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للعام الثاني على التوالي ،تراجع النمو السكاني
فــــــي إســرائـــيـــل بسـبــب جائحــــة كــورونـــا!

كتب برهوم جرايسي:
سجل النمو الس����كاني في إس����رائيل في العام المنصرم  2021ارتفاعا بنسبة
 ،%1.7وهي نسبة يتم تسجيلها للعام الثاني على التوالي .وحسب التقديرات،
فإن هذا يعد تراجعا ،مقارنة بالس����نوات الس����ابقة ،يعود باألساس إلى جائحة
كورونا ،التي انعكس����ت في تراجع أعداد الموالي����د ،خاصة في العام  ،2020رغم
ارتفاعه����ا بقليل في العام الماضي ،إذ أن الرافد اآلخر للنمو الس����كاني ،الهجرة
إلسرائيل ،بقي تقريبا على حاله بالمعدل العددي ،ونسبة عالية من المهاجرين
ه����م عمليا أصحاب مواطنة عائ����دون ،أيضا بفعل الجائحة .وهذه اس����تنتاجات
تبينت ف����ي المقارنات التي أجريناها للتقرير الس����نوي لتعداد الس����كان ،في
السنوات الست األخيرة.
وقال تقرير مكتب اإلحصاء المركزي الحكومي إن عدد الس����كان في إس����رائيل
بلغ مع نهاية  2021حوالي  9.45مليون نس����مة ،وهذا يش����مل الفلسطينيين في
القدس الش����رقية المحتلة منذ العام  ،1967والس����وريين في مرتفعات الجوالن
المحتل .وم����ن دون هاتين المنطقتين ،اللتين يت����م دمجهما في اإلحصائيات
بفعل الضم االحتاللي ،فإن تعداد الس����كان حوالي  9.1مليون نسمة ،من بينهم
 1.654مليون نسمة من فلسطينيي الداخل ،من دون القدس والجوالن ،وبهذا هم
يشكلون ما يالمس نسبة .%18.1
وفي تفاصيل العام المنتهي  ،2021فإن عدد اليهود بلغ  6.982مليون نس���مة،
في حين أن  472ألف نس���مة تم إدراجهم تحت بند «آخ���رون» ،وهم بغالبيتهم
الس���احقة من اليهود الذين ال تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم ،ولكنهم
يمارس���ون حياتهم كيهود ،والباقي بغالبيتهم مسيحيون من عائالت يهودية
مهاجرة ،ويقدر عددهم بأكثر من  55ألف نسمة .وارتفعت أعداد من هم في إطار
«آخرون» ،في السنوات القليلة األخيرة ،بفعل استقدام آالف من أثيوبيا ،بناء على
طلب عائالتهم أو أبناء عائالتهم من اليهود ،بموجب قانون الهجرة اإلسرائيلي.
ونقرأ أن عدد المواليد في إس����رائيل كان  184ألف طفل ،وهذا يشمل القدس
والج����والن ،م����ن ضمنهم أقل م����ن  135800طفل يه����ودي ،و 43050طفال عربيا،
وحوالي  5120طفال ممن هم مدرجون في بند «آخرون» .وبلغ عدد الوفيات حوالي
 51ألف ش����خص ،وارتفعت نسبة الوفيات في العام الماضي من معدل  5.1وفاة
لكل ألف مواطن ،بين العامين  2017و ،2019إلى معدل  5.4وفاة لكل ألف مواطن
في الع����ام الماضي  ،2021الذي كان من ضمن المتوفي����ن فيه  4800وفاة بفعل
اإلصابة بفيروس كورونا.
ويقول التقرير إن عدد المهاجرين إلى إس����رائيل ف����ي العام الماضي  25ألف
نسمة ،بضمنهم عائدون بعد أن غادروا البالد لمدة أكثر من عام ،وتم احتسابهم
في بند مهاجرين س����ابقا من إس����رائيل .من بين هؤالء قراب����ة  2500عربي ،وهم
بغالبيتهم الس����احقة ،وحس����ب التقديرات ،طالب جامعات درس����وا في الخارج،
وإضافة إلى  25ألف مهاجر إلى إسرائيل ،يوجد  9آالف مهاجر في بند «آخرون».
ويش����ير التقرير إلى أن����ه في العام الماض����ي غادر البالد  7500ش����خص ،مع
توجهات للبقاء ألكثر من عام خارج البالد ،وهذا يحسب كهجرة .وحسب تقارير
س����ابقة ،في العالم ما بين  700ألف إلى  800ألف ش����خص من حملة الجنس����ية
اإلس����رائيلية ويقيمون بش����كل ثابت خارج إس����رائيل ،إذ أن القانون ال يلزمهم
بالتنازل عن هويتهم اإلسرائيلية ،ولكن بعد غياب ستة أشهر يفقدون حقوقا
اجتماعي����ا ،بضمنها التأمين الصحي ،ومخصص����ات اجتماعية ،مثل مخصصات
األوالد ،ومخصصات الشيخوخة .وفي السنوات القليلة األخيرة ،بادرت السلطات
اإلسرائيلية للبحث عن حملة الجنسية اإلسرائيلية ،وعن مقيمين في الخارج منذ
عشرات السنين ،وانقطع اتصالهم بالبالد ،وظهر في السجل السكاني أن قسما
منهم بلغ أعمارا متقدمة جدا ،ومنهم من تجاوز المئة ،والغرض من ذلك المسح
معرفة مصير هؤالء ،إذا ما يزالون على قيد الحياة ،وقد تم ش����طب عشرات آالف
األسماء من السجل ،حسب ما نشر سابقا.

أعداد سكان القدس والجوالن
بحس����ب تقرير مكت����ب اإلحص����اء المركزي ،من أص����ل اإلحصائية الرس����مية
المعلنة 9.45 -مليون نسمة ،يوجد  1.995مليون عربي ،وهم يشكلون نسبة ،%21
وهذا كما ذكر يش����مل القدس والجوالن ،وفي حس����ابات ،تس����تند لإلحصائيات
اإلس����رائيلية ،في هاتين المنطقتين 350 ،ألف نسمة من غير المجنسين328 ،
ألفا في القدس المحتلة ،و 22ألفا في مرتفعات الجوالن السوري المحتل .وحسب
إحصائيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي ،حت����ى نهاية العام  2021كان

في القدس  364ألف فلسطيني .وبحسب تقديرات تعتمد على عدة تقارير ،في
القدس قرابة  36ألف فلس����طيني ممن يحملون الجنسية اإلسرائيلية الكاملة.
وحوال����ي  26ألفا منه����م هم ممن طلبوا وحصلوا على الجنس����ية الكاملة على مر
الس����نين ،بينما  10آالف شخص هم أساس����ا من أبناء الشطر الغربي لقرية بيت
صفافا ،الذي هو تحت الس����لطة اإلسرائيلية منذ العام  ،1948وباتت القرية جزءا
من الق����دس ،بموجب قرارات الحكومة اإلس����رائيلية بعد العام  1967بتوس����يع
نطاق القدس ،وضم العديد من القرى الفلس����طينية إلى نطاق المدينة .والباقي
هم من فلس����طينيي الداخل الذين انتقلوا للسكن في القدس في إطار الهجرة
الداخلية .ما يعني أن عدد الفلسطينيين في القدس غير المجنسين بالجنسية
اإلس����رائيلية  328ألف نس����مة .ونؤكد مجددا أن هذه االحصائيات إسرائيلية،
تدخل في التقرير الرس����مي ،في حين أنه قد تكون ثمة إحصائيات فلسطينية
أخرى ،تشير إلى عدد أكبر للفلسطينيين في القدس.
وفي ما يتعلق بالجوالن السوري المحتل ،واستنادا إلحصائيات مكتب اإلحصاء
المركزي اإلس����رائيلي ،فإن في القرى الس����ورية الخمس أق����ل بقليل من  27ألف
نس����مة 26870 ،نسمة ،بنسبة تكاثر سنوية في حدود  ،%1ولكن من بين هؤالء،
وحس����ب التقديرات ،حوالي  5140ش����خصا حاصلون على المواطنة اإلسرائيلية
الكاملة ،من بينهم  2255شخصا في قرية الغجر ،الواقعة على الحدود السورية-
اللبنانية ،وبعد العام  ،1967باتت في مثلث يش����ارك فيه االحتالل اإلس����رائيلي،
ونسبة التجنيس فيها  ،%83مقابل  %12في القرى العربية األربع األخرى ،مجدل
شمس ،مسعدة ،بقعاثا ،وعين قينيا.
وتوصلنا إلى أعداد المجنس����ين اس����تنادا إلى أعداد ذوي حق االقتراع في كل
واحدة من القرى السورية الخمس في انتخابات آذار  ،2021وبعد األخذ بالحسبان
من هم دون سن  18عاما من أبناء المجنسين ،بنسبة  %25من المجنسين ،استنادا
لنس����بة التكاثر الطبيعي الضعيفة .وعلى أس����اس هذه الحسابات والمعادالت،
نستنتج وجود  22ألف شخص في الجوالن يرفضون التجنيس.

مقارنات النمو والهجرة
االستنتاج بأن جائحة كورونا انعكست على التكاثر السكاني الطبيعي ،وأيضا
عل����ى وتيرة الهجرة في االتجاهين ،نابع من المقارنة التي أجريناها للس����نوات
الس����ت الماضية ،من الع����ام  2016وحتى العام  .2021ويتض����ح أنه ما بين 2016
و ،2019كان عدد المواليد متقاربا ،وكذا بالنس����بة ألع����داد الموتى ،والمهاجرين
إلى إسرائيل ومنها.
ونرى أنه في العام  2016بلغت نس����بة النمو السكاني  ،%2وعدد المواليد 181
ألفا ،والوفي����ات  43ألفا ،والمهاجرين من إس����رائيل  7آالف ،والمهاجرين اليها
 24ألفا.
وفي العام  2017كانت نس����بة النمو  ،%1.9وعدد المواليد  180ألفا ،والموتى 44
ألفا والمهاجرين من إسرائيل  7آالف ،والمهاجرين اليها  27ألفا.
وفي العام  ،2018عادت نس����بة النمو لتكون  ،%2بارتفاع عدد المواليد إلى 185
ألفا ،وكان عدد الموتى  45ألفا ،والمهاجرين من إس����رائيل  6آالف ،والمهاجرين
اليها  28ألفا.
وفي العام  ،2019بلغت نس����بة النمو الس����كاني  ،%1.9وكان عدد المواليد 177
ألفا ،والموتى  45ألفا ،والمهاجرين من إسرائيل  6آالف.
أما في العام  ،2020فإن انعكاسات كورونا على النمو السكاني جاءت في الربع
األخي����ر من ذلك الع����ام ،والهجرة تأثرت بعد الثلث األول م����ن العام ذاته .ففي
النصف الثاني من العام قبل الماضي  ،2020كانت نس����بة النمو السكاني %1.5
بمعدل س����نوي ،وانتهت السنة كلها بارتفاع النمو بنس����بة  ،%1.7أي أن نسبة
التكاث����ر وأعداد المواليد كانت عالية ف����ي النصف األول من ذلك العام ،وقاربت
نسبة النمو  %2بمعدل سنوي .وكذا بالنسبة للهجرة التي تراجعت إلى  20ألفا،
مقارنة مع السنوات التي سبقت.
وكما ذكر ،فإن العام الماضي  ،2021س����جل نسبة نمو سكاني  ،%1.7مثل العام
 ،2020وهذه النس����بة تبدو مرتفعة ،أمام تأثيرات كورونا ،وهذا يعود باألساس
للتحس����ن النس����بي ،أو للتأقلم مع الجائحة ،بعد األش����هر األولى من ذات العام.
وهذه األجواء رفعت أيضا أعداد المهاجرين إلى إسرائيل ،وبلغ عددهم  25ألفا،
إضافة إلى  9آالف من غير اليهود ولم يكونوا مواطنين من قبل.
وفي مسألة الهجرة إلى إس����رائيل ،معروف أنه في سنوات األزمات العالمية،
ع����ادة االقتصادي����ة ،ولكن ف����ي العامين األخيري����ن األزمة الصحي����ة العالمية
وانعكاس����اتها على االقتصاد ،فإن أعداد العائدين بعد هجرة دامت سنوات في

(أ.ف.ب)

الخارج تكون أعلى بكثير ،وهذا من أجل االس����تفادة من قانون التأمين الصحي،
الذي يستطيع العائد استعادته ،إما بدفع مبلغ معين ،أو أنه يسترجع بعد فترة
قصيرة من عودته إلى البالد.
وف����ي تدقيق للتقارير الصادرة عن مكتب اإلحص����اء المركزي ،وجدنا أن ضمن
«المهاجري����ن» إلى إس����رائيل ،وبضمنهم عائدون ،هن����اك بالمعدل  2500عربي
يعودون س����نويا إلى وطنهم ،وفي التقدير فإن الغالبية العظمى من هؤالء هم
طالب جامعيون درسوا في الخارج.
ووفق تقديرات ليس���ت رس���مية ،فإنه حاليا ،يوجد ما بي���ن  15ألفا إلى  16ألف
طالب عربي ،يدرسون في جامعات خارج الوطن ،بضمنها األردن ،وهم في سنوات
تعليمية مختلفة .وبموجب تعريف المهاجر في حس���ابات إس���رائيل ،فهو كل
ش���خص يغيب عن البالد لمدة  12ش���هرا متواصلة ،ولذا فإن الطالب في األردن،
الذين يعودون إلى بيوتهم بوتيرة عالية جدا ،ال يدخلون في حسابات مهاجرين.

المواليد العرب
أحد األمور الالفتة في المقارنة التي أجريناها للسنوات الست األخيرة ،كانت
نسبة المواليد العرب من إجمالي المواليد ،في تقارير مكتب اإلحصاء المركزي.
وكما في التعداد الس����كاني ،فكذا أيضا بالنس����بة لباقي تفاصيل التقرير ،كلها
تش����مل القدس المحتلة والجوالن المحت����ل ،ولكن في هذا البن����د أيضا أجرينا
الحسابات لفصل اإلحصائيات.
وقد تراوحت نسبة المواليد العرب من إجمالي المواليد سنويا ،بما بين %22.8
كأقل نس����بة تم تسجيلها في العام  ،2018إلى  %23.4في العامين  2020و،2021
وأيضا العام  .2017واس����تنادا لتقدير أن العرب في القدس يش����كلون  %16من
إجمالي العرب في اإلحصائيات اإلس����رائيلية ،وبعد خصم مواليد القدس عدديا
من اإلحصائية العامة ومن مواليد فلس����طينيي الداخل ،ينتج عندنا أن نس����بة
الموالي����د العرب تت����راوح ما بين  %20.2إل����ى  %20.5من إجمال����ي المواليد في
إسرائيل.
وثبات النسبة تقريبا في السنوات األخيرة ،يدل على ثبات نسبة التكاثر لدى
العرب ،في هذه المرحلة ،مع العلم أن كل التقارير اإلس����رائيلية الرسمية تؤكد
ّ
تط����ور المجتمع ،وفي
أن مع����دالت الوالدة بين العرب في تراجع مس����تمر بفعل
بع����ض المناطق بلغت المعدالت أدنى معدل له����ا ،والتراجع اآلن جار في بلدات
صحراء النقب.
ففي مطلع كانون األول ،الشهر األخير من العام الماضي ،نشر مكتب اإلحصاء
المركزي اإلس����رائيلي بحثا جديدا للدكتور نصر أبو س����رحان ،الباحث في مكتب
اإلحصاء ،يس����تنتج أن معدل الوالدات لدى الم����رأة العربية في النقب (البدوية)
هبط م����ن  10.6والدة للمرأة الواحدة في العام  ،1998إلى دون  5والدات ،أي 4.94
والدة للمرأة الواحدة.
وفي المجمل العام فإن معدل الوالدات بما يشمل كل العرب حوالي  3.4والدات
ّ
للم����رأة العربية ،علما أن مكتب اإلحصاء المركزي عادة ما يصنف معدل الوالدات
لدى العرب ،بحس����ب أديان ،مسلمات ومسيحيات ودرزيات ،ولكن ما يرفع معدل
الوالدات لدى النس����اء المس����لمات هو معدل الوالدات العالي نس����بيا في بلدات
العش����ائر البدوية في الجنوب والش����مال .وهذا في حين أن معدل الوالدات لدى
النس����اء المتدينات المتزمتات الحريديات يتراوح ما بين  7إلى  8والدات للمرأة
الواحدة ،ومعدل الوالدات لدى النساء المتدينات من التيار الديني الصهيوني
ّ
في محيط  4.5والدة للمرأة الواحدة .ويش����كل ه����ذان الجمهوران تقريبا نصف
موالي����د اليهود ،رغم أن نس����بتهما معًا من بين اليهود م����ا بين  %30إلى ،%32
وه����ذا يرفع معدل الوالدة لدى النس����اء اليهوديات إلى تقريبا  ،%3.1ألن معدل
الوالدة لدى النس����اء العلمانيات في المدن الكبرى ال يصل إلى والدتين اثنتين
للمرأة الواحدة.
وفي خالصة قصيرة باإلمكان االس����تنتاج أن نسبة العرب من إجمالي السكان
ترتفع س����نويا بنس����بة ضئيلة بالكاد تكون ملموسة بس����بب ثبات الوالدات من
ناحية ،والهجرة إلى إسرائيل من ناحية ثانية ،وقد تبدأ بعد سنوات باالستقرار،
ثم التراجع قليال.
ولك����ن من ناحية أخرى ،وكم����ا يظهر هذا في الس����نوات األخيرة ،وخاصة في
العقد األخير ،فإن القلق اإلسرائيلي الذي كان بسبب تكاثر العرب يتركز اآلن في
مس����تقبل المجتمع اليهودي الذي بعد س����نوات ليست طويلة ستصبح أغلبيته
من المتدينين ،من التيارين المتزمت والصهيوني ،بفعل ارتفاع نسبة التكاثر
الطبيعي في هذين التيارين.

ال يج���وز التعاطي م���ع تبعات الق���رار الذي اتخذت���ه الحكومة
اإلس���رائيلية خالل جلس���ة خاص���ة عقدتها في هضب���ة الجوالن
الس���ورية المحتلة يوم  26كان���ون األول  2021وصادقت فيه على
«خطة تطوير» اس���تيطانية ف���ي هذه الهضبة وفي مس���توطنة
َ
«ك ْتس���رين»ّ ،
تنص على استثمار مئات الماليين من الشواكل من
أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خالل األعوام المقبلة عبر
إقامة وحدات س���كنية جديدة وإنشاء مس���توطنتين جديدتين،
وتحس���ين نوعية الحياة ،وتطوير االقتص���اد المحلي في منطقة
التطرق على نحو ّ
ّ
خاص إلى أداء «الطيف اليساري
الجوالن ،من دون
ّ
الصهيوني» في الحكومة والمتمثل باألس���اس في حزب ميرتس،
نظرًا إلى أن هذا الحزب كان حتى فترة قليلة يعتبر هضبة الجوالن
منطقة س���ورية محتلة بش���كل ال لبس فيه ،ويتبنى موقفًا فحواه
ّ
يتعين على إس���رائيل ،في نطاق اتفاقية سالم مع سورية ،أن
أنه
تنسحب منها إلى خطوط .1967
ومع���روف أن وزيري���ن م���ن ميرتس ش���اركا في تلك الجلس���ة
الحكومية الخاصة وصوتا إلى جانب «خطة التطوير» االستيطانية،
فيما امتنع الوزير الثالث من الحزب (الوزير العربي) عن المشاركة.
ّ
ورأت ّ
عدة تحليالت متطابقة أن امتناع هذا األخير جاء كي يتجنب
التصويت ضد الخطة ،وهو م���ا تكفله له االتفاقيات االئتالفية لو
كانت لديه معارضة فعلية لها.
وكتب مصدر موثوق به من قيادة حزب «أمل جديد» بزعامة وزير
العدل جدعون س���اعر ،ويضم وزراء وأعضاء كنيس���ت من «اللوبي
من أج���ل الجوالن» الذي وقف من وراء دفع الحكومة اإلس���رائيلية
قدمًا نحو قرار الحكومة السالف ،أن «خطة تطوير» االستيطان في
الج���والن كانت البن���د األول في االتفاق االئتالف���ي ُ
المبرم مع هذا
الحزب ،ولم تكن الموافقة على هذا البند بحاجة إلى بذل أي جهد
استثنائي لكونه يتماشى مع السياسة العامة التي تتبناها أغلب
أحزاب االئت�ل�اف الحكومي الجديد حيال موض���وع الجوالن ،وهي
أحزاب «يوجد مستقبل» و»يمينا» و»إسرائيل بيتنا» و»أزرق أبيض»
وإلى ّ
حد ما حزب العمل.
ّ
ووفق���ًا للمصدر نفس���ه ،كانت التوقعات ه���ي أن يصوت حزب
ميرتس ض���د الخطة ،وبناء عل���ى ذلك فإن تصويت���ه معها ُي ّ
عد
ّ
بمثابة ّ
ّ
متعدد األعوام.
التقليدي
تحول كبير في موقفه
وقد طولب ميرتس بأن يس���مع صوتًا معارضًا لهذه الخطة التي
ُت ّ
كرس الضم االحتاللي للجوالن ،س���واء من جانب أعضاء قياديين
في الحزب ،أو من جانب أوس���اط أخرى ومنه���ا صحيفة «هآرتس»
ً
ّ
ش���ددت فيه على
التي أنش���أت مقاال افتتاحيًا يوم 2021/12/13
ّ
والضم
أراض محتلة،
مس���ألتين :األولى ،أن األراضي المحتلة هي
ٍ
هو ّ
ضم ،حتى عندما يكون المقصود هضبة الجوالن ،وأيضًا عندما
يطلقون على مشروع الضم اسمًا تزويقيًا هو «خطة لتشجيع النمو
الديمغرافي ُ
المس���تدام» .والثانية ،وجوب أن ُيعرب وزراء ميرتس
عن موقف يعارض توس���يع االس���تيطان في الج���والن .ولم يتأخر
ّ
ال���رد على هذه المطالبات من جانب ميرتس ،وأتى عبر مقال بقلم
رئي���س إدارة هذا الحزب أوري زكي («هآرت���س» )2021/12/19 ،أكد
في���ه ،من ضمن أم���ور أخرى ،ما يلي :إن هضب���ة الجوالن هي أرض
محتلة ،لكن ف���ي هضبة الجوالن ال يوجد احت�ل�ال! وتابع أنه على
ُ َّ
الرغم من أن هضبة الجوالن ،مثل الضفة الغربية ،احتلت في حرب
حزي���ران  1967إال إنه بعك���س أراضي الضفة حي���ث بقيت هناك
أغلبية س���كانية مدنية كبي���رة ،لم تكن هضب���ة الجوالن منطقة
كثيرة الس���كان حتى في أيام الحكم السوري ،وخالل تلك الحرب
ُ
وبعدها ،طرد عدد كبير من الس���كان الذين كانوا يعيشون هناك.
ومن مجموع قرابة  130ألف نسمة ،بقي أقل من عشرات اآلالف في
العربية الدرزية على س���فوح جبل الشيخ .وبرأيه ،عندما ُأ ّ
ّ
قر
القرى
«قانون ضم الجوالن» في العام « ،1981جرى إلغاء الحكم العسكري،
ُ
وط ِّبق القانون اإلس���رائيلي والحقوق التي يمنحها على المنطقة
وس���كانها .وكل مواطن يرغب في ذلك ف���ي إمكانه الحصول على
الهوية اإلسرائيلية» ،وفي ضوء ذلك جزم بأنه «ال يوجد في هضبة
الجوالن نظام احتالل مع كل تداعياته»!
وأوض���ح هذا المس���ؤول أنه لهذا الس���بب ف���إن برنامج ميرتس
يتعام���ل مع الج���والن بصورة مختلف���ة تمامًا ،فقد ّ
ن���ص على أن
«ميرتس تتعاطف مع معاناة الشعب السوري ،ومع رغبته في حكم
ديمقراطي ّ
حر .وهي تدين العنف الذي يمارس���ه نظام األسد ضد
مواطنيه .وإذا ما تم [في قادم األيام] تأليف حكومة في دمش���ق
ذات تمثي���ل يعت���رف بها المجتم���ع الدولي ،يج���ب العمل على
استئناف العالقات مع سورية ،على أساس مبادرة السالم الصادرة
ع���ن الجامعة العربية» .وأكد أنه في ض���وء الوضع الحالي ،ال يوجد
سبب سياسي أو أخالقي يمنع «تطوير هضبة الجوالن حاليًا»!
في واقع األمر فإنه على مس���توى الرأي العام اإلس���رائيلي ال ُبد
من التذكي���ر أنه طوال الوق���ت ،كان البديل ال���ذي يطرح تغييرًا
جذري���ًا لمحتوى العالقات بين إس���رائيل وس���ورية ويكون إيذانًا
بحدوث اختراق ،من نصيب فئات قليلة ليس���ت مؤثرة في عملية
اتخاذ القرار اإلسرائيلي ،برزت بينها ،على سبيل المثال ال الحصر،
«حركة الس�ل�ام اإلسرائيلية  -السورية» التي أسسها الدبلوماسي
اإلس���رائيلي المتقاعد أل���ون ليئيل ،المدير العام األس���بق لوزارة
الخارجية ،وأجرت خ�ل�ال الفترة بين األعوام  2006 -2004اتصاالت
س���رية غير رسمية مع مندوبين عن النظام السوري بهدف دراسة
إمكان التوصل إلى اتفاق س�ل�ام .غير أن ليئيل نفس���ه كتب يوم
ً
 2012/3/5مقاال في صحيفة «هآرتس» أكد فيه أنه مقتنع اآلن بأن
ّ
ّ
الرئيس بش���ار األسد فقد شرعيته كحاكم ،وفقد بالتالي حقه في
المطالبة باس���تعادة الجوالن في حال نجح في البقاء في الحكم ،ما
حدا بالمحلل السياسي السابق لصحيفة «معاريف» مناحيم راهط
إلى إعالن أن «اإلجماع القومي بش���أن ضرورة الحفاظ على السيطرة
اإلس���رائيلية في الجوالن بات يش���مل معظم الرأي العام واليسار
في إسرائيل»!
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ّ
أدلـة أرشيفية جديدة حول مجـازر العصابات الصهيونية:
ديــر يـاســـين لـــم تـكـــن المجـــزرة الوحـيــدة فـي !..1948

							
جنود إسرائيليون خالل عملية حيرام.

كتب عبد القادر بدوي:
ّ
ش���كل التطهي���ر العرق���ي ال���ذي مارس���ته العصابات
الصهيوني���ة أساس���ًا أيديولوجي���ًا لممارس���ات الحرك���ة
الصهيونية ضد الفلس���طينيين ،كضمان���ة أكيدة لنجاح
ّ
المش���روع الصهيون���ي المتمثل في إقام���ة «وطن قومي
لليهود» في فلس���طين .وهذا ما ُيس���تدل عليه أساسًا من
ّ
خ�ل�ال األحداث التي وقعت في فلس���طين ،والمتمثلة في
ّ
قتل العرب الفلسطينيين وتهجير ما تبقى منهم ،وسلب
ونهب ممتلكاتهم وتدمير المدن والبلدات والقرى العربية
لتحم���ل الصهيونية معها تاريخًا
ّإب���ان النكبة وما تالها،
ِ
ً
ُ
يمتد ألكثر م���ن قرن من الزمان مثق�ل�ا بالمذابح والمجازر
ّ
واالعت���داءات نفذتها العصاب���ات الصهيونية المختلفة
ّ (ّ )1
استنادًا إلى عقائد عنصرية متطرفة  ،تجلت بوضوح في
ّ
الحروب المختلفة التي ش���نتها العصاب���ات الصهيونية،
والجيش اإلسرائيلي الحقًا ،على الفلسطينيين منذ بدايات
المشروع الصهيوني .وبشكل ّ
مكمل ،وغير منفصل ،دأبت
السلطات اإلسرائيلية المختلفة (التشريعية والتنفيذية
والقضائية) ،بما فيها الجهات المس���ؤولة عن األرشيفات
العسكرية والحكومية اإلسرائيلية ،على إخفاء أي وثائق أو
محاضر جلس���ات أو أي مواد أرشيفية ُتثبت ّ
تورط إسرائيل
والعصاب���ات الصهيوني���ة ،والجي���ش اإلس���رائيلي الحقًا
في ارتكاب مجازر ضد الفلس���طينيين ،وممارسة عمليات
تطهير عرقي بمس���تويات مختلفة كسياسة تهدف إلى
عرقلة النقاش التاريخي والسياس���ي ح���ول هذه المجازر،
بش���كل عام،
وحول ُمجريات الصراع العربي -اإلس���رائيلي
ٍ
ّ
وظل الس���ماح بالوصول لبعض المواد األرشيفية على مدار
ً
العق���ود الماضية ،محدودًا وضئيال للغاي���ة مقارنة بحجم
الوثائق الموجودة.
عل���ى الرغم م���ن مرور عق���ود طويلة على المج���ازر التي
ارتكبته���ا العصابات الصهيونية ّإب���ان النكبة ،وارتكبها
الجيش اإلسرائيلي الحقًا ،ومن أن قانون األرشيفات ُي ّ
حدد
ّ
مبدأ مف���اده أن «كل ش���خص ُم ّ
خول باالط�ل�اع على المادة
لاّ
األرش���يفية المودعة في أرش���يف الدولة» ،إ أن القس���م
األكب���ر من مواد األرش���يفات اإلس���رائيلية ال يزال محجوبًا
ع���ن الجمه���ور والباحثين والصحافيين ،وه���ذا ما ورد في
تقرير صادر ع���ن «معهد عكيفوت -معه���د بحث الصراع
ّ
اإلس���رائيلي -الفلس���طيني» في الع���ام  ،2017أكد فيه أن
الجمه���ور ُيمنع من ح���ق الوصول إلى الغالبية الس���احقة
من مواد األرش���يفات الحكومية الكبرى ،وتحديدًا أرشيف
الدولة ،وأرش���يف الجيش واألجهزة األمنية اإلس���رائيلية،
ّ
الرس���مية المش���وهة للصراع
بهدف الحفاظ على الرواية

(أرشيفية ،عن «هآرتس»)

اإلس���رائيلي -الفلس���طيني وأسسه ،وفي س���بيل مسعى
إس���رائيل لحماية صورة جيش���ها ،والوقوف ضد الخطاب
المس���تند إلى الوثائق حول أس���س ُ
ومجري���ات الصراع مع
الفلسطينيين (.)2
ّ
ّ
ُويس���لط تقرير جديد أع���ده الباح���ث آدم راز لصحيفة
«هآرتس» بتاريخ  ،23.12.2021بعنوان «دير ياسين لم تكن
المجزرة الوحيدة :الكشف عن مداوالت محجوبة منذ العام
ّ
الس���رية،
 »1948والذي يس���تند إلى مجموعة من الوثائق
والمواد األرشيفية ،ومحاضر اجتماعات ومداوالت حكومية
ُ
كش���ف عنها مؤخ���رًا بالتعاون مع «معه���د عكيفوت» (*)3
ّ
المختص بالمواد األرش���يفية ،الضوء على جزء إضافي من
الجرائم والمجازر التي ارتكبته���ا العصابات الصهيونية
ّإب���ان ح���رب  ،1948والت���ي ارتكب���ت خالله���ا العصاب���ات
الصهيوني���ة العديد من المجازر خ�ل�ال عمليات التطهير
العرقي بتوجيه من قادة الحركة الصهيونية العس���كرية
والسياسية.
س���نقوم باس���تعراض أهم م���ا ورد ف���ي ه���ذا التقرير
(التحقيق) بشكل ُمقتضب ،مع أهمية اإلشارة إلى أن ُ
الجمل
الواردة بي���ن األقواس مصدرها التقرير نفس���ه ،والوثائق
ّ
التي تم الكشف عنها بعد مراجعتها واالطالع عليها.
يستعرض التقرير بعض المناقشات الحكومية التي تم
ّ
حجب نشرها واالطالع عليها خالل العقود الماضية ،ويعرض
ألول م���رة النقاش الدائر بين وزراء الحكومة اإلس���رائيلية
خالل الحرب وبعدها ،ويكش���ف ع���ن أدلة على ثالث مجازر
«مجهولة» -أي لم يتم الكشف عن أدلة بخصوصها سابقًا،
باإلضافة إلى تفاصيل جديدة حول مجزرة «الحولة» -وهي
ّ
من أبرز الجرائم ُ
المرتكبة خالل الحرب -ويركز على الجرائم
ُ
ّ
المرتكبة خالل عمليتي «يوآف» و»حيرام» -كما تس���ميها
ّ
إسرائيل -التي شنتها العصابات الصهيونية في تشرين
األول «( 1948عملي���ة يوآف» في الجن���وب و»عملية حيرام»
في الشمال) وكانت احتلت فيها ،في غضون أقل من ثالثة
أيام ،الجليل ،إلى جانب عش���رات الق���رى والبلدات العربية
ّ
الفلسطينية في الشمال ،تخللتها مجازر وعمليات تهجير
ُ ّ
العزل من منازلهم.
وطرد لعشرات اآلالف من الفلسطينيين
ً
بداية ُيش���ير التقرير إلى أن «لجنة التحقيق في جرائم
القتل العمد في الجيش» -بحس���ب التسمية اإلسرائيلية
ّ
لها -تش���كلت في أعقاب الح���رب ،وبضغط من بعض وزراء
الحكومة اإلس���رائيلية آنذاك الذين طالب���وا بفتح تحقيق
في المجازر المرتكبة ومحاس���بة المس���ؤولين عنها ،وذلك
بع���د أن تراكمت األدلة على طاولة «مجل���س الوزراء» حول
المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ُ{ي ّ
س���ميها
التقرير الجيش اإلس���رائيلي} .وعل���ى الرغم من أن ديفيد

لاّ

بن غوري���ون ،رئيس الحكومة آنذاك ،ق���د تجاهل األمر ،إ
ّ
أن اللجن���ة تش���كلت في نهاية المطاف بع���د ضغط وزراء
حكومتهُ .ويش���ير التقرير إلى بعض التصريحات الصادرة
ع���ن بعض ال���وزراء؛ إذ يقتبس عن الوزير حاييم موش���يه
المش���ار إليها (الجرائم) ّ
شابيرا قوله إن األحداث ُ
«تقوض
كل األس���س األخالقية» ،في إش���ارة إلى اليهودّ ،أما الوزير
ُ
ديفيد ريمز فقد أش���ار إلى أن «الحوادث المذكورة تخرجنا
من اليهودية ،بل ومن اإلنسانية أيضًا» ،للداللة على فظاعة
الجرائم والمجازر المرتكبة في ذلك الوقت.
ُيشير التقرير إلى أن الشمال (شمال فلسطين) ،كان يضم
قرابة  120ألف فلسطيني (وهو نصف العدد األصلي عشية
قرار التقسيم بعد أن ّأدت الهجمات الصهيونية إلى لجوء
عشرات اآلالف منهم) ،حين أطلقت العصابات الصهيونية
{إس���رائيل} عمليات عسكرية عديدة الحتالل الشمال ،وأن
هؤالء الس���كان كانوا في غالبيتهم من كبار السن والنساء
واألطف���ال ،وبالتالي أصبح���ت المواجهة ف���ي الواقع بين
ُ{مقاتلين} وبين المدنيين الفلس���طينيين العرب ،وهو ما
قاد {في كثير من األحيان} إلى ارتكاب جرائم حرب مروعة.
ُ
وعلى الرغم من أن المجازر التي ارتكبت خالل الحرب ُيمكن
االس���تدالل عليها من خالل {سجل تاريخي متنوع كرسائل
ُ
الجنود؛ مذكرات كتبت في وقت الحرب ولم يتم نش���رها؛
لاّ
محاضر مناقش���ات بين العصابات واألطراف األخرى} ،إ أن
ّ
تقارير التحقيقات العس���كرية والحكومية ظلت سرية في
معظمها ،وال تزال اليد القاس���ية للرقابة العس���كرية على
المواد األرش���يفية تلقي بثقلها عل���ى البحث األكاديمي
ّ
والتحقيق���ات الصحافي���ة .وعل���ى الرغم من ذل���ك ،توفر
المص���ادر التي تم كش���فها مؤخرًا ص���ورة {تزداد وضوحًا
ببطء} ،على سبيل المثال في إفادات حول مجازر في بلدات
الرينة ومنطقة ميرون والبرج ،يتم الكشف عنها ألول مرة،
ّ
ولم يتم عرض أي أدلة بخصوصها سابقًا.
بخصوص قري���ة الرينة (قرية فلس���طينية ّ
مهجرة تقع
في قضاء الناصرة) ،فقد تم احتاللها قبل عملية «حيرام»،
ُ
في تموز  ،1948كما تش���ير الم���داوالت بين حاييم أهارون
كوهين -مس���ؤول القسم العربي في الهستدروت -وممثل
القس���م العرب���ي في حزب مب���ام ،التي طال���ب فيها األول
توضيحًا حول {مقتل  14عربيًا بينهم امرأة بدوية في قرية
ُ
الرينة في مطلع ش���هر أيل���ول  .}1948كذلك تؤكد وثيقة
ُ
أرش���يفية ،لم تعرف هوية صاحبه���ا ،على أن من بقي في
قرية الرينة بعد احتاللها  4من كبار السن (رجالن وامرأتان)،
ت���م اقتياد  3منهم بعد ثمانية أيام إلى بيت معزول (بعد
ُ
ّ
المسن الحاج إبراهيم جمع الخضار) وتم قصفه
أن طلب من
بواسطة قذيفة مضادة للدبابات ،وبعد أن أخطأت الهدف،

صـدر عــن
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

مــعــنــى إســرائــيــل
ْ
رابكن
يعقوب مِ .

تـرجـمـة وتقديم :حــســن خــضــر

ُ
ّ
متفجرة داخ���ل البيت ،فقتلت من
ألقي���ت  6قنابل يدوية
فيه ،ومن ثم قام «عناصر الوح���دة» بإطالق النار عليهم لـ
«تأكيد القتل» ،ومن ثم أقدموا على إحراق «الجثث الثالث»
ّ
المس���ن،
وإش���عال النيران في المنزل بأكمله ،وبعد عودة
أخبروه بأنه قد تم إرس���الهم إلى مستش���فى في رام الله،
وأقدموا على إعدامه بأربع رصاصات.
وف���ي قرية ميرون (قرية فلس���طينية ّ
مهجرة تقع غربي
ُ
صفد) ،تشير ش���هادة شموئيل ميكونيس (عضو «مجلس
الدولة المؤقت -الكنيس���ت حاليًا» ،عن الحزب الش���يوعي
ُ
آنذاك) ،إلى أن مجزرة {فظائع} ارتكبت في هذه القرية لم
ُ
يتم توثيقها سابقًا .تشير الشهادات التي حصلت عليها
عكيفوت وهآرت���س ،إلى أن ميكونيس تحايل على الرقابة
العس���كرية بواس���طة طلب توضيح من بن غوريون «رئيس
الوزراء آنذاك» تم تضمينها في أرشيف الكنيست ،بموجب
هذه الوثيق���ة ،طالب ميكونيس بن غوري���ون بتوضيح ما
ارتكبه أفراد من عصابة «اإلتسل» على النحو التالي:
{قتل  35عربيا كانوا قد استسلموا ،ورفعوا العلم األبيض
في أيديهم ،بواسطة رصاص مدفع رشاش}.
{اقتي���اد الس���كان ُ
المس���المين -بمن في ذلك النس���اء
واألطفال -وأمرهم بحف���ر حفرة ،ومن ثم دفعوا بهم إليها
بواس���طة حراب فرنس���ية طويلة ،ومن ثم جرى إطالق النار
عليهم حتى ماتوا جميعا ،ولم تس���لم من ذلك امرأة كانت
تحمل رضيعها بين ذراعيها}.
{إط�ل�اق النار على أطفال عرب قاصرين (تتراوح أعمارهم
بين  14-13سنة) أدى إلى مقتلهم}.
{اغتصاب فتاة عربية قاصر من ِق َبل أفراد «ألتلينا» -أحد
أجنحة اإلتسل -ومن ثم التنكيل بها وطعنها بأدوات حادة
وإدخال عصا خشبية في جسمها}.
ّ
فيم���ا يتعلق بقري���ة حوالُ *)4( ،يش���ير التقري���ر إلى أن
ّ
تط���رق إل���ى التفاصي���ل الدقيق���ة في طلب
ميكوني���س
ّ
الموجه لبن غوريون ،والخاصة بالمجزرة المرتكبة
التوضيح
ف���ي القرية التي ت���م احتاللها من ِق َب���ل «الوحدة الثانية
ُ
بقيادة شموئيل لهيس» ،حيث تشير الوثيقة نفسها إلى
ّ
أن  60ش���خصًا عربيًا فقط تبقوا ف���ي القرية بعد احتاللها
ُ
«ولم ُيب���دوا أي ُمقاومة» ،وأن مجزرتين ،على األقل ،ارت ِك َبتا
من قبل الوحدة المذكورة في القرية؛ استشهد في األولى
 18شخصًا ،و 15في الثانية .وورد في قرار الحكم على هيس
ُ
ّ
(أدين بارتكاب المجزرة الثانية بنفس���ه وصدر بحقه حكم
بالسجن لمدة  3سنوات ،ومن ثم حصل على عفو الحقًا) (*)5
الموجود في األرشيف القانوني في جامعة تل أبيب ُ
وعرض
مؤخرًا ،ألول مرة ،أن لهي���س (قائد الوحدة المذكورة) {أمر
المدنيين ( 15ش���خصًا) بالوقوف في صف ووجوههم إلى

الحائط  ...وأطلق النار عليهم وأفرغ خرطوش���تين كاملتين
في أجس���ادهم ،وبعد س���قوطهم ،ذهب ليفحص الجثث
والتأكد مما إذا كان أحدهم حيًا؛ ُليالحظ أن بعضهم ما زال
تظهر عليه عالمات الحياة ويتحرك ،ثم قام بإطالق المزيد
من النيران عليهم حتى تأكد من موت جميع المدنيين}.
ُيش���ير راز في التقرير إلى أنه ال يوج���د المزيد من األدلة
لدعم األوصاف القاس���ية للجرائم والمج���ازر ُ
المرتكبة في
بلدات الرينة ،ميرون والبرج ،لكن شهادة ميكونيس موثوقة
ً
بناء على ُمجريات المحاكمة التي حصلت في ذلك الحين.
ّ
ويؤكد راز ،في نهاية التقري���ر ،أن ماليين الوثائق التي
تم تخزينها منذ ذلك الحين ( )1948في أرشيفات الحكومة
والجيش ،ال يمكن للجمه���ور الوصول إليها ،بفعل الرقابة
العسكريةُ ،يضاف إلى ذلك أن «المسؤولين األمنيين» في
األجه���زة األمنية عمومًا ،وفي «أقس���ام حماية المعلومات
األخيرة

في األرش���يفات» المختلفة ،قاموا خالل الس���نوات
بفحص جميع األرش���يفات في إسرائيل وإخفاء األدلة على
جرائم الحرب المرتكبة على مدار العقود الماضية ،كما تم
الكشف عنه في تحقيق سابق لصحيفة «هآرتس» (.)6

الهوامش
( )1دان ياهف ،طهارة الس�ل�اح :أخالق وأسطورة وواقع،
ترجمة :جوني منصور (رام الله :مدار -المركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية.)2004 ،
( )2للمزيد ،أنظر/ي :س���ليم س�ل�امة« ،معهد إسرائيلي:
ُ
الرقابة على األرشيفات تستخدم لتكريس الرواية الرسمية
ّ
المشوهة حول أسس الصراع» ،المشهد اإلسرائيلي ،مدار،
https://bit.ly/34spEbv ،25.10.2021
( )3للمزيد ،أنظر/ي :عبد القادر بدوي« ،معهد بحث الصراع
اإلسرائيلي-الفلس���طيني «عكيفوت» ..النبش في أرشيف
المؤسس���ة األمنية اإلس���رائيلية» ،المش���هد اإلسرائيلي،
مدار.https://bit.ly/3m9g9mX ،02.07.2021 ،
( )4قرية لبنانية تقع في قضاء مرجعيون ،ارتكبت فيها
العصابات الصهيوني���ة بقيادة مناحيم بيغن مجزرة أدت
إلى استشهاد حوالي  80مواطنًا وتدمير القرية بتاريخ في
 31تشرين األول .1948
( )5في العام  ،1955أصدر رئيس الدولة الثاني إسحاق
ً
بن تسفي عفوًا كامال عن الضابط لهيس ،وتم تعيينه بعد
ثالثة عقود من إصدار العفو مديرًا عامًا للوكالة اليهودية.
( )6للمزيد حول هذا التقرير ،أنظر/ي :هاجر ش���يزاف،
«أجهزة األمن تخفي وثائق ع���ن النكبة ،هذا ما يقولونه»،
هآرتس.https://bit.ly/3G9iM0X ،04.07.2019 ،
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ماذا وراء الجدل اإلسرائيلي حول منصب المستشار القانوني للحكومة؟
كتب وليد ّ
حباس:
في نهاية ش���هر كانون الثاني الحالي ستنتهي فترة والية
المستشار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية أفيحاي مندلبليت.
وإن عملية تعيين مستش���ار جديد هي عملية معقدة وطويلة
وتحتاج إلى تحضير مس���بق .بيد أن جدعون ساعر ،وزير العدل
اإلسرائيلي عن حزب «أمل جديد» ،والذي من المفترض أن يشرف
على تش���كيل لجنة تعيين المستشارين القانونيين ،تأخر في
تشكيل اللجنة األمر الذي يعني أن فترة والية مندلبليت سوف
تنتهي مع نهاية الش���هر بدون أن يك���ون هناك بديل له بعد.
وبينم���ا رفض مندلبليت بش���كل قاطع أن يت���م تمديد واليته
بضعة أس���ابيع ريثما يت���م تعيين بديل له ،ف���إن التقديرات
تش���ير إلى أن اختيار مستش���ار جديد لن يتم قبل بداية شهر
آذار القادم .وعليه ،سارع ساعر إلى تعيين النائب العام عميت
آيس���مان كقائم مقام لسد الفراغ لمدة ش���هر في الفترة التي
()1
تقع ما بين انتهاء والية مندلبليت وتعيين مستشار جديد.
ه����ذه المقال����ة تس����تعرض منص����ب المستش����ار القانوني
للحكوم����ة ،وتتناول مهماته وصالحيات����ه ،وتتطرق إلى بعض
الجداالت الداخلية التي تحيط بهذا المنصب.
يعتبر منصب المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية من أهم
المناصب في الدولة باعتباره مس���ؤوال عن الجهاز القانوني داخل
الس���لطة التنفيذية .هذا يعني أن المستشار القانوني يراقب كل
أعم���ال الس���لطة التنفيذية بما في ذلك مكت���ب رئيس الحكومة،
عمل الوزارات واألجهزة األمني���ة ،ويضمن أن تمتثل كل قراراتها
وممارساتها للقانون اإلسرائيلي وأن تحقق المنفعة العامة.
في دليل الحكومة اإلس����رائيلية للع����ام  ،1949تم وصف عمل
دائرة المستش����ار القانوني للحكومة على أنها« :تفحص ما إذا
كان عمل وأداء مؤسسات الحكومة يمتثل للقانون أم ال» )2(.ومع
أن هذا المنصب يعتبر هاما جدا ،وذا صالحيات واسعة ،إال أنه
ال يوجد هناك قانون إس����رائيلي واضح يفصل حدود صالحيات
هذا المنصب ،أو طريقة تعيين المستشار القانوني للحكومة.
ف���ي العام  ،1997قام بنيامين نتنياه���و بتعيين المحامي روني
بار -أون كمستش���ار قانوني لحكومته ،األمر الذي اثار احتجاجات
واس���عة ألن بار -أون يعتبر من قادة ح���زب الليكود ومقربا جدا من
نتنياهو .ف���ي تلك الفترة ،كان بعض أعض���اء االئتالف الحكومي
ال���ذي يقوده نتنياهو متهمين بقضايا فس���اد ،وكان من المتوقع
أن يقوم المستش���ار القانوني الجديد ،والمقرب من حزب الليكود،
بمساعدتهم بااللتفاف على المسيرة القانونية التي من المتوقع
أن تنتهي بإدانة بعضهم )3(.وبعد أن قدم حزب العمل التماس���ا
للمحكمة العليا حول احتمالية وجود تعيين غير قانوني لش���خص
المستش���ار القانوني الذي وضعه نتنياهو ،اس���تقال بار -أون من
منصبه على الف���ور ،وتم تعيين لجنة تدعى لجنة ش���مغار لوضع
توصياتها حول صالحيات عمل المستشار القانوني وطرق تعيينه.
بحسب لجنة شمغار ،فإن صالحيات المستشار القانوني هي(:)4
رئيس النيابة العامة في إسرائيل؛ تمثيل الحكومة اإلسرائيلية

أمام القضاء بما في ذلك المحكمة العليا اإلسرائيلية؛ مستشار
الحكوم���ة ف���ي كل القضاي���ا ذات البعد القانون���ي والقانوني؛
ضم���ان أن تمتثل قرارات الحكومة للمصلح���ة العامة للجمهور
اإلسرائيلي وأن ال تخرق القانون اإلسرائيلي.
هذه الصالحيات الواسعة ّ
حولت منصب المستشار القانوني
للحكومة إلى منصب حساس ومحوري ومقرر في بعض األحيان.
ويحظى المستش����ار القانوني باس����تقاللية نس����بية في عمله،
وتعتب����ر مواقفه من القضايا المختلف����ة التي تطرأ على جدول
أعمال الحكوم����ة اإلس����رائيلية بمثابة أرضية ملزم����ة قانونيا
للحكومة .لكن في الس����نوات األخيرة ،ومع تنامي نفوذ اليمين
اإلس����رائيلي الجديد ،ذي النزعات الشعبوية والمعادية لسلطة
القانون العليا ،بدأ منصب المستشار القانوني للحكومة يواجه
محاوالت حقيقية للتقليل من صالحياته .مثال ،في العام 2017
تقدم بتس����لئيل س����موتريتش من حزب الصهيونية الدينية
بمشروع قانون يجبر المستش����ار القانوني للحكومة على عدم
وضع توصي����ات مخالفة لموقف الحكومة اإلس����رائيلية 5.هذا
يعني أن االس����تقاللية القانونية للمستش����ار القانوني ،والتي
تعتبر أحد العوام����ل التي تكبح جماح الس����لطات التنفيذية،
ستنتهي بحيث يتحول المستش����ار إلى داعم ،وبشكل أعمى،
ل����كل قرارات الحكومة ويوفر لها مس����وغات قانونية .في مثال
آخر ،تقدم����ت وزيرة العدل ف����ي العام  ،2017أييلت ش����اكيد،
بمشروع قانون يتعلق ببناء المستوطنات والبؤر االستيطانية.
حس����ب مش����روع القرار ،أرادت ش����اكيد أن تحول كل النقاشات
القانوني����ة المصاحبة لقرار بناء مس����توطنة جديدة إلى لجنة
خارجية مختصة باالس����تيطان ،بحيث أن ق����رارات هذه اللجنة
يج����ب أن تكون ملزمة للمستش����ار القانون����ي وليس العكس،
األمر الذي يس����حب من المستش����ار القانوني صالحيات هامة
ويجعله خاضعًا لمواقف المستوطنين أنفسهم وليس للقانون
()6
اإلسرائيلي.
لي����س صدفة أن يرف����ض مندلبليت البقاء ف����ي منصبه يوما
واح����دا بعد انته����اء واليت����ه في  31كان����ون الثان����ي الحالي.
والس����بب ،كما قال مندلبلي����ت في محاضرة ألقاه����ا في العام
 ،2019أن منصب المستش����ار القانوني ب����ات يفقد رويدا رويدا
من استقالليته وقوته القانونية .وإن التغييرات الحاصلة على
المشهد السياسي اإلسرائيلي والمتمثلة بزيادة حجم تيارات
اليمي����ن الجديد ،وصعود الش����عبوية المعادية لحكم القانون،
أدت إلى أن تقوم الحكومات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة
بمعارض����ة آراء المستش����ار القانوني .حس����ب مندلبليت ،هذه
ظاهرة جديدة وغير مألوفة في إس����رائيل بحيث أن الحكومات
اإلسرائيلية تفرض نفس����ها فوق القانون وال تلتزم بتوصيات
المستش����ار القانوني ،بل إن هذا يعتبر بداية نهاية س����يادة
()7
القانون في إسرائيل.
في األشهر األخيرة ،انضم جدعون ساعر إلى محاوالت التقليل
من صالحيات المستشار القانوني .وباعتباره وزير العدل ،يحاول
س���اعر أن يسحب العديد من صالحيات المستشار القانوني من

												
أفيحاي مندلبليت مع نتنياهو.

خالل تقس���يم المنصب إل���ى منصبين .فالمستش���ار القانوني
يحم���ل حقيبتي���ن هامتي���ن ،وأحيانا متناقضتي���ن :من جانب
هو رئيس النياب���ة العامة والذي يس���تطيع أن يقوم بإجراءات
قضائية بحق كل مواطن من مواطني دولة إسرائيل بما في ذلك
أعضاء الحكومة ،من جانب آخر هو يعتبر المستش���ار القانوني
ألعضاء الحكومة ويوفر لهم آراء قانونية لتس���ويغ ممارساتهم
داخل الحكومة .بالنسبة لساعر ،هذه االزدواجية في الصالحيات
تجعل المستش���ار القانوني رجال قويا جدا .وقد أعلن ساعر عن
نيته توزي���ع هاتي���ن الصالحيتين على ش���خصين مختلفين،
األمر الذي ي���راه مراقبون مختصون في الش���ؤون الديمقراطية
بأنه مس���اس حقيقي بس���لطة القانون ومحاولة لجعل السلطة
()8
التنفيذية متحررة من إلزامات المستشار القانوني.
لكن اليوم يهتم س����اعر أوال بإتمام عملية تعيين مستش����ار
قانوني جدي����د كخليفة لمندلبليت ،بناء عل����ى توصيات لجنة
ش����مغار من العام  ،1997وقد قررت الحكومة اإلس����رائيلية في
العام  2000تبني ه����ذه التوصيات خصوصا المتعلقة بطريقة
تعيين المستشار القانوني .وطريقة التعيين المعتمدة حاليا
تت����م من خالل لجن����ة حكومية مكونة من خمس����ة أعضاء هم:
 )1ق����اض متقاعد كان يعمل في المحكمة العليا اإلس����رائيلية
ويت����م تعيينه من قبل رئيس المحكم����ة العليا )2 ،وزير العدل
أو مستش����ار قانوني س����ابق تعينه الحكومة نفسها )3 ،عضو
كنيس����ت تعينه لجنة الدس����تور والقانون داخل الكنيس����ت،

 )4محام ذو خب����رة يتم انتدابه من المجل����س القطري لمكاتب
المحامين في إسرائيل )5 ،أكاديمي مختص في القانون العام
وقواني����ن العقوبات يت����م انتدابه من منت����دى كليات القانون
على مستوى كل جامعات إس����رائيل .هذه الطريقة التي توزع
صالحيات اختيار المستش����ار القانوني بي����ن عدد مختلف من
أصحاب المصال����ح تعتبر طريق����ة ديمقراطي����ة وتضمن عدم
تفرد أي أحد في إس����رائيل في اتخاذ قرار تعيين المستش����ار
القانون����ي .لك����ن حتى ه����ذه الطريقة باتت غي����ر مقبولة على
القادة اإلسرائيليين المنتميين إلى اليمين المتشدد واليمين
الجديد .فمثال ،في محاضرة ألقتها أييلت شاكيد عندما كانت
تش����غل منصب وزيرة العدل في العام  ،2016هاجمت توصيات
لجنة ش����مغار وطالبت بأن يحظى وزير العدل بصالحيات كاملة
()9
وحصرية في تعيين المستشار القانوني.

الهوامش
 - 1نيتس���ان ش���ابير ،رجل النيابة العامة عميت آيس���مان
س���يعين كقائم مقام المستشار القانوني لمدة شهر ،غلوبس،
 6كانون الثان���ي  .2022أنظر الرابط التال���يhttps://www. :
globes.co.il/news/article.aspx?did=1001397738
 - 2راج���ع أرش���يف الدولة لقراءة دلي���ل الحكومة من العام
 .1949أنظر الرابط التالي.https://bit.ly/3F7pFhT :
 - 3لق���راءة نص قرار المحكمة العليا في “فضيحة” تعيين

(أرشيفية)

المستش���ار القانوني ،أنظر الرابط التاليhttps://law.haifa. :
.ac.il/images/lawGov/Vol4-2/11-segal.pdf
 - 4لقراءة توصيات لجنة شمغار ،أنظر الرابط التاليhttps:// :
.www.news1.co.il/uploadFiles/167354762554169.pdf
 - 5للمزيد حول مش���روع القانون المقدم والنقاش���ات التي
صاحبته ،أنظر موقع الكنيس���ت اإلسرائيلي على الرابط التالي:
. https://bit.ly/3F5QzXu
 - 6غ���اي لوري���ا ،حامي س���لطة القانون (الق���دس :المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطية )2019 ،أنظر الرابط التاليhttps:// :
www.idi.org.il/articles/28621
 - 7يمك���ن االس���تماع إل���ى محاضرة مندلبلي���ت على موقع
المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ،على الرابط التاليhttps:// :
.www.idi.org.il/articles/26041
 - 8مث�ل�ا أنظر تقري���ر المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية:
كريمنيتسر ،هل نقسم أو ال نقسم منصب المستشار القانوني
للحكومة؟ (القدس :المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية.)2021 ،
أنظر الرابط التالي.https://www.idi.org.il/articles/36227 :
 - 9ألقت ش���اكيد المحاضرة في منتدى كوهيلت اليميني
المتط���رف في الع���ام  .2016لالس���تماع أنظر الراب���ط التالي:
( https://bit.ly/3q6pj6Lم���ع مالحظ���ة أن منت���دى كوهيلت
ال يقب���ل تصفح موقع���ه اإللكتروني من داخل أراضي الس���لطة
الفلسطينية).

بحث جديد:
إسرائيل ما زالت تفتقر إلى صورة شاملة عن معطيات ووضع األمان في العمل والصحـة المهنية!
كتب هشام نفاع:
صدر عن مركز أبحاث الكنيست ،أواخر العام المنصرم ،تقرير
بعنوان :مس����ح لبيان����ات األمان في العمل والصح����ة المهنية،
والذي تم إعداده بطلب من رئيس اللجنة البرلمانية لألمان في
العمل النائب أسامة السعدي (القائمة المشتركة) ،مع التركيز
على بيانات مديرية األمان والسالمة والصحة المهنية .ويشير
مع����دو التقرير في مقدمته إلى أنه لهذه الغاية تقدموابطلب
للحصول عل����ى معلومات إلى مديرية األم����ان في العمل ،ولكن
ّ
«نظرًا لضيق الوقت إلعداد هذا المس����تند ،ل����م نتلق إجابات».
وعليه فق����د ُعرضت معطيات تقارير صدرت ف����ي العام ،2020
باإلضافة إلى معطيات إضافية متاحة.
ُ
ف���ي آذار  2014ق ّدم إلى وزير االقتص���اد تقرير «اللجنة العامة
لتعزيز األمان في العمل والصحة المهنية في دولة إس���رائيل».
وبحسبه ،فإن إحدى المشاكل الرئيسة في مجال األمان في العمل
والصحة المهنية في إس���رائيل هي «ع���دم وجود قاعدة بيانات
وطنية» .وحاججت اللجنة ،المعروفة بـ «لجنة آدم» ،كذلك أن عدم
وجود صورة ش���املة يفرض عائقًا كبيرًا أم���ام تحديد العمليات
واإلدارة الفعالة والمثلى للمجال .ففي إسرائيل ،تتعامل العديد
من الهيئ���ات الحكومية الرئيس���ة مع موضوع األم���ان والصحة
المهنيتين ،وعلى الرغم من جمع المعطيات منها فاألمر ال يوفر
صورة ش���املة بسبب االفتقار إلى االلتزام باإلبالغ وعدم تطبيقه،
والتباين في التعريفات وعدم توحيد منهج تس���جيل البيانات
وتصنيفها ،ونظم المعلومات القديمة وكذلك القيود المفروضة
على نقل البيانات بين الجهات المختلفة.
ويتابع تقرير مركز أبحاث الكنيس���ت أنه «بمرور الوقت ،قامت
بعض هذه الهيئات بعمل مشترك ،ولكن على حد علمنا ،لم يتم
إنش���اء قاعدة بيانات وطنية حول هذا الموضوع أو قاعدة بيانات
مركزية من الهيئات الرئيس���ةُ .ويظهر تركيز البيانات المتاحة
من الهيئات الرئيس���ة حول الموضوع أنه حت���ى اليوم الصورة
التي يمكن تقديمها جزئية .كما يبدو أن مصدر معظم البيانات،
على األقل تلك المنش���ورة ،هو الحوادث التي تطفو على السطح،
ُ
أو الح���وادث التي قتل فيها عم���ال أو تضمنت عماال تلقوا عالجًا
طبيًا أو الذين تبين أنهم يس���تحقون مخصصات بسبب اإلصابة
من مؤسس���ة التأمين الوطني .إذ ينص أم���ر الحوادث واألمراض
المهنية من العام  1945على واجب إبالغ مديرية األمان والسالمة
عن حوادث عمل محددة ،ولك���ن وفقًا لتقرير لجنة آدم ،فإن هذا
التبليغ يشوبه نقص ،ويبدو أن هذا هو الحال اليوم».

ً
مقتل  58عامال العام 2020
ومعظمهم من قطاع البناء
في ضوء هذه الصعوبات واإلشكاليات يعرض البحث ملخصًا
ّ
للبيانات الرئيس����ة والتي تمكن من الحصول على صورة جزئية
فقط ع����ن حالة األم����ان في العم����ل والصح����ة المهنية ،وهي
كالتالي:
في جميع حوادث العمل المميتة أي الحوادث التي تس����ببت
ُ
ً
في وفاة عامل ،كما حددتها إدارة الس��ل�امة ،قتل  58عامال في
ً
ً
العام  ،2020مقارنة ب����ـ  84عامال في العام  ،2019و 70عامال في

العام  .2018في كل من هذه الس����نوات ،كان لقطاع البناء الوزن
األكب����ر  -حوالي  - %55 - %48من جمي����ع الوفيات في كل عام.
وحوال����ي  %57من جميع الح����وادث المميتة ف����ي العام 2020
حدثت نتيجة السقوط من ارتفاع.
إن مؤسس���ة التأمين الوطني تدفع مخصصات اإلصابة للعامل
ال���ذي أصيب في العم���ل ّ
وتغيب ألكثر من يومي���ن ،وال تعكس
هذه البيانات عدد اإلصابات في جميع حوادث العمل ،ألن بعض
العم���ال لم يطالبوا بتعويض بدل اإلصابة ولم يرفعوا دعوى ولم
يتقرر أنهم مستحقون .كذلك فبالنسبة إلى بعض العمال ُيرجح
وجود قص���ور في اإلبالغ عن إصاباتهم في العمل ،منهم العمال
األجانب وسكان السلطة الفلسطينية ،على حد وصف التقرير.
عدد المس����تفيدين من مخصصات اإلصابة الذين أصيبوا في
كل عام من األع����وام  2019-2016في حوادث العمل (ال يش����مل
األمراض المهنية) كان واحدًا من كل  67250-68902عامال؛ نحو
 %65–%67منهم أصيبوا في م����كان العمل؛ ونحو %33 - %31
منه����م أصيبوا في ح����ادث طرق في العمل أو ف����ي الطريق إلى
العمل أو منه؛ وحوالي  %2منهم أصيبوا في ظروف أخرى.
تنش����ر وزارة الصحة بيانات عن زيارات أقس����ام الطوارئ (في
المستشفيات العامة ،باستثناء القدس الشرقية) بما في ذلك
عدد الزيارات التي تم تس����جيل سبب الزيارة على أنها «حادث
عم����ل» .قد تكون هناك اختالفات في تصنيف الحادث كحادث
عمل بين التس����جيل في المستشفى وحتى بين المستشفيات
المختلفة .في كل عام من األعوام  ،2019-2016كان عدد الزيارات
التي ُسجلت على أنها «حوادث عمل»  ،61700–57000بينما في
العام  2020كان العدد  .46600وفقًا للنشر ،كان العدد اإلجمالي
لزيارات أقس����ام الطوارئ في الع����ام  2020أصغر مقارنة بالعام
 ،2019وذلك بتأثير انتشار فيروس كورونا.
وم����ع ذلك ،فإن مع����دل الزيارات التي تم تس����جيل س����ببها
ً
كحادث عمل في العام  2020كان مماثال لما كان عليه في العام
 - 2019حوال����ي  %1.8من جميع الزيارات .في كل عام من األعوام
 2020-2016توف����ي  9-5م����ن المتوجهين إلى أقس����ام الطوارئ
بس����بب حادث عم����ل .كان عدد الذين ُس ّ
����جل س����بب دخولهم
المستش����فيات على أنه ح����ادث العمل في كل ع����ام من 2016
 3483-3327 ،2019حالة ،بينما في العام  2020كان  .2878كانمتوس����ط مدة المكوث في المستشفى بين  3.53يوم ( )2018و
 3.93يوم (.)2017

وزارة الصحة« :هناك
استخفاف كبير باألمراض المهنية»
أما بخص���وص األمراض المهنية فهي ّ
تع���رف على أنها تحدث
نتيجة التعرض لعوامل ضارة في العمل .بحسب الموقع اإللكتروني
لوزارة الصحة ،ففي إس���رائيل كما هو الحال في دول أخرى« ،هناك
اس���تخفاف كبير باألمراض المهنية» .وين���ص أمر العام  ،1945من
بين أمور أخ���رى ،على االلتزام بإب�ل�اغ إدارة األمان ببعض األمراض
المح���ددة في األمر واألنظم���ة الصادرة بموجبه ف���ي العام ،1980
ولك���ن وفقًا لمراقب الدولة ،فإن واجب اإلبالغ ُيفرض أيضًا في حالة
االشتباه بوجود عوامل سببية تربط بين العمل والمرض.
وفقًا لتقرير صادر عن وحدة تس����جيل األمراض المهنية ،في

العام  ،2017تم تلقي  2085إخطارًا في الس����جل بشأن االشتباه
ف����ي وجود مرض مهني؛ من بين هؤالء ،ت����م العثور على 1773
حالة مناسبة للتسجيل (ليس بالضرورة أن  2017هو عام ظهور
الم����رض) .ما يقرب م����ن  %46من التش����خيصات كانت مرتبطة
بأضرار في جهاز الس����مع .باإلضاف����ة إلى ذلك الرقم كان هناك
 1846حالة في س����جل التأمين الوطني ولم يكن معترفا بها من
قبل تلك «الوحدة».
ال تش����مل التقارير المقدمة في الوثيقة بيانات عن الوفيات
من األمراض المهنية .ولكن وفقًا لتقديرات مديرية األمان من
الع����ام  2020هناك  800عامل يموتون بس����بب أمراض مهنية
وتعقي����دات مرتبطة بها .علمًا بأنه غالب����ًا ما يكون من الصعب
تحدي����د عالقة س����ببية بين تع����رض العامل للعوام����ل الضارة
والمرض والوفيات.
إن مديرية األمان هي المسؤولة عن التفتيش والرقابة ،ولكن،
كما يق����ول تقرير مركز أبحاث الكنيس����ت ،من الصعب تحديد
عدد موظفي المديرية المعينين لإلشراف واإلنفاذ .كما أنه من
الصعب تقدير حجم الزيارات التفتيش����ية ،وال نس����بة المواقع
التي لم تتم زيارتها في قطاعات مختلفة ،وال توجد في تقارير
الع����ام  2020بيانات عن أوجه القصور الت����ي تم العثور عليها
أثناء زيارات التفتيش.
تظه����ر قائم����ة أوامر الس��ل�امة الصادرة عن مفتش����ي إدارة
الس��ل�امة أنه بين مطلع الع����ام  2017و 22كانون األول  ،2021تم
إرس����ال  24433أمر أمان في جميع قطاعات االقتصاد؛ تم إرسال
حوالي  %55من أوامر الس��ل�امة إلى أماكن العمل المصنفة على
أنها مواقع بناء .وبحس����ب ملف الئح����ة العقوبات المالية التي
ص����در فيها قرار ،فقد صدر قرار بش����أن  836عقوبة مالية بين
 2018و 14حزي����ران  .2021ت����م إلغاء البعض أو تخفيفه .يش����ير
تقرير وزارة العمل للعام  2020إلى وجود  473تحقيقًا ومساءلة
في حوادث العم����ل واألمراض المهنية ،وت����م االنتهاء من 70
تحقيقًا ومساءلة ،وتم إغالق  24تحقيقًا؛ ولم يتم تحديد موعد
بدء اإلجراءات .كما أنه من المستحيل معرفة إلى أي مدى يمكن
الحصول عل����ى صورة عن متابعة جميع إجراءات التفتيش على
حوادث العمل  -من مرحلة تسلم اإلخطار بالحادث حتى نهاية
معالجته ،بما في ذلك اإلجراءات القانونية.

ضرورة رسم خريطة ّ
تحدد
فجوات المعلومات واستكمالها
بالنظر إلى قاعدة البيانات الوطنية المطلوبة لإلدارة الفعالة
والمثلى للمجال ،أورد التقرير ملخصًا لبعض هذه التس����اؤالت،
منها :ما هي حدود «األمان في العمل والصحة المهنية»؟ على
سبيل المثال ،هل تقتصر فقط على الجوانب المتعلقة بإجراءات
العمل أم أن حوادث الطرق الناتجة عن العمل أو حاالت االنتحار
بي����ن مجموعة معينة من العمال يفترض أن ترتبط بالس��ل�امة
في العم����ل؟ هل م����ن الض����روري التعامل مع س��ل�امة العمال
«في منطقة يهودا والس����امرة» – كما يص����ف التقرير العمال
الفلس����طينيين من الضفة الغربية المحتلة؟ ما هي المقاييس
والبيانات الرئيس����ة المطلوبة لتقييم حالة الس��ل�امة والصحة
المهني����ة؟ ومن الالئق في اإلجابة على األس����ئلة ،التمييز بين

		
حصة قطاع البناء حوالى  %55 - %48من مجمل الوفيات السنوية في حوادث العمل في إسرائيل.

المؤشرات الموجودة بالفعل اليوم ،والمؤشرات الجديدة التي
يجب إنشاؤهاُ .ينصح أيضًا بفحص المؤشرات وأنواع البيانات
األخ����رى ،مثل الحاالت الخطيرة التي ل����م يصب فيها الموظف،
باإلضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالوفيات واإلصابات .ما هي
المقاييس وأنواع البيانات المطلوبة الستكمال عملية اإلشراف
والتنفي����ذ؟ ُينصح بالتمييز بين بيانات النش����اط وبين بيانات
المراقبة واإلنفاذ التي تؤثر على وضع األمان والسالمة .وكذلك،
هل هن����اك عمليات مراقبة وتنفيذ يج����ب اتباعها من البداية
إلى النهاية؟
ويخلص البحث إلى أنه مع تحديد المؤشرات المرغوبة ،تنشأ
الحاجة إلى إجراءات إضافية .يجب ،من بين أمور أخرى ،تحديد
البيانات الضرورية أثناء اعتم����اد تعريفات جديدة أو تحديث
التعريفات الحالية .على س����بيل المثال ،مع مرور الوقت ،يطرح
الس����ؤال عما إذا كانت التقارير الت����ي يتوجب تقديمها حاليًا
توفر لمديري����ة األمان إمكاني����ة الحصول على صورة ش����املة
لغ����رض القيام بمس����ؤولياتها؟ وهل التحديث����ات على قوائم
األمراض المهنية مطلوبة؟ كذل����ك ،يجب تحديد طريقة جمع
البيانات المطلوبة ،على س����بيل المثال ،تحديد االلتزام باإلبالغ
أو مش����اركة البيانات بين الهيئات ،وعن����د القيام بذلك ،إيجاد

(وكاالت)

ط����رق للتغلب على التقارير المفقودة وكذلك حل المش����كالت
المتعلق����ة بنقل المعلومات .هناك أيضًا حاجة لرس����م خريطة
تح����دد فجوات المعلومات واس����تكمالها .على س����بيل المثال،
كيف يمكن جمع البيانات عن المجموعات التي تعتبر ضعيفة،
ولكن اإلبالغ عن ضعفها ربما يكون مفقودًا؟ كيف يمكن العمل
على توحيد البيانات؟ على س����بيل المث����ال ،أوصت «لجنة آدم»
المذكورة أعاله بأن تض����ع الهيئات ذات الصلة نموذجًا موحدًا
لإلبالغ عن الحوادث أو األمراض المهنية وتس����جيلها .ويش����ير
مرك����ز األبحاث إلى أنه من خالل جمع البيانات في إطار تقريره،
نشأت عدة صعوبات فيما يتعلق بالتصنيف حسب القطاعات.
بالنظر إل����ى أن المعلومات والبيانات ذات الصلة موجودة حاليًا
في هيئات مختلفة ،فالس����ؤال ه����و :أي هيئة يجب أن تؤتمن
على وضع قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال؟ ويعيد التأكيد
على أن «لجنة آدم» أوصت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية ،إذ تأتي
معظم البيانات الواردة في هذا البحث نفسه من التقارير التي
نش����رتها الجهات الحكومية .ومع ذلك ،فإن أقس����امًا واس����عة
من التقاري����ر ،مهما كانت مفصلة ،تتناول نش����اطًا أو موضوعًا
مح����دودًا ،ويصع����ب التعلم منها ح����ول حالة الس��ل�امة ككل،
وكذلك حول الصحة المهنية.
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ٌ
«مــؤشـر الديمقراطيـة اإلسرائيلية للـعـام  :»2021تــراجــع مسـتـمر
ّ
حـاد فــي ثــقــة الجـمـهــور بمـؤسـسات الــدولـــة وأذرع السلطــة!

																					
منسوب ثقة اإلسرائيليين يتراجع بمختلف مؤسسات الدولة.

كتب سليم سالمة:
ّ ّ
ب���د لكل من يتابع منش���ورات «المعهد اإلس���رائيلي
كان ال
للديمقراطي���ة» وإصداراته المختلفة عبر س���نواته العديدة
أن يالحظ حجم األصداء التي أثارتها في العديد من وس���ائل
اإلعالم اإلس���رائيلية نتائج اس���تطالع «مؤش���ر الديمقراطية
اإلس���رائيلية للع���ام  ،»2021عل���ى غي���ر ع���ادة المنش���ورات
واإلص���دارات المذكورة رغ���م كثرتها ،لما في ه���ذه النتائج،
تحديدًا ،من تشخيصات لتدهور خطير ومتفاقم في مقومات
ما ُيسمى «الديمقراطية اإلسرائيلية» عمومًا ،أو في أبرز ّ
وأهم
ّ
ّ
واألهم ـ لما فيها
المقوم���ات خصوصًا ،من جهة أول���ى،
هذه
(النتائج) من مؤشرات تؤكد «السبب المركزي» لهذا التدهور
وتفاقمه المس���تمر ،وفق ما يعتقده ّ
معدو االستطالع ورؤساء
المعهد المذكور ،من جهة ثانية.
ً
فقد ش���مل االس���تطالع هذه الس���نة ـ للمرة األولى ـ فصال
خاصًا ،منفردًا ،يفحص تقييم الجمهور اإلس���رائيلي للجهاز
القضائ���ي ف���ي الدولة ،وعلى رأس���ه بالطبع وبص���ورة خاصة
المحكم���ة العلي���ا ،م���دى مهنية الجه���از والمحاك���م ،مدى
موضوعيته ،مدى المهنية والموضوعية والنزاهة في اختيار
القض���اة ومدى حيادية وموضوعية االدعاء والقضاء .وأظهرت
نتائج االس���تطالع ف���ي هذا الفص���ل أن نس���بة مرتفعة من
الجمهور اإلس���رائيلي ،وخصوصًا بي���ن الجمهورين الحريدي
والمتدين وفي أوساط اليمين ،تعتقد بأن انتخاب القضاة في
الجهاز القضائي في إسرائيل يجري وفق اعتبارات سياسية؛
ّ
معس���كري
أن األغلبية في معس���كر اليمين ،مقابل أقلية في
«اليسار» و»الوسط» ،تعتقد بأن «الجهاز القضائي في إسرائيل
َ
ال يعمل بطريقة موضوعية وحيادية تجاه منتخبي الجمهور»؛
وه���ذا ما اعتبره ّ
معدو االس���تطالع ورؤس���اء «المعهد» إحدى
النتائج المباش���رة لحمالت التحريض السياس���ي المنهجية
التي ش���نها ،وال يزال ،قادة معسكر اليمين اإلسرائيلي ،وفي
مقدمته���م رئيس الحكومة الس���ابق وزعيم ح���زب الليكود،
بنيامين نتنياهو.
ّ
لك���ن هذا التحليل ،الذي طرحه معدو االس���تطالع ورؤس���اء
«المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» ،يعفي الجهاز القضائي
من أي مس���ؤولية ،من واجب مراجعة النفس والفحص الجذري
المعمق ألدائه وممارس���اته وقراراته عبر عش���رات الس���نين،
ُ
وخصوصًا إزاء التقارير غير القليلة التي نشرت عن هذا الجهاز
ّ
وخلوه من أي ش���فافية في كل ما يتعلق بإدارة نفسه وأذرعه
ّ
وأداء رؤسائه وأعضائه ،األمر الذي عمق الفساد المتفشي فيه
وانعكس في غير قليل من الفضائح التي تكش���فت وتفجرت
خالل الس���نوات األخيرة بوجه خاص .وهذا ناهيك عن قرارات
ً
هذا الجهاز وممارس���اته التي تش���كل دليال دامغًا على كونه
أداة ّ
طيع���ة في يد الس���لطات الحكومية الرس���مية ،المدنية
والعس���كرية ،في كل ما يتعلق باالحتالل وتكريسه وشرعنة
مش���روعه االس���تيطاني وإجراءاته القمعي���ة واالضطهادية
بحق أبناء الش���عب الفلس���طيني في المناطق الفلس���طينية

وبسياس���ات التمييز والقمع واالضطهاد بحق أبناء الش���عب
الفلسطيني المواطنين في دولة إسرائيل.

ّ
ٌ
ألشد القلق»!
«أمر مثير
ُ
نش���رت النتائ���ج التفصيلي���ة الس���تطالع «مؤش���ر
الديمقراطية اإلسرائيلية للعام  »2021يوم الخميس األخير
( 6كان���ون الثان���ي الجاري) بع���د أن قام رئي���س «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» ،يوحن���ان بلس���نر ،ومدي���رة
مركز «فيطربي» (مركز «غوطمان» ،س���ابقًا) لدراس���ات الرأي
الع���ام والسياس���ات في المعهد ورئيس���ة طاقم «مؤش���ر
الديمقراطية» ،تم���ار هيرمان ،بتقديم ه���ذه النتائج إلى
رئي���س الدولة اإلس���رائيلية ،إس���حاق هرتس���وغ ،في مقر
إقامته في القدس .وهذه هي الس���نة التاسعة عشرة على
التوالي التي ُيجرى فيها اس���تطالع «مؤش���ر الديمقراطية
اإلس���رائيلية» ال���ذي يرمي إلى تبيان وجه���ات التطور في
المجتم���ع اإلس���رائيلي في القضاي���ا المركزي���ة والهامة
المتصل���ة بما يس���ميه القيم���ون على المش���روع «تحقيق
القيم واأله���داف الديمقراطية» وبأداء المنظومات واألذرع
الس���لطوية المختلفة ،كما بأداء األشخاص المسؤولين من
منتخبي الجمهور .ويس���عى القيمون على هذا المش���روع
إلى أن تش���كل تحليالتهم وتقييماتهم المستخلصة من
نتائج االستطالع مس���اهمة في النقاش الجماهيري العام
حول وضع النظام الديمقراطي في إسرائيل وجزءًا من «بنك
معلومات» كبير وواس���ع يس���اعد في توجيه النقاش حول
الموضوع وتعميقه وترشيده ،من خالل رسم صورة حقيقية
ـ قدر اإلمكان ـ عن الواقع المركب في كل ما يتعلق بتقييم
الجمهور اإلس���رائيلي الع���ام لمدى مناع���ة الديمقراطية
اإلسرائيلية ،مدى ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة الرسمية
ومدى تقييم الجمهور لقطاع الخدمات العامة الذي تديره
األذرع السلطوية المختلفة .وقد شارك في االستطالع هذه
ً
السنة  1188رجال وسيدة في سن فوق الثامنة عشرة1004 ،
منهم من اليهود و 184من العرب.
م���ن أبرز الوجه���ات التي ّبين���ت نتائج االس���تطالع األخير
ّ
تكرس���ها ّ
وتعمقها ف���ي الواقع اإلس���رائيلي التراجع الكبير
والحاد ،المس���تمر ،في ثقة الجمهور اإلس���رائيلي بمؤسسات
الدولة الرس���مية ،جميعها بدون اس���تثناء ،لكن بمؤسس���ات
الحكم وأذرع الس���لطة المختلفة على وج���ه التخصيص ،إلى
جان���ب التقدير المتدني للوض���ع العام لدولة إس���رائيل ،إذ
ُ
يعتقد نحو الثلث منهم فقط ،بأن «وضع دولة إسرائيل جيد»،
وهي النس���بة األدنى خالل العقد األخير كله ،من جهة ،مقابل
اعتقاد نس���بة مرتفعة من هذا الجمهور ،نس���بيًا ،بأن «دولة
إس���رائيل ال تزال مكانًا جيدًا للعيش في���ه» ،من جهة أخرى.
وللم���رة األولى من���ذ العام  ،2016تصدر «التوت���ر بين اليهود
ّ
األه���م واألخطر في
والع���رب في الدول���ة» قائم���ة التوترات
المجتمع اإلسرائيلي.
لدى تقديم نتائج االس���تطالع لرئي���س الدولة ،قال رئيس

«المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية» ،يوحنان بلسنر ،إن هذه
النتائج ّ
«تبين أنه بالرغ���م من التحديات الهائلة التي تواجه
دولة إس���رائيل ،إال أن أغلبية ساحقة من الجمهور اإلسرائيلي
تعتقد بأن دولة إسرائيل هي مكان جيد للعيش فيه ،وهو ما
يشكل مصدر تشجيع وإلهام»! ثم طالب القيادات السياسية
ّ
«بتحمل المس���ؤولية عن أزمة الثقة (التراج���ع الكبير والحاد
في ثقة الجمهور اإلس���رائيلي بمؤسس���ات الدولة الرس���مية
وبمؤسس���ات الحكم وأذرع الس���لطة المختلفة) واالس���تعانة
بخارطة الطريق التي يرس���مها مؤش���ر الديمقراطية» ،لكنه
لم يق���ل مثل ذلك عن االنخفاض الحاد جدًا في ثقة الجمهور
بالجهاز القضائي! بل قال« :صورة الوضع المتشكلة بشأن رأي
الجمهور الواس���ع بالجهاز القضائي مثيرة للقلق الشديد ،إذ
تثبت أن الحملة ضد ه���ذا الجهاز قد نجحت في المس بمدى
تقدير الجمهور العام لجهاز إنفاذ القوانين برمته»! وأضاف:
«هذا ُيلزمنا جميع���ًا بمواجهة الفج���وة القائمة واآلخذة في
التعمق بين الصورة المتش���كلة للجه���از وبين معايير أدائه
الموضوع���ي ،مكانته في المعايير الدولي���ة الخاصة بمحاربة
الفس���اد والتقدير الذي يحظى به بين الخبراء المختصين في
المجال»!
م���ن جهتها ،قال���ت مدي���رة مرك���ز «فيطربي» لدراس���ات
الرأي العام والسياس���ات في المعهد ورئيس���ة طاقم «مؤشر
الديمقراطية» ،تمار هيرمان ،إن اس���تطالع  2021يعزز نتائج
االس���تطالعات السابقة ضمن مشروع «مؤش���ر الديمقراطية»
والتي تؤكد حقيق���ة أن «مواقف اإلس���رائيليين في مختلف
القضاي���ا والمواضيع تتبلور وتتحدد طبقًا للرؤى السياس���ية
ّ
الت���ي يتبنونها ،وبالتحديد طبق���ًا لموقع كل منهم على خط
اليمين ـ الوسط ـ اليسار» .وأضافت« :في ضوء تغيير الحكومة
خالل السنة الفائتة وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة مؤلفة
من أحزاب لم تكن منس���جمة مع بعضها البعض في السابق،
بينما بقيت أحزاب السلطة خالل العقود الماضية ـ وخصوصًا
الليكود وأحزاب اليه���ود الحريديم واليمين الراديكالي ـ في
المعارض���ة ،نحن نالحظ نوعًا من ّ
التبدل في المواقف :نرى أن
مصوتي أحزاب االئتالف الحكومي ،الذين كانوا في الس���ابق
متشائمين حيال مس���تقبل الديمقراطية اإلسرائيلية وذوي
تقديرات سلبية بش���أن أدائها ،قد انتقلوا إلى الجانب األكثر
ً
تف���اؤال اليوم ،بينما مصوتو أح���زاب المعارضة الحالية ،التي
ُ
قصيت عن سدة الحكم ،يتبنون اليوم مواقف نقدية وسلبية
أ ِ
أكث���ر بكثير مم���ا كان لديهم في الماضي حي���ال المنظومة
السلطوية عمومًا».
أما رئيس الدولة ،إسحاق هرتسوغ ،فقال خالل مراسم تسلمه
نتائج االستطالع السنوي ،إن التراجع في منسوب الثقة الذي
يكنه المواطن اإلس���رائيلي لمختلف مؤسسات الدولة هو أمر
مثير ألشد القلق« ،إذ ال بديل لنا عن الديمقراطية اإلسرائيلية
وعن مؤسسات الدولة .ولذلك ،فإن فقدان الثقة يؤرقني جدًا.
ال أمل في بقاء دولة ال يثق مواطنوها بها وبمؤسساتها .فثقة
الجماهي���ر هي الكنز األكث���ر أهمية لكل منظوم���ات الدولة

ومؤسس���اتها وأذرعها والتراجع المس���تمر في ثقة الجمهور
بها هو شارة تحذير لنا جميعًا».

النتائج ـ تراجع مستمر ،لكن أكثر حدة بين العرب!
ً
شمل االس���تطالع األخير ،للمرة األولى كما أشرنا أعاله ،فصال
خاصًا بالجهاز القضائي اإلسرائيلي ،بما فيه المحاكم والنيابة
العام���ة ،وأظه���رت نتائجه أن ثق���ة الجمهور به���ذا الجهاز
مس���تمرة في التراجع إذ تخطت في العام  2021عتبة النصف
من المشاركين في االستطالع فانخفضت نسبة الذين يثقون
ب���ه من بين المواطنين اليهود إلى  %48فقط ،بينما «تحطمت»
نسبتهم بين المواطنين العرب من  %60إلى  %44فقط .وتبين
من النتائ���ج أن عدم الثقة بالجهاز القضائي نابع ،باألس���اس
وضم���ن عوام���ل أخرى ،من ع���دم ثق���ة المواطني���ن بالقضاة
أنفسهم ،بطريقة تعيينهم /انتخابهم وبدوافعهم .فقد قال
 %61من المش���اركين في االس���تطالع إن اختيار قضاة الحاكم
يجري «بدوافع والعتبارات سياس���ية» ،بينم���ا قال  %75إنهم
«يعتقدون بأن القضاة يتعرضون لضغوط سياسية في معرض
تأدية مهماتهم» .ومن بين الذين كانت لهم تجربة مباش���رة
مع الجهاز القضائيّ ،
عبر  %34فقط عن رضاهم من أداء الجهاز
وقضات���ه ،بينما قال  %32منهم فقط إن القضاة يتعاملون مع
من يمثل أمامهم في المحاكم بطريقة موضوعية.
ف���ي مس���ألة «تدخل المحكم���ة العليا في عمل الكنيس���ت
وتخويلها صالحية إلغاء قوانين س���نها الكنيس���ت في حال
تعارضها مع مبادئ الديمقراطية» ،قال ( %56أغلبية ضئيلة)
من مجمل المشاركين في االستطالع إنهم يؤيدون ذلك .وكان
هذا رأي  %70من العلمانيين مقابل  %22من المتدينين و%17
م���ن الحريديم .أما في التوزيعة القومي���ة ،فقد قال  %74من
العرب إنهم يؤيدون ذلك ،مقابل  %52من اليهود.
ولم يكن وض���ع النياب���ة العامة أفضل من وض���ع المحاكم
والقضاة في س���ياق ثقة الجمه���ور ،بل أس���وأ %52 :قالوا إن
النياب���ة العامة تعمل بدواف���ع واعتبارات سياس���ية ،مقابل
 %31فق���ط قالوا إن دوافعها واعتباراته���ا «مهنية خالصة».
وهنا ،أيض���ًا ،ظهرت فوارق في اآلراء حس���ب االنتماء الحزبي
ـ السياس���ي .فبينما قال  %63من مؤيدي «اليس���ار» إن دوافع
النيابة العام���ة مهنية ،لم يقل ذلك س���وى  %47من مؤيدي
«الوس���ط» و %22فقط من مؤيدي اليمي���ن (مقابل  %64منهم
قالوا إن دوافع النيابة العامة واعتباراتها «هي سياسية فقط،
أو باألساس»).
ّ
لك���ن األخطر من ه���ذا أن  %54م���ن الجمهور اإلس���رائيلي
ٍّ
(األغلبية!) تعتقد بأن الفس���اد متفش في الجهاز القضائي،
رغم الفارق بين مؤيدي معسكر اليمين ومعسكر «اليسار» في
ه���ذا المجال ،إذ قال ذلك  %61من مؤيدي اليمين ،مقابل %18
فقط من مؤيدي «اليسار».
ورغ���م التراجع الح���اد في ثق���ة الجمهور الع���ام بالجهاز
ً
القضائ���ي وبالمحاكم إجماال ،وبالمحكم���ة العليا خصوصًا ،إال
أن ه���ذه األخيرة بقيت تحتل مرتبة متقدمة بين مؤسس���ات
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(وكاالت)

الدولة الثماني التي يش���ملها االستطالع عادة من حيث ثقة
الجمه���ور .فقد جاءت المحكم���ة العليا ف���ي المرتبة الثالثة
( )%48بع���د الجيش اإلس���رائيلي ف���ي المرتب���ة األولى (رغم
الهب���وط الحاد الذي حصل هنا :من  %90في الس���نة الماضية
إلى  %78في تشرين األول الماضي ،وهي النسبة األدنى منذ
العام  )2008ثم رئيس الدولة في المرتبة الثانية (.)%64
ف���ي توزيعة المش���اركين في االس���تطالع حس���ب االنتماء
القومي ،جاء تدريج مؤسس���ات الدولة من حيث ثقة الجمهور
بها على النحو التالي:
الجمهور اليهودي :الجيش اإلس���رائيلي في المرتبة األولى
( ،%90مقاب���ل  %82ف���ي العام  ،)2020ثم رئي���س الدولة في
المرتب���ة الثانية ( ،%60مقاب���ل  %63في  ،)2020ثم المحكمة
العلي���ا في المرتبة الثالث���ة ( ،%48مقابل  %52في  ،)2020ثم
الش���رطة في المرتبة الرابعة ( ،%42مقابل  %44في  ،)2020ثم
وس���ائل اإلعالم في المرتبة الخامسة ( ،%30مقابل  %33في
 ،)2020ثم الحكومة في المرتبة السادس���ة ( ،%29مقابل %29
في  ،)2020ثم الكنيست في المرتبة السابعة ( ،%28.5مقابل
 %32في  ،)2020ث���م األحزاب في المرتبة األخيرة ( %15فقط،
مقابل  %17في .)2020
الجمه���ور العرب���ي :بين الجمه���ور العربي أظه���رت نتائج
االس���تطالع أن المحكمة العليا تحتل المرتبة األولى من حيث
ثقة الجمهور العربي بها ( ،%44مقابل  %60في  ،)2020يليها
رئيس الدولة ف���ي المرتبة الثاني���ة ( ،%34.5مقابل  %29في
 ،)2020ث���م الجيش اإلس���رائيلي في المرتب���ة الثالثة (،%24
مقاب���ل  %53في  ،)2020ثم الكنيس���ت ف���ي المرتبة الرابعة
( ،%22مقاب���ل  %31في  ،)2020ثم الحكومة ( ،%19مقابل %25
في  ،)2020ثم وسائل اإلعالم ( ،%16مقابل  %35في  ،)2020ثم
األحزاب ( ،%15مقابل  %30في  ،)2020ثم الشرطة في المرتبة
األخيرة ( ،%13مقابل  %33في .)2020
يتض���ح من ه���ذه المعطيات أن جميع مؤسس���ات الدولة ال
ً
تحظى بدرجة عالية من الثقة بين المواطنين العرب ،أصال ،بل
هي أقل من النصف ( )%50في كل المؤسسات .كما يتضح أن
التراجع في الثقة بالمؤسس���ات الرسمية ،كل منها على حدة،
هو أكبر وأكثر حدة بين المواطنين العرب بصورة واضحة وأن
التراجع األكبر واألكثر حدة كان في الثقة بالجيش اإلسرائيلي
(من  %53في العام  2020إلى  %24في العام  ،2021ورغم أنه ال
يزال يحتل المرتبة الثانية!) وبالشرطة اإلسرائيلية (من %33
في العام  2020إلى  %13فقط في العام .)2021
يرتبط ه���ذا التراج���ع الحاد في ثق���ة المواطني���ن العرب
بالش���رطة ،بطبيعة الحال ،بدرجة شعورهم باألمن واألمان في
ظل تفشي الجريمة واستفحالها في المجتمع العربي .فبينما
قالت أغلبية اليهود المشاركين في االستطالع ( )%61إن دولة
إس���رائيل «تقوم بواجبها في حماية أمن مواطنيها» ،لم يقل
ذلك سوى  %33من المشاركين العرب في االستطالع .وسجل
مؤشر «الش���عور باألمن» بين المواطنين العرب انخفاضًا حادًا
من  %69في العام  2019إلى  %33في العام .2021

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
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