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نج��اح الحكوم��ة اإلس��رائيلية ف��ي أول��ى مراح��ل إق��رار
الميزاني��ة العامة مؤش��ر على ثباتها في الم��دى المنظور
كتب برهوم جرايسي:
أقرت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي ،في نهاية األسبوع الماضي ،بالقراءة
األول���ى ،مش���روع الميزانية العامة ،للعامي���ن الجاري  2021والمقب���ل  ،2022ورافق
مش���روع الميزانية  5قوانين أخرى ذات صلة ،أبرزها ما يس���مى «قانون التسويات»
االقتصادي���ة .وعل���ى الرغم من أن تمري���ر الميزانية بالقراءة األول���ى ليس نهاية
المطاف ،وأن الضغوط س���تتعاظم عند اع���داد الميزانية إلقرارها نهائيا في مطلع
تش���رين الثان���ي ،إال أن «الهدوء» الواض���ح في االئتالف هو مؤش���ر الحتمال كبير
إلقرار الميزانية العامة نهائيا بدون أزمات ،وهذا مؤش���ر ثبات للحكومة في المدى
المنظور.
وق���د صوتت كل كتل االئت�ل�اف مع الميزانية ،وكذا بالنس���بة لكت���ل المعارضة
التي صوت���ت ضدها ،ولكن كان هن���اك غياب بين نواب المعارض���ة ،ما ترك فجوة
ف���ي التصويت بمعدل  5أصوات ،وهذا مهم الئت�ل�اف يرتكز على  61نائبا من أصل
 120نائب���ا .واآلن تنتقل الميزانية الى اللجان البرلمانية ذات االختصاص ،إلعدادها
للقراءة النهائية ،إذ أن نواب المعارضة يقدمون اعتراضات على بنود في الميزانية،
ثم ّ
يصوت على هذه االعتراضات في الهيئة العامة.
ولم تكن في االئتالف اعتراضات تذكر حول الميزانية ،باس���تثناء االعتراض على
مسار رفع جيل التقاعد للنس���اء إلى  65عاما ،وفي المرحلة القريبة سيتم رفع جيل
التقاع���د الى  64عاما ،ثم تبدأ مرحل���ة تدريجية لرفعه الى  65عاما ،مع نهاية العام
 .2030وانته���ت اعتراض���ات عضوات الكنيس���ت من االئتالف ،باتف���اق على زيادة
المخصص���ات االجتماعية للنس���اء الالتي فقدن عملهن وهن عل���ى مقربة من جيل
التقاع���د ،بدون أي حديث عن جهد حكومي لخلق أماكن عمل لهؤالء النس���اء .وكان
تقرير لبنك إس���رائيل المركزي ،ظهر قبل س���نوات ،قال إنه يؤيد رفع جيل التقاعد
للنساء ،ولكنه حذر من أنه ليس���ت في سوق العمل اإلسرائيلية أماكن عمل للرجال
والنساء في جيل متقدم ،وخاصة النساء.
والجدل سيكون أساسا حول «قانون التسويات» ،وهو نهج بدأت وزارة المالية العمل
به في العام  ،1985واستمر طيلة الوقت ،وهو يجمع سلسلة من القوانين واإلجراءات
االقتصادية ،من أجل تس���يير وتس���هيل تطبيق الميزانية العامة وأهدافها .وفي
مث���ل هذا القانون المالزم لكل ميزانية عامة ،نجد الكثير من اإلجراءات االقتصادية
التقش���فية ،وتجميد قوانين فيها صرف على الجوانب االجتماعية ،وأيضا إجراءات
اقتصادية على مس���توى المس���تثمرين ،مثل القانون الحالي ،الذي يتضمن بنودا
تتعلق بفتح وتوس���يع أبواب اس���تيراد مواد غذائية وزراعية استهالكية أساسية،
بزعم أن هذا سيساهم في خفض األسعار.
ويبلغ حجم الميزانية العامة  439مليار ش���يكل ( 135مليار دوالر) ،وميزانية العام
المقبل  463مليار ش���يكل (أكثر من  142ملي���ار دوالر) ،وقد أعلنت الحكومة أنه بعد
إقرار الميزانية ،س���يتم خفض  %1.5من ميزاني���ة غالبية الوزارات لتمويل اإلضافة
لوزارة الصحة بقيمة ملياري شيكل.
وف���ي الواجهة ،يظهر وكأن ميزانية وزارة التعليم ه���ي األكبر من كل ميزانيات
ال���وزارات 67 -مليار ش���يكل ،تتبعها ميزانية وزارة الدفاع بقيمة  62مليار ش���يكل
والت���ي تصرف على الجيش ،إال أنه لهذه الميزانية يضاف حوالي  12مليار ش���يكل
أخرى ،هي الدعم العس���كري السنوي األميركي إلس���رائيل بقيمة  3.8مليار دوالر،
عدا دعم مش���اريع صناعة أسلحة ومعدات عس���كرية مشتركة ،ما يعني أن ميزانية
وزارة الدف���اع في حدها األدنى تصل إلى حوالي  75مليار ش���يكل ( 23مليار دوالر)،
كميزانية أساس ،عدا اإلضافات التي ستتبع الحقا ،وخاصة في نهاية العام ،حينما
يطلب الجيش الحصول على قسم من فائض ميزانيات الوزارات المختلفة.
ويشار إلى أنه في مجال سياسة االستيطان ،كانت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد،
قد أعلنت في وقت س���ابق ،أن ميزانية المس���توطنات في وزارتها وحدها ،ارتفعت
بنسبة .%50
وتتوق���ع وزارة المالية أن يصل العجز في الميزانية العامة ،في العام الجاري ،إلى
نس���بة  %6.8من حجم الناتج العام أي ما يعادل من  96مليارا إلى  100مليار شيكل
( 30مليار دوالر) .وتهبط نس���بة العجز في العام المقبل حسب التخطيط إلى ،%3.9
وفي العام  2023إلى نس���بة  ،%3وتواصل النسبة تراجعها حتى العام  2026لتكون
 .%1.5وعلى هذا األساس تم إعداد ميزانية العام الجاري ،إال أن معطيات اقتصادية
ظه���رت في األيام األخيرة ،دلت على أن االقتصاد اإلس���رائيلي قد يحقق نموا فوق

التوقعات ،ما سيقلص العجز المتوقع.
وب���ات بعض المحللين يتحدثون عن احتمال ارتفاع النمو اإلجمالي هذا العام إلى
نس���بة تتجاوز  ،%6.5في حي���ن أن تقديرات وزارة المالية الجدي���دة للعام الجاري
تتحدث عن نسبة نمو  %5.5في العام الجاري ،بينما تقديرات بنك إسرائيل المركزي
ما تزال محافظة ،وتتحدث عن  .%5.1وهي نس���بة شبيهة بتقديرات صندوق النقد
الدولي ،التي تتوقع أن يرتفع نمو االقتصاد اإلسرائيلي بنسبة .%5

انخفاض حاد في ميزانيات مؤسسات الحريديم
عل���ى الرغم من إع�ل�ان بعض قادة االئت�ل�اف الحاكم أنهم لن يس���محوا بخفض
ميزانيات مؤسسات المتدينين المتزمتين ،الحريديم ،كي يبقوا الباب مفتوحا أمام
كتلت���ي الحريديم للتعاون مع الحكومة ،إال أن مش���روع الميزانية العامة الذي أقره
ّ
الكنيس���ت بالقراءة األول���ى ،دل على خفض حاد في ه���ذه الميزانيات .لكن هناك
م���ن يرى أن هذا التخفيض لي���س نهاية المطاف ،وقد ُيعاد ج���زء من الميزانيات،
إال أن���ه في كل األحوال فإن مؤسس���ات الحريديم لن تنعم ب���ذات حجم الميزانيات
التي حظيت بها خالل مش���اركتهم في الحكومات الس���ابقة .وميزانيات مؤسسات
الحريديم موزعة في ث�ل�اث قنوات مركزية ،إضافة إلى الجه���از التعليمي الديني
التابع لحركة ش���اس والذي تمويله يتم بموجب قانون وال يمكن تقليص ميزانيته،
بينما جرى تقلي���ص ميزانيات المعاهد الدينية العليا ،والمدارس التابعة لطوائف
الحريديم األشكناز ،المعترف بها ولكنها ليست رسمية ،كونها ال تلتزم بالمنهاج
الدراسي الرسمي .والجانب الثالث هو ميزانيات «التثقيف الديني» .وقد انخفضت
ميزاني���ات المعاهد الدينية العليا من  1.3مليار ش���يكل إلى  800مليون ش���يكل،
وه���ذه فجوة ضخمة ،وت���م خفض ميزاني���ات المدارس الديني���ة التابعة لطوائف
األش���كناز هي أيضا بنسبة قريبة ،من  567مليون ش���يكل إلى  389مليون شيكل.
أما ميزانية التثقيف الديني ،فقد تم خفضها بنس���بة  ،%90من  230مليون شيكل
إلى  23مليون شيكل.
ويقول المحلل االقتصادي في صحيفة «كالكاليس���ت» ،ش���احر إيالن ،إن جزءا من
الميزانيات التي تم خفضها لم تكن ميزانيات أساسية ،بل هي إضافات مما تعرف
بتس���ميتها «ميزانيات االئت�ل�اف» ،إذ أن كل ميزانية عام���ة ،يتم فيها تخصيص
ميزاني���ة لألحزاب الش���ريكة في االئتالف ،على أن توزعها عل���ى بنود صرف قائمة
كميزاني���ات إضافية للميزانيات األساس���ية ،ولكن هذه اإلضاف���ة تقر في كل عام
لوحده ،وليس���ت دائمة ،وال تدخل في أس���اس كتاب مش���روع الميزانية العامة ،بل
توزع الحقا ،بعد إقرار الميزانية نهائيا.
ويتوق���ع إيالن أن تبادر كتلت���ا «يمينا» بزعامة رئيس الحكوم���ة نفتالي بينيت،
و»أم���ل جديد» بزعام���ة وزير العدل جدعون س���اعر ،إلى تحوي���ل ميزانيات إضافية
لمؤسس���ات الحريديم لتقليص الفجوة ،من ميزانيات االئتالف الخاصة ،ولكن ليس
إلى المس���توى الذي كان ،وبشكل خاص س���يتم رفع ميزانية التثقيف الديني ،ألن
مؤسسات تابعة للتيار الديني الصهيوني تحظى بقسم منها.
ويتس���اءل إيالن في تقريره ما إذا مس���ألة خفض الميزانيات ،وإبداء بادرة حسن
نية من كتلت���ي «يمينا» و»أمل جديد» لتقليص حجم التخفيض ،هي بادرة لمناورة
جدي���دة مع كتلت���ي الحريديم ،كي تبديا نوعا من التس���هيالت ف���ي معارضتهما
للحكومة.
يذك���ر أن وزي���ر المالية أفيغ���دور ليبرمان األش���د معارضة ألح���زاب المتدينين
المتزمتين ،الحريديم ،لم ينتظر حتى موسم إقرار الميزانية العامة في الكنيست،
وقرر إج���راءات لتقليص حج���م الميزانيات التي تتدفق على جمهور ومؤسس���ات
الحريدي���م .فقد قرر ليبرمان ،بموجب صالحياته ،وق���ف الدعم الحكومي لحضانات
األطفال في الجيل المبكر (حتى عمر  3س���نوات) ،الذي ُيقدم للعائالت التي يعمل
فيه���ا الوالدان ،في ما يخ���ص الحريديم الذين ال يعملون ب���ل يمكثون في معاهد
دينية .وكانت الحكومة السابقة قد قررت سريان نظام الدعم على عائالت الحريديم
التي الرجال فيها ال يعملون ،بل «يتعلمون» في معاهد دينية ،ومصطلح «التعليم»
هنا ،ليس بالمفهوم المعروف ،بل هو لمن يمضون سنوات طويلة جدا في المعاهد
الدينية.
ويج���ري الحديث عن وقف هذه المخصصات لنح���و  18ألف عائلة ،تتقاضى دعما
حكوميا عن  21ألف طفل من عمر الوالدة وحتى  3سنوات .ويجري الحديث عن توفير
 400مليون شيكل س���نويا ،وهذا ما يعادل حوالي  123مليون دوالر .وعلى الرغم من

ق���رار ليبرمان ،الذي م���ن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ ف���ي مطلع العام المقبل
 ،2022إال أن هناك ضغوطا داخل االئتالف ،إما لمنع تطبيق القرار ،أو تقليص نطاقه.

ارتفاع حاد في طلبات المعونات قبل األعياد
عل���ى صعيد آخر األوض���اع االقتصادية -االجتماعية ،قال تقرير جديد نش���ر في
نهاية األس���بوع الماضي ،إن طلبات العائالت اليهودية الفقيرة ،لمعونات غذائية
مع حلول األعياد اليهودية ،التي تبدأ هذا األس���بوع برأس السنة العبرية ،وتستمر
أيام األعياد حتى نهاية الشهر الجاري ،ارتفع عددها بنسبة  ،%40مقارنة مع العام
الماضي ،الذي ّ
سجل هو أيضا ارتفاعا حادا ،بفعل جائحة كورونا ،واألزمة االقتصادية
التي تبعتها ،من إغالقات وبطالة حوالي مليون شخص.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في استعراضها للتقرير ،إنه لم تكن منطقة
جغرافية واحدة لم تش���هد ارتفاعا ف���ي عدد طلبات العائ�ل�ات واألفراد للمعونات
االقتصادية .ففي أقصى الش���مال ،في بلدة كريات ش���مونه ،القائمة على أنقاض
ّ
ّ
والمدمرة ،ارتفعت الطلبات بنسبة  ،%67بينما
المهجرة
قرية الخالصة الفلسطينية
القدس ،حيث نسبة عالية جدا من المتدينين المتزمتين الحريديم ،سجلت ارتفاعا
بنسبة  %56في الطلبات.
وقال الصندوق الخيري «يديدوت» ،الداعم لـ  25جمعية تقدم مساعدات غذائية،
ومنها ما يقدم وجبات ساخنة للفقراء ،إن الصندوق يواجه وضعا صعبا في التجاوب
مع طلبات جمعيات المس���اعدة ،في الوقت الذي تراجعت فيه بشكل حاد التبرعات
من المس���تثمرين وأصحاب المصالح االقتصادية ومن الجمهور العام ،خالفا لما كان
عليه في فترة ما قبل انتش���ار كورونا ،ما يعني ارتفاعا في عدد المعوزين وانخفاضا
حادا في حجم التبرعات .وحذر الصندوق في وقت سابق ،من أنه قد ال يكون قادرا عن
ضم���ان كل المطلوب ،وقد يكون هناك نقص في كمية األغذية في هذه الجمعيات،
ورغ���م ذلك ،فقد خصص الصندوق ميزانية  33مليون ش���يكل (أكثر من  10ماليين
دوالر) لتغطية طلبات ما قبل األعياد العبرية.
وال يش���كل هذا التقرير مفاجأة ،على ضوء االرتفاع المس���تمر في كلفة المعيشة
في إس���رائيل ،وبالذات ارتفاع أس���عار المواد الغذائية االس���تهالكية األساسية،
ومعها المعدات واألجهزة البيتية ،ففيها نسب ارتفاع األسعار أكثر .وهذا انعكس
أيضا على وتيرة التضخم المالي ،التي عادت إلى ما كانت عليه قبل س���بع س���نوات.
وبلغ التضخم في األش���هر السبعة األولى من هذا العام نسبة  ،%2وساهم في هذا
ارتفاع حاد في أسعار المواد االستهالكية األساسية ،ولكن أيضا ارتفاع الطلب في
الكثير من القطاعات ،بعد عام من اإلغالقات في األسواق واالقتصاد.
ومن المتوقع أن يدل تقرير مكتب اإلحصاء الحكومي الش���هري ،الذي س���يصدر
في منتصف الش���هر الجاري ،أيلول ،على استمرار ارتفاع التضخم المالي في شهر
آب الماضي ،نظرا الس���تمرار ارتفاع األس���عار ،وتقريبا ال يمر أس���بوع إال ويعلن فيه
عن رفع أس���عار في المواد االستهالكية األساسية .فعلى س���بيل المثال ،أعلن في
األس���بوع الماضي عن ارتفاع أس���عار لحوم الطيور بنسبة  %20في شبكات التسوق
الكبيرة ،والتوقعات تش���ير إلى ارتفاع آخر يتراوح ما بين  %10إلى  %15إضافية في
بحر الش���هر الجاري ،بذريعة األعياد العبرية وإغالق مسالخ ،في الوقت الذي يرتفع
فيه الطلب .وأيضا في نهاية األسبوع الماضي ،قالت تقارير اقتصادية إن األجهزة
والمعدات الكهربائية ،خاصة البيتية ،س���جلت منذ شهر تموز  ،2020وحتى نهاية
تم���وز  ،2021ارتفاع���ات ما بين  %3كح���د أدنى وحتى ما تج���اوز  .%25ويتوقع كبار
مس���توردي األجهزة أن يكون ارتفاع آخر في األس���عار ،بعد انتهاء األعياد العبرية
القريبة ،بمعنى في مطلع تشرين األول المقبل.
وفي حالة نادرة جدا ،سجلت أسعار السيارات المستعملة ابتداء من مطلع الشهر
الجاري أيلول ،ارتفاعا بنس���ب تتراوح ما بي���ن  %1إلى  ،%6وهي حالة نادرة جدا في
ما يتعلق بالسيارات المس���تعملة ،وهو ارتفاع سيقود إلى ارتفاع أسعار السيارات
الجديدة.
وكما ورد في تقارير أخيرة ،فإن الجمهور في إس���رائيل مقبل على موجة غالء في
نواح عدة اس���تهالكية ،أبرزها الكهرباء ،الذي سترتفع أسعاره للمستهلك العادي
بنس���بة ملموس���ة ،تتراوح ما بين  %5إلى  %10على عدة مراحل ،بس���بب تغيير في
شكل احتساب ساعات ضغط االستعمال ،الذي سينتقل إلى ساعات المساء بدال من
النهار ،وأيضا بس���بب فرض ضريبة إضافية على انبعاث ثاني أكسيد الكربون ،عدا
تأثر أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار النفط والغاز في العالم.

ما زال���ت العناصر التي تتألف منها الس���ردية اإلس���رائيلية حول
االنس���حاب األميرك���ي من أفغانس���تان آخذة في التبل���ور ،ومع ذلك
بالوسع أن نشير إلى سيرورتين يبدو من اآلن أنهما سترافقان مسار
تبلوره���ا :األولى ،عرض وتحليل المصالح اإلس���رائيلية في ضوء هذا
الح���دث الكبير ،وارتباطًا بآخر األوضاع اإلقليمية والعالمية ،والثانية،
ّ
مواربة مع الحكومة اإلس���رائيلية
لمواجهة
كمس���وغ
تجيير الحدث
ٍ
ٍ
الحالية ،كما يفعل محللون وساس���ة س���ابقون محس���وبون على نهج
الحكومات الس���ابقة بزعامة بنيامين نتنياهو ،وذلك لغايات عديدة
في مقدمها تحقيق حلم استعادة الحكم.
ولع���ل أبرز عناصر ه���ذه الس���ردية المرتبطة بالس���يرورة األولى،
وحس���بما تراكم إلى اآلن ،عنصر التش���ديد على أنه في كل ما يتعلق
بأم���ن إس���رائيل في الوقت الحال���ي ،وإلى األبد ،ال يمكنها س���وى أن
تعتمد على نفس���ها وعلى قوة ذراعها العسكرية .وبموجب كتابات
كثيرة بش���أن هذا العنصر ،توقفنا عند أبرزها األس���بوع الفائت ،فإن
فنار اهتدى به جميع زعماء إسرائيل ،بدءًا
هذه الخالصة كانت بمثابة ً ٍ
من ديفيد بن غوريون وصوال إلى نتنياهو.
ً
فضال عن ذلك ،تتواتر في األيام األخيرة تحذيرات من مغبة تصميم
الواليات المتحدة على االنس���حاب من العراق أيضًا ،وما قد يستتبعه
انس���حاب كهذا م���ن «تعميق لوجود إيران العس���كري والسياس���ي
واإلرهابي فيه» ،كما كتب رئيس جهاز الموس���اد اإلسرائيلي السابق
يوس���ي كوهين .ووفقًا لمحللين إس���رائيليين آخرين ركزوا على هذا
العنص���ر ،فإن العراق ُيعتبر بمنزلة البواب���ة اإليرانية إلى مياه البحر
األبيض المتوسط ما يس���تدعي التنويه بأنه يقع على مسافة مرمى
مسيرة من دون ّ
صاروخ أو طائرة ّ
طيار من األراضي اإلسرائيلية.
ّ
ثمة عنصر ثالث في السردية اإلس���رائيلية يتمثل في االستنتاج
الذاه���ب إل���ى أن األح���داث التي رافق���ت االنس���حاب األميركي من
أفغانس���تان ّأدت إلى تبلور وعي في الحلبة الدولية مؤداه أن ما حدث
هو دليل على ضعف أميركي من جهة ،وعلى هشاش���ة األنظمة التي
جرت محاولة هندستها بما يتالءم مع النمط الغربي من جهة أخرى،
ّ
التحمل
وفي مقابل ذلك تتبلور س���ردية بش���أن ما ُيوصف بأنه «قوة
االس���تراتيجي لألط���راف الجهادية وقدرتها الكبي���رة على الصمود
وإصرارها» .وبموجب ما أش���ار عدد م���ن الباحثين والمحللين فإن هذا
االس���تنتاج هو مصدر إله���ام ُلمعادل هذه األط���راف الجهادية في
الساحة الفلس���طينية ،وخصوصًا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي.
وأرفق بعضهم تلك اإلشارة بالتحذير من احتمال حدوث سيناريو في
الساحة الفلسطينية مثل السيناريو الذي حدث في أفغانستان ،في
حال قيام إس���رائيل بإخالء مناطق في الضفة الغربية في إطار اتفاق
مع السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل تؤكد ورقة تقدير موقف جديدة لـ»معهد أبحاث
ّ
يتعين
األمن القومي» ف���ي جامعة تل أبيب أنه من ناحية موضوعية
على إس���رائيل أن تخطط خطواتها انطالقًا م���ن اإلدراك بأنه حتى لو
كانت اإلدارة األميركية مخلصة في تأييدها ودعمها إلسرائيل ،فإنه
من الناحيتي���ن النظرية والعملية ثمة فرص���ة ضئيلة في أن تكون
هذه اإلدارة مس���تعدة لتوظيف موارد عس���كرية في المستقبل في
ّ
التحدي اإليراني .بموازاة ذلك فإن
مواجه���ة تحديات إقليمية بينها
ُ ّ
مقاربة االنفصال عن منطقة الش���رق األوسط يمكن أن تعزز ،في نظر
اإلدارة األميركية ،قيمة إسرائيل كدولة قادرة على مساعدة الواليات
المتحدة للمحافظة على مصالحها والدفع بها قدمًا في المنطقة.
بش���كل ع���ام كان باإلم���كان مالحظ���ة أن الكثي���ر م���ن التحليالت
اإلسرائيلية لالنس���حاب األميركي من أفغانستان أعاد إنتاج ما يجوز
اعتباره بأنه ُ
«حكم قيمة» من المنظور اإلس���رائيلي ،فحواه أن شعوب
ّ
للحرية وال
العال���م الثالث غير مؤهل���ة بالمطلق ال للديمقراطي���ة وال
ً
للعدالة االجتماعية .وس���بق لنا التقدير بأن هذا السلوك ّ
تغيا بداية
زي���ادة القناعة في أوس���اط الرأي العام الدولي بأن���ه ال قبل للواليات
المتح���دة وكذلك ألوروبا بفهم هذه الش���عوب وإدراك كنه عقليتها
ّ
وتغي���ا ثانيًا تأجيج
واس���تيعاب مبلغ وقوعه���ا تحت وطأة إرثه���ا،
اإلسالموفوبيا.
ووفقًا لما كتب أحد األس���اتذة الجامعيين اإلسرائيليين ،وهو خبير
بارز أيضًا في شؤون األمن القومي ،فإن معظم زعماء الواليات المتحدة
في العقود القليل���ة الماضية تنكروا لحقيقة أن المجتمعات القبلية
وم���ا قبل الحداثية ف���ي المنطقة ال ترى أن الحي���اة الجيدة يمكن أن
تترتب على تبني قيم الديمقراطية والتس���وية والسالم والتعددية
ومس���اواة النس���اء ورفاهية الفرد وحريته ،بل ه���ي تحصيل حاصل
هذيان استعادة الماضي التليد ،والتعويض عن مشاعر النقص التي
ّ
العصري .ويجدر بنا أن
تراكمت خالل المواجهة الفاش���لة مع العالم
نش���ير إلى أنه قبل كالم هذا األس���تاذ الجامعي بأعوام كثيرة كتب
أكاديمي إس���رائيلي آخر أنه ال يمكن الوثوق بالديمقراطية لمعالجة
مش���كالت «مجتمع���ات ُم ّ
حرضة وجاهلة» ،في إش���ارة مباش���رة إلى
المجتمعات العربية .وال ش���ك في أن الكثيرين ما زالوا يذكرون كيف
أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية السابق بنيامين نتنياهو جزم ،لدى
انطالق ثورات «الربيع العربي» العام  ،2011وفي سياق خطاب له أمام
ُ ّ
«سذج متسلسلون» فهم
الكنيس���ت ،بأنه ال يسع من وصفهم بأنهم
تالفيف السياس���ة في منطقة الشرق األوسط ،ونعت العرب أجمعين
ّ
َ
ّ
بأنهم «ال ّ
التقدم ُّ
يسيرون
والرقي وإنما
يتقدمون إلى األمام في اتجاه
ّ
إلى الخلف»! وك���ي نبدد االنطباع الذي قد ينش���أ من أقوال نتنياهو
هذه بأن مثل هذا التفكير العنصري االستعالئي محصور في اليمين
اإلس���رائيلي نعيد التذكير بأن إيهود باراك ،الرئيس الس���ابق لحزب
العمل وللحكومة اإلسرائيلية ،قال قبل نتنياهو بنحو عقد من األعوام
وفي س���ياق مقابلة أجراها معه المؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس في
ّ
العام  ،2002إن المجتمعات العربية اإلسالمية هي نتاج ثقافة ال يولد
فيه���ا الكذب أي إس���اءة أو إخالل باآلداب والقواع���د ،مؤكدًا أن أفراد
تلك المجتمعات ال يعانون من المش���كلة التي يتس���بب بها الكذب
في الثقافة اليهودية وفي الثقافة المس���يحية .كما أنه بالتزامن مع
أقوال نتنياهو الس���الفة كتب المحرر األدبي لصحيفة «هآرتس» في
ً
ثناي���ا مقالة له عن مصر ،أن المصريين هم ش���عب رائع فعال ،غير أن
ّ
«سر سحر هذا الشعب بالذات كامن في كونه ال يعرف ما الذي يريده،
وهو ينتظر أن ّ
يقرر له أحد ما من فوق ما الذي يجب عليه أن يفعله»!
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ّ
«مؤش��ـر الصـوت اإلس��رائيلـي» األخير :تراجع حاد في نسبة
اإلس��ـرائـيلييـن المتفـائليـن بـ«مـس��تقبـل األمـن القـومـي»!

													
أسئلة األمن والديمقراطية في إسرائيل :ثقل يمين اليمين يؤكد تأثيره ،واالحتالل يخرج تماما من دائرة التساؤل .الصورة من كفر قدوم في الثالث من أيلول الجاري.

كتب سليم سالمة:
ّ
شهري للرأي
«مؤش���ر الصوت اإلسرائيلي» هو اس���تطالع
العام والسياس���ات في إس���رائيل ،يجري���ه «مركز غوطمان»
التاب���ع لـ»المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» ابتداء من
ّ
شهري
نيسان  ،2019بعد التوقف عن إجراء ونشر استطالع
آخر هو «مؤش���ر الس�ل�ام» ،الذي كان مش���روعًا مش���تركًا لـ
ُ
«المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» وجامعة تل أبيب ونشر
األخي���ر منه في كانون الثاني  ،2019ليأتي «مؤش���ر الصوت
ً
اإلس���رائيلي» مكانه وبدي�ل�ا عنه .غير أن «مؤش���ر الصوت
اإلس���رائيلي» األخير ،ال���ذي أجري بي���ن  23و  26آب األخير
َ
وش���مل عينة مستطلعين من  757ش���خصًا ( 602منهم من
اليهود و 155من العرب ،الذكور واإلناث في س���ن  18س���نة
وما فوق) ،والذي نش���ر «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
نتائجه ومعطياته في مطلع ش���هر أيلول الحالي ،هو األول
الذي يمك���ن القول عنه ،بكل تأكيد ،إن���ه يعكس ّ
هوة بين
ّ
المتحصن ،بأغلبيته الساحقة ،في
«الرأي العام اإلسرائيلي»
مواقف يمينية متعصبة وبين الحكومة اإلس���رائيلية التي
يعتبرها (هذا «الرأي العام») حكومة «يسارـ وسط» رغم كل
ما وم���ن فيها من أقطاب ورموز اليمين اإلس���رائيلي عمومًا،
ومن جناح���ه المتعصب والمتش���دد خصوص���ًا .وفي هذا،
تعكس نتائج استطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» في آب
األخير ،بصورة واضحة تمام���ًا ال يمكن تأويلها ،مدى تأثير
الحملة الدعائية المنظمة والمنهجية التي تش���نها أحزاب
وأوس���اط اليمين اإلسرائيلي غير الش���ريكة في التشكيلة
الحكومي���ة الحالي���ة ،وخاصة حزب الليك���ود بقيادة رئيس
الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ،في إطار الحرب الشرسة
التي تخوضها ضد الحكومة الحالي���ة وأحزابها وقياداتها،
س���واء على المس���توى السياسي أو المس���توى الشخصي،
وف���ي مقدمتهم بالطب���ع رئيس الحكوم���ة الحالي ،نفتالي
بينيت ،ال���ذي يتهمه نتنياهو والليك���ود وحلفاؤهما بأنه
«خان اليمين» و»نكث بجمي���ع التعهدات التي قطعها على
نفسه أمام مصوتي اليمين الذين خدعهم وسرق أصواتهم
ووضعها في خدمة اليسار»!
للتذكير ،فقد منح الكنيس���ت اإلسرائيلي يوم  13حزيران
الماضي ثقته للحكومة اإلس���رائيلية الحالية ،التي ّ
تسمى
أيض���ًا «حكومة بيني���ت ـ لبيد» ،ألنها تش���كلت من تحالف
ّ
حزب���ي «نحو اليمين» (يمين���ا) اليميني بقيادة
رئيس بين
نفتالي بينيت وش���ركائه اآلخرين من اليمين («إس���رائيل
بيتن���ا» بقيادة أفيغ���دور ليبرم���ان؛ «أمل جدي���د» بقيادة
جدعون س���اعر) ،و»يوجد مس���تقبل» (يش عتيد) المحسوب
حزب «وس���ط» ،بقي���ادة يائير لبيد ،وش���ركائه اآلخرين من
«الوسط» و»اليسار» («أزرق أبيض» بقيادة بنيامين غانتس،
العمل بقيادة ميراف ميخائيلي وميرتس بقيادة نيتس���ان
هوروفيتس) وبدعم كتلة «القائم���ة العربية الموحدة» من
الخ���ارج .وقد جاء ذلك عقب االنتخاب���ات التي جرت يوم 23
آذار الماضي للكنيس���ت الـ  24وكرست نتائجها واقع األزمة
السياسية ـ الحزبية المستمرة في إسرائيل والتي تجسدت

في أربع انتخابات نيابية عامة جرت في غضون سنتين.
أكث���ر ما يعك���س حقيق���ة معارضة ،ب���ل ع���داء ،الجمهور
اإلسرائيلي اليهودي عمومًا للحكومة الحالية وقادتها ،بتأثير
مباش���ر من حملة الليك���ود ونتنياهو وحلفائهم���ا من اليمين
ثالث من بين أبرز نتائج اس���تطالع «مؤش���ر
ضدها ،يتمثل في ٍ
الصوت اإلسرائيلي» لش���هر آب األخير وهي :األولى ـ التراجع
الحاد في نس���بة اإلس���رائيليين المتفائلين إزاء األمن القومي
اإلس���رائيلي في المس���تقبل المنظور ،وذلك للمرة األولى منذ
الب���دء بإجراء هذا االس���تطالع ،ف���ي نيس���ان  2019كما ذكرنا
أعاله .هنا تبي���ن النتائج أن التراجع األبرز كان «في معس���كر
اليمين ،بش���كل أس���اس» ،كما يؤكد معدو االستطالع؛ الثانية
ـ أغلبية الجمهور اإلس���رائيلي ترى أن «الم���زاج القومي العام
هو مزاج س���يء ومتشائم» ،مع االنتباه إلى أن «معسكر اليمين
يرى أكثر أن المزاج القومي العام هو س���لبي ومتشائم ،بينما
يرى معسكر اليس���ار أن المزاج القومي العام جيد ومتفائل»،
كما يوضح معدو االس���تطالع؛ والثالث���ة ـ التقييم العام الذي
يضعه الجمهور اإلس���رائيلي عمومًا للحكومة الحالية وأدائها
ف���ي معالجة الموجة الجديدة م���ن جائحة كورونا «يتراوح بين
ً ّ
ٍّ
متدن» ،مع االنتباه إلى أن «اليهود ،إجماال ،أقل إطراء
متوسط ـ
للحكومة من الع���رب» و»عالمات التقييم التي يمنحها اليمين
للحكومة أدنى بكثير من تلك التي يمنحها إياها اليسار»!.

ّ
مستقبلي
«النظام الديمقراطي» و«األمن القومي» – تشاؤم
م���دى تف���اؤل اإلس���رائيليين إزاء مس���تقبل «النظ���ام
الديمقراطي» ومس���تقبل «األمن القومي» هو س���ؤال دائم،
متكرر ،في جميع اس���تطالعات «مؤشر الصوت اإلسرائيلي»
من���ذ ُبدئ بإجرائه .وما حملته نتائج االس���تطالع األخير في
ه���ذا الموضوع هو منحى غير مس���بوق ل���م يظهر في هذه
االس���تطالعات من قبل ـ تراجع حاد في نسبة اإلسرائيليين
المتفائلي���ن بمس���تقبل «األم���ن القوم���ي» ( ،)%44.5للمرة
األول���ى منذ بدء إجراء هذا االس���تطالع ،قابله ارتفاع ملحوظ
في نس���بة اإلس���رائيليين المتفائلين بمس���تقبل «النظام
الديمقراط���ي» ( .)%47وتؤك���د النتائ���ج أن التراجع األكبر
في نس���بة المتفائلين بشأن مس���تقبل األمن القومي ُسجل
بين اليهود من أنصار معس���كر اليمين اإلسرائيلي .فبينما
كان  %75م���ن هؤالء متفائلين بالنس���بة لألمن القومي في
اس���تطالع شهر آذار  ،2021انخفضت نسبتهم إلى  %39في
االستطالع األخير «ومن المنطقي االفتراض بأن األمر مرتبط
بتغيير الحكومة ورئيس���ها» ،كما ين���وه معدو التقرير .كما
طرأ انخفاض أيضًا في نسبة اليهود أنصار معسكر اليمين
المتفائلين بمس���تقبل «الديمقراطية اإلس���رائيلية» ،لكن
بدرج���ة أقل من الحدة :من  %52في اس���تطالع آذار الماضي
إلى  %40في االستطالع األخير.
في المقابل ،حصل خالل الفترة ذاتها ارتفاع في نس���بة
اليهود أنصار معس���كري «الوسط» و»اليس���ار» المتفائلين
بمس���تقبل «النظام الديمقراطي» في إسرائيل :في معسكر
«اليس���ار» ـ من  %16في آذار إلى  %65في آب؛ وفي معسكر
«الوسط» ـ من  %29في آذار إلى  %63في آب .وكان االنخفاض

في نسبة المتفائلين بمس���تقبل األمن القومي اإلسرائيلي
ً
بين اليهود أنصار هذين المعس���كرين أكثر اعتداال بكثير
عما كان عليه بين أنصار اليمين :في «الوسط» ـ من  %62إلى
 %57وفي «اليسار» ـ من  %58إلى .%57
م���ن المثير االلتف���ات هنا إلى نتائج االس���تطالع في هذا
المجال حس���ب التوزيعة القومي���ة %48.1 :من اليهود قالوا
إنهم متفائلون بمستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل،
مقابل  %42.2من العرب؛ أي أن الفارق بين الطرفين في هذا
المجال ليس كبيرًا .أما المتش���ائمون حيال مستقبل النظام
الديمقراطي في إسرائيل فكانوا %45.9 :من اليهود مقابل
 %48.4من العرب .وبينما قال  %6.6من اليهود إن ال رأي لهم
في هذا السؤال ،قال ذلك  %9.5من العرب.
ّ
وعبر  %45.5من اليه���ود و %40.4من العرب عن تفاؤلهم
حيال مستقبل األمن القومي ،بينما أعرب  %50.5من اليهود
و %55.4من العرب عن تشاؤمهم.
عش���ية الس���نة العبرية الجديدة (الت���ي يحتفل اليهود
غد ،السابع من أيلول) ،وفي محاولة الستيضاح
بحلولها يوم ٍ
النتائ���ج غي���ر المس���بوقة الت���ي أظهرها االس���تطالع في
السؤالين الس���ابقين ،حول مس���تقبل النظام الديمقراطي
واألم���ن القوم���ي ،أضاف معدو االس���تطالع ف���ي آب األخير
الس���ؤال التالي« :كيف ترى حال المزاج القومي العام هذه
ّ
التش���اؤمي الذي
األيام؟» .وهنا جاءت النتائج لتؤكد الميل
ّ
ظهر في نتائج السؤالين الس���ابقين ،وإن بدرجة أقل حدة.
فقد أعرب  %63م���ن اليهود عن تش���اؤمهم حيال «المزاج
القوم���ي الع���ام» (مقاب���ل  %46.1من الع���رب!) ،بينما أعرب
 %32.3من اليهود (و %40.5من العرب) عن تفاؤلهم بشأن
المزاج القومي العام في إسرائيل.
ّ
ً
الشق هي التي ّ
عدلت قليال
ويبدو أن نسبة العرب في هذا
من النتيجة الس���لبية بش���أن المزاج القومي العام ،إذ كانت
النتائج بين اليهود على النحو التالي :معسكر اليمين ـ %29
متفائلون مقابل  %65متش���ائمون؛ معسكر «الوسط» ـ %36
متفائلون مقابل  %59متشائمون؛ ومعسكر «اليسار» ـ %84
متفائلون و %16متش���ائمون .وهنا ،يبدو من الواضح تمامًا
أن الموقف حيال المزاج القومي العام مش���تق من الموقف
السياس���ي ـ الحزبي ،إذ تعبر نس���بة مرتفعة جدًا من أنصار
الحكومة الحالية عن التفاؤل ،بينما تعبر نسبة مرتفعة جدًا
من مناهضيها عن التشاؤم.
في اإلجابات على س���ؤال «كيف س���تكون السنة العبرية
ً
الجديدة على الدولة؟» ،أظهرت النتائج أن العرب أقل تفاؤال
من اليهود بوجه عام ،لكنهم ـ مع ذلك ـ ال يتوقعون حصول
تده���ور حاد وخطير في وضع الدول���ة ،كما أظهرت أيضًا أن
ً
معسكر «اليسار» اإلس���رائيلي ،اليهودي ،يبدي تفاؤال أكبر
بمس���تقبل الدولة مما يبديه معس���كرا «الوسط» واليمين،
بفارق كبير يضع اليمين في أدن���ى درجات التفاؤل .وهذه
ُ
النتائج ،أيضًا ،تعزى إلى الموقف من الحكومة الحالية ومن
رئيس���ها ،ش���خصيًا :بين العرب ـ  %26قالوا إن وضع الدولة
س���يكون في السنة العبرية الجديدة أفضل من وضعها في
الس���نة العبرية المنتهية %19 ،قالوا إن وضعها س���يصبح

أس���وأ و %57قالوا إن وضع الدولة سيبقى على حاله .أما بين
اليه���ود ـ  %36قالوا إن الوضع س���يكون أفضل %27 ،قالوا
إنه سيكون أس���وأ و %27قالوا إنه لن يتغير .وفي التوزيعة
على المعسكرات السياسية ـ الحزبية :في معسكر «اليسار»
ـ  %62قالوا إن الوضع س���يكون أفضل %31 ،قالوا إن الوضع
سيكون أس���وأ و %24قالوا إن الوضع سيبقى على حاله .وفي
معسكر «الوسط» ـ  %49قالوا إن الوضع سيكون أفضل%15 ،
قالوا إنه سيكون أسوأ و %31قالوا إن الوضع لن يتغير .وفي
معس���كر اليمين ـ  %26قالوا إن الوضع سيكون أفضل%36 ،
قالوا إن الوضع س���يكون أسوأ و %27قالوا إن الوضع سيبقى
على حاله دون تغيير.
من الواضح ،طبعًا ،أن النتائ���ج هنا أيضًا تعكس الموقف
السياس���ي ـ الحزب���ي عموم���ًا ،وحي���ال الحكوم���ة الحالية
وتركيبتها ورئيسها خصوصًا.

كورونا ،أداء الحكومة وأفغانستان
ً
وجه ّ
معدو االس���تطالع للمشاركين فيه س���ؤاال عن درجة
التقيي���م الت���ي يمنحها كل منه���م للحكوم���ة الجديدة،
الحالية ،ف���ي كل ما يتعلق بمعالجة الموج���ة الجديدة من
جائحة كورونا ،وذلك على س���لم من ( 1س���يء جدًا) حتى 10
(ممتاز) .وكان���ت درجة التقييم المتوس���طة التي حصلت
عليها الحكومة من جميع المش���اركين في االس���تطالع هي
 4.53ـ أي ،أقل من الوس���ط (درجة  ،)5بينما منحها  %39من
المش���اركين في االستطالع درجة «سيء جدًا حتى سيء» (1
إلى  ،)3مقاب���ل  %16فقط منحوها درجة «جيد جدًا»ّ .
وبينت
النتائ���ج أن متوس���ط درج���ات تقييم الجمه���ور اليهودي
للحكومة وأدائها في معالج���ة الموجة الجديدة من جائحة
كورونا ( )4.33أدنى بكثير من متوسط درجات التقييم بين
الجمهور العربي ( .)5.54أما حس���ب التوزيعة السياس���ية ـ
الحزبية (بين اليهود) ،فق���د نالت الحكومة تقييمًا إيجابيًا
جدًا بلغ متوس���طه  6.4بين أنصار معس���كر «اليسار» الذين
قال  %70منهم إن أداء الحكومة «جيد أو جيد جدًا» ،وتقييمًا
إيجابيًا متوس���طه  5.64بين أنصار معس���كر «الوسط» الذي
ق���ال  %60منهم إن أداء الحكومة «جيد أو جيد جدًا» ،مقابل
تقييم سلبي متوسطه  3.4بين أنصار معسكر اليمين ،الذي
قال  %79منهم إن أداء الحكومة «سيء أو سيء جدًا».
في موض���وع جائح���ة كورونا أيض���ًا ،ق���ال  %49من مجمل
المش���اركين في االس���تطالع إن التقيي���دات التي تفرضها
الحكومة على من ال يتلق���ون التطعيمات هي «خفيفة جدًا»؛
وه���و ما قاله  %53من اليه���ود مقابل  %32من العرب؛ مقابل
 %15يرون أن هذه التقييدات «مش���ددة جدًا» .ويعتقد %44
من العرب أن تعليمات الحكومة في موضوع الجائحة «مناسبة
ومفهومة» ،بينما ال يعتقد ذلك سوى  %24فقط من اليهود!
وفي س���ؤال لألش���خاص الذين لم يتلق���وا التطعيم ضد
في���روس كورونا عن س���بب ذل���ك ،قال  %29إن الس���بب هو
«إيمانه���م بأن التطعيمات تس���بب أض���رارًا صحية» .وهذا
هو الس���بب المركزي لرفض تلقي التطعيمات لدى  %42من
اليهود في س���ن حتى  34س���نة و %19من اليهود في س���ن

(أ.ف.ب)

 35س���نة وما فوق ،مقابل  %24من العرب حتى سن  34سنة
و %34من العرب في سن  35سنة وما فوق.
بالرغم م���ن أن االنس���حاب األميركي من أفغانس���تان كان
متوقع���ًا ،أو معروفًا مس���بقًا بتعبير أدق ،إال أن���ه أثار بعض
األس���ئلة لدى حلف���اء الواليات المتحدة بش���أن مدى االلتزام
األميركي تجاه ه���ؤالء ،وفي مقدمتهم إس���رائيل بالتأكيد.
وعلى هذه الخلفية ،س���أل معدو االستطالع المشاركين فيه
في آب األخير عما إذا يتعين على إس���رائيل أن تس���تخلص
استنتاجات ما ،أيًا كانت ،من هذه الخطوة األميركية الهامة.
وق���د بينت النتائ���ج أن نس���بة مرتفعة من اليه���ود ()%49
يعتقدون بأن على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان اآلن احتمال
ُ
تراجع الواليات المتحدة عن التزاماتها وتعهداتها السابقة
تجاه إس���رائيل ،وخصوصًا التزامها «بضمان أمن إس���رائيل
وتفوقها العس���كري» وم���ا يترتب عليه في مجال الش���راكة
والهب���ات المالية ـ العس���كرية
االس���تراتيجية ،المعون���ات ِ
المختلفة التي تقدمها الواليات المتحدة إلس���رائيل ،مقابل
 %36منهم يعتقدون بأن ال تخوف كهذا ،إطالقًا.
أما بين المش���اركين الع���رب في االس���تطالع ،فقد بينت
النتائج أن نس���بة من يعتق���دون من بينه���م بعدم وجود
تخ���وف كهذا ( )%38تفوق نس���بة الذين ي���رون مثل هذا
التخوف ( ،)%25مقابل نس���بة مرتفعة منهم ( )%37قالت
إنها «ال تعرف» و»ال رأي لها» في هذا الموضوع.
في التوزيعة حس���ب االنتماء السياسي ـ الحزبي ،ال تزال
نسبة مرتفعة من أنصار معسكري «الوسط» و»اليسار» (وفي
هذا األخير ،النس���بة أعلى) الذين يعتق���دون بأن الواليات
المتحدة ه���ي «صديقة وفية» إلس���رائيل ،ولذا فليس ثمة
م���كان ألي تخوف م���ن تكرار ما حصل في أفغانس���تان هنا
أيضًا ،بينما ترى نس���بة مرتفعة من أنص���ار اليمين أنه «ال
يمكن الوثوق بالواليات المتحدة» ،ولذا فال بد إلسرائيل من
األخذ في الحس���بان إمكانية تراجع الوالي���ات المتحدة عن
دعمها وتأييدها لها.
عل���ى خلفية التط���ورات األخيرة في أفغانس���تان ،أيضًا،
ومحاولة أعداد كبيرة من األفغ���ان الهرب من البالد ،تعالت
في إس���رائيل مؤخرًا أصوات تدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى
اس���تيعاب عدد محدود من الالجئين األفغان .وحيال ذلك،
ً
وجه معدو االس���تطالع األخير للمشاركين فيه سؤاال عما إذا
كان ينبغي على دولة إسرائيل استقبال عدد محدود (حتى
 )1.000من الالجئين األفغان الذين أصبحت حيواتهم عرضة
لخطر حقيقي في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على مقاليد
الحكم هناك .في اإلجابة على هذا الس���ؤال ،جاءت النتائج
على النحو التالي %65 :من المش���اركين في االستطالع قالوا
إنه ال ينبغي إلسرائيل أن تستقبل الجئين من أفغانستان؛
وه���و ما قاله أيضًا %41 :من الع���رب %70 ،من اليهود%40 -
من اليهود أنصار معسكر «اليسار» %60 ،من اليهود أنصار
معس���كر «الوسط» و %79من اليهود أنصار معسكر اليمين.
وهو الموقف نفس���ه الذي ّ
عبر عنه ،أيضًا %85 :من اليهود
الحريدي���م %86 ،من اليه���ود المتدينين و %64من اليهود
العلمانيين.
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أزمة المستشفيات الجماهيرية في إسرائيل ..الخلفية والتبعات
كتب وليد حباس:
ف����ي  25آب الفائت ،بدأت س����بع مستش����فيات
إس����رائيلية إضراب����ا مفتوحًا وانتقل����ت إلى وضع
طوارئ وتوقفت عن استقبال مرضى جدد باستثناء
الح����االت الحرجة جدا .واس����تمر االض����راب حوالي
 10أيام قب����ل أن ينتهي يوم  5أيل����ول بعد جولة
لقاءات بين مديري المستشفيات ووزارتي المالية
والصح����ة .وعكس اإلض����راب عمق األزم����ة المالية
التي تعاني منها هذه المستش����فيات ،باإلضافة
إلى الخالفات السياس����ية المتعلقة بتنفيذ وعود
كانت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو
قد وعدت بها .ففي وقت س����ابق من ش����هر كانون
الثاني من هذا العام ،تم توقيع اتفاق ما بين هذه
المستش����فيات ووزارة الصحة اإلس����رائيلية إبان
عهد حكومة نتنياهو .بموجب هذا االتفاق ،وعدت
الحكوم����ة بأن تنقذ المستش����فيات م����ن أزمتها
المالية المس����تفحلة من خالل منحها حوالي 960
مليون ش����يكل على دفعات ش����هرية .حتى إعالن
اإلض����راب ،تم تحويل حوالي  300مليون ش����يكل
فقط ،ثم توق����ف الدعم المالي في بداية ش����هر
()1
تموز مع تغير الحكومة اإلسرائيلية.
هذا اإلض����راب له تبعات حقيقي����ة على الجهاز
الصحي في إس����رائيل ،خصوصا ف����ي ظل الموجة
الرابعة م����ن كورونا .كما أنه يعك����س عمق األزمة
المالية التي تعيش����ها مستش����فيات إسرائيلية
كبرى ،األم����ر الذي يجعله����ا باس����تمرار متعلقة
بمس����اعدات مالية إنقاذية قد تهدد قدرتها على
االستمرار في العمل في حال تم إيقافها.
المستش����فيات الت����ي انضم����ت لإلض����راب هي
مستش����فيات جماهيري����ة .في إس����رائيل ،هناك
حوالي  45مستش����فى مقس����مة إل����ى نوعين :أوال،
هن����اك المستش����فيات الخاص����ة ،والت����ي تعمل
كشركة ربحية ومملوكة من قبل رأس المال .ثانيا،
هناك المستش����فيات الجماهيري����ة أو الحكومية
والتي بلغ عددها العام  2019حوالي  27مستشفى
وهي تض����م ثالثة أصن����اف من المستش����فيات:
 11مستش����فى مملوك����ة من قب����ل الحكومة (مثل
مستش����فى رمب����ام في حيف����ا) 8 ،مستش����فيات
مملوكة من قبل جهاز الخدمات الصحية «كالليت»
(مثل مستش����فى س����وروكا ف����ي بئر الس����بع) ،و8
مستش����فيات مصنف����ة جماهيري����ة -مس����تقلة
بمعنى أنها تابعة لجمعيات أو مؤسسات خيرية.
كل هذه المستش����فيات الجماهيري����ة ،بأنواعها
الثالث����ة ،تخضع إلى آليات ضب����ط ورقابة من قبل
وزارة الصحة اإلسرائيلية .لكن عندما يتعلق األمر
بالميزانيات ،فإن األنواع الثالثة من المستشفيات
الجماهيرية تتلق����ى دعما ماليا مختلفا ،بحيث أن

المستش����فيات الجماهيرية -المستقلة ،أي تلك
الت����ي تتبع لجمعي����ات خيرية ،تعان����ي أكثر من
()2
غيرها من نقص في التمويل.
ف����ي الع����ام  ،2017بلغ دخ����ل المستش����فيات
الجماهيري����ة كاف����ة ،بأنواعها الثالث����ة ،حوالي
 22.7ملي����ار دوالر .بينم����ا مصاريفه����ا ف����ي تلك
الس����نة بلغت حوالي  28ملي����ار دوالر .هذا يعني
أن هذه المستش����فيات مجتمعة تعاني من عجز
يق����در بحوال����ي  5.5مليار ش����يكل ف����ي كل عام.
بيد أن هذا العبء ال يتوزع بش����كل متس����او على
كل المستش����فيات ،بحي����ث أن المستش����فيات
المصنف����ة جماهيرية-مس����تقلة ه����ي أكثر من
يعاني من هذا العج����ز المالي كونها ال تتبع إلى
صناديق المرضى بش����كل مباشر .المستشفيات
الس����بعة التي بدأت باإلضراب هي مستشفيات
جماهيرية -مس����تقلة وتش����مل :هداسا ،شعاري
تصيدق ،معياني هيش����وعا ،ليني����ادو ،باإلضافة
إلى ثالثة مستشفيات في الناصرة .وبشكل عام،
دخل المستشفيات هذه يأتي من ثالثة مصادر:
أوال ،تبرع����ات م����ن يه����ود وغيرهم ف����ي العالم.
ثانيا ،تحويالت من صنادي����ق المرضى (كالليت،
مئوحيدت ،ليئومي ومكابي) لقاء ش����راء خدمات.
ثالثا ،دعم مالي من الحكومة.
على العكس من المستش����فيات الحكومية (مثل
رمب����ام في حيف����ا) والتي ارتفع الدع����م الحكومي
المخص����ص له����ا م����ن  760مليون ش����يكل العام
 2013إلى حوالي  1860مليون ش����يكل العام ،2019
ف����إن الدعم الحكوم����ي للمستش����فيات المصنفة
جماهيرية -مس����تقلة (والتي بدأت س����بعة منها
إضرابا) ارتفع من صفر في العام  2013إلى حوالي
 330مليون شيكل فقط في العام  .2019التمويل
اإلنق����اذي الذي وع����دت به حكوم����ة نتنياهو في
كان����ون الثاني من هذا الع����ام كان من المفترض
أن ينتشل هذه المستشفيات من حافة االنهيار،
لكن����ه ال يحل األزم����ة المالية بش����كل جذري .في
خلفية األزمة المالية لهذه المستشفيات ،هناك
تاريخ طويل من التجاذبات ما بين المستشفيات،
صناديق المرضى ،ووزارة الصحة .مثال ،ارتفاع غالء
المعيشة نتيجة سياسات نتنياهو النيو ليبرالية
في العقد األخي����ر كان يعني أن تكلفة يوم واحد
من النوم في المستشفى قد ترتفع األمر الذي قد
ال يؤث����ر إيجابا على دخل المستش����فى لكنه يؤثر
س����لبا على صناديق المرضى الت����ي تدفع تكلفة
هذه اليوم.
ف����ي العام  ،2015ح����اول وزير الصح����ة أن يلجم
االرتفاع الس����نوي ف����ي تكلفة ي����وم العالج داخل
المستشفى ،األمر الذي كان سيترك المستشفيات
الجماهيري����ة في أزم����ة مضاعفة ،لك����ن األمر لم

أزمة المستشفيات اإلسرائيلية :إهمال متراكم وعثرات سياسية.

يتم بعد ضغوط����ات عديدة .من جان����ب آخر ،فإن
العجز المالي لكافة المستش����فيات الجماهيرية-
المس����تقلة بلغ في العام  2017حوالي  640مليون
ش����يكل س����دت الحكومة منه حوال����ي  200مليون
فقط .هذه السياس����ة الحكومي����ة فتحت المجال
لتوقيع اتفاقيات رأس����ية ما بي����ن الحكومة وكل
مستش����فى جماهيري -مس����تقل على حدة بحيث
ترس����ل لها دفعات س����نوية خاص����ة مقابل إجراء
إصالحات داخلي����ة تقلل من طبيعته����ا الخيرية.
مثال ،في العام  ،2014وعدت حكومة نتنياهو بمنح
مستش����فى هداس����ا مبلغ  1.4مليار ش����يكل حتى
العام  ،2020مقابل قيام هداس����ا بتغيير تركيبة
مجلس إدارته ،تقليص النفقات ،تسريح موظفين،
وإخضاع محاسبته الداخلية لرقابة الحكومة .هذه
األموال ال تكفي بطبيعة الحال لسد األزمة المالية
التي تتفاقم سنويا بس����بب غالء األسعار وارتفاع
مس����توى المعيش����ة .في العام  ،2019توجه مدير
هداسا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية برسالة

استجداء ،يطالبها بعدم إيقاف التحويالت الطبية
الفلسطينية إليه في ظل رد الحكومة الفلسطينية
على الخصومات اإلسرائيلية التعسفية من أموال
()3
المقاصة.
وصل إضراب المستش����فيات ال����ى نهايته يوم
 5أيل����ول بعد أن وع����دت وزارتا المالي����ة والصحة
اإلسرائيليتان بدفع ما مجموعه  960مليون شيكل
للمستشفيات الس����بعة )4( .لكن جذور اإلشكالية،
وهي عدم قدرة مستش����فيات كبرى على الصمود
ماليا بدون دعم حكومي مس����تمر ،ل����م تنته ومن
المتوق����ع أن تبرز مجددا خط����وات احتجاجية في
المس����تقبل .مثال ،في مدينة القدس وضواحيها،
يعتبر مستش����فى هداس����ا ومستش����فى شعاري
تصي����دق م����ن أه����م المجمع����ات الطبي����ة والتي
تس����توعب الك����م األكبر م����ن المرض����ى في هذه
المنطقة .هذان المستش����فيان ما زاال يعانيان من
أزمات مالية ،ويستعدان لخوض مفاوضات جديدة
مع وزارت����ي المالية والصحة ح����ول ميزانية العام
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1يوري يلون ،المستشفيات الجماهيرية تصعد اإلضراب:
الماليين الموعودة لم يتم تحويلها ،يسرائيل هيوم27 ،
آب  .2021أنظر الرابط التاليhttps://bit.ly/3h1wB6P :
2مراق���ب الدول���ة ،وزارة الصحة (الق���دس :مكتب
مراق���ب الدول���ة )2020 ،أنظ���ر الراب���ط التال���ي:
https://bit.ly/3gWIoU0
3أدريان فلوت ،أبو مازن س���يعيد هداسا إلى دائرة
األزمة المالية ،كالكاليس���ت 22 ،آب .2019 ،أنظر
الرابط التاليhttps://bit.ly/3jJFrYA :
4انته���ى اض���راب المستش���فيات الجماهيرية:
المستش���فيات تعود الى عمله���ا المعتاد ،أخبار
قن���اة  5 ،20أيل���ول  .2021أنظر الراب���ط التالي:
.https://bit.ly/3lcQvNN

جــــديــــد «مــــدار»:
أوراق إسرائيلية  73عن «اليسار اإلسرائيلي» و«عملية السالم»
رام الله -صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات
اإلس����رائيلية -م����دار ع����دد جديد م����ن سلس����لة «أوراق
إس����رائيلية» اإللكتروني����ة الع����دد  73بعنوان «اليس����ار
اإلسرائيلي وعملية الس��ل�ام :من السالم اآلن ،إلى السالم
الحقًا ،إلى ال سالم أبدًا».
يضم هذا الع����دد ترجمة أنجزها بالل ضاهر لدراس����ة
تحليلية جديدة صدرت مؤخرًا عن «موالد -المركز لتجديد
الديمقراطية في إسرائيل» ،وحاولت أن تجيب عن سؤال:
كيف تنازل اليسار [المقصود« :اليسار الصهيوني»] عن
الج����دل السياس����ي  -األمنيّ ،
ومهد الطري����ق أمام صعود
الش����عبوية في إسرائيل؟ وهي بقلم يونتان ليفي ،طالب
دكتوراه في مركز الدراس����ات األوروبية ف����ي كلية لندن
لالقتص����اد والعلوم السياس����ية وزميل باح����ث في «مركز
م����والد» و»صندوق بي����رل كتسلنس����ون» ،وش .ي .أغمون،
طالب دكتوراه في قس����م العلوم السياس����ية والعالقات
الدولي����ة في جامعة أكس����فورد وزميل باح����ث في «مركز
موالد».
وج����اء في تقديم الترجمة ،الذي كتبه ّ
محرر السلس����لة
أنطوان شلحت ،أن كاتبي الدراسة يعتقدان ،في ما يمكن
اعتبارها بمثابة أهم خالصة يتوصالن إليها ،أن ثمة آلية
أمس����ت ثابتة في الحلبة السياس����ية اإلس����رائيلية خالل
أعوام العقد األخير فحواها ما يلي :معس����كر اليمين هو
من ّ
يحدد تخوم السياسة ومعسكر الوسط  -اليسار يسير

يـصـدر قـريـبـ ًا عــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

مــعــنــى إســرائــيــل
ْ
رابكن
يعقوب مِ .

تـرجـمـة وتقديم:
حــســن خــضــر

وراءه .وبرأيهما ،ال يوجد سبب وجيه لالعتقاد بأن االتجاه
ّ
سيتغير في المستقبل ،طالما أنه ال يوجد معسكر
الحالي
سياس����ي يجرؤ على الوقوف في وجه االنجراف العنصري
والقوم����ي ،وعل����ى القول بقام����ة منتصبة« :حت����ى هنا»!
وهذه اآللية ناجمة في قراءتهم����ا عن تحولين حدثا في
المؤسسة السياس����ية في إسرائيل في األعوام العشرين
األخيرة .من جهةُ ،
تراجع معس����كر الوس����ط  -اليسار عن
الجدل السياس����ي  -األمني وتبني رؤية اليمين وال سيما
حيال ما تس����مى بـ»عملية الس��ل�ام» .ومن الجهة الثانية،
صع����ود اليمين الش����عبوي الني����و ليبرالي الذي يس����عى
إلى تفكي����ك المؤسس����ات الديمقراطية في إس����رائيل،
ّ
ويمي����ز بين إس����رائيليين «حقيقيين»  -مؤي����دو اليمين
وإس����رائيليين «غير حقيقيين» -مؤيدو اليس����ار .ويكمن
ادعاؤهم����ا الرئيس ف����ي أن نجاح اليمين الش����عبوي في
ّ
إسرائيل مرتبط بشكل وثيق بتخلي اليسار عن المعركة
السياسية  -األمنية.
وفيما يخص «عملية السالم» اإلسرائيلية -الفلسطينية
ّ
«تحوالت
يعتقد الكاتبان أنها في ارتباطها بما يسميانه
اليس����ار» انتقلت بين ثالث����ة نماذج سياس����ية  -أمنية.
مختلف
تحليل
وكل واحد من هذه النماذج يس����تند إلى
ٍ
ٍ
للوضع في منطقة الشرق األوسط ،ويعتمد على فرضيات
أساس����ية خاصة ب����ه إزاء ما يمكن وم����ا ال يمكن عمله في
س����بيل تغيير واقع الحياة في الب��ل�اد .النموذج األول هو

«الس��ل�ام اآلن» وقد وصل إلى ذروته لدى انتخاب إسحاق
رابين رئيسًا للحكومة اإلس����رائيلية في العام  ،1992وبدأ
باالنته����اء لدى اندالع االنتفاضة الثانية في العام .2000
ّ
وترسخ إلى حد كبير
والنموذج الثاني هو «السالم الحقًا»
في العام  ،2003عندما أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية
السابق ،أريئيل شارون ،عن خطة االنفصال عن قطاع غزة
وبعض أجزاء م����ن الضفة الغربي����ة ،وانتهى لدى صعود
ّ
س����دة الحكم ،ف����ي العام ّ .2009أما
بنيامين نتنياهو إلى
النموذج الثالث فهو «ال س��ل�ام أبدًا» وبدأ في العام ،2009
وما زال اإلطار الفكري المسيطر في السياسة اإلسرائيلية
حتى يومنا هذا.
ّ
كذل����ك يوض����ح الكاتبان أن هذا االستس��ل�ام من جانب
اليسار لم يؤد فقط إلى انهياره انتخابيًا ،وإنما أعاد رسم
حدود السياسة اإلس����رائيلية؛ وهي الحدود نفسها التي
كانت في أس����اس الفكر اليميني طوال عشرات السنوات
وتتألف مما يلي .1 :السالم غير قابل للتحقيق؛  .2ال يوجد
شريك فلسطيني للسالم؛  .3المستوطنات ضرورية ألمن
إسرائيل ومن هنا فإن االحتالل [في أراضي  ]1967ضروري؛
 .4إخالء المس����توطنات غير ممكن م����ن الناحية العملية
بسبب تزايد عدد المستوطنين اإلسرائيليين في أراضي
الضفة الغربية؛  .5يجب ّ
الرد على العنف بعنف ّ
أشد منه؛
ٍ
 .6طريقة العمل الماثلة أمام إسرائيل في المدى البعيد
ليست الحل السياسي وإنما «إدارة الصراع».
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عن المسلسل التلفزيوني «أوتونوميوت» (حكم ذاتي) ..دراما النهايات اإلسرائيلية
كتبت تسنيم القاضي:
مسلس����ل «أوتونوميوت» هو مسلس����ل تلفزيوني
إسرائيلي (عمل ديس����توبي قصير) يحكي أحداث
ّ
مش����وقة ت����دور في واق����ع افتراضي
قصة درامية
لم����ا قد يؤول إلي����ه المجتمع اإلس����رائيلي في حال
تفاق����م الصراع الدين����ي -العلماني داخ����ل الدولة.
يتكون المسلس����ل من س����ت حلقات وموسم واحد،
وه����و من تألي����ف كل م����ن أوري إيل����ون ويهونتان
إندورسكي (مؤلفا مسلسل «آل شتيسيل» الشهير
المعروض على منصة الب����ث «نتفليكس») ،وإخراج
يهونتان إندورس����كي ،وإنتاج «كيش����ت» Keshet
 ،Broadcastingوق����د ت����م عرض����ه عل����ى القن����اة
اإلسرائيلية المحلية  Hot3في العام .2018
المسلسل عبارة عن عمل درامي قيامي ،باللغتين
العبري����ة والييدش����يةُ ،يحاك����ي أدب النهايات أو
الديس����توبيا ،تدور أحداثه في عالم ما بعد «الحرب
األهلية اإلس����رائيلية» ،على افت����راض حدوثها في
الع����ام  ،1989بحيث تعود األحداث لتتأزم بس����بب
معركة انت����زاع حضانة طفل����ة حريدية تعيش مع
أسرة علمانية بسبب خطأ وقع في المستشفى عند
ّ
وتتفجر األحداث بعد اختطاف الطفلة بأمر
والدتها،
من الحاخام األكب����ر .يصف الحاخام الحريدي األكبر
عملية انفص����ال «األوتونوميا» عن الدولة العلمانية
بأنها مكاف����أة من الرب ،فيقول مخاطبًا مجموعة من
الحاخامات في الدقائق األولى من بداية المسلسل:
«أخي����رًا كافأنا ال����رب بالعيش كل هذه الس����نوات
وفقًا للطريق المس����تقيم ،ووفقًا للتوراة الصحيحة،
ودون الحاج����ة إلى خي����رات الصهاين����ةُ .»..
ويتابع:
«ممنوع علينا أن ننس����ى لماذا خرجن����ا للحرب قبل
 30س����نة ،ولماذا تم قتل  13شابا وفتى حريديا في
التظاه����رات الكبيرة ،.»..كما يص����ف «األوتونوميا»
بأنها س����فينة نوح في زمن أصع����ب طوفان روحي
َّ
مر على ش����عب إسرائيل ،ويختم كلمته بأن الوحدة
مع الصهاينة مس����تحيلة .وتظهر العبارة التالية،
كإش����ارة «تحذيرية» مع بداي����ة كل حلقة« :تطورت
ّ
ٌ
ح����رب أهلية دولة
األمور بش����كل مختل����ف ،مزقت
إس����رائيل إلى قسمين :دولة علمانية عاصمتها تل
أبيب ،وحكم ذاتي حري����دي« -أوتونوميا» -عاصمته
القدس».
ّ
ٍّ
يضع هذا الخطاب المش����اهد في جو من التأهب،
لمتابعة عالقة غير مس����بوقة بي����ن طرفين ال ُيمكن
ّ
س����يما
تجاه����ل الصراع بينهما على أرض الواقع ،ال
فيما يتعلق بموضوع الجي����ش وتجنيد المتدينين
ّ
في صفوفه .ويتضح الحقًا من خالل األحداث أن قرار
التجني����د اإلجباري للحريديم ف����ي صفوف الجيش
اإلسرائيلي ،وفرض المنهاج اإلسرائيلي «العلماني»
في المعاهد الدينية« -الييش����يفوت» ،كانا السبب
الرئيس إلشعال الش����ارع بمظاهرات ّ
تطورت بشكل
عنيف ّأدى إلى سقوط العديد من القتلى ،وانتهت
بانفص����ال الحريدي����م ع����ن الدول����ة الصهيوني����ة
العلماني����ة ،وإنش����اء منطقة «حك����م ذاتي» خاصة
به����م عاصمتها القدسُ ،محاطة بجدار يفصلها عن
الدولة العلمانية ،ويش����ترط الدخول والخروج منها
الحصول على إذن خ����اص« -تصريح» ،والخضوع إلى
تفتيش دقيق.

عن الديستوبيا :من األدب
إلى األعمال السينمائية /التلفزيونية
ُيش����ير أنطوان ش����لحت بأنه ُيمك����ن اعتبار بداية
ثمانينيات القرن العش����رين بمثاب����ة فترة بدايات
«أدب النهاي����ات اإلس����رائيلي» )1( ،فف����ي مقالت����ه
المنش����ورة ف����ي الع����دد  60م����ن مجل����ة «قضاي����ا
إس����رائيلية» ،ضم����ن المح����ور الخ����اص بالتيارات
الجدي����دة في األدب اإلس����رائيلي ،يرى في مفهوم
«الديس����توبيا» أو «أدب النهايات» مفهومًا ُمعاكسًا
فقر
لفكرة اليوتوبيا؛ أي
السيء الكئيب بما فيه من ٍ
ً
عادة لإلشارة إلى مجتمع وهميّ
وظلم ،كما ُيستخدم
ٍ
موجود غالبًا في بيئة مستقبلية سيئة؛ حيث يأتي
األدب الديستوبي ُمعاكس����ًا لألدب الطوباوي الذي
مي����ز األدب ُ
ّ
المرافق لنش����وء الحرك����ة الصهيونية،
ّ
ّ
وعزز أهدافها الكولونيالية في فلسطين .يتنبأ هذا
ً
األدب عادة بنهاية مأساوية ُمفجعة لدولة إسرائيل،
ّ
التطرف الديني كما ف����ي رواية «فندق
إما بس����بب
يرمياهو» لبنيامين تموز ( ،)1984ورواية «المالئكة
قادمون» إلس����حاق بن نير ( ،)1987و»الثالث» ليشاي
سريد ()2015؛ أو بسبب السلطة العسكرية وبطشها
كما ف����ي رواية «الطريق إلى عي����ن حارود» لعاموس

كينان ( ،)1984أو بسبب الحروب بين اليمين واليسار
كما في رواية «بعد المطر» إلس����حاق بن نير (،)1979
ّ
تتنبأ
ورواي����ة « »2023ليغئال س����ارنا ( )2014التي
بإسرائيل فارغة ّ
يعمها الخراب .كما ُيمكن تصنيف
بعض األعمال السينمائية بالديستوبية مثل فيلم
()2
جيروزاليم .)2015( JeruZalem
ُ
تحاول رواي���ات «أدب النهايات» ،التي تس���اءل
ُ
الواق���ع السياس���ي اإلس���رائيلي ،أن تدخل لهجة
العت���اب والمحاس���بة لحوارها وبنيته���ا األدبية؛
فيتوق���ف بعضها عند ماهي���ة الصهيونية فكرًا
ش���كل
وممارس���ة ،فيما يأت���ي بعضها اآلخر على
ٍ
نقيض لليوتوبيا نفسهاُ ،
ويقدم نقدًا لصهيونية
األدب اليوتوب���ي .لك���ن مسلس���ل «أوتونوميوت»،
باعتب���اره امت���دادًا له���ذه الظاه���ر األدبي���ة في
الس���ينما والتلفزيون ،ال يح���اول خلق نقاش حول
طبيعة الحي���اة السياس���ية اإلس���رائيلية أو حال
الصهيونية في الوقت الراهن ،وال يتناول الصراع
الدين���ي -العلماني بطريقة ع���رض وجهتي النظر
المتناحرتي���ن ،م���ن خالل تفنيدهم���ا أو التقريب
بينهم���ا .وحت���ى إن َعرض المسلس���ل انقس���ام
ّ
الدول���ة الصهيوني���ة وتفككها نتيج���ة للصراع
ّ
وتورط األذرع الرس���مية للدولة في
األيديولوجي،
ّ
أعمال العنف ،إضافة إلى تعنتها وغطرستها؛ فإن
هذا ال ينفي حقيقة تناول اإلش���كالية األساس���ية
بش���يء من التسطيح ،من خالل اختصار
للمسلسل
ٍ
«النهج الحريدي» في ش���خص الحاخام األكبر ،وفي
جع���ل «مجتمع األوتونوميا» وش���خوصه مس���رحًا
منفردًا لألحداث؛ انعكاس���ًا لها؛ ومصدرًا للحوارات
ّ
وتعري تناقضاته.
التي تكشف عن هشاشته،

عن منطقة الحكم الذاتي الحريدي« :األوتونوميا»
تظه����ر الدولة العلمانية ومنطق����ة الحكم الذاتي
ّ
الحريدي وكأنهما عالم����ان مختلفان ،ويبدو التنقل
بينهم����ا وكأنه م����رور عب����ر الزمن؛ تعي����ش الدولة
العلماني����ة في «طبيعية» ُمفرطة ،وحداثة ملحوظة،
ُي ّ
عب����ر عنه����ا حضور الل����ون األبيض بش����كل صارخ
داخ����ل ديك����ور المن����ازل ،وفي ثيمات مؤسس����ات
ّ
ومج����رد االنتقال إلى
الدول����ة الرس����مية ومرافقها.
«األوتونومي����ا» الحريدي����ة كفي����ل بتنبي����ه حواس
المش����اهد إلى كثير من العناصر غي����ر المألوفة ،أو
المألوفة في سياقها الطبيعي ،وأقصد هنا تفاصيل
حياة اليه����ود المتديني����ن «األلت����را أرثوذوكس»؛
ً
شوارع عتيقة ذات إضاءة خافتة ليال ،بيوت قديمة
ّ
الحد األدنى من األثاث المتواضع جدًا والذي
تحوي
ّ
يبدو كأنه أحد الناجين من الحرب األهلية نفس����ها،
ّ
كل شيء لونه محايد؛ ورق الجدران ،مالبس األطفال،
وأواني المطب����خ ،والطعام ،الوقت ف����ي األوتونوميا
أيضًا يبدو ُمحايدًا كما وجوه ساكنيها .تترافق هذه
العناصر مع مش����هد الجدار ال����ذي ُيحيط بمنطقة
ّ
ٌ
تتقدمه بوابة تفتيش
ع����ال،
جدار
الحك����م الذاتي،
ٍ
ُ ّ
تنظ����م عملي����ة الدخول والخ����روج منه����ا ،وتحاول
الحفاظ عليها خالية من «التدنيس» العلماني ،ومن
ّ
ّ
ويهوديته
تش����وه حريدية المكان
أي ش����ائبة قد
الخالص����ة .يب����دو هذا الج����دار وكأنه إع����ادة إنتاج
للغيتو كمنطق����ة آمنة؛ ُيمكن لليه����ودي فيها أن
ُ
يكون نفس����ه ،وأن يعيش كما تملي عليه ش����ريعة
التوراة.
كل هذا قد يبدو طبيعي����ًا عند تصوير نمط حياة
ّ
ّ
المتشددين ،فالبساطة في العيش والتخلي
اليهود
ع����ن أي مظهر م����ن مظاهر الحي����اة العصرية هو ما
ّ
يميز نم����ط حياتهم الزاهد .ولكن المثير لالهتمام
هنا هو استخدام عدسة التصوير الصفراء /الفلتر
األصفر الذي درج اس����تخدامه ف����ي أفالم هوليوود،
ونتفليكس الحقًا ،عند التصوير في مناطق الش����رق
األوسط وبلدان «العالم الثالث»ُ .يعطي هذا المؤثر
التصويري انطباعًا غير صحي عن المكانُ ،
ويضيف
لمس����ة من القذارة والبدائية للمشهد ،على اعتبار
أنه ُم ّ
صور في بلدان خطيرة تنتش����ر فيها الجرائم
واألوبئة ،ويعكس اس����تخدامه حال����ة من التنميط،
ّ
واعترافًا ضمنيًا بتخلف ورجعية اليهودي الحريدي
ّ
المتشدد.
ّ
ُ
ويمك����ن الق����ول إن العم����ل ال يح����اول أن يص����ور
ّ
موضوعي ،ويبدو الحكم األخالقي
بشكل
األوتونوميا
ٍ
المسبق فيه واضحًا من الحلقة األولى للمسلسل.
مجتمع «األوتونوميا» كمجتمع مأزوم
يعم����ل «برويدا» ،إحدى الش����خصيات الرئيس����ة
في المسلس����ل ،في تهريب الم����واد الممنوعة من

الدخول إلى «األوتونومي����ا»؛ كاألفالم والكتب ولحم
الخنزير وغيرها ،وهو الش����خص المس����ؤول عن نقل
جثث الموتى الذي����ن يرغب ذووهم أو أولئك الذين
أفصحوا قبل موتهم عن رغبتهم في أن يتم دفنهم
ّ
المقدسة.
بحسب الشريعة اليهودية وفي المقابر
الم ّ
ينقل «برويدا» المواد «الحرام» ُ
هربة في توابيت
الموتى وتحت جثثهم ،ويقوم بتوزيعها بمشهد ال
يخلو من الس����خرية من تعاليم الشريعة اليهودية
التي ُت ّ
حرم قص����ص األطفال ،والهوات����ف الذكية،
وكتب الفلسفة التي يطلبها ،بشكل ّ
سري ،الحاخام
األكبر صاحب السلطة العليا في األوتونوميا.
ُ
تبدو الش����خوص الرئيس����ة في األوتونوميا مثقلة
بذاك����رة الحرب األهلية ،ولكنه����ا غير ُمتصالحة مع
الحال ال����ذي وصلت إليه ،وهذا يدفعها لمس����اءلة
ق����رار االنفصال وجدوى االس����تمرار فيه؛ حيث ُيبرز
مخرجا المسلسل هذا الوضع المأزوم من خالل طرح
ّ
النقاشات المتعلقة باألزمة االقتصادية في منطقة
بشكل مس����تمر ،إضافة إلى التركيز
الحكم الذاتي
ٍ
على التناقضات ومش����اكل الفس����اد ،والصراع بين
ّ
التمس����ك بتعاليم الش����ريعة اليهودية
الرغبة في
الت����ي ُت ّ
عد قانون����ًا إلزاميًا ،وبين ع����دم القدرة على
كب����ح ِجم����اح الرغبات البش����رية البدائي����ة؛ كقراءة
بعض الكتب ،أو س����ماع أنواع ّ
معينة من الموسيقى
الممنوع����ة .وال يخل����و األمر من تصوي����ر الحكم في
األوتونومي����ا ُ
كحكم فاس����د ،يس����تخدم الس����لطة
ألهداف سياسية وشخصية ،ويدفع بالنظام القائم
إلى االنهيار شيئًا فشيئًا.

العودة إلى النهاية من جديد
هل يشير المسلسل إلى أي تهديد وجودي؟ ليس
ُ
تمامًا؛ فالدولة الصهيونية استطاعت أن تدير األمور
بش����كل جيد حتى بعد انفص����ال الحريديم ،ويبدو
ٍ
أنه����ا ّ
توصلت إلى صيغة إداري����ة ُيمكن من خاللها
إدارة العالقات المشتركة بينها وبين األوتونوميا،
َ ْ
ّ
الضم مطروحًا وقيد النقاش،
وأبقت موضوع إع����ادة
ُ
كما أنها لم تبد أي ّ
تردد في العودة لقرار التجنيد
ِ
اإلجباري فور إعادة ّ
ّ
ضم األوتونوميا مما يوحي بحزم
في الرؤية والقرار .أما فيما يتعلق بالفلسطينيين،
بش����كل ش����به كامل ،ولم
فق����د تم تجاوز وجودهم
ٍ
لاّ
يت����م الحديث عنهم إ عندم����ا احتاج «برويدا» إلى
ُ
المساعدة لعبور الحدود ّ
البرية لألردن ،حيث اضطر
إلى االس����تعانة بأحد الفلس����طينيين من «منطقة
ْ
الحكم الذاتي الفلسطيني» ،والتي بدت على حالها
ُ ّ
ُمحاطة بالجدار العازل والحواجز العسكرية ،ومغطاة
بأعالم الفصائل الفلسطينية ،ولم يتم الحديث عن
ّ
أي تهدي����د قد ُيش����كله الفلس����طينيون ،وال عن أي
شكل من أش����كال «الصراع» معهم .وأعتقد هنا أن
تجاوز وجود الفلس����طيني ما هو إال تعبير عن القلق
ولكن بصورة أخرى؛ فكيف ُيمكن احتمال سيناريو
ّ
يحمل حربًا أهلية إس����رائيلية دامية ،وحربًا يشنها
ّ
الفلس����طينيون في الوقت ذاته ،إن هذا أس����وأ مما
يريد كاتبا المسلسل ومخرجه تصويره.
ً
الغريب فعال هو عدم تطرق المسلس����ل إلى تيار
الحردلي����م (التي����ار الديني القوم����ي)؛ وهم يهود
ّ
ّ
تشددهم ،ومع
متدينون ُيش����بهون الحريديم في
ذلك فه����م يحملون وجهة نظ����ر صهيونية تمامًا؛
إذ يلتحق����ون بالخدم����ة العس����كرية ف����ي الجيش،
ولهم ُمس����اهمات ّ
عدة في خدمة الدولة والمجتمع
اإلس����رائيليين ،ويرون في الدولة اإلسرائيلية قيمة
دينية .يتجاهل المسلس����ل وجودهم بشكل كامل،
عل����ى الرغم من بروزهم في الس����نوات األخيرة على
المس����توى القوم����ي اإلس����رائيلي )3( .بش����كل عام،
المسلسل ال يأتي على ِذكر أي من التيارات الحريدية
ّ
()4
المختلفة،
ويصور الحريدية كأنها كتلة واحدة.
لكن ،قد يغفر للمسلسل تجاوزه للحردليم وغيرهم
م����ن التي����ارات الدينية انتم����اؤه لدرام����ا الخيال،
ومحاولته إضافة س����وداوية تخدم حبكة النص ،من
خالل توفير العوامل المالئمة لخلق تجاذب علماني
ً
دين����ي حقيقي ،يمكن����ه فعال أن ي����ؤدي إلى حرب
ّ
أهلية تكون نتائجها بهذا التطرف.
«الخالص» وإعادة إنتاج المنفى
ُيعيد ه����ذا العمل الدرامي الذي يقع ضمن «دراما
النهايات» أو أعمال الديس����توبيا ،إنت����اج النهاية
ّ
ً
مرة أخ����رى بدال من التوقف عنده����ا أو إيجاد مخرج
يمن����ع حدوثها أو ُي ّ
صحح مس����ارها ،ويحاول س����رد
قصة نهاية أس����طورة إس����رائيل كدولة «يهودية
وديمقراطية» ،أو عكسها من خالل تسارع األحداث

يـصـدر قـريـبـ ًا عــن

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

قـرارات المحكمـة العليـا اإلسرائيلية
بشأن األراضي الفلسطينية المحتلة
()1967
ســوســن زهـــر

ملصق المسلسل.

والش����يقة ،أو محوها في لحظة إعادة ّ
ّ
ضم
الدرامية
لاّ
األوتونوميا .إ أن المش����هد األخير للمسلسل يبدو
وكأنه وقوع بالفخ من جديد ،وكأن الصراع العلماني-
لاّ
الديني ص����راع ال نهاية له ،ولن ينتهي إ إن ابتلع
نفس����ه ومعه إسرائيل كدولة ،أو اليهود كشعب ،أو
الصهيونية كفكرة.
ّ
ف����ي اللحظة التي تتأزم فيها أحداث المسلس����ل
إلى ّ
حد يقترب من نهاية األوتونوميا ،بعد تصويت
مجل����س الحاخامات لصالح إع����ادة االنضمام للدولة
ّ
العلمانية من جدي����د ،يتخذ الحاخ����ام األكبر قرارًا
صادما «بالع����ودة» إلى مدينة «كريتس» األوكرانية
ليحم����ي يهوديته من التدني����س .يبدو قراره هذا،
ق����رارًا خالصي����ًا ذا طابع فردي ،أو بعب����ارة أخرى إنه
ُيعي����د موضع����ة «ت����وراة إس����رائيل» لتصبح رأس
الهرم الخالصي يليها االنس����ان اليه����ودي /الفرد
اليهودي ثم األرض .وهو بذلك يزيح المكانة التي
منحها المش����روع الصهيوني (كمش����روع خالصي)
لـ «أرض إس����رائيل» التي اكتس����بت أهمية إضافية
بعد احتالل فلس����طين بشكل كامل في العام ،1967
بحيث أصبحت فكرة «أرض إسرائيل» أقرب للحقيقة
والواق����ع .وتبدو إس����رائيل ف����ي المش����هد األخير
من المسلس����ل وكأنه����ا كارثة أخ����رى يهرب منها
اليهودي الحريدي إلى الشتات.
ينتهي المسلسل بإعادة ّ
ضم األوتونوميا للدولة
العلماني����ة من جديد ،وقيام الش����رطة العس����كرية
بتأمين تجنيد  40ألف حريدي كخطوة أولية للضم،
وف����ي عودة لمش����اهد العنف مرة أخ����رى ،بالتزامن
ّ
يتوعد الحريديم
م����ع خلفية صوتية لبيان رس����مي
بمواجهتهم بحزم ،من أجل «إصالح الخطأ التاريخي
ال����ذي ّ
تحم����ل في����ه المجتم����ع العلمان����ي عبئهم
كـأقلية» ،متوعدًا باس����تخدام القوة إلجبارهم على
االنضمام للجيش ،وأنه ل����ن يكون أمامهم أي خيار
آخر هذه المرة.
في «أوتونوميوت» يخش����ى اليهودي من نفس����ه،
ومن ذاته ما قبل الصهيونية ،ولذلك ،تأتي النهاية

على ش����كل عودة للمنف����ى ،أو محاول����ة نفي /محو
المتدين ُ
ّ
المنغلق والضعيف،
اليهودي الحري����دي،
الذي يخش����ى الصهيون����ي العلماني م����ن العودة
إلي����ه .األوتونومي����ا هنا وما تحمله م����ن تناقضات،
ً
س����واء على صعيد ش����خصية اليه����ودي الحريدي
المأزومة بش����كل واضح ،أو على صعيد نمط الحياة
«الغيتوي» ،هي أس����وأ س����يناريو قيامي قد ُيصيب
المشروع الصهيوني ،بالمقابل فإن إجبار اليهودي
ّ
الحري����دي عل����ى التخلي ع����ن «يهوديت����ه» لصالح
المشروع الصهيوني هو أسوأ ما قد يصيبه ،وبهذا
يختار الحري����دي المنفى خالصًا له ،وتمضي الدولة
الصهيوني����ة في إلغاء اليهودي الحريدي ،باعتباره
انعكاس����ًا للمنف����ى ،ومعيقًا الس����تمرار المش����روع
الصهيوني ،وبذا يكون خالصها.

(هــوامــش)
1 .1أنطوان شلحت“ ،أدب النهايات اإلسرائيلي -البدايات
والصيرورة” ،قضايا إسرائيلية ،عدد .)2015( 60
2 .2مرح خليف���ة ،ونبيه بش���ير“ .النهايات :الهوس
القيام���ي األلف���ي لديت���ر تس���مرلنغ” ،قضاي���ا
إسرائيلية ،عدد .)2016( 63
3 .3للمزيد حول الحردليم أنظر/ي:
ِّ
“الحردلية ،تاري���خ ،أيديولوجيا وحضور” :كتاب
مدار،
ً
جديد يتن���اول أكثر المجموعات راديكالية في مجتمع
المتش���ددين الدينيين -القوميين اليهود ،المش���هد
اإلس���رائيلي ،14.12.2020 ،المرك���ز الفلس���طيني
للدراس���ات اإلس���رائيلية “م���دار”https://bit. ،
.ly/2WAcpBK
4 .4للمزي���د ح���ول التي���ارات الحريدي���ة يمك���ن
الع���ودة لتقرير خاص أعده مرك���ز مدار بعنوان:
“اليه���ود الحريدي���م خلفيته���م وتياراته���م
ومواقفه���م الدينية والدنيويـة” ،تقارير خاصة،
.https://bit.ly/3mOkFZO ،23.04.2012
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ّ
تقرير إسرائيلي رسمي :ازدياد انبعاث المواد التي يشتبه في تسببها بأمراض السرطان بنسبة %14
حرق النفايات وانبعاثات المصانع يتصدران أسباب التلوث ُ
المسرطن في إسرائيل.

كتب هشام نفاع:
ّ
س���لمت وزارة حماي���ة البيئة لجن���ة الداخلية وحماية
البيئة في الكنيست اإلسرائيلي قبل أسبوع تقريرًا حول
سجل انبعاث ونقل الملوثات إلى البيئة بموجب القانون،
يتضح فيه أن الزيادة في انبعاث المواد المش���بوهة في
التس���بب بأمراض الس���رطان قد بلغت  .%14وأهم مصدر
انبعاث له���ذه المواد مصانع صلب وف���والذ في الجنوب
والنقب وزي���ادة التصنيع في معامل األس���فلت .كما أن
حوالى ثلثي االنبعاثات المس���ببة للس���رطان أو المشتبه
في كونها مسرطنة في إس���رائيل في العام  2020كانت
بس���بب الحرق غير القانوني للنفايات ،وخاصة النفايات
المنزلية.
وأشارت وزيرة ش���ؤون البيئة تمار زاندبرغ إلى أن أزمة
المناخ تتجل���ى بالتكلفة الخارجية لتلويث البيئة والتي
ُت َّ
قدر بمليارات الشواكل .ونشرت الوزارة يوم 30.8.2021
هذا التقرير السنوي الجديد ،وهو الثامن ،ويشمل حوالى
 570مصنعًا ومصلحة ذات تأثير بارز على البيئة .ومثله
مثل التقارير الس���نوية السابقة ،يش���مل معطيات عن
ّ
الملوثة إلى الهواء والبحر واألرض وموارد
انبعاث المواد
المياه.
ع���ادة ما تحوي البيان���ات التي تنش���رها وزارة حماية
البيئ���ة ،في موقع الوزارة ،المعطي���ات باألرقام والخارطة
الجغرافي���ة التي تتيح بحث المعلوم���ات عن كل مصنع
ومصلحة يجب عليها تقديم تقرير سنوي للوزارة بسبب
ضلوعها في التلويث .وتق���ول :يتيح التطبيق المتقدم
ّ
المادة
القي���ام بتحلي���ل المعطي���ات والبيانات حس���ب
ِّ
الملوثة ومصدر التلويث والقيام بالمقارنة بين معطيات
السنوات.
تعدد الوزارة أهداف سجل االنبعاث والنقل إلى البيئة
كالتالي :المس���اعدة في إج���راءات الرقابة على المصانع
والمصال���ح ،تحدي���د قاعدة معلومات في وضع سياس���ة
الوزارة لحماية البيئة ،زيادة شفافية المعلومات البيئية
في إس���رائيل ،المقارن���ة بين ظروف حماي���ة البيئة في
دول منظم���ة التع���اون االقتصادي والتنمي���ة ،حيث أن
قاعدة س���جل االنبعاث والنقل إل���ى البيئة وكيفية جمع
المعلومات في هذه الدول متشابهة بالنظام اإلسرائيلي.

أهم نتائج سجل انبعاث ونقل ّ
الملوثات إلى البيئة 2020
المواد المش���بوهة كمواد مس���رطنة :بلغت الزيادة في
انبعاث المواد المشبوهة في التسبب بأمراض السرطان
 .%14أه���م مصدر انبع���اث لهذه الم���واد مصانع صلب
وفوالذ في الجنوب والنق���ب وزيادة التصنيع في معامل
األس���فلت .حوالى ثلثي االنبعاثات المسببة للسرطان أو
المش���تبه في كونها مس���رطنة في إس���رائيل في العام
 2020كانت بسبب الحرق غير القانوني للنفايات ،وخاصة

النفايات المنزلية.
الم���واد العضوية المتطايرة بدون الميثان :زاد انبعاث
المواد العضوي���ة المتطايرة بدون الميثان بنس���بة %4
وخاصة بس���بب زي���ادة التصنيع في مجال الفوس���فات
واألسمدة الكيماوية.
غ���ازات الدفيئة :انخفض انبعاث غ���ازات الدفيئة في
إس���رائيل بنس���بة  %3نتيجة تخفيض استخدام الفحم
في توليد الكهرب���اء وتأثير أزمة وباء كورونا على تقليل
استهالك الكهرباء.
أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت :تأثرت النتائج
في هذا المجال بتخفيض النش���اط االقتصادي بس���بب
جائح���ة في���روس كورون���ا وتخفيض الطل���ب لمنتجات
الوقود وتخفيض نشاط مجمع مصفاة النفط بنسبة %15
وتخفيض بنس���بة حوالى  %20في نش���اط معامل تكرير
البترول.
التكلف���ة الخارجية الناجمة عن االنبع���اث إلى الهواء:
وصلت التكلف���ة الخارجية إلى  12.9مليار ش���يكل حيث
كانت  7.7مليار شيكل بسبب انبعاث غازات الدفيئة ،أي
هناك انخفاض بنس���بة  %5.7من التكلفة الخارجية عما
هي في العام .2019
المازوت :انخفض استهالك المازوت بنسبة  %25خالل
العام  2020حيث انخفض اس���تخدام هذا النوع من زيت
النفط منذ العام  2012بنسبة .%91
ّ
جزئي���ًا بانخفاض النش���اط
تأث���رت ه���ذه المعطيات
االقتص���ادي في إث���ر جائحة في���روس كورونا :تخفيض
استهالك الكهرباء ،تخفيض الطلب على منتجات النفط
وإنتاج منتجات النفط بنس���بة حوال���ى  %15في مصفاة
حيف���ا وحوال���ى  %20في مصف���اة أس���دود ،ولكن بعض
االنخفاض ناجم ع���ن خطوات لتخفيض االنبعاث .وتقدر
الجهات المهنية بأنه من الصعب عزل هذين الس���ببين
ولكن ال شك أن االنخفاض طرأ بغض النظر عن الجائحة.

تغيرات سلبية وأخرى إيجابية
في انبعاث الملوثات إلى الهواء
انخفض خالل العام  2020انبعاث بعض المواد الملوثة
إلى الهواء بنس���بة  %18 - %7وفي بع���ض المواد ازداد
االنبع���اث بنس���بة  %14 - %4مقارنة بالع���ام  .2019خالل
األع���وام  2020 - 2012طرأ انخفاض بنس���بة وصلت حتى
 %82ف���ي انبعاث ملوثات إل���ى الهواء ف���ي إثر تطبيق
الش���روط الصارمة في ترخي���ص االنبعاث إل���ى الهواء،
ونتيج���ة لزيادة اس���تخدام الغاز الطبيع���ي وتخفيض
استخدام الفحم في توليد الكهرباء.
أم���ا انبعاث أكاس���يد النيتروجي���ن فبالرغم من بعض
التخفي���ض الذي طرأ مع مرور الس���نين ،م���ا زال انبعاث
َ
أكاس���يد النيتروجين في إس���رائيل ضعف���ي االنبعاث
ّ
المس���جل في دول في االتحاد األوروبيّ ،
خاصة من محطة

تولي���د الكهرباء في الخضيرة التي م���ا زال يعمل فيها
عدد من الوحدات بدون منش���آت متخصصة في تخفيض
انبعاث أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت.
زادت كمي���ات الم���واد المش���بوهة أو المعروف���ة
بتأثيرها على ّ
تطور أمراض الس���رطان بنس���بة %14
مقارنة بالعام  2019وخاصة في مصانع للكيماويات
المختلفة ،منها السماد .وعثرت وزارة حماية البيئة
ف���ي بعضها على انبع���اث غ���ازات البنزين .مصادر
أخرى لزيادة المواد المتس���ببة في الس���رطان كانت
معامل األس���فلت نتيج���ة زيادة التصني���ع ،وموقع
طمر النفايات «غاني هداس» نتيجة القيام بتحليل
الفورماهي���د ف���ي مختبر معتمد ومرخ���ص .وتقول
الوزارة إنها طالبت هذه المعامل بتقديم مخططات
لتخفيض انبعاث المواد الخطرة.
يش���ير التقرير بين التغيرات اإليجابي���ة إلى أنه منذ
الع���ام  2012طرأ ف���ي خليج حيفا انخف���اض على انبعاث
الم���واد الخطرة إلى الهواء بنس���بة تت���راوح ما بين %44
و .%95وتأث���رًا بجائحة فيروس كورونا انخفض في 2020
الطلب على منتجات النفط وبالتالي انخفض اإلنتاج في
مصفاة النفط في خليج حيفا بنس���بة  %15وطرأ انخفاض
بنفس النسبة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد
الكبري���ت والمواد العضوي���ة المتطايرة غي���ر الميثان.
كذلك ،فإغالق مصنع «ش���يمن» في حيف���ا أثر هو اآلخر
عل���ى االنخفاض في انبعاث هذه المواد .ولكن في محطة
توليد الكهرباء في حيفا زاد بنسبة  %10انبعاث أكاسيد
النيتروجين ف���ي إثر زيادة االنبعاث ف���ي هذه المحطة
بنسبة .%19
كان مص���در التخفيض بنس���بة  %11في انبعاث المواد
العضوية المتطايرة في مصف���اة النفط في خليج حيفا
ه���و تخفي���ض االنبعاث م���ن الخزانات في إث���ر تركيب
المنش���آت لإلغ�ل�اق المحك���م وتخفي���ض االنبعاث من
المداخن بعد تركيب منشآت غسل الغاز .مع ذلك ،زادت
المواد المس���رطنة المنبعثة من المصانع بنسبة  %2رغم
انخفاض اإلنتاج في مصف���اة النفط وذلك نتيجة زيادة
انبعاث كل من البنزين والفورمادهيد وإثيل -بنزين.
ارتباط���ًا بالمحروق���ات ،يش���ير التقري���ر إل���ى أنه في
العام  2020انخفض اس���تهالك الم���ازوت في المصانع
خضوعا لقانون س���جل االنبعاث والنقل إلى البيئة حيث
أوقف  13مصنعًا اس���تخدام المازوت ف���ي عملها ،منها:
نيلي���ت ،ش���يمن ،مصنع اإلس���منت هار ط���وف ،مصنع
منتجات الحلي���ب تنوفا في رحوفوت ،مصنع دش���انيم،
مصنع بالنتيكس .وعمومًا ،انخفض اس���تخدام المازوت
منذ العام  2012بنس���بة  .%91وانخفض اس���تخدام الغاز
الطبيعي بنس���بة  %2نتيجة انخفاض اإلنتاج في مصفاة
النفط في حيفا وفي أس���دود .وهذا في وقت ازداد خالله
ّ
العام  2012بنسبة .%186
استخدام الغاز الطبيعي منذ

التكلفة الخارجية النبعاث المواد الملوثة إلى الهواء
مجمل التكلفة الخارجية الناجمة عن انبعاث الملوثات
إلى اله���واء من جميع المصانع الخاضعة لقانون س���جل
االنبعاث والنق���ل إلى البيئة ف���ي  ،2020كان  12.9مليار
شيكل بما فيها  7.7مليار بسبب انبعاث غازات الدفيئة.
مقارنة بالع���ام  2019طرأ انخفاض بنس���بة 700 - %5.7
مليون ش���يكل ،نتيج���ة تخفيض اس���تخدام الفحم في
محط���ة الكهرباء في الخضيرة ومحطة أش���كلون ،وإغالق
مصنع فينيتسيا في نوف هجليل ،ووقف إنتاج اإلسمنت
في بيت شيمش.
من ناحية أخرى ،يرى التقرير األخير للهيئة الحكومية
الدولي���ة المعني���ة بتغير المن���اخ في غ���از الميثان أنه
المس���ؤول األه���م ف���ي احت���رار العالم .معن���ى ذلك أن
تخفيض ثاني أكس���يد الكربون ال يكفي لوقف االحترار.
وتشير معطيات س���جل االنبعاث والنقل إلى البيئة إلى
ّ
أن انبعاث غازات الدفيئة في إس���رائيل انخفض بنسبة
 %3بينما خالل الس���نوات الخمس السابقة كان متوسط
الزيادة بنس���بة  .%2.2ولكن نسبة انبعاث الميثان للفرد
في إس���رائيل 1.3 :طن للفرد بينما متوسط االنبعاث في
ّ
أرجاء العال���م  1.07طن للفرد وفي االتحاد األوروبي 0.89
طن للفرد (معطيات البنك العالمي).
وتضي���ف بيان���ات وزارة حماي���ة البيئ���ة إل���ى أنه قد
ينبعث الميثان في كل مرحلة من مراحل استخراج الغاز
الطبيعي ونقلها .وتدعي أنه يج���ري ّ
حاليًا رصد انبعاث
الميثان من خالل الكاميرات البصرية وعينات الهواء في
منص���ة لفياتان ومنصة تمار الس���تخراج الغاز في البحر
المتوسط ،ولكن ال رصد في األنابيب لنقل الغاز في البحر
والب���ر .وزارة حماي���ة البيئة تقول إنها ت���درس إمكانية
توسيع المطالبة برصد تس���ربات الغاز في خطوط النقل
وفي المنشآت لتخفيض الضغط في إطار صالحياتها.
أعلنت س���لطة الغاز عن تسجيل فرق طفيف بين كمية
التمديد وكمية االس���تهالك بس���بب فوارق في إجراءات
التمديد والتوزيع للغاز .لكن هذه الكمية تساوي حوالى
 %15من الميثان المنبعث في إسرائيل وحوالى  %1.3من
انبعاث الغازات الملوثة .موقف س���لطة الغاز أن خسارة
الغاز تس���اوي  %0.002فق���ط من كمية االس���تخراج أي
حوالى  200طن فيما يس���اوي  %0.08من مجمل الميثان
المنبعث في إسرائيل وحوالى  %0.007من مجمل غازات
الدفيئة .وأعلنت وزارة حماية البيئة أن المعلومات واردة
في تقرير لشركة نقل الغاز لم تدرسه بعد.
للتوضيح ،ف���إن الميثان م���ن غازات الدفيئ���ة القوية
للغاية ،وهو مسؤول عن حوالى  30في المئة من االحترار
منذ حقبة م���ا قبل العص���ر الصناعي .وتؤكد الدراس���ة
س���بب الحاجة الماس���ة التخاذ إجراءات دولية ،حيث إن
انبعاثات الميثان التي يتس���بب فيها اإلنس���ان تتزايد
بوتيرة أس���رع من أي وقت مضى منذ بدء تس���جيلها في
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البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

الثمانينيات من القرن الماضي .ووجدت دراسة تدعمها
ُ
األمم المتحدة نش���رت في أيار الفائت أنه يمكن تقليل
انبعاثات الميثان الناتجة عن األنش���طة البشرية بنسبة
تص���ل إلى  45في المئة هذا العقد ،وبالتالي المس���اعدة
في الحفاظ على هدف  1.5درجة مئوية بما يتماش���ى مع
اتفاق باريس للمناخ.

ّ
العديد من القرارات لم تنفذ
والكثير من األهداف لم تتحقق
َّ
المطهرة ،التي أعيد
ازدادت كميات األمالح في المياه
تدويرها لالس���تخدام ،في  2020بنس���بة  %10وبنس���بة
متراكمة بلغت  %19من���ذ  .2016مصدر الزيادة هو كثرة
األمطار في الس���نوات األخيرة التي دفعت بسلطة المياه
إلى ض���خ مياه بحيرة طبري���ا كثيرة الملوح���ة إلى نظام
المياه القطري .تخفي���ض الملوثات في الصرف الصحي
الصناعي الذي يصل المعاه���د لتنقية الصرف الصحي
يصل إل���ى  %36حتى  %85منذ الع���ام  2012وذلك رغم
الزيادة بنسبة  %7من المصانع التي تقدم التقارير.
وفق���ًا لبيانات الوزارة ،انخفضت كمي���ات إعادة تدوير
النفاي���ات البلدي���ة ف���ي  2020بنس���بة ( %1.3تقاري���ر
المحط���ات االنتقالية ،ال مجمل النفاي���ات المختلطة في
إس���رائيل) وذلك بعد إغالق المحط���ة االنتقالية عمير -
الشركة لتدوير النفايات وتقليم األشجار .في العام 2021
تم افتتاح منشأة لفرز النفايات في العفولة وذلك بدعم
مالي من وزارة حماية البيئة .وأقيمت منش���أتان أخريان
لفرز النفايات ،وفي الس���نوات الث�ل�اث المقبلة يتم فتح
منشآت إضافية.
تبدو القرارات الحكومية األخيرة إيجابية في توجهها
ومضمونه���ا ،ولكن يبقى الس���ؤال طبعا ف���ي تطبيقها.
فالتاريخ القريب يش���ير إل���ى أن العديد م���ن القرارات
ّ
لم تنف���ذ والكثير من األهداف لم تتحق���ق .ففي العام
 ،2010نش���رت وزارة البنى التحتية ،الطاقة وموارد المياه
اإلس���رائيلية ،ورقة وضعت فيها هدفًا أنه بحلول العام
 ،2020س���تصل نسبة اس���تهالك الطاقة المستغلة من
مصادر متج���ددة إلى  %10من مجم���ل الطاقة التي يتم
إنتاجها في إس���رائيل .لكن األرقام م���ا زالت بعيدة عن
الهدف.
للمقارنة ،كما نقل موقع  i24اإلخباري اإلسرائيلي :بحسب
تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،تعتبر الصين،
التي كانت في الماضي ملوث���ة جدًا ،رائدة مجال الطاقة
المتجددة ،في حي���ن أن الواليات المتحدة تحتل المركز
الثاني .والدنمارك – دولة مساحتها وعدد سكانها قريب
من إسرائيل– أنتجت أكثر من  7000ميغاواط من الطاقة
المتجددة في العام  .2015أما إس���رائيل فقد انتجت أقل
من  800ميغاواط من مصادر طاقة متجددة –  %2.6فقط
من مجمل استهالك الكهرباء فيها.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

