عـن مـمـارسـات
«صـيـد األفـارقـة» فـي إسـرائـيـل!

ّ
عام «كورونا» شل قطاعات االقتصاد
في إسرائيل لكن إصابات حوادث
العمل ارتفعت بنسبة  20بالمئة!
ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن

صــــفـــــحـــ ( )3ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )5ـــــــة
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االنتخابات اإلسرائيلية :ظاهرها أزمة حزبية وباطنها تغيرات بنيوية!
كتبت هنيدة غانم:
للم����رة الرابعة خ��ل�ال عامين تذهب إس����رائيل الى انتخابات
تش����ريعية ،حيث يأمل المتنافس����ون أن يتمكن����وا هذه المرة
من إنجاز ما فش����لوا في إنجازه سابقًا .وتتنافس في االنتخابات
المقبلة للكنيس����ت  39قائمة انتخابية )1( ،من بينها  14قائمة
يمكن ،بحس����ب االس����تطالعات ،أن تتجاوز نسبة الحسم .وعلى
خالف االنتخابات السابقة تجري هذه االنتخابات في ظل تفكك
أكبر جسم معارض هو «أزرق أبيض» وتفكك القائمة المشتركة
بعد انشقاق تيار الحركة اإلسالمية الجنوبية (القائمة العربية
الموحدة) بقي����ادة منصور عباس ،وفي ظل ع����دم وجود قائمة
معارضة قوية بل عدة قوائم ال تش����كل أي منها حالة معارضة
مهددة لوحدها.
ُ
وتأتي هذه االنتخابات على خلفية ما صار يعرف إس����رائيليًا
بـ «األزمة السياس����ية»؛ التي بدأت غداة االنتخابات للكنيس����ت
الحادي والعش����رين التي جرت في  9نيس����ان  2019بعدما فشل
نتنياه����و في تش����كيل ائت��ل�اف يميني ضيق ف����ي إثر رفض
ّ
أفيغ����دور ليبرم����ان االنضم����ام لحكومته .وتتجل����ى في دخول
إس����رائيل في دوامة انتخابات متكررة دون وجود أي أفق واضح
لكيفي����ة الخروج منها .وتنعكس األزمة في عدم قدرة أي طرف
على حسم االنتخابات أو تشكيل ائتالف حكومي ثابت.
وكانت قد تش����كلت عش����ية انتخاب����ات الكنيس����ت الحادي
والعش����رين قائمة «أزرق أبيض» التي أطلق عليها يومها اسم
ّ
حزب الجنراالت .وقد ش����كلت هذه القائمة أكبر قائمة معارضة
لليكود في حينه واستطاعت أن تتساوى معه في عدد المقاعد
( 35مقع����دًا لكل منهما) ف����ي انتخابات نيس����ان  ،2019لكنها
فشلت كما فشل نتنياهو في تشكيل ائتالف حكومي ،وهو ما
ّ
لتتكرر
أدى إلى الذهاب إلى انتخابات ثانية في  17أيلول 2019
()3
نفس األزمة ويتم مرة أخرى الذهاب إلى انتخابات ثالثة في
ُ
حدث االنتخابات الثالثة اختراقًا في االنس����داد
آذار  .2020لم ت ِ
االنتخابي وال انفراجًا في األزمة السياسية ،غير أن دخول عامل
الكورونا على المش����هد وحالة الضبابية التي أحاطت بانتشاره،
ّ
لعب����ت لصالح نتنياهو الذي تمكن من الضغط على غانتس من
ّ
أجل االنضمام إلى حكومة طوارئ «لمواجهة الحالة المستجدة»
التي تسببت بها جائحة الكورونا .وقد ّأدى انضمام غانتس إلى
ش����طر قائمة «أزرق أبيض» (التي احتفظت باس����مها) ،ومن ثم
ّ
تفككها واختفائها عن المشهد الحزبي .وجاء اتفاق نتنياهو-
غانتس بعد أن تم وبش����كل غير مس����بوق تغيير قانون أساس
الكنيس����ت واختالق مفهوم «رئيس حكومة بديل» إضافة إلى
إدخال تعدي��ل�ات أخرى ترتبط بتنظي����م االنتخابات بعد ثالث

ّ
وتضمن اتف����اق إقامة حكومة
س����نوات وليس أرب����ع س����نوات،
الوح����دة بين غانتس ونتنياهو أيضًا مبدأ التناوب والمناصفة،
وش����مل االتفاق المصادقة على الميزاني����ة لعامي 2021-2020
ّ
ّ
وح����دد االتفاق أن يتس����لم
مباش����رة بعد تنصي����ب الحكومة،
نتنياهو رئاس����ة الحكومة في النصف األول من المدة ،ثم يليه
غانتس بعد  18شهرًا (بعد عام ونصف العام).
ل����م تمض أي����ام على توقي����ع االتفاق حتى ب����دأت الخالفات
والصراع����ات والمناكف����ات تطغ����ى على العالق����ات بين أعضاء
الليك����ود و«أزرق أبي����ض» .وب����دا واضحا من س����ير االئتالف أن
نتنياه����و وم����ن ورائه أعضاء ح����زب الليك����ود ال يوفرون فرصة
من أج����ل وضع العقبات أم����ام وزراء «أزرق أبي����ض» .لم يفاجئ
هذا الس����لوك أيا من المراقبين الذين اعتب����روا منذ البداية أن
نتنياهو تمكن من التالعب بغانتس وتضليله من أجل تفكيك
أكبر جس����م معارض ،وفي  23كانون األول ومع عدم المصادقة
عل����ى الميزانية وبعد مماطلة مس����تمرة من قب����ل الليكود ،تم
حل الكنيست بش����كل تلقائي لتذهب إسرائيل إلى انتخابات
جديدة.

انعكاسات األزمة وإسقاطاتها
تعك����س األزم����ة االنتخابية ظه����ور حالة غير مس����بوقة من
ّ
االستقطاب واالحتقان الداخلي ،وتتجلى في انقسام المشهد
السياسي عموديًا بين معسكرين مركزيين متوازيين ينتظمان
ظاهريا وفق موقفهما من نتنياهو وليس وفق مبادئ سياسية
أو قضاي����ا أيديولوجية؛ معس����كر داعمي نتنياهو ومعس����كر
معارضيه .وتختلف أس����باب االنضواء تحت معس����كر معارضي
نتنياهو ما بين أس����باب ش����خصية وسياس����ية وأيديولوجية
تقاطعت مع����ًا وأصبح من الصعب الفص����ل فيما بينها .ويضم
ً
معس����كر داعمي نتنياهو بشكل أس����اس ،إضافة الى الليكود،
حزب ش����اس ويهدوت هت����وراة وتحالف المس����توطنين ،فيما
يضم ح����زب معارضي نتنياهو «يوجد مس����تقبل» (يش عتيد)
بقيادة يائير لبيد« ،أمل جديد» (تكفا حدش����ا) بقيادة جدعون
ّ
ساعر الذي أقيم مؤخرًا بعد أن انشق األخير عن الليكود ،قائمة
«أزرق أبيض» بقيادة بيني غانتس« ،إسرائيل بيتنا» (يسرائيل
بيتينو) بقي����ادة أفيغ����دور ليبرمان ،وكال م����ن قائمة ميرتس
وح����زب العمل ،وتتموضع في هذه االنتخاب����ات قائمة «يمينا»
التي يقودها نفتالي بينيت ،والقائمة العربية الموحدة (التي
تمثل تيار الحركة اإلسالمية الجنوبية) 2بقيادة منصور عباس،
في منطقة رمادية بين المعس����كرين بعد أن سعى بينيت إلى
إخراج نفس����ه من «دائ����رة» الداعم المفهوم ضمن����ًا لنتنياهو
وطرح نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة ،فيما أخرج منصور عباس

قائمته من دائرة معارضة نتنياهو التلقائية وفتح الباب أمام
التع����اون معه ،وتتموضع القائمة المش����تركة في المعس����كر
ُ
المع����ارض لنتنياهو دون أن تعلن موقف����ا واضحا من التوصية
أو عدمها عل����ى يائير لبيد في حال تكليف����ه بإقامة االئتالف.
وإضافة إل����ى بينيت يطرح كل من جدعون س����اعر ويائير لبيد
نفسيهما كمرشحين لرئاسة الحكومة ،علمًا أن فرص أي منهما
لتش����كيل ائتالف دون التوص����ل إلى اتفاق اقتس����ام وتبادل
لرئاسة الحكومة تبدو ضئيلة جدًا.
يرب����ط أفيغدور ليبرم����ان مثال معارضته لنتنياهو بأس����باب
أيديولوجية ترتبط بموقفه من عالقة الدين والدولة ورفضه لما
يسميه خضوع نتنياهو لشروط األحزاب الحريدية ،أما جدعون
ساعر الذي انشق عن الليكود فيربط معارضته لنتنياهو برفض
نهجه االس����تبدادي بالح����زب وفي الحالتي����ن تتقاطع العوامل
الش����خصية والصراعات مع نتنياهو مع األس����باب التي يعلنها
س����اعر وليبرمان ،ويتقاس����م معهم جزء من الصراع الشخصي
نفتالي بينيت الذي بات يطرح نفس����ه بديال يمينيا لنتنياهو.
ّ
وفي كل الحاالت ش����كلت محكم����ة نتنياهو وم����ا يحيطها من
ّ
صراع����ات حول م����دى صالحية تقلد ش����خص مته����م بقضايا
فس����اد منصب رئيس الحكومة محورا مهما وأساسيا في األزمة
السياس����ية وفي المواق����ف المختلفة؛ حي����ث يخضع نتنياهو
لمحاكم����ة جنائية بثالثة ملفات تضم تهما بالفس����اد وخيانة
األمانة وتلقي الرشوة وفي حال ثباتها ُيمكن أن ينتهي به األمر
إلى الس����جنّ 3.
يدعي معارضو نتنياه����و أنه ال يمكنه أن يكون
ً
رئيس حكومة لعدة أسباب؛ أوال بسبب ما ينطوي عليه ذلك من
عطب أخالق����ي ،إذ ال يمكن أن يكون رئيس الحكومة الذي يجب
ّ
ّ
أن يشكل نموذجًا للمواطن من يخضع لمحاكمة ومتهم بقضايا
فس����اد ويس����تمر بالقيام بدوره كرئيس للحكومة .ثانيًا بسبب
ّ
المس بالحوكمة؛ إذ يرى المعارضون أن نتنياهو غير قادر على
تحيي����د محاكمته عن دوره الرس����مي وقراراته ،بل يرون أن كل
تحالفاته وس����لوكه يخضع لحساباته الش����خصية التي ترتبط
برغبته باإلفالت من المحكمة وأن ما يهم نتنياهو في المرحلة
الحالية هو نتنياهو فقط ولذلك ال يمكن الثقة به .وثالثًا البعد
ّ
العملي؛ إذ أن نتنياهو س����يكون ُمضط����رًا للتواجد ثالث مرات
ّ
المق����رر أن تبدأ في
في األس����بوع في قاع����ة المحكمة التي من
نيس����ان  2021وهو ما يعني أنه سيكون مش����غوال بشكل كبير
بقضيته الش����خصية وس����يأتي ذلك على حساب دوره كرئيس
للحكومةّ .
وتعبر حركة االحتجاجات الواس����عة التي تش����هدها
إس����رائيل منذ إعالن إقامة االئتالف بين غانتس ونتنياهو في
نيس����ان  2020عن هذا الخطاب ،وتقود هذه االحتجاجات حركة
الرايات الس����وداء الت����ي تنظم مظاهرات أس����بوعية في مفارق

الطرق والم����دن ومن أمام بيت نتنياهو ف����ي القدس وانضمت
لها حركات مختلفة منها أيضًا من ّ
تضررت من انتش����ار جائحة
الكورونا ،وتتفق جميعها على مطالبة نتنياهو باالستقالة.
ّ
يدع����ي مؤيدو نتنياه����و بالمقابل أن المحكم����ة هي محاولة
لاللتف����اف عل����ى الديمقراطية واإلطاح����ة بنتنياه����و من ِقبل
ّ
المؤسس����ة العميقة ،ومن خلفه الفئات الت����ي ُيمثلها ،ويطرح
المدافعون عنه القضية في إطار الصراع بين إس����رائيل األولى
ّ
(األشكنازية اليس����ارية) التي ّ
يدعون أنها ما زالت تتحكم في
مفاصل مؤسس����ات الدولة (محكمة العدل العليا ،المستش����ار
القانون����ي ،جه����از الش����رطة) وإس����رائيل الثاني����ة (اليمينية
والشرقية) والتي تضم الفئات المهمشة )4(.ضمن هذا السياق،
وباالرتب����اط بمحكمت����هُ ،يدير نتنياهو وداعموه حملة ش����عواء
ّ
ضد المؤسس����ة القضائية والش����رطية؛ حيث تبن����ى نتنياهو
ً
استراتيجية خطابية شعبوية تقوم على موضعة نفسه ممثال
ّ
واتهام التيار ُ
المعارض له بمحاولة
للش����عب مقابل المؤسسة،
ّ
سرقة إرادة الشعب (الذي يمثله هو) واتهام مؤسسات الدولة
بالتع����اون مع النخب اليس����ارية من أجل اإلطاح����ة به واإلطاحة
بحكم الليكود.
ّ
شكلت اس����تراتيجية نتنياهو الش����عبوية هذه ،ومن وجهة
نظر معارضيهّ ،
مسا عميقا بأحد أهم المبادئ التي تقع في ّلب
النظام اإلسرائيلي وتميزه وتشكل ضمانة للمراقبة والمساءلة
والحك����م الرش����يد الت����ي تس����مى «المملختي����وت /الدوالنية»
ّ
( )statisimالتي صكها بن غوريون بعد إقامة إس����رائيل والتي
ّ
يتم وفقها تحييد مؤسس����ات الدولة وكل ما يتعلق بش����كلها
وجوهره����ا وأدوار أجهزتها ع����ن الحزبية واأله����واء والمصالح
الشخصية .ويشير معارضو نتنياهو إلى أن األخير ضرب بعرض
ّ
التعرض بش����كل ممنهج
الحائط فكرة الدوالنية هذه من خالل
لموضوعية مؤسسات الدولة أو التش����كيك بنواياها وأسبابها
ووضعها بذل����ك في قلب الصراعات السياس����يةّ ،
ومس بالقيم
الديمقراطية من خالل إعادة ش����رعية حرك����ة «كاخ» اإلرهابية
وتحويلها إلى شريك سياس����ي ممكن في ائتالفه الذي يمكن
ّ
أن ُيشكله.
ورغم أن األزمة االنتخابية التي تعيشها إسرائيل تبدو نتاجًا
لصراعات آنية مرتبطة بش����كل أساس بشخص نتنياهو وتهم
ّ
الموجهة له ،إال أن قراءة ّ
معمقة للمشهد اإلسرائيلي
الفس����اد
ُ
وللخطاب المراف����ق لها تظهر أن األزمة هي انعكاس لمجموعة
م����ن المتغيرات والعوام����ل العميقة والبنيوي����ة التي ّ
تخمرت
في العق����ود الفائتة ووصلت ذروتها في ه����ذه األزمة .ويمكن
تلخيص أهمها بالتالي:
التح���والت الديموغرافية واالجتماعية؛ الت���ي ترتبط ببنية المجتمع

اإلس���رائيلي كمجتم���ع مهاجرين وتنعكس في انته���اء هيمنة جيل
المؤسس���ين العلماني -األش���كنازي -العمالي وضمور قوته المستمر،
ُ ّ
مقابل صعود قوة الجماعات التي كانت تشكل هوامش وأطراف نظام
الهيمنة من ش���رقيين ،وسكان مدن التطوير وحريديين ومستوطنين
ّ
المس���تجد لم تعد
ومتديني���ن ومواطنين فلس���طينيين ،وفي الوضع
ً
هناك كتلة تعتبر أغلبية كما كان مثال مع إقامة إس���رائيل ،هذا الواقع
تغير بش���كل مثابر وتدريجي مع الهجرات المختلف���ة بدءًا من الدول
العربية واإلس�ل�امية وثم من دول االتحاد الس���وفييتي السابق الحقًا؛
تزايد حجم كتلة الحريديين بس���بب ارتفاع نس���بة الخصوبة؛ وظهور
ّ
كتلة المس���توطنين بعد احتالل  1967وتضخمها المس���تمر .في هذا
ّ
ً
السياق ،تفتت كتلة األغلبية االشكنازية أوال والعلمانية ثانيًا وظهرت
جماع���ات متمايزة أيديولوجيا وثقافيًا تحم���ل وجهات نظر متباينة.
وق���د ّعبر رئيس إس���رائيل رؤوفي���ن ريفلين عن هذا التغيير بش���كل
واضح فيما صار يعرف باس���م خطاب األس���باط الذي ألق���اه في العام
ّ
 2015في مؤتمر هرتس���يليا )5(،حين لخص أنه ل���م يعد هناك أغلبية
في إس���رائيل بل أربع «أس���باط»؛ يحمل كل منها وجهة مغايرة تمامًا
عن األخرى ح���ول النظام االجتماعي والسياس���ي ،وال يلتقي أعضاؤها
في أي تجربة «مشتركة» ويتعلمون في مدارس منفصلة ووفق مناهج
مغاي���رة .تنعكس هذه الصورة في ديموغرافي���ا الصفوف األولى في
المدارس االبتدائية ،وبحسب معطيات مركز البحث والمعلومات التابع
للكنيس���ت حول التوزيع الديموغرافي للطالب ف���ي  ،2019/2018كان
 %20.3م���ن تالميذ الصف األول في المدارس حريديين ،مقابل %14.5
ّ
ّ
في  ،2000وشكل التالميذ العرب  %22.9من المجموع الكلي ،فيما درس
 %15.3في المدارس الدينية القومية و %41.5في المدارس الرس���مية
العلمانية )6( .ومقابل هذا التقسيم ،فإن المجموعة العلمانية تنقسم
بدورها بين يمين ويسار ووسط ،وفيما يصوت الحريديون بشكل شبه
كام���ل ألحزابهم ،يص���وت المتدينون القوميون ألحزاب االس���تيطان
ً
والليك���ود ،بالمقابل يصوت العرب ع���ادة للقوائم العربية .يعني هذا
فعليًا عدم وجود كتلة مهيمنة ومس���يطرة تشكل األغلبية من جهة،
ويشير إلى وجود أغلبية للتيار اليميني بحكم التغيير الديموغرافي،
نظ���رًا النضواء الحريديي���ن والمتدينين تحت جناح اليمين ،ويش���ير
هذا أيضًا إلى أن إس���رائيل ستس���تمر باالتجاه نح���و مزيد من ّ
تعمق
س���يطرة اليمين وبالتالي ترس���يخ مساعيه االس���تيطانية .كما يشير
أيضا إلى أن إس���رائيل س���تذهب نحو مزيد من االستقطاب بين بقايا
النخب العلمانية الوس���طية واليسارية الى جانب العرب وبين تيارات
مجتمعية يمينية ودينية واستيطانية.
 .2انتق���ال الحريديم من أحزاب ف���وق أيديولوجي���ة وقطاعية الى
أح���زاب قطاعية يمينية؛ وينعكس هذا في تحالف أحزاب الحريديين

(التتمة صفحـــــ « »2ــــــــــة)

االنتخابات اإلسرائيلية قد تكون األخيرة إذا ما حقق نتنياهو أغلبية مطلقة الئتالفه!
كتب برهوم جرايسي:
تج���ري اليوم الثالث���اء االنتخاب���ات البرلمانية اإلس���رائيلية
للكنيس���ت الـ  ،24وهي جولة االنتخابات الرابعة التي تجري في
غضون  23ش���هرا ،بعد أن تعثر تشكيل حكومة ثابتة ،بعد كل
واحدة م���ن الجوالت الثالث ،إذ أن الحكومة التي تش���كلت بعد
االنتخابات األخيرة ،كان���ت حكومة قالقل منذ يومها األول ولم
تصمد س���وى  8أشهر .وتتنافس في االنتخابات  37قائمة ،من
بينها  13قائمة مرش���حة لتجاوز نسبة الحسم ،والفوز بتمثيل
برلماني ،في حين تش���ير االس���تطالعات إلى تعزز قوة الليكود
وحلفائه الفوريين ،ما يتيح لبنيامين نتنياهو إمكانية تشكيل
حكومة ثابتة ،ولو بأغلبية هشة.
وأعلنت لجنة االنتخابات المركزية ،رس���ميا ،أن عدد ذوي حق
االقتراع وفق سجل الناخبين الرسمي العام 6578084 ،شخصا،
زيادة بنس���بة  %1.93عن االنتخابات التي جرت قبل عام وثالثة
أسابيع ،في  2آذار  .2020ويستدل أن عدد الناخبين الجدد ،ألول
مرة ،وصل إلى ما يالمس  182ألف ش���خص ،إال أن عدد ذوي حق
االقتراع ،بعد خصم الوفيات ،ازداد بما يالمس  150ألف شخص.
بحسب الس���جل الرس���مي ،فإن عدد ذوي حق االقتراع العرب
هو مليون و 65ألف ش���خص ،ويشكلون نسبة  ،%16ولكن حسب
التقرير ،وما صدر عن مكتب اإلحصاء المركزي ،فإن قرابة  25ألف
شخص من العرب مقيمون بشكل دائم خارج البالد .بمعنى أقل
من  ،%2.5وهذا أقل من تقديرات سابقة ،تحدثت عن قرابة .%5
وكان مكت���ب اإلحصاء المركزي قد أعلن ف���ي األيام األخيرة،
أن عدد أصحاب ذوي حق االقتراع ،الذين س���يكونون في البالد
في يوم االنتخابات ،هم حوالي  6ماليين ش���خص ،ما يعني أن
نسبة من يقيمون في الخارج ،أو هم مهاجرون وما زالوا يحملون
الجنسية اإلسرائيلية.%8.5 ،
هذه نس���بة مهاجرين أدنى بكثير من سنوات مضت ،إذ أنه
في الس���نوات األخيرة عملت دائرة س���جل السكان ،على البحث
عن حملة الجنسية اإلس���رائيلية المقيمين في الخارج ،بعد أن
تبين أن أش���خاصا رحلوا عن الدنيا ولم يبلغ أهاليهم السلطات
اإلس���رائيلية بواقعهم ،وبقوا مس���جلين في السجل السكاني
وس���جل الناخبين .وقال تقرير مكتب اإلحصاء المركزي إن %17
من المقيمين في البالد ي���وم االنتخابات هم من العرب ،بفعل
الف���ارق في نس���بة الهجرة ع���ن اليهود الذين تف���وق لديهم
النس���بة  ،%9كما أن  %11من ذوي ح���ق االقتراع هم من اليهود
الحريديم.
يتضح أن  %13من ذوي حق االقتراع المقيمين في البالد ،هم
أبن���اء  18إل���ى  24عاما ،ومن هم أبناء  25إلى  39عاما نس���بتهم
 ،%29وأبن���اء  40إلى  59عاما نس���بتهم  ،%32وأبناء  60عاما وما
فوق نسبتهم .%26
حسب معدل اس���تطالعات الرأي العام ،فإن الليكود وحلفاءه
الفوريي���ن س���يحصلون على ما بين  59إل���ى  61مقعدا ،مع ميل
أكثر لعدد المقاعد األعلى .وهناك عوامل عدة ساهمت في هذه
النتيجة ،طالما أن ابتعاد ائتالف الليكود ونتنياهو عن األغلبية
المطلقة ف���ي كل واحدة من جوالت االنتخابات الس���ابقة يبعد

مسلسل االنتخابات اإلسرائيلية ،القطار في محطة جديدة.

بمقعدين أو أربعة مقاعد على األكثر ،من بينها أنه خالل عامين
نسبة التكاثر الطبيعي لمصوتي هذا االئتالف ،الذي نصفه من
المتديني���ن والمتزمتين ،أعلى بضعفي���ن ونصف الضعف من
تكاثر الجمهور العلماني ،الذي هو أس���اس جمهور ما يس���مى
«الوسط -اليسار» %3.5 ،مقابل  %1.4لدى جمهور العلمانيين.
ولكن أحد أكبر العوامل هو خس���ارة التمثيل العربي اإلجمالي
المتوقعة ،ف���ي هذه االنتخابات ،بما بي���ن مقعدين إلى ثالثة،
ولربما أكثر .وهذا نابع من تراجع متوقع لنس���بة التصويت في
هذه االنتخاب���ات ،من حوالي  %66 -%65في انتخابات قبل عام،
إلى  %58 -56في هذه االنتخابات بحس���ب االستطالعات ،وهذا
الف���رق يؤدي إلى خس���ارة مقعدين كاملين ،كم���ا من المتوقع
خس���ارة نص���ف مقعد ،وربما أكث���ر ،في أعقاب رف���ض القائمة
العربي���ة الموحدة ،برئاس���ة عضو الكنيس���ت منص���ور عباس،
التوقيع على اتفاق فائض أصوات مع القائمة المشتركة.
وفي اس���تعراض القوائم الـ  13التي تمثيلها مؤكد أو ش���به
مؤكد ،نش���ير إلى وجود  4قوائم عند حافة نسبة الحسم ،وهي
«الصهيونية الدينية» وميرتس و»أزرق أبيض» والقائمة العربية
الموحدة ،إذ أن كل االس���تطالعات تقريب���ا تمنح كل واحدة من
ُ
هذه القوائم  4مقاعد ،وفي جزء بس���يط من االستطالعات ،تمنح
قائم���ة «الصهيونية الدينية»  5مقاعد ،م���ا يدل على أن فرص
اجتيازها نسبة الحس���م أعلى من غيرها من القوائم الصغيرة.
ولكن في حال سقطت قائمة واحدة من هذه القوائم األربع ،فإن
هذا س���ينعكس مباش���رة على توزيع المقاعد ،ألن وزن المقعد
الواحد ،الذي مقياس���ه ع���دد إجمالي األص���وات لألحزاب التي
اجتازت نس���بة الحسم ،سيكون أقل ،وفي حال كان السقوط من

نصيب قائمتين ،فإن هذا سيقلب كل التوزيعة التي تشير لها
االستطالعات األخيرة.

الليكود وحلفاؤه الفوريون
الليكود :برئاسة بنيامين نتنياهو ،وتتوقع له استطالعات ما
بين  29إلى  31مقعدا ،علما أن الليكود فاجأ االستطالعات في كل
واحدة من الجوالت االنتخابي���ة الثالث األخيرة ،بأن كانت قوته
أعلى مما تنبأت بها االستطالعات األخيرة قبل يوم االنتخابات.
«يمين���ا» :قائم���ة باتت تمثل حزب���ا واحدا يترأس���ه نفتالي
بيني���ت ،الذي انفصل قبل عامين عن حزب���ه «البيت اليهودي»،
ّ
وشكل قائمة مستقلة مع ش���ريكته السياسية أييلت شاكيد،
ولكن القائمة لم تجتز نس���بة الحسم ،بل المستها ،وعاد وبنى
تحالفا ف���ي جولتي االنتخاب���ات األخيرتين ،وفكك���ه تمهيدا
له���ذه االنتخابات؛ ولكن وضعيته الي���وم تختلف كليا عما كان
قبل عامين ،إذ تتوقع له اس���تطالعات الرأي من  9إلى  11مقعدا،
وسيكون شريكا صعبا لنتنياهو في الحكومة ،مع سقف مطالب
عال ،وفق التقديرات.
ش���اس :حزب المتديني���ن المتزمتي���ن الحريدي���م لليهود
الشرقيين ،برئاس���ة آرييه درعي .وتتوقع له استطالعات الرأي
 8مقاع���د بالمع���دل ،بدال من  9مقاعد الي���وم ،ولكن هذا الحزب
الذي  %70من أصواته تأتي من جمهور الحريديم الش���رقيين،
يس���تفيد مثل قائمة الحريديم األخرى ،م���ن التكاثر الطبيعي
الس���نوي للحريديم ،إذ أنه وفق التقديرات ،فإن نس���بة تكاثر
الحريديم الشرقيين في حدود  ،%3.5مقابل  %1.4لدى اليهود
العلمانيين .وإذا ما هبطت قوة شاس بمقعد ،فإن هذا قد يكون

من األصوات من خارج الحريديم ،وبالذات من اليهود الشرقيين،
من الشرائح الفقيرة والضعيفة.
يهدوت هت���وراة :وهي قائمة تحالفية لحزبين ،وعدة تيارات
من المتدينين المتزمتين الحريديم لليهود الغربيين األشكناز،
وتمنحها استطالعات الرأي ذات قوتها الحالية  7مقاعد ،ولكن
االحتم���ال كبير بأن تس���تكمل هذه القائم���ة مقعدها الثامن،
الذي خس���رته في جولتي االنتخابات السابقتين ،بفعل قانون
احتساب فائض األصوات.
واستنادا إلى تقدير أن التكاثر الطبيعي للحريديم األشكناز
يص���ل إلى  %4س���نويا ،فإن ه���ذه الزيادة من ش���أنها أن تعزز
ق���وة قائمة يه���دوت هتوراة الت���ي  %95م���ن أصواتها تأتي
م���ن الحريديم ،علم���ا أن نس���بة التصويت في أحي���اء وبلدات
ومس���توطنات الحريدي���م ،تصل أحيانا إل���ى  ،%93في حين أن
نس���بة التصويت العام���ة ما بين  %71إل���ى  ،%72وبين اليهود
العلمانيين حوالي .%68
«الصهيوني���ة الديني���ة» :قائم���ة تحالفي���ة تض���م ح���زب
«الصهيوني���ة الديني���ة» (التكت���ل القومي س���ابقا) برئاس���ة
المس���توطن بتسلئيل س���موتريتش ،مع حركة «قوة يهودية»
(عوتس���ما يهودي���ت) المنبثقة ع���ن حرك���ة «كاخ» اإلرهابية
المحظورة .وهي قائمة تمثل التيار االس���تيطاني األشد تطرفا
في اليمي���ن االس���تيطاني .وتتوقع لها غالبية االس���تطالعات
حصولها على  4مقاعد ،وهو تمثيل الحد األدنى ،بحس���ب نسبة
الحسم .وفي بعض االستطالعات تحصل القائمة على  5مقاعد.
واالعتقاد الس���ائد ،أنه في نهاية المطاف هذه القائمة ستعبر
نسبة الحسم ،أيضا ألن نسبة التصويت لدى جمهور المتدينين
الصهاينة ،وخاصة المسيس���ين منهم ،والمس���توطنين ،تصل
إلى  %88بالمعدل ،وهذا ما يعزز قوة هذا التيار مثل الحريديم،
بأكثر من نسبته بين إجمالي ذوي حق االقتراع.

القوائم المعارضة الستمرار ٌحكم نتنياهو
ف���ي ما يلي القوائم المعارضة الس���تمرار حك���م نتنياهو ،أو
أنها ال تحس���ب نفسها على أي طرف ،وتبقي بابها مفتوحا على
الجميع ،وس���نرى كيف أن بينها تناقضات سياس���ية وفكرية
ضخمة ،ال يمكن التالقي بينها ،ونعرضها بحس���ب حجمها في
استطالعات الرأي.
«يوجد مس���تقبل» :برئاس���ة يائير لبيد ،ال���ذي خاض جوالت
االنتخابات الثالث األخيرة ضمن تحالف «أزرق أبيض» برئاس���ة
بين���ي غانتس .وتمنح االس���تطالعات حزب «يوجد مس���تقبل»
م���ا بين  18إل���ى  20مقعدا .ويعلن رفض���ه الجلوس في حكومة
بنيامي���ن نتنياهو ،وعلى األغلب س���يرفض فع�ل�ا ،متعلما من
تجربت���ه مع نتنياهو في حكومته الثالثة ( ،)2015 -2013وأيضا
من تجربة ش���ريكه الس���ابق بيني غانتس .ولكن حسب خارطة
االس���تطالعات ،فإن لبيد ال يمكنه تشكيل ائتالف ،في حال لم
ينجح نتنياهو في تحقيق  61مقعدا مع حلفائه الفوريين.
«أمل جديد إلسرائيل» :برئاسة جدعون ساعر ،الذي انشق عن
الليكود قبل نحو  4أشهر ،وانتقل معه  5نواب 4 ،منهم حاليون
وأحدهم س���ابق ،بنيامين بيغن .وهو ينافس الليكود بمواقفه

اليمينية االس���تيطانية ،وتتوقع له استطالعات الرأي ما بين 9
إلى  10مقاعد ،إذ تراجع بشكل دائم في استطالعات الرأي العام
منذ بدء الحملة االنتخابية ،حيث بدأ مع  15مقعدا ،وقبل تقديم
القوائم كان يحصل على ما بين  17إلى  18مقعدا.
القائم���ة المش���تركة :وه���ي الجس���م األكب���ر ال���ذي يمثل
الفلس���طينيين في إس���رائيل ،وتضم ثالثة أحزاب ،بعد خروج
حزب منها ،واألحزاب الثالثة هي :الجبهة الديمقراطية للسالم
والمس���اواة ،ويترأس قائمتها النائب أيم���ن عودة الذي يحتل
المقع���د األول .والتجم���ع الوطني الديمقراط���ي ،الذي يترأس
قائمته النائب سامي أبو شحادة ،ويحل ثالثا ،والحركة العربية
للتغيير برئاسة النائب أحمد طيبي ويحل ثانيا في القائمة.
وتتوقع اس���تطالعات الرأي حصول القائمة المشتركة على 8
مقاعد ،وفي بعضها  9مقاعد.
«إس���رائيل بيتنا» :برئاس���ة أفيغ���دور ليبرم���ان ،وتجمع كل
اس���تطالعات الرأي خالل كل األسابيع األخيرة على حصوله على
 7مقاع���د ،ورغم مواقفه اليمينية االس���تيطانية ،إال أنه يرفض
المش���اركة في حكومة الليك���ود طالما أنه يترأس���ها بنيامين
نتنياهو كشخص.
العمل :فاج���أ حزب العم���ل بعودته إلى الحلبة السياس���ية،
بعد أن أظهرت كل اس���تطالعات الرأي العام حتى نهاية العام
الماضي  ،2020أنه لن يجتاز نسبة الحسم ،ولكن انتخاب رئيسة
جديدة له ،ميراف ميخائيلي ،وقائمة مرشحين جديدة ،أعادته
إلى االس���تطالعات وبتقدير حصوله على  6إلى  7مقاعد ،جاءت
على حساب قوائم ،كانت تس���تفيد من زوال حزب العمل ،مثل
حزب «أزرق أبيض» برئاسة بيني غانتس .كما انعكس األمر سلبا
على حزب ميرتس الذي يصارع نسبة الحسم.
«أزرق أبيض» :برئاس���ة بين���ي غانتس ،وعل���ى الرغم من أنه
يحصل في اس���تطالعات الرأي على  4مقاعد بمعنى أنه يتأرجح
عند نس���بة الحسم ،إال أن بعض االس���تطالعات تمنحه أحيانا 5
مقاع���د ،بمعنى أنه متقدم على غيره م���ن القوائم التي تصارع
نسبة الحسم ،ولكنه لم يخرج من احتمال عدم اجتيازها.
ميرتس :برئاس���ة نيتس���ان هوروفيتس ،وهو الحزب األكثر
تأرجحا عند نس���بة الحسم من بين األحزاب الصهيونية ،وإذا ما
جمعنا معه ح���زب العمل ،بحصولهما في الع���ام  1992على 56
مقع���دا ،حينما كانت تحوالت سياس���ية الفتة ف���ي العمل في
اتجاه ما يس���مى «اليسار الصهيوني» ،نستطيع أن نعرف حجم
اندفاع الشارع اإلسرائيلي نحو اليمين المتشدد واالستيطاني.
واس���تطالعات األيام األخيرة منحت ميرت���س  4مقاعد ،تمثيل
الحد األدنى ،ولكن ه���ذا ال ُيخرج القائمة من دائرة عدم اجتياز
نسبة الحسم.
القائمة العربية الموحدة :الذراع البرلماني للحركة اإلسالمية
(الجناح الجنوبي) ،برئاس���ة عضو الكنيست منصور عباس ،وفي
األس���ابيع الس���ابقة كانت القائمة تتأرجح عند نس���بة الحسم،
ولكن في األيام األخيرة تم تثبيتها عند  4مقاعد .وهذه القائمة
كما ّ
صرح رئيسها ال تعد نفس���ها ضمن الكتل المحسوبة على
ُ
معارضة اس���تمرار حكم نتنياهو ،بل تبقي بابها «مفتوحا على
الجميع»!
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تتمة المنشور
على الصفحة األولى
مع نتنياهو وتحولهم إلى جزء أس���اس من معسكره بعد أن كانوا حتى
س���نوات التس���عينيات يتنقلون بين ائتالفات الليكود والعمل وفق ما
يحققون م���ن مصالح لجمهورهم ،هذا الوض���ع تغير تدريجيًا ،ويمكن
أن نعزوه جزئي���ًا إلى الصراع العلماني الدين���ي خاصة المواجهة بين
تيار «يوجد مس���تقبل» الذي رفع راية تجنيد الحريديم من جهة ،وإلى
سياس���ات التوطين الحكومية للحريديين من جهة أخرى ،حيث تم في
هذا اإلطار بناء مستوطنات خاصة بهم بحيث باتوا يشكلون اليوم أكبر
كتلة اس���تيطانية (حوالي  .)%35إلى جانب ذلك؛ فقد أس���هم صعود
ق���وة المتدينين الحريديم والتيار الديني القومي في زيادة معس���كر
اليمين من جهة ،وفي تحويل الشرخ الديني العلماني الى شرخ أساس
في المشهد اإلسرائيلي من جهة أخرى.
 . 3طبيع���ة النظام االنتخاب���ي المبني على التمثيل النس���بي؛ وفق
النظام االنتخابي اإلس���رائيلي يمكن ألي حزب أو قائمة تتجاوز نس���بة
الحسم ،والتي تساوي  %3.25من األصوات الصالحة ،أن تدخل البرلمان،
وهو ما يعني كثرة األحزاب الصغيرة والمتوسطة وعدم تناسب قدرتها
على التأثير مع حجمها الحقيقي .وإذا ما أخذنا بالحسبان أن أي ائتالف
ّ
يتش���كل يجب أن يحظى على األقل بـ  61مقعدًا من ( 0 )12وأن األحزاب
الكب���رى لم تعد كبرى بالمعنى الحقيق���ي ،فإننا نكون أمام واقع يمكن
ألي حزب مهما بدت مواقفه غريبة أو متطرفة أن يقرر مصير الدولة.

السياق العام الذي تجري فيه االنتخابات
تأتي االنتخابات اإلس���رائيلية على خلفية صي���رورات متناقضة في
المش���هد اإلس���رائيلي تظهر فيها إس���رائيل على المس���توى الدولي
كقوة إقليمية من جهة ،ومن جهة أخرى تواجه أزمة داخلية سياس���ية
عميق���ة .وترتبط ص���ورة إس���رائيل الخارجية بعوام���ل مختلفة منها
تفوقها العس���كري في سياق إقليم هش ُمتنازع ُومتحارب وعدم وجود
إزعاج حقيقي لسياس���تها االس���تعمارية واالحتاللية في ظل انقسام
ّ
فلس���طيني ووجود س���لطة ضعيفة ال تش���كل تحديا حقيقيا .وقد عزز
وج���ود إدارة دونال���د ترامب في الس���نوات األربع الماضي���ة وتماثلها
ُ
المطلق مع حكومة نتنياهو ووجهتها اليمينية االس���تيطانية ،صورة
ّ
إس���رائيل كقوة إقليمية تتصرف تجاه محيطها وتجاه الفلسطينيين
دون أي ضواب���ط أو مح���ددات أو رادع ،لكن هذه الص���ورة تتناقض مع
الصورة الداخلية وحالة االنس���داد واالس���تقطاب العميق التي تسود
المشهد اإلس���رائيلي واألزمة السياسية المس���تمرة فيه منذ عامين.
وينعكس هذا التناقض في القراءات االستراتيجية التي نشرها معهد
األمن القومي اإلس���رائيلي للعام  2020والت���ي خلصت إلى أنه ونتيجة
تقاطع جائحة الكورونا وإسقاطاتها واألزمة السياسية المستمرة ،فإن
إس���رائيل تواجه خطرًا استراتيجيًا داخليًا ُيمكن أن يؤدي إلى إضعاف
ّ
التصور ،فإن «النظام
مؤسسات الدولة وفقدان الثقة بها ،وبحسب هذا
اإلسرائيلي الداخلي» تحول وألول مرة إلى مصدر للتهديدات والمخاطر
()7
التي قد ّ
تمس باألمن القومي وتنخر «المناعة» الجماعية.
وعلى عكس االنتخابات الس���ابقة ،تأتي ه���ذ االنتخابات على خلفية
انتهاء عهد ترامب حلي���ف نتنياهو ،وصعود صعود إدارة بايدن التي
ُ
ظهر برودًا واضحًا تجاه نتنياهو ،حيث يش���كل سقوط ترامب خسارة
ت ِ
سياسية وشخصية لنتنياهو؛ إذ لعب ترامب خالل الدورات االنتخابية
ّ
الثالث الماضية دور الصديق والحليف األكبر لنتنياهو ،وتجند بشكل
واضح لصالح نتنياهو عبر تقديم «العطايا والهدايا» من قبيل االعتراف
بالسيادة على الجوالن ،وطرح صفقة القرن في أوج المعارك االنتخابية
م���ن أجل تعزيز فرص نتنياهو في الفوز )8( .كما لعب دورًا حاس���مًا في
ّ
إنجاز اتفاقيات التطبيع« -اتفاقيات أبراهام» -التي شكلت نجاحًا لنهج

االنتخابات اإلسرائيلية :ظاهرها أزمة حزبية وباطنها تغيرات بنيوية!
نتنياه���و من حيث قلب معادلة التس���وية اإلقليمية ،من األرض مقابل
السالم إلى الس�ل�ام مقابل التطبيع ،وتذييل القضية الفلسطينية في
ّ
العالقات اإلقليمية بعد أن كان حلها يعتبر ش���رطًا التفاقيات الس�ل�ام
والتطبيع كما جاء في المبادرة العربية للسالم.
ومع خسارة نتنياهو لترامب ،واإلسقاطات المترتبة على ذلك خاصة
فيما يتعلق بانتهاء عصر التماثل المطلق مع اإلدارة األميركية ،يسعى
نتنياهو إلى االس���تفادة من مصدر قوة بدي���ل لتعزيز صورته كقائد
استثنائي ،وهو دور من نجح في توفير لقاح فايزر ( )9وأسهم في وضع
إسرائيل على خطى الخروج من الجائحة قبل غيرها من دول العالم ،وقد
وضع���ت حملة التطعيمات التي بدأت إس���رائيل بتنفيذها منذ كانون
األول  2020إس���رائيل في مقدمة الدول الغربية في مواجهة الجائحة.
ُيشار إلى أن االتفاق مع فايزر جاء بعد ّ
تحدث نتنياهو مع رئيس شركة
فايزر ألبرت ب���ورال واالتفاق على أن يتم توفير اللقاح إلس���رائيل -رغم
أنها لم تكن من الدول التي تعاقدت مس���بقًا مع الش���ركة -في مقابل
اس���تخدامها كمختبر تجريب���ي لنجاعة التطعيم وتطوي���ره )10( ،وفي
هذا الس���ياق ،هناك من ّادعى أن نتنياهو استعاض عن خسارة ترامب
بألبرت بورال ،رئيس فايزر ،من أجل تعزيز حملته االنتخابية.

اختالط المشهد الحزبي
ّ
مس���تجدات المشهد الدولي من حيث انتهاء عهد ترامب
إلى جانب
وصعود إدارة بايدن؛ اتفاقيات التطبيع ومعانيها؛ ومس���عى نتنياهو
الس���تخدام دوره في توفي���ر اللقاح لتعزيز حملت���ه االنتخابية ،تجري
ّ
مس���تجدات مهمة في المش���هد الحزبي-
هذه االنتخابات على خلفية
السياسي الداخلي ستلعب دورًا في تحديد نتائج االنتخاب .أهم هذه
ّ
ّ
المستجدات تتمثل في تفكك تحالفات مركزية وصعود قوى منافسة
من اليمين ،وإعادة تموضع بعض القوى بما يخلط األوراق تمامًا.
بالنسبة لألولى ،فإن أهم التحالفات التي تفككت هي «أزرق أبيض»،
والقائم���ة المش���تركة بعد خروج القائم���ة الموحدة برئاس���ة منصور
عباس منها ،وانفصال جدعون س���اعر عن الليك���ود وخوض االنتخابات
بقائمة يمين منافس���ة (أمل جديد) .في المقاب���ل تخوض ّعدة أحزاب
االنتخابات وحدها ما يضعها في دائرة خطر عدم تجاوز نس���بة الحسم
وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على فرص تشكيل ائتالف حكومي .وتقع
في دائ���رة الخطر هذه كل من أحزاب ميرت���س« ،أزرق أبيض» ،القائمة
الموحدة م���ن جهة ،وقائمة التحالف االس���تيطاني الذي يجمع قائمة
بن غفير الكهانية وسموتريتش الذي ُيحسب على االستيطان الديني
ّ
المتزمت (الحردليم (.)* )11
أهم مستجدات المشهد االنتخابي
ّ
تف���كك تحال���ف «أزرق أبيض» وانفصال س���اعر ع���ن الليكود :الحقًا
لتواف���ق غانتس على الدخول ف���ي ائتالف حكومي م���ع نتنياهو بعد
ّ
االنتخابات األخيرة ،تفكك تحالف «أزرق أبيض» الذي شكل أكبر جسم
مع���ارض وأكثر القوائم تهديدًا لحك���م نتنياهو .وقد جاء تفككه بعد
انسحاب غابي أشكنازي وموشيه يعلون من المشهد السياسي ،وعودة
قائمة «يش عتيد» بزعامة يائير لبيد لخوض االنتخابات وحدها ،إضافة
إلى خوض «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس االنتخابات منفردًا .وفيما
تتوقع االستطالعات المختلفة أن تتحول «يش عتيد» إلى أكبر األحزاب
ف���ي المعارضة وهناك م���ن يتوقع أن تحصل عل���ى  20-18مقعدًا ،فإن
االس���تطالعات تتوقع أال تحص���د قائمة «أزرق أبي���ض» بزعامة غانتس
ّ
أكثر من س���تة مقاعد أو حتى أال تعبر نس���بة الحس���م .ومقابل تفكك
ّ
«أزرق أبيض» يخوض جدعون ساعر الذي انشق عن الليكود االنتخابات

ّ
في قائم���ة تنافس نتنياهو من يمينه ،ويمثل س���اعر التيار اليميني
األيديولوج���ي الصلب في الليكود ومن المتوقع أن يحصل على مقاعده
ّ
من مصوتي اليمين الذين ُيعارضون نتنياهو ألس���باب تتعلق بنهجه
وبكون���ه يخضع لمحاكمة في قضايا فس���اد .باإلضافة إلى ذلك ،يطرح
نفتالي بينيت من خالل قائمة «يمينا» نفس���ه بوصفه مرشحًا لرئاسة
الحكوم���ة ،ويرف���ض االلتزام بالذه���اب إلى ائتالف يق���وده نتنياهو.
ّ
ويمكن التلخي���ص أن من أهم ارهاصات تف���كك «أزرق أبيض» وإقامة
«أمل جديد» وخروج «يمينا» من معسكر نتنياهو ،وظهور قوى معارضة
لنتنياهو متوزعة على تكتالت صغيرة ومتوس���طة ،تراجع قوة الليكود
مع توقع بقائه الحزب األكبر.
في حين تميزت جوالت االنتخابات الثالث الس���ابقة بوجود منافسة
على رئاس���ة الحكومة بين مرشحين اثنين هما غانتس ونتنياهو ،فإن
هذه االنتخابات تتميز بوجود ّعدة مرش���حين ،كل يطرح نفس���ه بديال
ّ
لنتنياهو دون أن يكون بالفعل ألي منهم رصيد انتخابي ُيمكنه وحده
من تهديد حكم نتنياه���و؛ حيث يطرح كل من يائير لبيد الذي يعتبر
ً
ممثال للوس���ط و»اليسار» ،ونفتالي بينيت (ممثل اليمين االستيطاني)،
وجدعون س���اعر (ممث���ل اليمين الصلب الجابوتنس���كي) ،أنفس���هم
ّ
كمرشحين منافس���ين لرئاسة الحكومة يرغبون في استبدال نتنياهو.
وهذه هي أول مرة يتم فيها تحدي نتنياهو من منافس���ين من اليمين
بش���كل مباش���ر ،وطالما أن الصراع األس���اس في هذه االنتخابات يدور
بي���ن معارضي ومؤي���دي نتنياهو وليس حول أس���ئلة مرتبطة بقضايا
أيديولوجي���ة ،فإنه من ضمن الس���يناريوهات الممكنة هو أن تتحالف
قوائم من اليمين والوس���ط واليسار من أجل اس���تبداله ،ويرتبط األمر
ّ
بش���كل كامل هنا بحجم ما ُيمكن أن تحققه هذه التكتالت وبإمكانية
تجاوز أحزاب كميرتس و»أزرق أبيض» نسبة الحسم.
ّ
تفكك المش���تركة؛ خروج الموحدة وفتح آفاق لتحالفها مع نتنياهو:
ّ
عل���ى الجانب اآلخر من المش���هد خلط تفكك القائمة المش���تركة بعد
انسحاب القائمة الموحدة منها األوراق في مشهد التحالفات الممكنة.
ً
س���واء في قائمة مشتركة أو أحزاب
إذ أن التوقعات من الكتل العربية
منفصلة إما أن تمتنع عن التوصية على أحد المرش���حين أو توصي في
حاالت معين���ة لصالح المعارضة وهو ما حدث حين أوصت المش���تركة
ف���ي االنتخابات الس���ابقة على غانتس لتش���كيل الحكومة ،وقد جاءت
التوصية هذه نتيجة لرغبة المش���تركة في المس���اهمة في إس���قاط
نتنياهو ،وبمثابة اختيار األقل سوءًا.
لقد قلب إعالن القائمة الموحدة المش���هد رأس���ًا على عقب مع إبداء
رغبتها بتبن���ي نهج «جديد» يعتمد على فتح الب���اب أمام التعاون مع
ّ
نتنياه���و ّ
بحجة تحقيق إنج���ازات للمواطنين الع���رب بغض النظر عن
ّ ً
القضاي���ا القومية ،معللة ذلك بأن الموحدة ليس���ت في جيب أحد ،كما
يس���تتر خطاب انس���حاب الموحدة خلف قضاي���ا مرتبطة بمعارضتها
موقف المش���تركة من قضايا اجتماعية كدعم بعض أعضائها لقانون
ّ
يمنع عالجات التحويل لجماعة الميم ( .)LGBTويعلل ّعدة مراقبين قطع
منصور عباس رئيس القائمة الموح���دة الخطوط الحمراء التي التزمت
بها القوائ���م العربية برفض التعاون مع اليمي���ن بوجود تفاهمات مع
نتنياهو .وفي حال نجحت القائمة الموحدة في عبور نس���بة الحس���م،
فإن دعمها لحكومة برئاس���ة نتنياهو كما يبدو لم ُيعد ّ
مجرد تكهنات
خيالي���ة ،ويمكن أن يؤدي إلى أن تقام حكوم���ة يمين وألول مرة بدعم
قائمة عربية؛ هذا الدعم لن يتم بالضرورة من خالل انضمام أو تصويت
الموح���دة على ائتالف بزعام���ة نتنياهو ،بل امتناعه���ا عن التصويت
ض���ده .وهنا ،ال ّبد م���ن التوضيح أن إقامة االئتالف الحكومي يش���ترط
أغلبية عادية ولكن إسقاط الحكومة بتصويت نزع الثقة يشترط أغلبية

 61عض���و على األق���ل 12،في هذا الس���ياق ،إذا كان للموح���دة  4مقاعد
ّ
وتمكن نتنياهو من تأمين  57صوتا لحكومته فإن مجرد عدم تصويت
الموحدة ضد االئتالف يعني إنجاحه.
انتق���ال نتنياهو م���ن اس���تراتيجية التحري���ض على الع���رب إلى
مغازلتهمّ :
تميزت الحمالت االنتخابية الس���ابقة لنتنياهو بالتحريض
الش���ديد ضد المواطنين الع���رب ونزع ش���رعيتهم ومهاجمة القائمة
المش���تركة ،في المقابل تتميز حملة نتنياه���و الحالية باالنتقال من
اس���تراتيجية التحريض التي تهدف ّ
ل���رص اليمين وراءه عبر موضعة
ّ
نفس���ه بمواجهة التهديد الذي يمثل���ه المواطنون العرب واتهام كل
ّ
من يعارضه بأنه يس���اري (بما في ذلك ليبرمان) إلى تبني استراتيجية
مغازل���ة الص���وت العربي من خالل القي���ام بزيارات متتالي���ة إلى قرى
وم���دن عربي���ة وإعالن أنه ال يع���ادي العرب بل يعادي تي���ارات معينة
تقف ضد «دولة إس���رائيل»ّ ،
وحول التواصل م���ع القائمة الموحدة إلى
مطي���ة للتدليل على أنه ال يعادي القيادات العربية .وتش���ير القراءات
المختلفة إلى أن نتنياهو استنتج أن استمرار استراتيجية التحريض
على العرب يأتي بثمار عكسية كما حدث في االنتخابات األخيرة؛ حيث
أس���هم تحريضه بارتفاع نسبة التصويت عند العرب وحصول القائمة
المشتركة على  15مقعدًا ،لذلك ،فان استراتيجيته الحالية تعتمد على
إضعاف القوة التمثيلية للعرب من خالل :أوال ،تفكيك المش���تركة وقد
نجح في ذلك عبر التواصل مع القائمة الموحدة من خالل منصور عباس؛
ثانيًا ،خفض نس���بة التصويت عند العرب عبر االمتناع عن التحريض؛
وثالثًا ،الحصول عل���ى مقعد (وهناك من يعتقد اثنين) لصالح الليكود
من األصوات العربية عبر الوعود التي يوزعها من حيث مواجهة العنف
ّ
الذي يشكل أكبر قضية حارقة تقلق المصوت العربي ورفع الميزانيات
واالس���تثمار باالقتصاد .من المهم االش���ارة هنا إلى أن سعي األحزاب
الصهيونية إلى وضع مرش���حين عرب ،ومن النس���اء بشكل خاص ،في
قوائمها االنتخابية يأتي من أجل اس���تمالة أص���وات العرب من جهة،
ومن أجل الظهور بمظهر ليبرالي من جهة أخرى .وقد برز بش���كل خاص
هذا التوجه في ميرتس وحزب العمل وسبقهم في ذلك «يش عتيد».

خاتمة
ّيدعي البعض أن بنيامي���ن نتنياهو الذي يواجه محاكمة في قضايا
ّ
فساد ،وفي ظل عدم قدرته على حسم االنتخابات لصالحه ،وعدم نجاحه
في تمرير القانون الفرنس���ي الذي يضمن عدم محاكمة رئيس حكومة
خالل ش���غله لمنصبه ،قد حول االنتخابات المتك���ررة إلى أداة تضمن
بقاءه رئيس���ًا لحكومة انتقالية ،ومن غير المتوقع أن تحقق االنتخابات
ُ
المقبلة اختراقًا حاسمًا في االنسداد السياسي الحزبي.
ّ
ومما ال ش���ك فيه أن عوامل عديدة س���تحدد شكل االئتالف الممكن
وفرصه؛ من بينها نسبة التصويت العامة ونسبة التصويت بين العرب؛
عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل من بينيت وساعر ،وهل ستكون
أقل من عش���رة أم أكثر؟ األحزاب التي ستتجاوز نس���بة الحسم والتي
ل���ن تتجاوزه ،خاصة في طرفي الخارطة؛ قائمة بن غفير -س���موتريتش
الكهانية من اليمين ،وميرت���س و»أزرق أبيض» والموحدة على الطرف
المقابل.
ُ
باإلضاف���ة إلى ذلك ،من المهم أال نس���قط إمكانية زعزعة معس���كر
بنيامي���ن نتنياهو من حيث موق���ف أحزاب الحريديي���ن؛ إذ أن هناك
ُ
ايماءات خاصة من حزب يهدوت هتوراة تشير إلى أنه ال يلغي إمكانية
التحالف مع ساعر إن كان ذلك سيمنع الذهاب إلى انتخابات خامسة.
ً
إجم���اال ،فإن االنتخابات اإلس���رائيلية الحالية تتمحور حول نتنياهو

أساس���ًا ،وينقس���م المش���هد الحزبي وفق الموقف منه ،م���ا بين مؤيد
ُ
ومعارض له ،وفي ظالل هذه المعركة األساسية تجري تحالفات وتعقد
صفقات مختلفة ،وتغيب عن النقاش���ات للوهلة األولى وبش���كل كامل
تقريبًا مس���ألة االحتالل والصراع والتس���وية ،لكن المتمعن في خارطة
األحزاب المتنافس���ة يستش���عر حضورها الطاغي الذي لم يعد يحتاج
إلى الخطابة ،وذل���ك عبر تحول الفكر االس���تيطاني الى جزء من الفكر
المك���رس لليمين ال���ذي يتوقع أن يحصد  80مقع���دًا ،وتحول القضايا
ّ
التي كانت ّمرة خالفية إلى محل إجماع؛ اإلجماع بين األوساط المركزية
على أن القدس الموحدة هي عاصمة إس���رائيل األبدية ،وعلى معارضة
تفكيك المس���توطنات ،وعلى التوافق على ّ
ض���م منطقة األغوار ،وعلى
بنية إس���رائيل كدولة يهودية ،وعلى رفض ع���ودة الالجئين .في هذا
السياق ،فإن عجلة االستيطان وفرض الوقائع االستعمارية على األرض
ّ
تس���تمر بالعم���ل دون أي عائق على الرغم م���ن كل الصراعات
وحدها
الداخلية.

هـــوامـــش
 1 .1معطيات ح����ول الحملة االنتخابي����ة النتخابات ،2021
المعه����د اإلس����رائيلي للديمقراطي����ةhttp://bit. :
.ly/3sftJXG
 2 .2تنقس����م الحركة االس��ل�امية ف����ي الداخل بي����ن تيار
اإلسالمية الش����مالية الذي يقوده الش����يخ رائد صالح
وهو تيار يعارض المش����اركة في انتخابات الكنيست،
وقد تم حظره وإخراجه عن القانون من قبل إس����رائيل،
ويتم مالحقة نش����طائه ،ويقبع حاليا الش����يخ رائد في
السجن االنفرادي ،ويقابل هذا التيار الحركة اإلسالمية
المعروف����ة بالجنوبي����ة التي تش����ارك ف����ي انتخابات
الكنيست وتتبنى موقفًا براغماتيًا.
ُ
 3 .3ح����ول الته����م الموجه����ة لنتنياه����وhttps://bit. :
.ly/3lPsfBf
ّ
 4 .4من أهم منظريها أفيش����اي بن حايي����م وغادي تاوب،
ً
أنظر مثال مقابلة بن حاييم.https://bit.ly/3d1IhUC :
 5 .5ن����ص خط����اب رؤوفي����ن ريفلي����نhttps://bit. :
.ly/38ZQzuT
 6 .6أس����اف فيننغ����ر وإلي����ران زرد 2019 .بني����ة جه����از
التعليم :تش����ريعات مركزية ومعطي����ات عامة .معهد
البح����ث والمعلومات ،الكنيس����تhttps://bit. :2019 ،
.ly/31cqDYp
ً
 7 .7لمشاهدة التقدير كامال.https://bit.ly/315KwjX :
8 .8تزام����ن االعت����راف األميركي بس����يادة إس����رائيل على
هضبة الج����والن ،وطرح صفقة القرن ،م����ع المعركتين
االنتخابيتين الثانية والثالثة على التوالي.
ً
 9 .9نص االتفاق مع فايزر كامال.http://bit.ly/3r5kMPr :
 1010تم التوص����ل لالتفاق مقابل أن تكون إس����رائيل حالة
دراسة أو “حقل تجربة للتطعيم” للمزيدhttp://bit. :
.ly/3f0bWjv
 *1111الحردلي����م هم فئة من المتدينين المتزمتين دينيًا
ّ
ومتعصبين قوميًا ،وتسميتهم مأخوذة من الدمج بين
الحري����دي والقومي ،ويعد س����موتريتش من الممثلين
لهم في الكنيست.
 1212قانون أساس الحكومة.http://bit.ly/3cQbNfO :

ّ
ٌ
ّ
استطالع خاص عشية االنتخابات :التشدد اليميني غالب في المواقف السياسية!
كتب سليم سالمة:

بالرغ���م من االدعاء ،الذي يتكرر في إس���رائيل في األش���هر األخيرةّ ،
بأن
معرك���ة االنتخابات الحالية للكنيس���ت اإلس���رائيلي ال���ـ  24تنحصر بين
معس���كرين اثنين ،هما معس���كرا ّإما «نعم لبيبي» وإما «ال لبيبي» ـ أي ،بين
مؤيدي رئيس الحكومة الحالي���ة ورئيس حزب الليكود ،بنيامين نتنياهو،
م���ن جهة ،وبي���ن معارضيه من جهة أخ���رى ،إال أن الجمهور اإلس���رائيلي
ّ
س���يصوت حسب المواقف والبرامج التي تطرحها األحزاب
عمومًا يؤكد أنه
السياسية والقوائم االنتخابية المختلفة المشاركة في االنتخابات ،وليس
حسب اعتبارات ش���خصية .هذا أحد االستنتاجين المركزيين اللذين الذي
ّ
استطالعي الرأي األخيرين اللذين
يمكن اس���تخالصهما بوضوح من نتائج
أجراهما «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» خالل األسابيع األخيرة ،عشية
االنتخاب���ات التي س���تجرى يوم غ���د الثالثاء  23آذار ـ اس���تطالع «الصوت
ُ
اإلس���رائيلي لش���هر ش���باط  ،»2021الذي نش���رت نتائجه ف���ي مطلع آذار
ّ
استثنائي ،نش���رت نتائجه يوم  14الجاري.
ثان،
الجاري ،ثم اس���تطالع رأي ٍ
أما االس���تنتاج الثاني فهو أن ثمة مسافة غير قصيرة تفصل بين مواقف
األحزاب في القضايا المركزي���ة وبين مواقف المصوتين لهذه األحزاب ،ما
يعني أن ال تجانس وال انس���جام دائمًا بين موقف الحزب في قضية معينة
وموقف المصوتين له ،أو بعضهم على األقل.
تم في االس���تطالع الثاني ،غير العادي والذي نع���رض هنا أبرز نتائجه،
حاول «المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» ّ
تقصي مواق���ف الناخبين
اإلس���رائيليين ف���ي القضاي���ا المركزي���ة المطروحة على ج���دول األعمال
اإلس���رائيلي (وإن تكن غير مطروحة للنقاش بصورة واضحة في الس���جال
االنتخاب���ي الحالي) ،تحديد القضايا التي يتفق بش���أنها أوس���ع قطاع من
المصوتين ألحزاب مختلفة وتشكل قاسمًا مشتركًا بينهم ،مقابل القضايا
التي يختلف المصوتون لألحزاب المختلفة حول الموقف منها.
أما القضايا المركزية التي اختار استطالع الرأي فحص مواقف الناخبين
بش���أنها فهي :القضية السياسية ومس���تقبل «يهودا والسامرة» (الضفة
الغربية)؛ دمج مواطني إس���رائيل العرب؛ الفصل بين الس���لطات؛ الفس���اد
السلطوي؛ الدين والدولة (فصل الدين عن الدولة)؛ والمساواة االجتماعية.
وقد ّبين تحليل نتائج هذا االس���تطالع أن مواق���ف الناخبين ،في القضايا
المركزي���ة المذكورة ،بعيدة عن مواقف األحزاب التي ينوون التصويت لها
وال تنسجم معها.

أغلبية تؤيد الضم وتعارض إخالء المستوطنات
تشكل القضية السياسية ،التي تشمل الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني
ّ
السلمي ومس���تقبل الضفة الغربية والمستوطنات اإلسرائيلية
وآفاق حله
فيها ،القضية الخالفية األساس���ية في المجتمع اإلس���رائيلي منذ سنوات
عدي���دة حتى غدت ّ
«الحد الفاصل ُ
والم ّمي���ز» األبرز ،إن لم يكن الوحيد ،بين
«يمين» الخارطة السياسية ـ الحزبية اإلسرائيلي و»يسارها» و»وسطها».
تقصى االس���تطالع مواق���ف الجمهور  /الناخبين ف���ي هذه القضية من
خالل ث�ل�اث مقوالت تجس���د ثالثة مواقف سياس���ية مختلف���ة ،كان على
المش���ارك في االس���تطالع اختيار مدى قبوله بكل واح���دة منها ،وهي.1 :
ينبغي بسط الس���يادة اإلس���رائيلية على كامل مناطق «يهودا والسامرة»
(الضف���ة الغربية) في أس���رع وقت ممك���ن؛  .2ينبغي عل���ى الحكومة التي

سوف تتشكل بعد االنتخابات الوشيكة الدفع والعمل من أجل تحقيق حل
«دولتين للش���عبين»؛ ُ .3يحظر قبول أو ترويج اتفاق سياسي يشمل إخالء
يهود من منازلهم في «يهودا والسامرة» ،أي من المستوطنات اإلسرائيلية
في الضف���ة الغربية .من الواض���ح ،بالطبع ،أن القب���ول بالمقولتين األولى
والثالثة يعكس موقفًا سياس���يًا صقريًا ،يمينيًا متش���ددًا ،بينما يعكس
القبول بالمقولة الثانية موقفًا سياسيًا حمائميًا ،سالميًا أو «يساريًا».
بينت نتائج االس���تطالع أن أكثر من نصف الجمهور اإلس���رائيلي (%54
منه) يؤيد بس���ط السيادة اإلس���رائيلية على كامل مناطق الضفة الغربية،
في أسرع وقت ممكن ،بينما يعتقد نحو نصفه اآلخر ( )%44أن على الحكومة
الدف���ع نحو تحقيق حل الدولتين للش���عبين ،بينما ق���ال أكثر من النصف
( )%58إنه���م يعارض���ون إخالء اليهود م���ن منازلهم في المس���توطنات
اإلس���رائيلية في الضفة الغربية .معنى هذه النتائج أن ّ
المعدل العام بين
الجمهور اإلسرائيلي يميل نحو التشدد اليميني.
في توزيعة المشاركين في االس���تطالع حسب األحزاب السياسية ،تدل
النتائج على أن المصوتين ألحزاب جناح «الوس���ط ـ يس���ار» في الكنيست
اإلس���رائيلي («يوج���د مس���تقبل»« /يش عتي���د» ،العمل ،ميرت���س« ،أزرق
أبي���ض» ،القائمة المش���تركة والقائم���ة العربية الموح���دة) هم أصحاب
الموقف «الحمائمي»« ،اليس���اري» ،بينم���ا المصوتون ألحزاب جناح اليمين
ه���م أصحاب الموقف «الصق���ري» ،اليميني المتش���دد وأكثر هؤالء تطرفًا
هم مصوتو األحزاب التي تنض���وي تحت لواء «الصهيونية الدينية» .فقد
تبي���ن من النتائج أن أدنى مس���توى من التأييد لحل الدولتين للش���عبين
ه���و بين المصوتين ألح���زاب الصهيونية الديني���ة ( %3فقط) ،بينما قال
 %24م���ن المصوتين ألحزاب اليه���ود الحريديم إنهم يؤيدون فكرة تقدم
الحكوم���ة اإلس���رائيلية المقبلة نحو ه���ذا الحل .وبي���ن المصوتين ّ
لحزبي
اليمين األساسيين ،الليكود بزعامة نتنياهو و»أمل جديد» (الحزب الجديد
بزعامة الوزير السابق المنش���ق عن الليكود ،جدعون ساعر) ،كانت النتائج
على النحو التالي %39 :من مصوتي الليكود و %47من مصوتي «أمل جديد»
يؤيدون هذا الحل مقابل  %52و ،%53على التوالي ،يعارضونه.
ّ
تبين في أحزاب «اليسار ـ الوسط» ،أن التأييد األوسع لفكرة حل الدولتين
هو بين مصوتي ميرتس ( ،)%92ثم القائمة المش���تركة ( ،)%82ثم العمل
( )%76و»يوجد مستقبل» ( ،)%72ثم «أزرق أبيض» (.)%50
تؤي���د األغلبية الس���احقة م���ن مصوتي األح���زاب اليميني���ة ضم كامل
المناطق الفلس���طينية في الضفة الغربية إلى إس���رائيل وبسط سيادتها
عليها %97 :م���ن مصوتي األحزاب الصهيونية الدينية %78 ،من مصوتي
«إل���ى اليمين» («يمينا» ،بزعامة نفتالي بينيت) %72 ،من مصوتي ش���اس،
 %70من مصوتي «إس���رائيل بيتنا» («يس���رائيل بيتينو» ،بزعامة أفيغدور
ليبرمان) .بينما كانت نس���بة مؤيدي الضم بين مصوتي الليكود« ،أغودات
يس���رائيل» (الحريديم الغربي���ون) و»أمل جدي���د»  %59و %56و %47على
التوالي.
في المقابل ،كانت نس���بة مؤيدي الضم بين مصوتي أحزاب «اليس���ار ـ
وس���ط» على النحو التالي :ميرتس والقائمة المشتركة ـ  ،%11العمل ـ ،%17
«يوجد مستقبل» ـ .%24.5

العرب في إسرائيل ـ ديمقراطية ،دمج وفصل
تقصى االس���تطالع آراء الجمه���ور ومواقفه تج���اه المواطنين العرب في

دولة إس���رائيل من خالل ثالث مقوالت ،هي .1 :نظام الحكم في إسرائيل هو
ّ
ديمقراطي ،بما في ذلك للمواطنين العرب أيضًا؛  .2ينبغي زيادة عدد العرب
العاملي���ن في القطاع العام (قطاع خدمات الدولة) بما يتالءم مع نس���بتهم
من مجمل السكان في إس���رائيل؛  .3من األفضل أن يجري الفصل التام بين
اليهود والعرب في إسرائيل وأن تعيش كل مجموعة منهما على انفراد.
تبي���ن من اإلجابات عل���ى المقولة األولى أن الرأي الس���ائد بين الجمهور
ه���و أن نظام الحكم في إس���رائيل هو نظام ديمقراط���ي للجميع ،بمن في
ذلك للمواطنين العرب أيضًا .أما المقولة الثانية ،بش���أن زيادة عدد العرب
العاملين في القطاع العام ،فقد تبين أن نحو نصف الجمهور اإلس���رائيلي
فقط يؤيدون ذلك ،بينما يعارضه النصف اآلخر .وأما المقولة الثالثة ،بشأن
ُ
الفصل بين اليهود والعرب ،فقد قال نحو ثلث المش���اركين في االستطالع
إنهم يؤيدون هذا الفصل فعليًا.
ف���ي توزيع���ة اإلجاب���ات على ه���ذه المقولة حس���ب المي���ل االنتخابي
للمش���اركين في االس���تطالع ،تبي���ن أن ثمة ف���وارق طفيفة نس���بيًا بين
المصوتين لألحزاب المختلفة في هذا المجال ،باس���تثناء مصوتي أحزاب
الصهيونية الدينية الذين أبدوا معارضة شديدة جدًا لتوسيع دمج العرب
في المجتمع اإلس���رائيلي ومؤسساته الرس���مية ،في الطرف األول ،مقابل
مصوتي ميرتس والقائمة المشتركة الذين أبدوا تأييدًا شديدًا جدًا لهذا
الدمج ،في الطرف اآلخر.
كذل���ك الحال ،أيضًا ،في اإلجاب���ات على المقولتي���ن األخريين ،إذ بينت
ً
النتائ���ج أن مصوت���ي األح���زاب اليمينية إجم���اال هم المؤي���دون ،بقوة،
للمقوالت األولى والثالث���ة (الديمقراطية والفص���ل) والمعارضون ،بالقوة
ذاتها ،للمقول���ة الثانية (دمج العرب)؛ بينما كان مصوتو أحزاب «اليس���ار
ّ
واألش���د معارض���ة للمقولتين
ـ الوس���ط» األكثر تأيي���دًا للمقولة الثانية
األخريين ،األولى والثالثة .وقد وجدت النتائج أن ثمة بين مصوتي األحزاب
الدينية اليهودية (س���واء الصهيونية منه���ا أو الحريدية) أغلبية كبيرة
مؤي���دة للفصل بين اليهود والعرب في إس���رائيل ،بينما تؤيده أقلية من
بين مصوتي أحزاب «اليس���ار ـ الوسط» («يوجد مس���تقبل»« ،أزرق أبيض»،
العمل وميرتس) ،إضافة إلى مصوتي القائمة المشتركة و»أمل جديد» .أما
بين مصوتي الليكود و»إسرائيل بيتنا» ،فتحظى فكرة الفصل هذه بتأييد
نصفهم ،تقريبًا.
تؤيد األغلبية الس���احقة من بين مصوتي «اليس���ار ـ الوس���ط» والقائمة
المش���تركة زيادة نس���بة العرب في القطاع العام ،بما يتالءم مع نسبتهم
ً
العامة من بين الس���كان ،كما يؤيده���ا أيضا نحو نصف المصوتين ألحزاب
الليكود« ،أمل جديد»« ،إس���رائيل بيتن���ا»« ،أزرق أبيض» ويهدوت هتوراه،
بينم���ا تؤيده���ا قلة ضئيل���ة فقط م���ن مصوتي ش���اس« ،إل���ى اليمين»
والصهيونية الدينية.

الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة البرلمانية
في اس���تطالع آراء الجمهور حول مس���ألة الفصل بين السلطات ،والتي
كانت في صلب خالفات وأزمات سياس���ية عديدة نشبت في إسرائيل خالل
الفترة األخيرة ،استخدم ّ
معدو االستطالع ثالث مقوالت هي .1 :يجب زيادة
عدد وقوة السياس���يين في لجنة تعيين قضاة المحاكم (للسياسيين في
اللجن���ة اليوم  4أعضاء من أصل تس���عة ،هم :وزي���ران أحدهما وزير العدل
ال���ذي يت���رأس اللجنة أيضًا ،عضوا كنيس���ت واحد من االئت�ل�اف وآخر من

المعارض���ة)؛  .2يجب أن تتمت���ع المحكمة العليا بصالحي���ة إلغاء قوانين
ّ
س���نها الكنيس���ت ،إذا م���ا اتضح أن ه���ذه القوانين تتع���ارض مع مبادئ
النظ���ام الديمقراطي والحريات والحقوق األساس���ية ،وف���ي مركزها الحق
في حرية التعبير والحق في المس���اواة أمام القانون؛  .3يجب تعزيز قدرة
السلطة التشريعية (الكنيست) على ممارسة الرقابة الفاعلة على السلطة
التنفيذية (الحكومة).
بينت النتائج في هذا المجال أن ثمة أغلبية بين الجمهور اإلس���رائيلي
تعتقد بأنه ينبغي تعزيز وتش���ديد رقابة الكنيس���ت على الحكومة وبأن
المحكم���ة العليا يج���ب أن تكون مخولة ،بالقانون ،صالحي���ة إلغاء قوانين
ّ
س���نها الكنيس���ت في حال تع���ارض هذه القواني���ن مع مب���ادئ النظام
الديمقراطي والحقوق األساس���ية ،بينما قالت أقلية فقط ( )%40إنها تؤيد
زيادة تمثيل السياسيين في لجنة تعيين القضاة.
تعني هذه النتائج بشأن المقوالت الثالث المذكورة أن أغلبية الجمهور
اإلس���رائيلي تؤيد المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق هذا
الفصل على أرض الواقع .لكن في التوزيعة حس���ب األحزاب ،تشير النتائج
إل���ى أن األحزاب التي تؤي���د غالبية المصوتين له���ا تقليص هذا الفصل
إل���ى الحد األدنى هي :الليكود ،إلى اليمي���ن ،الصهيونية الدينية وأحزاب
الحريديم؛ بينما نجد في الطرف المقابل ،المعاكس ،أن األحزاب التي تؤيد
أغلبية المصوتين لها تعميق هذا الفصل وتوسيعه هي :ميرتس ،العمل،
«يوجد مستقبل»« ،أمل جديد» و»إسرائيل بيتنا».
فيما يتعل���ق بلجنة تعيين القض���اة وحصة السياس���يين فيها ،بينت
النتائج أن مصوتي أربعة أح���زاب (هي :الصهيونية الدينية ،إلى اليمين،
يهدوت هتوراه والقائمة المش���تركة) بصورة أساسية هم الذين يؤيدون
زي���ادة قوة السياس���يين في ه���ذه اللجن���ة؛ بينما يب���دي مصوتو أحزاب
«اليس���ار ـ الوسط» ،وكذلك مصوتو «إس���رائيل بيتنا» و»أمل جديد» ،نسبة
التأييد األعلى لمنح المحكمة العليا صالحية قانونية إللغاء قوانين سنها
الكنيست.
لكن الالفت لالنتباه أن ثمة اتفاقًا واس���عًا بين مصوتين لجميع األحزاب
عل���ى ضرورة تعزي���ز وتعميق الرقاب���ة البرلمانية (من جانب الكنيس���ت)
على الس���لطة التنفيذي���ة (الحكومة) ،إذ يحظى ه���ذا بتأييد األغلبية بين
المصوتين لجميع األحزاب السياسية.

ّ
التشدد حيال المتورطين في الفساد السلطوي
استخدم ّ
معدو االستطالع ،بغرض استجالء مواقف الجمهور اإلسرائيلي
بش���أن الفساد السلطوي ،الذي يشكل أحد القضايا األبرز ،إن لم يكن أبرزها
على اإلطالق ،في الس���جال االنتخاب���ي خالل الج���والت االنتخابات األخيرة
للكنيس���ت ،ثالث مقوالت هي .1 :يجب تشريع قانون يقضي بمنع شخص
ُ
ق ِّدمت بحقه الئحة اتهام بشبهات الفساد من الترشح لعضوية الكنيست
أو إش���غال منصب وزير (حس���ب القانون اإلس���رائيلي :عضوية الكنيست
ليس���ت شرطًا إلش���غال منصب وزاري)؛  .2يجب تشريع قانون يقضي بمنع
ش���خص أدين بارتكاب مخالفة جنائية من الترش���ح لعضوية الكنيست أو
إش���غال منصب وزير؛  .3يجب أن تتبنى إس���رائيل القانون الفرنسي الذي
يقضي بمنع إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة طالما هو في منصبه.
ُ
نحو ّ
ثلثي المش���اركين في االستطالع ( )%58يؤيدون منع شخص قدمت
ضده الئحة اتهام جنائية بشبهات الفساد من الترشح لعضوية الكنيست

أو إش���غال منصب وزير .وأعربت نس���بة أعلى من تلك من بين المش���اركين
( )%73عن تأييد منع ش���خص أدين بمخالفة جنائية من الترشح لعضوية
الكنيست وإشغال منصب وزير .كذلك أعربت أغلبية ( )%57عن معارضتها
لتبن���ي القان���ون الفرنس���ي الذي يمنع إج���راء تحقيق جنائ���ي مع رئيس
الحكومة إال بعد إنهائه مهام منصبه.
م���ع ذلك ،يفي���د تحليل النتائج حس���ب القصد م���ن وراء التصويت بأن
المواقف حيال الفس���اد الس���لطوي تقسم الجمهور اإلس���رائيلي بصورة
واضحة :مصوتو ش���اس ،يهدوت هت���وراه ،الليكود وأح���زاب الصهيونية
الديني���ة أكثر تأييدًا م���ن اآلخرين لتقلي���ص وتخفي���ف العقوبات بحق
المتورطين في قضايا الفس���اد السلطوي ،على العكس من مصوتي أحزاب
«اليسار ـ الوسط» («يوجد مستقبل» ،العمل« ،أزرق أبيض» ،ميرتس) و»أمل
جديد» و»إسرائيل بيتنا» .وفي هذا السياق ،يبرز حزب «إلى اليمين» بزعامة
نفتالي بيني���ت ،الذي يتبنى مصوتوه في ه���ذه القضية تحديدًا ،وخالفًا
للقضاي���ا األخرى جميعها ،موقفًا ه���و أقرب إلى موقف أحزاب «اليس���ار ـ
الوس���ط» منه إلى موق���ف أحزاب اليمين األخرى ،وف���ي مقدمتها الليكود:
غالبي���ة مصوتي «إلى اليمين» ( )%53يعارضون س���ن القانون الفرنس���ي،
مقابل أغلبية مؤيدين ( )%57بي���ن مصوتي الليكود؛ غالبية مصوتي «إلى
ُ
اليمين» ( )%58يؤيدون منع ش���خص قدمت الئحة اتهام جنائية بحقه من
الترشح لعضوية الكنيست أو إشغال منصب وزير ،مقابل أغلبية ( )%56من
مصوتي الليكود يعارضون هذا المنع.

المساواة االجتماعية و«قانون القومية»
لفحص مواقف الناخبين اإلسرائيليين من قضايا المساواة االجتماعية،
س���أل ّ
معدو االستطالع المش���اركين فيه .1 :هل يتوجب على كل ابن /ابنة
 18عام���ًا أن «يقدم خدمة للدولة لفترة ما» ،في نط���اق الجيش أو «الخدمة
الوطنية» أو «الخدمة المدنية»؟؛  .2هل ينبغي منح األزواج المثليين (رجالن
أو امرأت���ان) الحقوق ذاتها الممنوحة لألزواج غير المثليين (رجل وامرأة)؟؛
 .3هل يجب تعديل «قانون القومية» بحيث يش���مل مبدأ المساواة التامة
لجميع مواطني الدولة غير اليهود ،أيضًا؟
ثمة أغلبية مؤيدة لجميع المواضيع المذكورة في األسئلة الثالثة أعاله،
أي مؤيدة للمساواة االجتماعية في المجتمع اإلسرائيلي ،غير أن الفارق هو
في نس���بة المؤيدين في كل موضوع :نحو ثالثة أرباع ( )%74اإلسرائيليين
يؤيدون تأدية أي شاب أو شابة الخدمة للدولة لدى بلوغ سن الثامنة عشرة،
سواء بالخدمة العس���كرية في الجيش أو بالخدمة «الوطنية» أو «المدنية»،
إال أن أكثر من النصف بقليل فق���ط يؤيدون تعديل قانون القومية بحيث
يضمن المساواة للمواطنين العرب في إسرائيل.
ظهرت النس���بة األعلى من المعارض���ة لتعديل «قان���ون القومية» بين
مصوت���ي األحزاب الدينية ،الصهيونية منها أو الحريدية على حد س���واء،
بينما كانت النس���بة األعلى من التأييد لهذا التعديل بين مصوتي «يوجد
مستقبل» وميرتس والعمل.
ف���ي اإلجابات على األس���ئلة الثالثة جميعها (تعدي���ل قانون القومية،
المس���اواة لألزواج المثليين ،الخدمة العس���كرية /الوطنية /المدنية ألبناء
وبنات الثامنة عش���رة) ،تبين أن نس���بة التأييد األدن���ى هي بين مصوتي
األحزاب الدينية؛ بينما كانت نس���بة التأييد األعل���ى بين مصوتي أحزاب
«اليسار ـ الوسط» ،تليها بين مصوتي «إسرائيل بيتنا» و»أمل جديد».
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ّ
ّ
ملف الالجئين األفارقة في إسرائيل :أزمة ّ
عنصرية.
هوية

عـن مـمـارسـات «صـيـد األفـارقـة» فـي إسـرائـيـل!
كتب أنس إبراهيم:
يكش���ف ملف الالجئين األفارقة في إسرائيل ،الذي
ّ
ّ
ّ
العنصرية المتجذرة في
تجدد الحديث عنه مؤخرًا ،عن
ّ
ّ
اإلسرائيلي
المؤسسة اإلسرائيلية وكذلك في المجتمع
ّ
ُ
ّ
ّ
مركزية حول طبيعة الدولة
عاءات
تنطلق من ّاد
والتي
ِ
ٍ
ُ ُ
وت َ
ّ
وج ُد من أجل اليهود حصرًا،
يهودي���ة تعمل
كدولة
َ
ّ
ُ ّ
وتض ُع وتصن���ف غير اليهود في مكان���ة ُمتدنية عن
ُ
لاّ
ّ
اليهود .إ ّ
أن هناك ُمفارقة ،تصفها الناش���طة روتم
ّ
إي�ل�ان بالمفارقة المؤلمة بما يتعل���ق بواقع الالجئين
ّ
وتتلخ ُص في ّ
أن إسرائيل كانت
األفارقة في إس���رائيل
ّ
الدولة التي ّ
أصرت على إعالن وتوقيع المعاهدة الدولية
لحقوق الالجئين في العام  1951والتي تحظر إعادتهم
إلى مكان سيواجهون فيه خطرًا على حياتهمّ .
أصرت
ٍ
ّ
إسرائيل ،بصفتها ممثلة ووارثة إرث الضحايا األشهر
ّ
العالمي���ة الثانية ،وهم اليه���ود الذين حاول
للح���رب
بعضه���م الفرار من ألمانيا النازية ليجدوا أنفس���هم،
ّ
مثل حنة آرندت ،ضحايا معس���كرات اعتقال أخرى في
البلدان التي هرب���وا إليها؛ ّ
أصرت على توقيعها إللزام
ّ
الدول باس���تقبال طالبي اللج���وء الموجودين في خطر
وقت
يهدد حياتهم في حالة عودتهم إلى بالدهم في ٍ
ُ
يش���عرون بخطر عودة شبح
كان اليهود فيه ال يزالون
ّ
ّ
النازية ،بينما اآلن ،تحاول إس���رائيل التملص من هذه
ّ
ّ
ّ
المعاهدة بكل الطرق الممكنة فيما يتعلق بالالجئين
األفارقة في إسرائيل.
ّ
ُ
ملف الالجئين األفارقة عن أزمة ّ
هوية
يكش���ف
وكما ِ
ُ
ّ
ّ
يكشف عن آليات عمل
عنصرية في إس���رائيل ،كذلك ِ
ّ
ّ ُ َّ
ّ
الدولة فيم���ا يتعلق بكل من هو غير يهودي ومصنف
َ
ّ
كخط ٍر محتمل عل���ى «يهوديتها» .فف���ي العام 2010
ّ
اإلس���رائيلية على إقامة معس���كر
صادق���ت الحكومة
ّ
يتسع لسجن عشرة آالف مهاجر أفريقيّ
كبير
اعتقال
ٍ
الحتجاز من يحاول التس���لل إلى إسرائيل عبر حدودها
م���ع مصر .وقد ّ
نص القرار على إقامة معس���كر اعتقال
ّ
في منطقة النقب جنوبي إسرائيل وتزويد المحتجزين
ّ
أساس���ية كأماك���ن للنوم،
باحتياجات
األفارقة في���ه
ٍ
ّ
ّ
الطعام والشراب ،وكذلك الخدمات الصحية.
في تعقيبه على الق���رار آنذاك ،قال رئيس الحكومة
ّ
ّ
اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو« :إنن���ا ملزمون بوقف
ُ
ّ
موجة المتس���للين» ،مؤك���دًا أن القرار ال يس���تهدف
َ
الجئي الحرب ،بل «جموع المتس���للين» ،وذلك ُمصطل ُح
ٌ
ّ
ّ
الحكومي
اإلس���رائيلي والخط���اب
ثاب���ت في اإلع�ل�ام
ِ
َ
ُ
ُيس���تخدم لإلش���ارة إل���ى الالجئي���ن لتجريدهم من
ّ
واإلنس���انية كالجئين إنس���انيين
حقوقهم القانونية
ّ
وتحويلهم إلى «متس���للين» و»مخربي���ن» .ونص القرار
ّ
ّ
اإلسرائيلي آنذاك على أنه سيكون بإمكان المهاجرين
األفارقة تقديم طلبات لجوء في إس���رائيل خالل فترة
أقصاها عام واحد من���ذ دخولهم إلى البلدّ ،
لكن الواقع
ُ
ّ
وحتى اآلن ُي ّبي ُن ّ
أن إسرائيل عملت كل
منذ العام 2010
ّ
ّ
رسمي ،لمنع الالجئين
رسمي وغير
بشكل
ما بوس���عها
ٍ
من الوص���ول إلى مراك���ز تقديم طلبات لج���وء ،إعاقة
ّ
اليومية عليهم
فحص هذه الطلبات ،تضيي���ق الحياة
ّ
ش���هري من رواتبه���م ،التضييق على
من خالل خصم
ّ
أماكن عملهم ،وأخيرًا محاوالت الحكومة اإلس���رائيلية
ّ
ُ
أفريقية كرواندا وأوغندا
لدان
المتكررة إلعادتهم إلى ب ٍ
ّ
مقابل رشاوي ّ
ُ
مالية إسرائيلية لمسؤولي تلك البلدان.

ّ
ّ
األفريقي
مركزية حول الالجئ
ّادعاءات
ُ
ّ
ّ
ترد في تقرير أع���ده مركز مدار العام  2012يتضمن
ّ
العنصرية وجرائم الكراهية
رصدًا لمظاهر التحريض
والتمييز ّ
ضد طالب���ي اللجوء األفارقة خالل الفترة بين
ّ
كانون الثاني – حزي���ران  ،2012مجموعة من االدعاءات
ُ
ّ
المركزية ح���ول الالجئين األفارقة الت���ي ت ِّبر ُر وتدعم
ّ
ّ
ّ
الس���لوكيات العنصرية اإلس���رائيلية بإزائهم وكذلك
ّ
المستمرة.
محاوالت ترحيلهم

ّ
ّ
ّ
المركزي ح���ول الالجئين األفارقة،
اإلس���رائيلي
االدعاء
كما يؤكد التقرير ،هو ّ
أن الذين يجتازون الحدود من مصر
ّ
ّ
ليس���وا الجئين – وعليه ال يتمتعون بالحقوق القانونية
ّ
الدولي���ة لالجئ ،بل هم متس���للون باحث���ون عن عمل أو
ّ
ويمثل هذا ّ
االدعاء الموقف الرس���ميّ
«متس���للو عم���ل».
لدولة إسرائيل ،وعليه تنبني سياسة ّ
الدولة التي تعمل
على إعاقة عملية تقدي���م الالجئين لطلبات لجوئهم .إذ
يمنع جميع المواطنين الس���ودانيين واإلريتريين الذين
ّ
يشكلون أكثر من  %80من طالبي اللجوء في إسرائيل من
تقديم طلبات فردية للحصول على ملجأ.
ّ
كذلك ُيش���كل اس���تخدام مصطلح «متسللين» الذي
اس���تخدم ف���ي خمس���ينيات القرن الماض���ي لوصف
الفدائيي���ن الفلس���طينيين الذين «تس���للوا» لتنفيذ
ّ
تخريبية» في إسرائيل ،أساس اعتبار الالجئين
«عمليات
تهدي���دًا أمنيًا على دولة إس���رائيل .وكذلك أس���اس
ّ
خطابية أخرى تستخدم لوصف
اس���تخدام مصطلحات
ّ
«المخربين» ،وتطبيقها على الالجئين
الفلس���طينيين
األفارقة ،كمصطلح «الغزاة» الذي اس���تخدمه عدد من
ّ
ّ
اإلسرائيلي وأوساط أخرى مؤثرة على
أعضاء الكنيست
ّ
الرأي العام في وصف طالب���ي اللجوء األفارقة .أما على
ّ
القانوني الذي يحاول تجريد الالجئين من
المس���توى
ّ
ّ
القانونية ،فثمة مصطلح آخر تس���تخدمه
حقوقه���م
ّ
الحكومة اإلس���رائيلية ووس���ائل اإلعالم لوصف طالبي
اللجوء وهو «ماكث���ون غير قانونيي���ن» ،والذي يرتبط
أيضًا بدخول وتس���لل الفلسطينيين غير القانوني إلى
الرغم من أن الواقع هو ّ
إس���رائيل .وذلك على ّ
أن طالبي
ّ
اللجوء األفارقة يمكثون في إسرائيل بصورة قانونية،
ّ
ش���هرية من قب���ل وزارة
إذ يحصل���ون على تأش���يرة
الداخلية تصل لفترة أربعة أشهر ،وتمنحهم وضعية
ّ
قانونية مؤقتة حتى موعد طردهم من إس���رائيل .لكن
ه���ذه المكانة ال تعطيهم حقوقًا مثل الحق في العمل
ّ ّ
ّ
الصحة.
أو حق تلقي خدمات الرفاه أو
ّ
ّ
المرك���زي اآلخر حول الالجئي���ن األفارقة هو
االدعاء
ّ
تصنيفهم عل���ى أنهم مجرمون ،ذل���ك على ّ
الرغم من
ّ
اإلسرائيلية تظهر بصورة ثابتة أنّ
ّ
أن بيانات الشرطة
ّ
اإلجرام في صفوف طالبي اللجوء أقل بكثير من اإلجرام
اإلس���رائيلي .إلاّ ّ
ّ
أن الرأي العام ووسائل
لدى الجمهور
ُّ
ّ
اإلس���رائيلية تصر على إظه���ار طالبي اللجوء
اإلع�ل�ام
ّ
ّ
على أنهم يميل���ون لإلجرام وأنهم خطر على المجتمع
اإلس���رائيلي .وعادة ما ُي َرب ُط هذا ّ
االدعاء َ
ّ
عقب حوادث
اغتص���اب أو اعتداء على أي���دي طالبي لج���وء أفارقة،
ُّ
ويستمد ّ
ّ
ّ
عنصري حول
تاريخي أبيض
خطاب
قوته من
ٍ
ّ
ٍ ّ ُ ِّ ُ
ّ
ُ
ّ
غتص ٍب بربري يشكل خطرًا
شم ِ
الذكر األفريقي كمتوح ٍ
ّ
على المجتمع األبيض وتحديدًا على النساء البيض.
ومن ّ
االدعاء الس���ابق يظهر ّادعاء آخ���ر عن الالجئين
ّ
بوصفه���م مصدرًا النتش���ار األوبئة واألم���راض ،خاصة
بس���بب حوادث االغتصاب التي ربطه���ا وزير الداخلية
ّ
ّ
صحافي،
اإلسرائيلي األسبق إيلي يش���اي ،في تصريح
ً
ّ
اإلس���رائيلي قائال:
بانتش���ار مرض اإليدز في المجتمع
ّ
«هناك الكثير من النساء في تل أبيب اغتصبن ،لكنهن
ّ
يخش���ين من تقديم ش���كاوى حت���ى ال يوصمن بأنهن
حام�ل�ات لفيروس اإلي���دز» .وفي المقابلة نفس���ها ّأيد
يشاي أقوال البروفسور رافي كارسو الذي ّادعى ّ
أن %50
ّ
إلى  %60من مرضى اإليدز المشخصين في إسرائيل هم
ّ
من الالجئينّ ،
وأن نسبة  60-50أو حتى  %80من مرضى
ّ
السل هم من الالجئين .ووصف كارسو الالجئين بأنهم
ّ
«مس���تودع لألمراض» ،محذرًا اإلس���رائيليين من تناول
الطعام في مطاعم يعمل���ون فيها حيث من الممكن أن
ينقلوا ع���دوى أمراضهم إلى اإلس���رائيليين عن طريق
غسل األطباق أو لمس الصنابير!
ُ
ّ
اإلسرائيلية خطابها حول
تس���تخدم الحكومة
كذلك
ّ
ّ
وأمن���ي في وصف
ديمغرافي
كخط���ر
الفلس���طينيين
ٍ
ّ
فاالدعاء األكثر حضورًا ّ
ضد طالبي
الالجئين األفارق���ة،
ّ
ّ
اللجوء هو أنهم يش���كلون تهديدًا ديمغرافيًا لوجود

الرغم من ّ
يهودية ،ذلك على ّ
ّ
أن
دولة إس���رائيل كدولة
مكانتهم في إس���رائيل ال تكفل لهم حق المواطنة أو
التجنيس ،بل تكفل إمكانية ترحيلهم بش���كل دائم.
ويس���تخدم نتنياهو ه���ذا ّ
دائم عند
بش���كل
االدعاء
ٍ
ٍ
ّ
تطرقه لمس���ألة الالجئين ،ففي ش���هر أيار عام 2012
ّ
ق���ال «إن هذه الظاه���رة خطيرة للغاي���ة وهي تهدد
ّ
األم���ن القومي والهوية القومية .إنه���ا تعويم وإلغاء
لهويتنا كدولة يهودية وديمقراطية .هؤالء الـ 60ألف
متس���لل يمكن أن يصبح���وا  600ألف ،ما قد ّ
يؤدي إلى
ّ
وديمقراطية».
إلغاء دولة إس���رائيل كدولة يهودي���ة
ُ ّ
يحضر ّ
ُ
ّ
ّ
اإلسرائيلي الذي يصنف
األمني
االدعاء
وأخيرًا
ّ
كخطر أمني في ضوء إمكانية قيام
الالجئي���ن األفارقة
ٍ
ّ
إرهابي���ة .فقد ربط وزير
تعاون بينهم وبي���ن عناصر
ّ
اإلس���رائيلي األس���بق ما بي���ن األعمال غير
الداخلي���ة
ّ
ّ
ّ
ّ
القانوني���ة وإمكاني���ة تحولها إلى عملي���ات تخريبية
ّ
معادية ،زاعم���ًا أن هناك معطي���ات واضحة جدًا لدى
ّ
اإلس���رائيلية على هكذا نوايا .ووصف وزير
الش���رطة
األمن الداخلي السابق إسحاق أهرونوفيتش الالجئين
ّ
بأنهم «قنبل���ة موقوتة» ،وذلك «ليس بس���بب أحداث
العنف التي يتورط فيها المتس���للون فقط ،بل بسبب
الخشية من إمكانية تعاونهم مع منظمات إرهابية»!

قانون منع التسلل ومعسكرات االعتقال
ّ
اإلس���رائيلي الع���ام  2013على
ص���ادق الكنيس���ت
قانون منع التسلل ،الذي س���مح باحتجاز جميع طالبي
بنود أخرى
اللجوء ف���ي معتقل «حولوت» ،إضاف���ة إلى
ٍ
ُص ِّم َمت للتضييق على الالجئين األفارقة في إسرائيل
ودفعهم إلى العودة «طواعية» إلى بلدانهم.
ّ
ينص القانون على س���جن طالبي اللجوء الذين دخلوا
ّ
ّ
حديثًا إلى إسرائيل لمدة ثالثة شهور ،ومن ثم نقلهم
ّ
لم���دة أقصاها 20
إلى معس���كر «حولوت» واحتجازهم
ش���هرًا .وذلك باإلضافة إل���ى اقتط���اع  %20من راتب
الالج���ئ العامل وإيداعه مع  %16م���ن الراتب يدفعها
ّ
المش���غل في «صندوق توفير»؛ وال يتمكن الالجئ من
اس���تعادة هذه األموال إال في حال مغادرته إسرائيل
ّ
استمرت
وبعد اقتطاع الضرائب من هذه األموال .وقد
ّ
هذه ّ
السياسة حتى العام الماضي ،إذ حكمت المحكمة
ُ
ّ
اإلسرائيلية العليا بعدم قانونية هذا القانون ،وفرضت
على ّ
الدولة إع���ادة أموال ما يقارب  36ألف طالب لجوء
فقط أخذت منهم منذ العام .2017
ّ
حتى ش���هر ش���باط ّ ،2015
فإن
ووفق���ًا للمعطي���ات
إس���رائيل احتجزت في معس���كر «حولوت»  1940طالب
ظ���روف مزرية للضغ���ط عليه���م ليغادروا
لج���وء في
ٍ
إس���رائيل .ووفقًا لمنظمة «أساف» لمساعدة الالجئين
األفارقةّ ،
ّ
اإلس���رائيلية تجاه الالجئين
فإن السياس���ة
األفارق���ة وتحدي���دًا طالب���ي اللج���وء الس���ودانيين
ّ
واإلريتريين الذين يشكلون الغالبية من طالبي اللجوء
ّ
األفارقة في إس���رائيل ،خلقت حالة من اليأس الشديد
ّ
ّ
والعجز بين طالبي اللجوء تمثل في حالة من الش���عور
ّ
بانعدام األمن ،والتخوف الدائم من االعتقال أو الطرد.
ّ
وه���ي ظروف إل���ى ّ
حد ما تش���به تلك الظ���روف التي
ّ
ّ
ّ
اليهودية بأنها «جحيم على
قالت المفكرة األلماني���ة
ّ
الفرنسي الذي
األرض» ،في وصفها لمعسكر االعتقال
وضعت فيه مع يه���ود آخرين َ
هربوا من جحيم النازية
ّ
ّ
ّ
فرنس���ي آخر صنفهم على أنهم
إلى معسكر اعتقال
ُ
«أعداء أجانب» ،تمامًا مثلما تصف إس���رائيل األفارقة
ّ
ّ
الفارين من جحي���م الحروب األهلية على أنهم «أعداء/
ّ
أمني ومتسللون».
مستودع أمراض/خطر
ّ
وإضاف���ة إلى السياس���ات المنهجي���ة التي تتبعها
ّ ُ
يتعرض
إس���رائيل للتضييق على الالجئي���ن األفارقة،
ّ
اليومية
الالجئون أيضًا لالعتداءات وأعم���ال التنكيل
ّ
تقريب���ًا من قب���ل منظمات وناش���طين إس���رائيليين
ّ
معادين للمهاجرين األفارقة ،ينظمون «غزوات ّ
ليلية»
على األحياء التي يقطنها الالجئ���ون وأماكن عملهم،

ّ
ّ
ّ
واللفظية عليهم
الجسدية
يتضمن االعتداءات
وذلك
لمحاولة طردهم من هذه األحي���اء التي بدأت توصف
بـ»مناطق معادية للدولة وخارج نطاق سيطرتها».
ّ
وتعتقد نوعا كوفمان ،مركزة دائرة الالجئين وطالبي
اللجوء ف���ي جمعية «عن���وان العام���ل»ّ ،
أن المنظمات
الناشطة في أوساط الالجئين األفارقة تتوقع أن يفاقم
الض���رر المترتب على ه���ذه اإلجراءات وإس���قاطاتها
أوضاع الالجئين االقتصادية واالجتماعية ّ
والدفع بهم
بالد يفتقرون فيها
إلى مراحل خطيرة من الفقر ف���ي ٍ
أي نوع من ش���بكات ّ
إل���ى ّ
ّ
الدعم االجتماع���ي .وتعتقد
ٍ
ّ
ّ
كوفمان أن الضرر س���يلحق بالمناطق الس���كنية التي
ُ
يس���كنها الالجئ���ون األفارقة بما يش���مل المجموعات
ّ
ّ
الس���كانية األخرى ،ف���ي ظل تهميش تل���ك المناطق
ّ
ّ
طويلة من قبل
سنوات
رس���مي منذ
وتعرضها إلهمال
ٍ
ٍ
ّ
اإلسرائيلية المتعاقبة.
الحكومات

ّ
ّ
ورسمية
شعبية
مالحقات
ّ
ويكشف س���لوك بعض المجموعات اإلسرائيلية تجاه
وثابت في العالقة
الالجئي���ن األفارقة عن نمط متك���رر
ٍ
ّ
بين السياسة والمجتمع في إسرائيل؛ فعندما ال تتمكن
ّ
الرسمية في إسرائيل من تطبيق سياساتها
المؤسسة
ّ
ّ
العنصرية تج���اه ضحاياها تظه���ر مجموعات متطرفة
ُ
في المجتمع تأخذ على عاتقها تطبيق تلك السياسات
ّ
ّ
استيطانية
بالقوة على األرض .فمثلما تمارس مجموعات
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
عنصرية يمكن وصفها
س���لوكيات
ويهودية متطرفة
بممارسات «صيد العرب» في مدينة القدس وكذلك في
ّ
ّ
ّ
ّ
عنصرية
متطرفة
الغربية ،هناك أيضًا مجموعات
الضفة
تمارس ما يمكن وصفه بممارس���ات «صيد األفارقة» في
ّ
اإلسرائيلية .وقد بدأت هذه الممارسات بالظهور
المدن
ّ
بعدما أمرت المحكمة العليا اإلس���رائيلية في أيلول عام
ّ
 2014بإلغاء «قانون المتس���للين» الذي س���نه الكنيست
ّ
اإلس���رائيلي ،وكان���ت تلك المرة الثاني���ة التي تقضي
فيها المحكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون .وهو
القانون الذي كان مستمدًا من قانون العام  1954لمحاربة
«المتسللين» الفلسطينيين من خالل رفع درجة خطورة
ّ
اإلسرائيلي ومن
«مخالفة التسلل» في القانون الجنائي
ّ
عس���كري يستطيع محاكمة
خالل إنشاء جهاز قضائي
ّ
المدني في
المتس���للين بعيدًا ع���ن النظام القانون���ي
إسرائيل.
ّ
ّ
اإلسرائيلية إلى إطالق سراح 2200
واضطرت الحكومة
الج���ئ أفريقي في أعق���اب قرار المحكم���ة العليا كانوا
معتقلين في معتقل «حولوت» ،إضافة إلى إطالق سراح
 500آخري���ن من الالجئين كان���وا معتقلين في معتقل
«س���هرونيم» .وفي أعقاب ه���ذه الق���رارات تصاعدت
جرائ���م الكراهية ّ
ضد طالبي اللج���وء ،والدعوات إلنقاذ
ََْ
ّ
«يهودية» المدن اإلسرائيلية من موجات «األفرقة» التي
ّ
ّ
والعب���ري .تلك الجرائم كانت
اليهودي
ته���دد طابعها
ً
ّ
موج���ودة أصال من قبل هذه القرارات ،ولكن على خلفية
ّ
اإلسرائيلية،
تصاعد خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم
ومع تصاعد اس���تخدام كراهية الالجئين في الخطابات
ّ
ّ
يومية
االنتخابية ،تحولت هذه الممارس���ات إلى ظاهرة
ّ
ضد الالجئي���ن األفارقة الذين يمتنعون عن التبليغ عن
هذه الجرائم العتقادهم ّ
بأن الش���رطة لن تس���اعدهم
وخشية من ّ
احتكاك مع السلطات .وقد اشتملت تلك
أي
ٍ
ّ
ّ
الجرائم على اعتداءات لفظية وجس���دية وكذلك رسم
ّ
عنصرية على جدران المباني والشوارع
شعارات وكتابات
ّ
استثنائي بين الممارسات
تطابق
في
التي يسكنونها،
ٍ
ضد الالجئين األفارقة وتلك الممارس���ة ضدّ
العنصرية ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
ّ
واضح
بش���كل
العنصرية
تظهر ه���ذه الممارس���ات
ٍ
ٍ
ّ
ف���ي مدينة تل أبيب ،وفي التغطي���ات اإلعالمية التي
تعالج وج���ود الالجئي���ن األفارقة ف���ي المدينة .ففي
ّ
ّ
اإلعالمية
اإلسرائيلي» عن التغطية
تقرير لـ»المش���هد
لوج���ود الالجئي���ن األفارق���ة في ت���ل أبي���ب ،تظهر

ّ
ُ
ممارسات الش���يطنة التي ت ِّبر ُر الحقًا ممارسات القمع
ّ
ُ
ّ
يرصد
يتعرض لها الالجئ���ون .والتقرير
والط���رد التي
المحاوالت اإلعالمية لتصوير مدينة تل أبيب كمدينة
ّ
ّ
ّ
س���يل من
واليهودي في ظل
العب���ري
تخس���ر طابعها
ٍ
ّ
ّ
ّ
المضايقات والعنف اللفظي والجسدي الذي يتعرض
ل���ه س���كان المدين���ة اليهود م���ن قبل «المتس���للين
األفارقة» ،الذين ّ
بعبارات مثل« :هذه الش���رطة
تفوهوا
ٍ
هي داعش»« ،دولتكم مقرفة»« ،هذه ليست دولتكم»،
«أنتم مهاجرون»« ،الش���كر الجزيل لهتلر وللنازيين».
كذلك يس���تخدم التقرير ّ
ّ
ّ
لألفريقي
النمطية
الص���ورة
ّ
الوحش���ي ،باإلتي���ان عل���ى ذك���ر «حاالت
المغتص���ب
االغتصاب الوحشية» التي ارتكبها الالجئون األفارقة.
ّ
وتأتي هذه االتهامات لغاية إثارة القلق من «حقيقة»
ّ
ّ
ّ
الجنوبية في مدين���ة تل أبيب
الس���كنية
أن األحي���اء
«أصبح فيه���ا عدد المتس���للين األفارق���ة يفوق عدد
ُ
حيث تشير المعطيات إلى ّ
أن
اإلس���رائيليين اليهود»،
عدد «المتسللين األفارقة» حتى العام  2016في مدينة
ت���ل أبيب تراوح بي���ن  48و 60ألفًا ،في مقابل انخفاض
في عدد اإلس���رائيليين الساكنين في تلك األحياء إلى
ّ
 39ألفًا حت���ى نهاية العام  .2014كذلك يلفت التقرير
إلى ّ
أن هناك عش���رات آالف العمال األجانب والالجئين
الذين يتوافدون إلى المدينة في نهايات األس���ابيع،
وذل���ك يعني ّ
أن عدد األجانب ف���ي تل أبيب كبير جدًا،
ّ
ّ
وأنه إذا ما اس���تمر الوضع كما ه���و عليه ،فمن المؤكد
ّ
أن عدد األجانب في جنوب تل أبيب سيزداد باستمرار
خالل السنوات القليلة القادمة.
ّ
بالنظر إل���ى ّ
ّ
المركزية ّ
الس���ابق ذكرها حول
االدعاءات
ّ
ُ
الالجئين األفارقة ،يمكن تفسير هذا النوع من التغطيات
ّ ّ
ّ
اإلعالمية على أنه متسق مع الخطاب السياسي الرسمي
ّ
دائم م���ن التهديد
بش���كل
في إس���رائيل والذي يحذر
ٍ
ٍ ّ
ّ
الديمغراف���ي ،العرقي واألمني ،ال���ذي يمثله الالجئون
ُ
أنماط
يكش���ف عن
ٍ
األفارقة على دولة إس���رائيل .كذلك ِ
ّ
ثابتة في ّ
اإلس���رائيلية إزاء اآلخر األفريقي أو
السياسة
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني على المس���تويين الرسمي والشعبي؛ وهي
اإلقصاء ،الشيطنة أو الالأنس���نة ،والممارسات القمعية
ُّ
ّ
ّ
ّ
ش���رعيتها من
تس���تمد
والمؤسس���اتية التي
الفردية
ّ
ّ
أيديولوجيا الدولة العنصرية في إسرائيل.

مــصــادر:
*«ح���رب متواصلة ،رس���مية وإعالمية وش���عبية ،ضد
الالجئي���ن األفارق���ة ف���ي إس���رائيل» ،ملحق المش���هد
اإلس���رائيلي ،م���دار :المرك���ز الفلس���طيني للدراس���ات
اإلسرائيلية.2017/5/18 ،
*«إس���رائيل تس���تخدم مصطلحات لطرد طالبي اللجوء
األفارق���ة كالت���ي اس���تخدمتها ض���د ع���ودة الالجئين
الفلسطينيين» ،ملحق المشهد اإلسرائيلي ،مدار :المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.2015/4/9 ،
ّ
مستمرة في مالحقة الالجئين األفارقة حتى
*«إسرائيل
طردهم عن بكرة أبيهم» ،ملحق المشهد اإلسرائيلي ،مدار:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.2014/1/2 ،
*«اليمين اإلسرائيلي :الالجئون األفارقة «برميل بارود»
في جنوب تل أبيب» ،ملحق المش���هد اإلسرائيلي ،مدار:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.2017/4/4 ،
*«القوانين العنصرية التي تم سنها ضد طالبي اللجوء
األفارقة مس���تمدة من قوانين س���نتها إس���رائيل ضد
الفلسطينيين» ،ملحق المشهد اإلسرائيلي ،مدار :المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.2013/1/8 ،
*«إس���رائيل  :2012الالجئون األفارقة س���رطان» ،أوراق
ّ
إس���رائيلية ( ،)58ترجمة :س���عيد عياش ،إعداد :أنطوان
شلحت ،مدار :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية،
أيلول .2012
*«’إنه مكان يحطمونك فيه’ :لماذا ال تزال معس���كرات
االعتقال باقية معنا» ،دانييل تريلينج ،فس���حة ثقافية،
.2021/3/1
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سارة نتنياهو :إطالالت إشكالية متسلسلة.

نتنياهو وسارة ..الكشف عن وقائع جديدة تتعلق
بتدخل زوجة رئيس الحكومة في نظام الحكم في إسرائيل!
كتب خلدون البرغوثي:
أثار كشف المسؤول السابق في سالح الجو اإلسرائيلي
ديفيد آرتس���ي عن وجود اتفاق س���ري موقع بين رئيس
الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته س���ارة
يقضي بالس���ماح لها بالمش���اركة في جلسات حكومية
س���رية ،وبالش���راكة ف���ي الموافق���ة على تعيي���ن كبار
المس���ؤولين خاص���ة األمنيي���ن ،م���ن جديد ،م���ا يعرف
بـ»قضية تحكم س���ارة بزوجها وتدخلها في نظام الحكم
في إسرائيل».
قال آرتس���ي الذي كان مس���ؤوال كبيرا ف���ي الصناعات
الجوية العس���كرية اإلس���رائيلية وقضى فيها أكثر من
أربعي���ن عاما ،قال في مقابلة مص���ورة مع الصحافي دان
رافيف نش���رت األس���بوع الماضي إنه اطلع في س���نوات
التس���عينيات على اتف���اق وقعه نتنياهو وس���ارة لدى
المحام���ي دافيد ش���يمرون يدل على مدى تحكم س���ارة
بزوجها بشكل شبه مطلق.
وبحسب آرتسي ينص االتفاق على ما يلي:
منع نتنياهو من الخروج ليال دون مرافقتها.
حقها في المشاركة في الجلس���ات السرية الحكومية
ّ
رغم أنه���ا ال تمتلك تصنيف���ا أمنيا يمكنه���ا من ذلك،
وتكون مدعوة للمش���اركة في الجلس���ات بشكل تلقائي،
وهي تقرر إن كانت ستحضر أم ال.
حقها في الموافقة المكتوبة على تعيين رئيس هيئة
األركان ورئيسي جهازي الموساد والشاباك.
إدارة الش���ؤون المالية لنتنياهو بشكل كامل ،بحيث ال
يح���ق لنتنياهو امتالك بطاقة اعتم���اد ،ويحق لها ذلك،
وعند حاجته للمال تقدم سارة له «مصروفه».
في حال انتهاك نتنياهو لهذه الشروط ينص االتفاق
على أن تتحول كافة أمالكه إليها.
وقال آرتسي إن المحامي شيمرون عرض عليه الوثيقة
إلظهار أهميته وقدراته كمحام ،وذلك خالل محاولة هذا
األخير إقناع آرتسي بالتوس���ط له لمنع إنهاء عقد عمله
مع إحدى المؤسسات الكبرى.

هل ستفضح المحاكم القضية؟
كرد فعل أولى رفع المحامي شيمرون دعوى ضد آرتسي
في نهاية األس���بوع الماضي بتهمة التش���هير وطالب
بتعويضات بقيمة  425ألف شيكل ،مدعيا أن العقد الذي
تحدث عنه آرتسي غير موجود.
ونقلت القناة  12عن آرتسي تعليقه على الدعوى ضده
بالقول« :لقد قدمت حقائق صحيحة وأنا مس���ؤول عنها»،
وأضاف أنه خضع لفحصين لدى اثنين من خبراء كش���ف
الكذب للتحق���ق من مصداقية روايته ،وق���ال «لقد أكدا
أنني أق���ول الحقيقة ..لكن يبدو أن ش���يمرون واقع اآلن

تحت ضغ���وط الزوجين نتنياهو الس���اعيين ألن ال تؤثر
هذه المعلومات على نتائج االنتخابات».
وقال آرتس���ي إنه طلب من ش���يمرون الخضوع لفحص
كش���ف الكذب أيض���ًا لكنه رف���ض .وأض���اف« :رد فعل
شيمرون الوحيد حتى اآلن هو محاولة رشوتي .وسيتلقى
دع���وى مض���ادة للمضايق���ة ومحاول���ة التش���كيك في
مصداقيتي ..وإذا وصلنا إلى المحكمة ،فسيتم استدعاء
رؤساء أجهزة األمن ليكونوا شهود دفاعُ ،
وسيجبرون على
اإلدالء بشهاداتهم بصدق بأمر قضائي».
كم���ا قال آرتس���ي إنه س���تتم دعوة كل م���ن بنيامين
وسارة نتنياهو لإلدالء بشهادتهما« :وسيتعين عليهما
مواجهة الحقيقة في وجه أكاذيب شيمرون».

مطالبة بالتحقيق
طالب عضو الكنيس���ت عن حزب «إسرائيل بيتنا» إيلي
أفيدار بتش���كيل لجنة تحقيق في القضية ،وكتب على
حسابه على فيسبوك الخميس الماضي أن شهادة دافيد
آرتسي كانت الدليل الذهبي الذي يبين أن هناك إخفاقا
خطيرًا.
وأشار أفيدار إلى أنه خاض تجربة مشابهة في مقابلة
توظيف مع نتنياهو ،حين خرج من الغرفة وجاءت س���ارة
إلجراء المقابلة .وأضاف أن تدخل سارة نتنياهو تصاعد
ف���ي التعيين���ات الحكومي���ة .وهذا األم���ر خطير ويجب
التحقيق فيه .فهي ليس���ت مجرد زوج���ة ذات تأثير ،بل
هي ش���ريك عميق في ق���رارات التعيين���ات العليا في
الوظيفة الحكومية ،وهذا يتعارض مع اإلجراءات اإلدارية
السليمة وأحكام القانون.
وأض���اف أفيدار أن���ه «ال مفر من إنش���اء لجنة تحقيق
قاض كبي���ر يكلف بكتاب خ���اص ،مع صالحية
برئاس���ة
ٍ
اس���تدعاء الش���هود لإلدالء بش���هاداتهم تحت القسم،
وطلب األدلة والمس���تندات ،وصالحي���ة التوصية بفتح
تحقيق جنائي».
ليست القضية األولى!
ليس���ت هذه القضية جديدة من ناحية تدخل وتحكم
سارة في نتنياهو وحتى في شؤون الحكم ،وفي توريطه
في قضايا الفس���اد المتهم بها بالرشوة وخيانة األمانة
واالحتيال.
أع���اد الصحافي في «معاريف» بن كس���بيت ،المعروف
بانتقاده وتركيزه على أس���رة نتنياهو ،التذكير بقضية
تدخالت سارة في تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل،
وباطالعها على اللقاءات الس���رية .ويش���ير كسبيت إلى
حادثة اس���تدعاء العميد غاي تس���ور بشكل عاجل للقاء
نتنياه���و خالل ح���رب إس���رائيل على قطاع غ���زة العام
 ،2012ورغم الحرب ،ذهب تس���ور إل���ى لقاء نتنياهو ،في

فترة كان يس���عى فيها إلى تعيين السكرتير العسكري
لرئي���س الحكومة ،وما أن بدأ اللق���اء بينهما حتى دخلت
سارة وهمست شيئًا في أذن نتنياهو ،فاستأذن للخروج،
وأكملت س���ارة المقابلة مع تسور ،وسألته عن موقفه من
خطة االنفصال عن قطاع غزة التي نفذها أريئيل شارون
العام  .2005وسألت سارة تسور بشكل استنكاري« :كيف
كان باستطاعتك أن تقوم بذلك؟» .بعد نصف ساعة عاد
نتنياهو ،جلس دقيقتين مع تس���ور ،وانتهت المقابلة،
ولم يحظ األخير بالمنصب.
ويضيف كسبيت أن هذا السيناريو تكرر أربع مرات ،إذ
استدعي أربعة ضباط كبار للقاء نتنياهو في مكتبه ،ثم
استدعوا للقاء اس���تكمالي في مقر سكن أسرة نتنياهو
الحكوم���ي ،حيث كان يتم إبالغ نتنياهو في بداية اللقاء
بأن هناك مكالم���ة هاتفية هامة يجب الرد عليها ،وعند
خروجه كانت تدخل سارة وتجري المقابلة مع المرشحين
للمناصب الحكومية أو األمنية.
خاض رئيس األركان السابق غادي آيزنكوت التجربة
ذاتها عندما كان مرش���حا للمنص���ب ،واتصل مذهوال
بوزير الدفاع في حينه موش���يه يعلون ،وقال له« :لم
يك���ن اللقاء م���ع نتنياهو ،بل كان م���ع زوجته» .وكرد
على ذلك ،منع يعلون ضباط الجيش من لقاء نتنياهو
في المسكن الحكومي وهم بالزي العسكري الرسمي.
وتبين الحق���ا أن س���ارة نتنياهو كانت تس���عى إلى
تعيين ش���خص آخر في منصب رئي���س األركان ،لكن
يعلون رفض بش���دة ،األمر الذي أخر تعيين آيزنكوت
ثالثة شهور.

داغان أغضب سارة!
كما يش���ير كسبيت إلى دخول س���ارة إلى اجتماع بين
نتنياهو ورئيس جهاز الموس���اد الس���ابق مئير داغان،
ويفت���رض أن يكون مثل هذا اللقاء في قمة الس���رية وال
يحضره إال الحاصلون على تصنيف أمني رفيع ،لكن سارة
نتنياهو دخلت فجأة وانضمت للجلس���ة ،فتوقف داغان
عن الحديث ،فق���ال له نتنياهو« :أكم���ل حديثك» ،لكن
داغ���ان قال إنه «يفضل أن يكم���ل الحديث بعد أن تخرج
الس���يدة (سارة)» ،فقال له نتنياهو أن يكمل حديثه ألن
س���ارة «شريكة أس���راره» .لم يقتنع داغان بذلك وقال «ال
أذك���ر أنها حصلت على تصنيف أمني» .فخرجت س���ارة
من الغرفة غاضب���ة وطرقت الباب بش���دة .الحقا لم يتم
استدعاء داغان إلى مقر س���كن أسرة نتنياهو الحكومي
أبدا ،وج���رت اللقاءات بين���ه وبين نتنياه���و في مكتب
رئيس الحكومة أو في مقر قيادة جهاز الموساد.
ويش���ير بن كس���بيت إل���ى أن الكثيرين مث���ل داغان
ُوضعوا على قائمة الممنوعين من دخول مقر سكن أسرة
نتنياهو الحكومي بقرار من سارة.

اآلن يف األسواق

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

ّ
ّ
«إمــا نــحــن وإمــا هــم»
مـعـركـة الـقـسـطـل:
الساعات األربع والعشرون الحاسمة
تـرجـمـة :سـلـيـم سـالمـة

ملفات الفساد
كما يربط كس���بيت بين تعيين رئيس الموساد الحالي
يوسي كوهين وأحد المتهمين في قضايا فساد نتنياهو،
عبر تدخل هذا األخير لدى س���ارة لصالح كوهين .ويشير
كسبيت إلى نص الشهادة التي قدمتها هداس كالين،
مساعدة رجل األعمال أرنون ميلتشين ،المتهم بتقديم
الرش���وة لنتنياهو وزوجته على شكل هدايا من السيجار
الفاخر والشمبانيا والمجوهرات .وحسب شهادة كالين،
فق���د كان «نون» (الحرف األول من اس���مه) ،هو المرش���ح
األوفر حظا لرئاس���ة الموس���اد ،لدرج���ة أن نتنياهو أبلغ
«نون» ووزير الدفاع حينها موش���يه يعل���ون بذلك ،لكن
ميلتش���ين أجرى عدة اتصاالت مع سارة نتنياهو بضغط
من كوهين ،وبعد تأخير مدته س���اعة وربع الس���اعة عن
الموعد المحدد إلعالن اس���م رئيس جهاز الموساد ،أعلن
ً
عن تعيين كوهين في المنصب بدال من «نون».
ويواجه نتنياهو ثالث تهم هي الرشوة وخيانة األمانة
واالحتيال في ث�ل�اث قضايا ،إحداها قضية ميلتش���ين
الذي كشفت مساعدته كالين عن أن سارة نتنياهو كانت
تتص���ل معها لتطلب المزيد من الش���مبانيا عند نفادها
من مقر رئيس الحكومة ،كما طلبت س���ارة في أحد أعياد
ميالدها مجوهرات من ميلتشين كهدية لها.
االتفاق بعد خيانة نتنياهو
يق���ول بن كس���بيت إنه أش���ار إلى االتفاق بين س���ارة
ونتنياه���و في كت���اب ألفه مع ايالن كفي���ر العام ،1997
بعنوان «نتنياهو ،الطري���ق نحو القوة» ،وأن االتفاق أبرم
بين الزوجين العام  1993بعد خيانة نتنياهو لس���ارة مع
مستش���ارته حين كان يخوض المعركة على زعامة حزب
الليكود .وسمحت سارة له بالعودة إلى المنزل بعد توقيع
ّ
االتفاق الذي مثله���ا فيه المحامي يعقوب نئمان ،ومثل
نتنياهو المحامي دافيد ش���يمرون .لكن بن كسبيت قال
إنه لم تتوفر لديه التفاصيل التي ذكرها آرتسي.
ثروة نتنياهو
تش���ير صحيفة «كالكاليس���ت» المختصة في الشؤون
االقتصادية في تقرير نش���رته في حزيران  2019أي قبل
جولة االنتخابات الثانية (أيلول) ،إلى أن ثروة نتنياهو قد
تصل إلى خمسين مليون شيكل .ويفصل التقرير الدخل
الس���نوي لنتنياهو ،مضيفا إليه اإلعفاءات والمنح التي
يحصل عليها في سكنه الحكومي وفيلته في قيسارية،
واالمتيازات التي يحصل عليها أفراد أسرته ،إضافة إلى
أمالكه غير المنقولة ،واستثماراته التي يرفض الكشف
عن تفاصيلها.
وفي الع���ام  ،2015وقبي���ل االنتخاب���ات العامة ،رفض
نتنياهو أن يفصح عن ثروت���ه ،لكن فرع مجلة «فوربس»

في إسرائيل ذكر حينها ،أنه يمتلك أيضًا محفظة تضم
كافة استثماراته ،من دون أن يتم تحديد قيمتها.
كما كش���ف تقرير مراق���ب الدولة الع���ام  ،2015عن أن
ً
نتنياه���و ال ينفق ش���يكال واحدًا من جيب���ه الخاص ،ألن
الدولة تغطي كل نفقاته.

حب اإلنفاق على حساب الغير
واجهت سارة تهمة إنفاق المال العام من دون حق في
قضية ش���رائها وجبات من مطاعم فاخرة بقيمة تقارب
مئة ألف دوالر .ودانت محكمة الصلح في القدس س���ارة
في حزيران  2016بتهمة إس���اءة استخدام المال العام،
وفرضت عليها دفع مبلغ  55ألف شيكل ،بحسب صحيفة
«يديع���وت أحرونوت» .وجاءت اإلدان���ة بناء على صفقة
بين النيابة اإلسرائيلية العامة ومحامي سارة نتنياهو،
تقر بموجبها س���ارة بالتهم الموجه���ة لها ،مقابل دفع
المبلغ المذكور ،وفق المصدر ذاته .وأقرت سارة بالتهم
المنس���وبة إليها باس���تغالل موارد الدولة لشراء وجبات
طعام من مطاعم فاخ���رة ،رغم وجود طاه دائم في المقر
الحكومي الذي تقيم فيه.
وتداولت وسائل اإلعالم العبرية عدة قصص عن حب سارة
االستمتاع بوجبات مجانية ،حتى لو تهربت بحضور نتنياهو
من دف���ع الفواتير .ففي العام  2012نش���ر غي���دي فايتس
ً
ال���ذي عمل نادال مقاال في «هآرتس» ،ق���ال فيه إن نتنياهو
وزوجته س���ارة دخال المطعم الع���ام  ،1993عندما كان زعيم
المعارضة في الكنيس���ت ،حيث تولت سارة مهمة الحديث
معه ،فطلبت وجبة ونص���ف الوجبة من المعكرونة في طبق
واحد مع ش���وكتين ،وقالت إنها س���تدفع ثمن وجبة واحدة،
ثم طلبت كرة واحدة من البوظة ،علمًا أن الوجبة األساس���ية
ً
تشمل ثالث كرات أصال ،وطلبت عدم إدراجها في الفاتورة.
يقول فايتس إن نتنياه���و وزوجته خرجا من المطعم
بعد تناولهما الطعام دون دفع الفاتورة.
وعن ردة فعل نتنياهو آنذاك من س���لوك سارة ،يوضح
فايت���س« :كان ينظر إلى س���قف المطع���م ،وكأنه غير
متنبه إلى ما يجري».
م���ن ناحيتها أش���ارت القناة الثانية (الثانية عش���رة
حالي���ا) الع���ام  ،2012إل���ى أن قصص إحج���ام نتنياهو
وزوجته عن دفع فواتير الوجبات معروفة.
ونقل���ت القناة ع���ن يوفال ب���ن عامي قول���ه إنه «في
إح���دى المرات عندم���ا تولى نتنياهو رئاس���ة الحكومة
للمرة األول���ى ( 1996إلى  )1999لحق موظفو أحد المطاعم
بنتنياهو وس���ارة بعد خروجهم���ا دون أن يدفعا ،فطلب
نتنياهو من النادل إرس���ال الفات���ورة إلى مكتب رئيس
الحكومة».
واضط���رت س���ارة نتنياهو في الع���ام  2015إلى إعادة
أموال للخزينة العامة في إسرائيل كسبتها من استرداد
شركات المياه المزودة لمسكن رئيس الحكومة العبوات
الفارغ���ة .وذكرت صحيفة «هآرتس» أن س���ارة نتنياهو
وبعد تولي نتنياهو الحكم في  2009تلقت  4آالف شيكل
بدل إعادتها عبوات المياه الفارغة التي يدفع ثمنها من
الخزينة العامة .وأضافت الصحيفة أن القضية تكشفت
رغم محاوالت فرض السرية التامة عليها ،بعد طلب عدة
وس���ائل إعالم عبرية توضيحات حولها من هيئات إنفاذ
القانون في إسرائيل.
وتكش���فت في الع���ام  2017أيضا قضية نقل س���ارة
نتنياه���و أثاث حديقة من مس���كن رئيس الحكومة إلى
فيال األسرة في قيسارية ،رغم أن األثاث تم شراؤه بأموال
عامة ،على أساس أنه سيوضع في المقر الحكومي.
وذكرت صحيفة «كالكاليست» أن المستشار القانوني
للحكومة اإلسرائيلية قرر عدم تقديم الئحة اتهام ضد
سارة ،بعد إعادتها األثاث إلى المقر الحكومي.
ورغم التهم التي أدينت بها سارة ،إال أن نتنياهو كان
يس���تميت في الدفاع عنها ويعتبرها ضحية لمحاوالت
إساءة وتشهير بها.
ووصف نتنياهو في منشور على حسابه في فيسبوك
اتهام س���ارة في قضية إس���اءة معامل���ة العاملين في
المس���كن الحكومي ،بأنها «س���خيفة وس���يثبت أنها ال
أساس لها من الصحة» ،وأضاف أن «سارة نتنياهو امرأة
شجاعة وصادقة وال يوجد أبدًا أي عيب في أفعالها»!
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ّ
عام «كورونا» شل قطاعات االقتصاد في إسرائيل لكن إصابات حوادث العمل ارتفعت بنسبة  20بالمئة!
كتب هشام نفاع:
عل���ى الرغم من أنه س���يطرت على معظم���ه تقييدات
ُّ
العمل الناجمة عن تفشي وباء كورونا ،وشلت فيه مواقع
وورشات عمل في حاالت فرض اإلغالق لفترات متواصلة
ّ
ّ
ومتكررة ،بينم���ا تعطلت وتقلص ع���دد العاملين فيها
تحت ظروف تقييد الحركة إج���راءات تضييق مختلفة،
فإن العام ّ 2020
تميز بعدد كبير جدا من حوادث العمل،
بل إن المعطيات تش���ير إلى ارتفاع ف���ي عدد الحوادث
واإلصابات.
قالت مديرية األمان والصحة المهنية في وزارة العمل
في تقرير تلخيصي ،إنه ُس ّ
���جل انخفاض بنس���بة %32
في عدد ح���االت القتل الناجمة عن ح���وادث العمل في
ُ
ً
العام  .2020وفقًا للتقرير قتل  57عامال في العام ،2020
وهذا رقم ال يش���مل الحوادث والضحايا التي وقعت في
مستوطنات وفي س���ائر المناطق الفلسطينية المحتلة،
وال يشمل حوادث العمل ضمن ّ
سيارات بمختلف أنواعها.
ضمن القطاعات التي أش���ار اليها التقرير تحديدًا ،قتل
 12عام�ل�ا في قطاع البن���اء ،و 12عامال في قطاع الصناعة،
و 12عام�ل�ا في قط���اع الخدمات والتج���ارة ،وقتل عامالن
اثنان في قطاع الزراعة.
يدع���ي التقري���ر الحكومي أنه في الع���ام  2020زادت
مديري���ة األمان التابعة للوزارة عدد زيارات المفتش���ين
في جميع قطاعات االقتصاد بنسبة  ،%29وركزت بشكل
خ���اص على زي���ادة الرقابة ف���ي قطاع البن���اء ،حيث تم
تس���جيل أكثر من  12ألف زيارة رقابة هذا العام مقارنة
بـ  8331زيارة في الع���ام  ،2019في حين تم إجراء 6846
زيارة رقاب���ة ألماكن عمل مرتبط���ة بالصناعة ،مقارنة بـ
 6132زيارة رقابة في العام الذي سبقه.
على مدار العام الماضي ،كما يشير التقرير الحكومي،
ت���م إصدار « 5532أمر أم���ان» في قطاع البن���اء  -بزيادة
قدرها  %121عن العام الماض���ي ،وتم إغالق  2977موقع
بناء بأوامر إغالق ،مقارن���ة بـ  1635في العام  2019و187
في العام  .2018ولم تتم إعادة فتح هذه المواقع إال بعد
تصحيح مكامن الخلل المتعلقة باألمان الموجودة فيها.
إلى جانب ذل���ك ،تم إصدار  3500أمر أمان أو تحس���ين
ظ���روف األمان في قط���اع الصناعة التحويلي���ة  -بزيادة
قدرها  %33مقارنة بالعام الذي سبقه.
ّ
صرح وزير العمل والرفاه االجتماعي اإلسرائيلي ،إيتسيك
شمولي ،مع نش���ر التقرير قائال« :أنا س���عيد ألن جهودنا
الحازمة والمتواصلة بدأت تؤتي ثمارها ،وألول مرة نشهد
انخفاضًا كبيرًا في عدد الوفيات نتيجة الحوادث المميتة
بش���كل عام وحوادث قطاع البناء بش���كل خاص .إن أعداد
زيارات التفتي���ش والرقابة وأوامر اإلغالق غير مس���بوقة،
وتعكس النهج الصارم ال���ذي وضعته تجاه اإلهمال الذي
ّ
قد يمس بحياة اإلنس���ان» .وفيما بدا استرضاء للمشغلين
قال الوزير« :من المهم بالنسبة لي التأكيد على أن أصحاب
العمل هم شركاؤنا وفي بعض الصناعات ،مثل البناء ،يتم
اتخاذ خطوات مشتركة للحد من هذه الظاهرة الصعبة .أنا
ممتن ج���دًا لموظفي مديرية األمان الذين يمثل تفانيهم
واحترافهم خط الدف���اع األول» .بينما قال رئيس مديرية
األمان في الوزارة حيزي شوارتزمان« :أرحب بعمل المديرية
المتفاني لتعزيز سالمة العمال في االقتصاد اإلسرائيلي.
وال ش���ك أن هناك نتائج للعمل الجاد؛ فالنشاط الميداني
ساهم في منع الحوادث».

من هم العمال الضحايا الذين استثناهم تقرير الوزارة؟
ّ
ّ
وعمالية،
نقابية
الحظ موقع «دفار» الذي يتابع مسائل
أن التقري���ر الحكومي ال يتضمن عددا من حوادث العمل
ألنه���ا تتعلق بضلوع س���يارات فيها .مثال ،لم يش���مل
التقرير حالة عامل يبلغ من العمر  35عاما من ش���عفاط
ُ
قتل أثناء عمله في قسم تنظيف القمامة التابع لبلدية
«جان يفنه» في  24كانون الثاني  ،2020بعد سقوطه من
الشاحنة التي كان يعمل عليها؛ ولم يشمل مقتل مزارع
يبلغ م���ن العمر  57عامًا في حادث انق�ل�اب الجرار الذي
كان يعمل عليه في أرض زراعية بالقرب من كابول .وغاب
عن التقرير مقتل مهندس بناء من س���كان بيت شيمش
دهس���ته ّ
جرافة في موقع بناء أثناء أعمال حفريات في
بني براك ف���ي  2حزيران ،وكذلك مقتل مفتش عمل في
ش���ركة «نتيفي يس���رائيل» إذ دهس أثناء عمله في 2
أيلول في موقع تشييد بنى تحتية على شارع .70
كم���ا ال يتضمن التقرير حادثًا قات�ل�ا وقع خارج «الخط

إصابات العمل في إسرائيل :التقارير ال تطابق الواقع.

ُ
األخض���ر» قتل فيه عام���ل في حادث س���قوط من رافعة
تحمل جس���رًا في مصن���ع «رامات تروم» في مس���توطنة
«ميش���ور أدوميم» في  18آذار ،وال حادث ُسحق فيه عامل
تحت ش���احنة في مقل���ع حجارة بالقرب من مس���توطنة
«موديعين عيليت» في  21تش���رين األول .كما ال يش���مل
ُ
التقرير العامل المولدوفي الذي قتل على متن س���فينة
قال���ت المديرية إنها أبحرت بعلم أجنبي قبالة س���واحل
إسرائيل في  27آب.
ُ
حاالت قتل أخرى في أثناء العمل لم يش����ملها التقرير :قتل
عام��ل�ان من كفر ق����رع نتيجة انفجار صهريج دي����زل في منزل
خاص في قيس����ارية في  9آذار ،وعامل ارتط����م بجدار في أثناء
أعمال ترميم في الجليل الغربي بتاريخ  7تشرين الثاني وعامل
ّ
حدادة سقط عن سلم في أبو سنان في مطلع كانون األول.
ُ
تجري جمعية «صوت العام���ل» مراقبة يومية لحوادث
العم���لً ،
بناء على تقارير منظمة اإلس���عاف «نجمة داود
الحمراء» ومعلومات متقاطعة من مختلف الجهات .وفقا
لما نشرته في تقرير تلخيصي باالعتماد على متابعتها،
ُ
ً
ففي العام  ،2020أصيب  488عامال في حوادث عمل .قتل
ً
ً
 65عام�ل�ا ،وأصيب  73عامال بجروح خطيرة ،وأصيب 350
عامال بجروح متوسطة .وتمثل هذه البيانات زيادة بنسبة
 %11.8ف���ي إجمالي ع���دد اإلصابات في ح���وادث العمل
ً
مقارن���ة بعام  ،2019حيث أصي���ب  437عامال في حوادث
عمل في جميع القطاعات.

ّ
الحوادث في المستوطنات خارج سجالت التحقيقات!
في العام الماض���ي ،كان هناك انخفاض كبير وإيجابي
بنس���بة  %24في ع���دد حاالت القتل ف���ي جميع المرافق
االقتصادي���ة  65 -حالة قتل في الع���ام  2020مقارنة بـ
 86في الع���ام  .2019من ناحية أخرى ،كانت هناك زيادة
مقلقة بنسبة  %20في عدد المصابين  423 -عامال مصابا
في العام  2020مقارنة بـ  351عامال مصابا في العام .2019
الجمعية تش���ير إلى أن هناك تناقض���ات بين البيانات
الصادرة ع���ن مديرية األمان والصح���ة المهنية التابعة

لوزارة العمل والرفاه وبين البيانات الواردة في تقريرها،
ً
بس���بب بعض االختالفات ف���ي التعريف���ات ،فمثال ،كما
أشرنا أعاله ،ال تبلغ الوزارة عن الحوادث التي وقعت خارج
«الخط األخضر» كحوادث عمل.
ال ي���زال قطاع البناء هو الفرع األكثر خطورة على عماله.
وش���هد العام  2020زيادة بنسبة  %22في عدد اإلصابات
في حوادث البناء ،على الرغ���م من انخفاض رقعة العمل
في مش���اريع البناء بس���بب وباء كورونا .فقد أصيب 282
ً
عامال ف���ي حوادث عمل بمنش���آت بناء ،وهو ما يش���كل
 %57م���ن إجمالي اإلصاب���ات في الح���وادث الواقعة في
جميع الصناعات .ويمثل هذا زيادة مقارنة بالعام ،2019
حيث ش���كلت الحوادث في قطاع البناء  %52من إجمالي
الحوادث .تقول «صوت العامل» إن هذه الزيادة في عدد
الح���وادث مقلقة ،حيث حدثت عل���ى الرغم من انخفاض
العمل في البناء بنس���بة  %27في الربع الثاني من السنة
الماضية ،بسبب كورونا.
وفقًا لتقري���ر الجمعية فإن حوال���ي  %50من الضحايا
وحوال���ي  %50من حاالت القتل الع���ام  2020هي نتيجة
الس���قوط من ّ
علو .ال يزال الس���قوط هو الس���بب الرئيس
ً
لمقت���ل وإصابة العمال في إس���رائيل .توف���ي  31عامال،
يشكلون  %47.7من القتلى في حوادث العمل في جميع
ً
قطاعات االقتصاد ،نتيجة الس���قوط م���ن ّ
علو 244 .عامال،
يش���كلون  %50من إجمالي ضحايا ح���وادث العمل العام
( 2020جرحى وقتلى) ،أصيبوا نتيجة السقوط من علو.
ّ
في بنود مركزة للتقرير جاء ما يلي:
*رغ���م كورون���ا كان هن���اك ارتف���اع بنس���بة  %20في
العدد اإلجمال���ي لإلصابات في حوادث العمل ،إلى جانب
انخفاض عدد القتلى بنسبة .%24
ً
*أصي���ب  423عام�ل�ا ،بزي���ادة قدرها  %20ف���ي العدد
اإلجمالي للمصابين مقارنة بالعام .2019
*راكمت أكثر من  40ش���ركة مقاوالت أكثر من  10أوامر
أمان بس���بب مخالفاته���ا األنظمة ،وص���ل  3منها فقط
لجلسة استماع مع مسجل المقاولين.
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* 9من ش���ركات المق���اوالت التي فرض���ت عليها أكثر
من عش���رة أوام���ر أمان في الع���ام  2020م���ا زالت ضمن
مجموع���ة المقاولين المعترف بهم ومرخص لهم بإجراء
المناقصات الحكومية.
*ما زالت إس���رائيل تحتاج إلى تجنيد ما ال يقل عن مئة
مفتش إضاف���ي من أجل تلبية الحد األدنى الذي حددته
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .OECD
* %71م���ن المصابين ف���ي حوادث العمل ه���ذا العام
أصيبوا بإصابات متوس���طة ،وال يت���م التحقيق في هذه
الحوادث.

عدد مفتشي األمان والسالمة ال يستوفي معايير الدول النامية
تحتاج إس���رائيل إل���ى تجنيد مئة مفت���ش إضافي من
أج���ل تلبية الحد األدن���ى الذي حددته منظم���ة التعاون
االقتص���ادي والتنمي���ة  .OECDمديرية األم���ان والصحة
المهني���ة ف���ي وزارة العم���ل والرفاه هي المس���ؤولة عن
الحف���اظ على س�ل�امة العمال ف���ي إس���رائيل .المديرية
مسؤولة عن وضع السياسات المتعلقة بالسالمة المهنية،
وصحة الموظفين ،واإلش���راف على تنفيذ أحكام القوانين
واللوائح المختلفة في هذه المجاالت في مكان العمل.
في العام  ،2016نش���رت مديرية السالمة وثيقة تقدم
المعي���ار الذي حدده  OECDلمفتش���ي األمان .وفقا لها،
مطلوب مفتش لكل  10000عامل في البلدان المتقدمة أو
مفتش لكل  20000عامل في البلدان النامية.
في ضوء ذلك ،قررت مديرية األمان أن هناك حاجة إلى
 180مفتش���ًا كحد أدنى و 370كحد أقصى في إسرائيل.
بحس���ب مس���ح أجراه مكتب اإلحصاء الحكوم���ي للقوى
العاملة في كان���ون األول  ،2020يبلغ عدد القوى العاملة
في إسرائيل حاليًا  3.871.700عامل.
في الس���نوات األخي���رة ،تم طرح موضوع المفتش���ين
المراقبين عل���ى األجندة العامة .بعد الضغط الش���عبي
الذي أدى إلى اتفاق الهس���تدروت م���ع الحكومة ،ارتفع
عدد المفتش���ين إل���ى  .80على الرغم من ه���ذه الزيادة،

فإن العدد الحالي للمفتش���ين بعيد جدًا عن الحد األدنى
من المعايير لضمان س�ل�امة العم���ال .في الواقع ،تحتاج
إس���رائيل إلى زيادة عدد المفتشين الحاليين بما ال يقل
ع���ن  100مفتش إضاف���ي ،فقط لتلبية الح���د األدنى من
المعايير المناسبة للدول النامية ،وليس المتقدمة وفقًا
لتعريف المنظمة.
تق���ول «صوت العام���ل» إنه في أعقاب نض���ال عام ،ابتداء
م���ن العام  ،2016تم إضافة قس���م إلى هيئة اإلش���راف على
قانون العم���ل يقضي بإغالق مواقع العم���ل في قطاع البناء
التي وقع���ت فيها حوادث خطيرة أو قاتل���ة .ومع ذلك ،فإن
 %47من الح���وادث القاتلة أو الخطيرة التي وقعت في العام
 2020ليس���ت في البن���اء ،ولكن في قطاع���ات أخرى ،حيث ال
يوج���د التزام قانوني بإغالق موقع العمل .يجب التأكيد على
أن إغ�ل�اق الموقع ليس لغرض العقاب بل للس���ماح للمفتش
بالوص���ول والبدء في التحقيق في مالبس���ات الحادث ووقف
خلل األمان لحين وصول المفتش .يجب توسيع سلطة إغالق
موق���ع بعد ح���ادث قاتل أو خطير ليش���مل جمي���ع قطاعات
االقتصاد .إن الوضع الحالي ،حي���ث تظل مواقع العمل التي
وق���ع فيها حادث قاتل أو خطير مفتوحة ،يجعل من الصعب
التحقيق في ظروف الحوادث وينقل رسالة «كل شيء على ما
يرام» على الرغم من الخسائر في األرواح أو اإلصابة الخطيرة.
تمت إقامة وحدة تحقيق مش���تركة م���ن وزارة العمل
ووزارة األمن الداخلي والشرطة في أوائل العام  ،2019غير
أنها لم تنشر بعد بيانات رسمية عن أنشطتها .وبحسب
تقارير وس���ائل اإلعالم حول حوادث العمل والتحقيقات
التي أجروها فقد حققت الوحدة بعد عامين من إنشائها
في أقل من عش���رة ح���وادث عمل ،على الرغ���م من وقوع
مئات حوادث العمل سنويًا .بمعنى :ال يتم التحقيق في
الغالبية العظمى من الح���وادث القاتلة .والعدد الدقيق
للوائح االتهام التي تم تقديمها في الس���نوات األخيرة
بشأن جرائم متعلقة باألمان والسالمة غير معروف .ومع
ذلك ،بالنظر إل���ى قلة التحقيق���ات الجنائية ،يبقى من
الواضح أن عدد لوائح االتهام المرفوعة ضئيل جدًا.
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