشــيه شــطاينمتس ،ييكــي أدمكر ،وشــبتاي بنــدت .يوغيب عاد إلى مهاجمــة اجلهاز القضائي – أعضاء كنيســت غــادروا القاعة
احتجاج ًا .موقع ( 29.7.2017 wallaشوهد في .)2017/2/3
ّ
التهجمات على احملكمة العليا :تعابير فظة وحادة ال تتماشــى مع الدميقراطية» .موقع معاريف
معاريــف أون اليــن .نأور في أعقــاب
ّ
( www.maariv.co.il/news/Article-533696 .29.3.2016شوهد في .)25.1.2017
وفي حني كان يتوقع أن ُيترك الهجوم املتكرر على احملكمة لألوســاط السياســية غير الرسمية (أحزاب ،كوادر سياسية وحتى أعضاء
كنيست من اليمني) ،جند أنّ األوساط الرسمية أيض ًا مثل رئيس احلكومة ،ووزير الطاقة ،وزيرة القضاء ،وغيرهم ،كانوا رأس حربة
في الهجوم على احملكمة ،وهو ما استغربته وسائل اإلعالم وغيرها.
كذلك كان من السهل فهم أن االحتجاج العلني لهذه األوساط الرسمية على قرارات احملكمة العليا في مجمل القضايا ،التي حسمت
فيها احملكمة خالف ًا لرأي احلكومة ،ســيؤدي (هذا االحتجاج) إلى محاوالت حثيثة لتجاوز قرارات احملكمة عن طريق قوانني تســنها
الكنيست ،أي إلى جتاوز سلطة القانون .انظر:
دانا ســومبرغ .نتنياهو حول إلغاء مخطط الغاز« :ليس هناك ســبب لالحتفال ،ســنبحث عن أساليب للتغلب على الضرر احلاد» .موقع
معاريف( 27/3/2016 ،شوهد في .)14.12.2016
 ،www.maariv.co.il/news/politics/Artile-533350وكذلك موقع شبكة  nanaوالقناة العاشرة للتلفزيون:
.news.nana10.co.il/Artile/?ArticleID=1155571
 ،www.maariv.co.il/news/politics/Artile-533350وكذلك موقع شبكة  nanaوالقناة العاشرة للتلفزيون:
.news.nana10.co.il/Artile/?ArticleID=1155571
أييلت شاكيد .سكك مؤد ّية إلى احلاكمية ،2016/12/12 .مجلة هشيلوح – النسخة اإللكترونية
( http://hashiloach.org.il/%d7%a1%d7%99شوهد في .)2017/1/20
أمري سدان .شاكيد في هجوم على محكمة العدل العليا :تأخذ وظيفة منتخبي اجلمهور .موقع ،4/4/2016 ،nrg
(شوهد في .www.nrg.co.il/online/1/ART2/765/719.html )9/1/2017
في ســنة  1995كانت نســبة ثقة اجلمهور اإلســرائيلي مبحكمة العدل العليا  ،%84أما اليوم فقد تدهورت إلى ما دون الـ  .%50منذ
قــرارات محكمــة العدل العليا في فترة تولّي القاضي أهارون براك رئاســة احملكمة في تســعينيات القرن املاضي حتى قرار احملكمة
نفسه بشأن مستوطنة «عمونا» ،تزداد أعداد املواطنني الذين يدعون أنّ القضاة يتجاوزون صالحياتهم في العديد من احلاالت ،ويجب
وقفهم عن التدخل في عمل احلكومة والكنيست.
وكان قــد بــادر القتراح هذا القانون عضو الكنيســت من حــزب العمل (املعارض) إيتان كابل بهدف احلفــاظ على حرية الصحافة من
ســيطرة رؤوس أموال لها مآرب وأهداف ال عالقة لها بالعمل الصحافي ودور وســائل االعالم في املجتمع .أق ّر اقتراح القانون املذكور
بالقراءة التمهيدية بأغلبية كبيرة في نهاية سنة  ،2014ما أثار غضب نتنياهو وجعله يص ِّرح علنا بأنه مستعد لتفكيك احلكومة للحؤول
دون إقرار القانون .ومن املعروف ،كما ُذكر في سياق آخر في هذا التقرير ،أن امللياردير شيلدون إدلسون الذي حقق ثروته في أميركا
في قطاع الترفيه والقمار والكازينوهات ،قد وضع حتت إمرة نتنياهو وخدمته صحيفة واسعة االنتشار ،توزّع مجان ًا في إسرائيل ،هي
صحيفة «يسرائيل هيوم» .وقد تض ّمن االقتراح املذكور منع توزيع أعداد الصحيفة مجان ًا وإلزام الناشر ببيعها.
في أعقاب قضية «ملف  »2000الذي نتطرق إليه في باب الفساد من هذا الفصل ،يعتقد بأن نتنياهو سيتخلى ،إما طوع ًا أو اضطراراً
بأمر من احملكمة ،عن وزارة اإلعالم ألحد الوزراء احلاليني في حكومته ميري ريغف أو تســاحي هنغبي أو أوفير أكونيس أو رئيس
االئتالف دافيد بيتان ،وجميعهم موالون لنتنياهو في الليكود واحلكومة.
حتــى يومنــا هذا ،تتط ّرق املقاالت والتقارير التي تتناول موضوع عالقة نتنياهو وحكومته بوســائل اإلعالم إلى ذلك اخلطاب الشــهير
لنتنياهو الذي ر ّكز فيه على دعم اإلعالميني خلصمه ،وصرخ واصف ًا حالتهم« :إنهم خا-ئـِ-فون!» مكرر ًا اجلملة مر ًة تلو األخرى .أراد
نتنياهو من حتريضه هذا ضد اإلعالم ،في حينه ،حثّ قوى اليمني وكوادر ناشطيها وإثارتهم ،كما سعى إلى إثارة مشاعر اجلمهور
اإلسرائيلي ضد ما يسمى اليسار في إسرائيل وما يرمز إليه بـ»اليسار» في تاريخ إسرائيل .ومن املعروف أن كثيرين من قادة اليمني
في دول مختلفة في العالم كانوا يهاجمون «الصحافة الليبرالية واليسارية» في محاوالتهم جتنيد التأييد (هكذا ،على سبيل املثال ،فعل
ريتشارد نيكسون ،ومارغريت تاتشر وآخرون من احملافظني واليمينيني).
يونتان ليس .املفاوضات االئتالفية :نتنياهو يعمل على إضافة بند ميكنه من إحكام سيطرته على اإلعالم .موقع هآرتس.2015/4/28 ،
( http://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.2624232شوهد في .)2016/12/20
انظروا مقا ًال نشر في صحيفة نيويورك تاميز حول خطوات نتنياهو ضد وسائل اإلعالم:
.Ruth Margalit. How Benjamin Netanyahu Is Crushing Israel’s Free Press. New York Times, 30/7/2016
https://www.nytimes.com/2016/07/31/opinion/sunday/how-benjamin-netanyahu-is-crushing-israels-free-press.

( html?_r=0شوهد في .)2016/12/20
كذلك ،انظروا :ناتي طوكر .هل يسعى نتنياهو إلى وجود تنافس في اإلعالم؟ تذكروا  12تشرين الثاني.2014 ،
موقع ذي ماركر( http://www.themarker.com/advertising/1.3016439 .2016/7/24 ،شوهد في .)2016/12/20
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مع ذلك ،هناك بعض الصحافيني الذين يبادلون نتنياهو العداء نفسه الذي يبديه جتاه وسائل اإلعالم ويهاجمونه بشكل حاد جد ًا في
كل مناسبة .وقد ذكرنا في موقع آخر من هذا الفصل طبيعة العالقة بني نتنياهو وبني صحيفة «يديعوت أحرونوت» ومحاوالته التغلب
على عداء الصحيفة له.
بجهد من أجل زعزعة هذه املكانة ،مبحاولة الكشف عن سيئاته الشخص ّية
وهذا ما يفسر حدة هجومه على وسائل اإلعالم التي تعمل ٍ
(أو سيئات زوجته ،التي ّ
تتدخل بش ّدة في شؤون الدولة).
نقد من عاملي سلطة البثّ القدمية القلقني على ظروف عملهم في
على الرغم من هذا اجلانب الذي اعتبر إيجابي ًا ،تع ّرض القانون إلى ٍ
سياسي للتح ّكم بتحديد من يدخل االحتاد اجلديد.
املقام األول ،واملتحسبني من أن يخضعوهم لعملية انتقاء
ّ
ألكســندر كاتس .أهذا هو ســبب اإللغاء؟ بيطان غير راض عن تركيبة املســتخدمني في احتاد البث« -كان» .املوقع اإلخباري آيس،
( http://www.ice.co.il/media/news/article/453157 .19.10.2016شوهد في .)2016/12/20
«نتنياهو يلقي قنبلة :سأح ّل االحتاد أو أحل احلكومة .موقع أخبار سروجيم (موقع املتدينني الوطنيني)2016/10/31 ،
http://www.srugim.co.il/165007-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94
%D7%95-%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94 % D 7 % 9 0 % D 7 % A 4 % D 7 % A 8 % D 7 % A 7 - % D 7 % 9 0 % D 7 % A A - % D 7 % 9 4 %D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94
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(شــوهد

فــي

.)2016/1/25
فــي مقابلــة لقناة إذاعة اجليش مع الوزيرة ريغف ،أجريت في برنامج صباحي بتاريخ  ،2016/8/11قالت الوزيرة على نحو صادم:
«وما قيمة االحتاد إذا كنا ال نسيطر عليه»؟ انظروا :موقع قناة اجليش ( http://glz.co.il/1064-87016-he/Galatz.aspxشوهد في
.)2016/12/20
تسفي زرحيا« .ال أستبعد تغيير ًا في املواقف وإعادة فتح سلطة البث من جديد .موقع ذي ماركر.2016/10/18 ،
( http://www.themarker.com/news/1.3096478شوهد في .)2016/12/20
انظر هامش رقم  ،9كذلك انظروا ناتي طوكر« .نتنياهو :آســف على إقامة احتاد البث .فاتني األمر بســبب عملية اجلرف الصامد».
موقع هآرتس2016/8/9 ،
( http://www.haaretz.co.il/whtzMobileSite/1.3032572شوهد في .)2016/12/20
إضافة إلى املناكفات الشــخصية على خلفية سياســية بني نتنياهو والشــخصيات السياس ّية األخرى ،يقول كحلون إن إغالق االحتاد
ســيكلف خزينــة الدولــة نحو  400مليون شــيكل ،ولذلك فهو يعارضه .ومن املعروف أن لكحلون حــق النقض على كل خطوة للحكومة
تكلّف  10ماليني شــيكل فما فوق .انظروا :دفنا ليئيل .املعركة على احتاد البث العام :إغالق أم تســوية؟ أخبار القناة الثانية ،موقع
ماكو2016/10/30 ،
( http://www.mako.co.il/news-military/politics-q4_2016/Article-089016b6dc61851004.htmشوهد في .)2016/12/20
أخبــار القنــاة الثانيــة .الوزيــرة ريجــف ضد غالــي تصاهــل« :أال يتو ّرعون عن بــث برنامج عن محمــود درويش؟ لقــد انحرفوا عن
املســار ».موقع ماكــوhttp://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2016/Article-2056785c2040651004. .2016/7/19 ،
( htmشوهد في .)2016/12/23
انضباطي من وزير األمن ليبرمان .موقع معاريف2016/7/21 ،
نوعم أمير .قائد محطة غالي تصاهل استدعي الستيضاح
ّ
( http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-550232شوهد في .)2016/12/20
شــارون فولبر وناتي طوكر .في أعقاب اســتقصاء «هآرتس» :املستشــار القضائي للحكومة منع نتنياهو من التعاطي بشــؤون رجل
األعمال شاؤول ألوفيتش .صحيفة هآرتس( http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2976637 .15.6.2016 ،شوهد
في .)2016/12/20
جاد بيرتس .مراقب الدولة يفحص اتخاذ القرارات بشأن بيزك في وزارة اإلعالم .موقع غلوبس .2016/6/30
( http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001136478شوهد في .)2016/1/15
إليحاي فيدال .هدية نتنياهو أللوفيتش :بدأت عملية توحيد الشركات في مجموعة بيزك .موقع ذي ماركر2016/12/23 ،
( http://www.themarker.com/technation/1.3170101شوهد في .)2017/1/20
متار هيرمان وآخرون .مؤشر الدميقراط ّية اإلسرائيلية  .2016القدس ،املعهد اإلسرائيلي للدميقراط ّية.2016 ،
ايتمار أيخنر .مؤشر الدميقراطية :اإلسرائيليون يثقون قلي ًال بالسياسيني ،بالشرطة وباحملكمة .موقع 2016/12/19 ،ynet
( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4894766,00.htmlشوهد في .)2017/1/10
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