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كلمة في البـدايـة

الحريديم نسفوا كل 

التوقعات وفاجؤوا من 

جديد وأثاروا قلق كثيرين!

معركة حكومة نتنياهو ضد 

صالحيات المحكمة العليا 

تواجه الكثير من التعقيدات!

تداعيات انتخابات الكنيست الـ21: 
زوايا جديدة...

بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( نواصـــل فـــي هذا العـــدد من »المشـــهد اإلســـرائيلي« 

تنـــاول المزيد من التداعيات المترتبة علـــى نتائج االنتخابات 

اإلســـرائيلية العامة للكنيســـت الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان 

الفائت، من زوايا أخرى جديدة لكن ُمكملة. 

وأولى هذه الزوايا هي ما أظهره بحث نشره البروفسور دان بن 

دافيد من »معهد شورش للدراسات االقتصادية- االجتماعية« 

الذي يفحص نتائج االنتخابات اإلســـرائيلية منذ أعوام عديدة 

)طالـــع تقريرًا مفصاًل ص 3(، أن عـــددًا كبيرًا من أصوات العرب 

في إســـرائيل ذهب إلـــى أحزاب غير عربيـــة، صهيونية، حيث 

وصل معدل التصويت بين العرب إلى 49 بالمئة، بينما بلغ عدد 

األصوات التي حصلت عليها األحزاب العربية نحو 32 بالمئة من 

مجموع أصحاب حق االقتراع العرب )في ســـن 18 عامًا وما فوق(، 

مـــا يعني أن نحو ثلث المصوتين العـــرب منحوا أصواتهم إلى 

أحـــزاب صهيونية. كما أظهر البحث أن ليس اليهود الحريديم 

)المتشـــددون دينيًا( فقط صوتوا ألحزاب حريدية، بل إن عددًا 

كبيرًا من الناخبين غير الحريديم صوتوا لهذه األحزاب أيضًا.

ولفت البحث كذلـــك إلى أن تغّير موازين القوى السياســـية 

في إسرائيل منذ انتخابات العام 1977 ناجم عن االنزياح العام 

للجمهور اإلســـرائيلي نحو اليمين من جهـــة، وعن ازدياد وزن 

األحزاب الحريدية من جهة أخـــرى. فمثاًل، في انتخابات العام 

1973، حيـــن لم يكن الحريديم جـــزءًا من االئتالف الحاكم بعد، 

حصلـــوا على 7ر3 بالمئة من مجموع األصـــوات. وارتفعت هذه 

النســـبة في االنتخابات األخيرة )نيسان 2019( إلى 7ر11 بالمئة 

مـــن مجموع المقترعين. وأحزاب الحريديـــم التي لم تكن جزءًا 

من أي ائتالف حكومي قبل العام 1977 )حزب شـــاس دخل إلى 

الكنيســـت ألول مرة في العـــام 1984(، كانت جزءًا من االئتالف 

الحكومـــي خالل 39 عامًا من أصل األعـــوام الـ 42 التي مرت منذ 

العام 1977. 

ويعرض البحث الجديد، على نحو مفّصل، النتائج االقتصادية 

الناجمـــة عن التغيـــرات الديمغرافية التي تشـــير إلى ارتفاع 

نســـبة الحريديم بين الســـكان اليهود، ويوضح أن الرد السائد 

الذي يقـــول إن المجتمع الحريدي يشـــهد عمليات تغيير وإن 

اآلالف مـــن أبنائه يرغبون بالحصول على دراســـة أكاديمية هو 

ـــح ألن يصبح 
ّ

مجّرد هراء، وأن أغلبية أبناء هذا المجتمع، الُمرش

أوالده نصـــف مجموع األوالد في إســـرائيل فـــي غضون جيلين 

اثنين فقط، وفقًا للتوقعات الديمغرافية التي نشرها المكتب 

م المواضيع األساسية 
ّ
المركزي لإلحصاء، ستستمر في عدم تعل

التـــي يمكنها أن تتيح لهم فرصًا تشـــغيلية عندما يصبحون 

بالغين، ما يعني بحسب رئيس تحرير صحيفة »هآرتس« ألوف 

بـــن تضييع نصف األوالد هنا وقتهم في تعليم ديني ال قيمة 

لـــه. ُيضاف إلى هـــذا أن التلميذ الذي لم يـــدرس لغات ومادة 

الحســـاب في طفولته، ســـيكون من الصعب عليه جدًا أن يردم 

الفجوة في ســـن العشـــرين. ويعني ذلك، من ضمن أمور أخرى، 

أن إسرائيل ترّبي جياًل كاماًل من الجهلة غير المتعلمين، الذين 

يطيعـــون وصايا الحاخامين، وال توجـــد وصفة أكثر وضوحًا من 

هذا لالنتحار االقتصادي والسياسي، على حّد ما يؤكد بن.

ثمة زاوية أخرى ليســـت أقل أهمية تتيحها االســـتنتاجات 

التـــي توصلت إليها ورقة »تقدير موقف« جديدة أعّدها »مركز 

مـــوالد لتجديد الديمقراطية في إســـرائيل« ونشـــرها في أيار 

الحالي تحت عنوان »خمسة أمور يجدر معرفتها عن االنتخابات« 

اإلسرائيلية العامة )طالع ترجمة كاملة لها ص 5(.

وســـواء اتفقنا مـــع بعض هذه االســـتنتاجات أو لم نتفق مع 

معظمها، فإن طريقة عرض األمور تشـــي بأن أحد أهم أســـباب 

رسوخ ُحكم اليمين في إسرائيل يعود إلى أن القوى السياسية 

الُمعارضـــة لهذا الُحكم على أحزابها الشـــتيتة تفتقر إلى أي 

رؤيـــة بديلة، كما أن هذه األحزاب ليســـت مبنية ألن تكون في 

 معارضـــة أيديولوجية وإنما 
ً
المعارضـــة ألنها ليســـت حقيقة

هي ســـوق أفكار بالُمفّرق. وتشـــير الورقة على وجه خاص إلى 

أن حملـــة االنتخابات التي قادتها تلك األحزاب لم تقم بتحّدي 

اليميـــن كونها لم تعـــرض أي بديل أو فكـــرة أو بالغًا واضحًا. 

وكما جاء فيها: إن »الرســـمّية« ليست رؤية سياسية، مثلما أن 

اللباقة واألدب ليســـا بدياًل للقائد. ويجب اتخاذ قرار حاسم: ال 

يمكن البناء في المســـتوطنات في كل الضفة الغربية والسعي 

لالنفصال عن الفلسطينيين في اآلن ذاته؛ ال يمكن دعم »قانون 

القومية« اإلســـرائيلي والوقوف ضد التحريـــض في المجتمع. 

وحين ال يتم التعبير عن موقف واضح يصبح األمر أشـــبه بلعب 

كرة القدم مع أرجل مقيدة. وحين يصرخون عليك طيلة الوقت 

من الجهة األخرى بأنك خائن، ومريض نفسي، ويسار ضعيف، 

وكل ما لديك لترّد به وبصوت خفيض هو أنه ليس هناك يمين 

وال يسار، فإنك تكون قد ُهزمت.

كذلك ال ُبّد مـــن التنويه بالداللة التـــي تتوقف عندها هذه 

الورقة بخصوص ما تســـميه ســـيرورة »التمركز في الوســـط«، 

والتـــي وقفـــت في صلبهـــا وما تـــزال نظرية فحواهـــا تمويه 

الفروق األيديولوجية بين اليمين واليسار، وإقامة حركة وسط، 

ج أن هـــذه النظرية وحدها ال تحقـــق انتصارًا في 
َ
لكن ُيســـتنت

االنتخابـــات مثلما ثبت مرة تلو األخرى على مدى األعوام، فضاًل 

عن تســـببها بضرر هائل لما تصفه بأنه »المعســـكر الليبرالي 

والديمقراطي في إسرائيل«. 

 أبلغ ما تؤكده هذه الورقة أنـــه ال يمكن االنتصار على 
ّ

ولعـــل

ُحكم اليمين في االنتخابات وبصـــورة عامة من دون بناء بديل 

سياســـي حقيقي ومثابر له على األصعدة كافة، وأساســـًا على 

الصعيد السياسّي.

ذكـــرت قناة 12 التلفزيونية اإلســـرائيلية )القناة الثانية ســـابقًا( أول أمس 

أن زعمـــاء المســـتوطنين في أراضي الضفـــة الغربية يمارســـون ضغوطًا على 

رئيس الحكومة اإلســـرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل توسيع نطاق القانون 

اإلسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه األراضي.

وأضافت القناة نفســـها أن هذه الضغوط اشتدت في اآلونة األخيرة في إثر 

تقارير غير رســـمية قالت إن خطة إدارة دونالد ترامب للســـالم بين إســـرائيل 

والفلســـطينيين المعروفة باسم »صفقة القرن« ســـتقترح إبقاء المستوطنات 

تحت الحكم اإلسرائيلي في إطار أي اتفاق سالم دائم، وإن اإلدارة األميركية لن 

تعارض توسيع نطاق القانون اإلسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية. 

وأشـــارت القناة إلى أن المســـتوطنين يعتقدون بأن الفرصة مواتية اآلن لمثل 

هـــذه الخطوة بعـــد قيام إدارة ترامب بنقل الســـفارة األميركيـــة إلى القدس، 

واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن السورية المحتلة.

وبحســـب ما جاء فـــي تقرير قنـــاة التلفزيون، لن يعتـــرض األميركيون على 

خطوات إســـرائيلية تتعلق بالمســـتوطنات، وفي حين أن الواليات المتحدة لن 

تدعم بشـــكل صريح التوســـيع الرسمي لنطاق السيادة اإلســـرائيلية لتشمل 

المســـتوطنات أو ضمها، فإنها لن تعارض توســـيع نطاق القانون اإلسرائيلي 

ليشمل المستوطنات.

يذكـــر أن نتنياهو تعهد في الفترة التي ســـبقت االنتخابات التي جرت في 

الشـــهر الماضي عدة مرات بفرض الســـيادة اإلســـرائيلية و/أو توســـيع نطاق 

القانون اإلسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وقال إنه يأمل بأن يكون قادرا 

على فعل ذلك مع دعم أميركي. 

ويعمـــل نتنياهو حاليا على تشـــكيل حكومته وبعض شـــركائه المحتملين 

حثوه أيضًا على القيام بمثل هذه الخطوة.

وقال رئيس حـــزب »اتحاد أحـــزاب اليمين«، عضو الكنيســـت رافي بيرتس، 

إن حزبه ســـيواصل الدفع من أجل توســـيع نطاق الســـيادة اإلســـرائيلية في 

الضفة الغربية، وأكد أنه حان الوقت لكي يعترف العالم بأســـره بـ«حق اليهود 

التاريخي« في هذه األراضي.

ومن المتوقع أن تقوم اإلدارة األميركية بنشـــر خطتها للســـالم في الشـــهر 

المقبل، بعد تشـــكيل نتنياهو لحكومته التي يعمل حاليًا على تركيبها. وكان 

المستشـــار الكبير لترامب وصهره جاريد كوشنر أشار إلى أن الخطة ستتطرق 

إلـــى جميع قضايا الوضع النهائي الجوهرية وتكـــون بمثابة نقطة بداية لحل 

الصراع، وأشار أيضا إلى أنها لن تشمل حل الدولتين.

وقبل أيام من االنتخابات، تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة اإلسرائيلية 

لتشـــمل جميع المســـتوطنات ســـواء الكتـــل االســـتيطانية الكبـــرى أو البؤر 

االستيطانية الصغيرة واســـتبعد تماما إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها 

تشـــكل خطرا على وجود إســـرائيل. وجاء هذا التعهد بعد يوم من تصريح قال 

فيه إنه أبلغ ترامب بأنه لن يقوم بإخالء شـــخص واحد من أي مستوطنة. وقالت 

مصادر مقربة لنتنياهو حينذاك إن اعتراف ترامب بالسيادة اإلسرائيلية على 

هضبة الجوالن هو ما شجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات. وأضافت 

هـــذه المصادر أن توقيت هذه الخطوة ســـيتبع عرض ترامب لخطته للســـالم. 

وأشـــارت إلى أنه إذا رفضت السلطة الفلســـطينية كما هو متوقع تلك الخطة 

ووافـــق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة، فإن رئيس الحكومة يرى أن ترامب 

سيمنحه الدعم والشـــرعية لضم وتوســـيع نطاق القانون اإلسرائيلي ليشمل 

جميع مستوطنات الضفة الغربية أو على األقل بعض الكتل.

من ناحية أخرى كشـــفت قناة 13 التلفزيونية اإلسرائيلية )القناة العاشرة سابقًا( 

أن الرئيـــس الســـابق لهيئة األركان العامـــة للجيش اإلســـرائيلي الجنرال احتياط 

ر البيت األبيض في واشـــنطن األسبوع الفائت من احتمال حدوث 
ّ
غادي أيزنكوت حذ

تصعيد في الضفة الغربية في الفترة القريبة على خلفية عرض »صفقة القرن« في 

األسابيع المقبلة، وقدم توصية إلى اإلدارة األميركية بضرورة أخذ ذلك في الحسبان. 

وأضافت قناة التلفزة أن أيزنكوت شـــارك يوم الثالثاء الفائت في لقاء مغلق 

مع المبعوث األميركي إلى عملية السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت 

استمر نحو 3 ساعات، وشارك فيه أيضًا نحو 10 خبراء في الشؤون اإلسرائيلية- 

الفلســـطينية كان لهم دور في عملية الســـالم خالل فتـــرة والية كل من بيل 

كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما في الرئاسة األميركية. وأشارت إلى أنه تم 

التعامل بجدية مع تحذيرات أيزنكوت كونه أنهى مهمات منصبه في رئاســـة 

هيئة األركان منذ 4 شهور فقط.

ووفقـــًا للقنـــاة أكد أيزنكـــوت أن الوضع فـــي الضفة حّســـاس للغاية وقابل 

لالنفجار لجملة من األسباب، من بينها تقليص التمويل األميركي ألجهزة أمن 

السلطة الفلسطينية، وقرار السلطة الفلســـطينية عدم تلقي أموال الضرائب 

الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل.

ونقلت القناة عن أيزنكوت قوله إن »الضفة الغربية قد تشـــتعل قبل أو خالل 

أو بعد عرض خطة الســـالم األميركيـــة. ويجب أن تأخذوا ذلـــك في اعتباركم. 

وفـــي اللحظة التي يخرج فيهـــا المارد من القمقم، فإن إعـــادة األوضاع إلى ما 

كانت عليه ستســـتغرق 5 أعوام«. وأشارت إلى أن أيزنكوت قدم توصية بإعادة 

التمويـــل األميركي ألجهـــزة األمن الفلســـطينية، واتخاذ خطوات لتحســـين 

األوضاع االقتصادية، واالهتمام بمجاالت البنى التحتية والتربية التعليم.

وكان غرينبالت أكد في ســـياق مقابلة أجرتها معه قنـــاة التلفزة األميركية 

»فوكـــس نيوز«، أن خطة الســـالم التي تعدها إدارة ترامب ستنشـــر بعد عيد 

الفطر، وتشـــكيل الحكومة الجديدة في إســـرائيل. وأضاف أن الخطة ستتناول 

جميع القضايا األساسية، مؤكدًا أنها خطة سياسية واقتصادية على حد سواء. 

وقال إنه بعـــد أن يطلع الجميع على مضمون الخطـــة واألفكار المطروحة فيها 

ســـيبقى هناك طريق طويل قبل توقيع االتفاق النهائي القائم على أساسها، 

وأكد أن على الطرفين التفاوض بشأنها.

وشّدد غرينبالت على أن الشيء الوحيد المؤكد في الخطة هو أن »إدارة ترامب 

لن تفرط بأمن إسرائيل«.

قالت وسائل إعالم إســـرائيلية أمس االثنين إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو يعتزم خالل واليته الحكومية المقبلة الدفع قدمًا بمشـــروع 

قانون يرمي إلى ســـحب صالحيـــة المحكمة العليا بالتدخل في ســـن قوانين 

وقـــرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيســـت، وغايته منع محاكمته 

بشبهات فساد. ويسمح مشـــروع القانون أيضًا بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة 

بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة »هآرتس«.

ووفقًا للصحيفة، من شـــأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي 

بااللتفاف على المحكمة العليا وبتغلب قرارات الكنيســـت عليها، بحيث يضع 

قرارات أعضاء الكنيســـت فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهذه خطوة لم 

يعلن نتنياهو عن تأييده لها في الماضي.

وســـيضم نتنياهو إلى االتفاقيات االئتالفيـــة والخطوط العريضة للحكومة، 

التي يعكف على تشكيلها حاليا، ملحقا قانونيا يشمل خطته إلجراء »إصالحات« 

في جهاز القضاء. ويقود رئيس طاقم المفاوضات االئتالفية عن حزب الليكود، 

الوزير ياريف ليفين، المداوالت حول مشروع القانون هذا.

وقالـــت وســـائل اإلعالم إن نتنياهو ينســـق خطواته في هـــذا الخصوص مع 

»اتحاد أحزاب اليمين« المتطرف، وأن عضو الكنيست عن هذا االتحاد بتسلئيل 

سموتريتش شريك نشـــط في المداوالت وصوغ مشـــروع القانون، بينما باقي 

األحزاب المرشـــحة للمشـــاركة في االئتـــالف المقبل ليســـت ضالعة في هذه 

الخطوة.

ويسعى نتنياهو، المشتبه بثالثة ملفات فساد، إلى االحتفاظ بحصانته، من 

خالل تعديل قانون الحصانة وإعادته إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية 

حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القانوني للحكومة أن يقنع 

لجنة الكنيســـت بطلبه محاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على 

موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضائها من أعضاء االئتالف.

وقـــال نتنياهو أمس األول األحد إنه ينوي أن يطلب من رئيس الدولة رؤوفين 

ريفلين تمديد مهلة تكليفه بتشـــكيل الحكومة الجديدة. وأضاف نتنياهو أن 

هذا التمديد مطلوب نظرًا لقيـــود فرضها الجدول الزمني الذي تخللته أحداث 

عديدة هذه المـــرة، منها عيد الفصح العبري، وذكرى الهولوكوســـت، وذكرى 

إقامة الدولة، واألحداث األمنية في قطاع غزة.

وكلف ريفلين الشهر الفائت نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز 

األخير في االنتخابات العامة التي جرت يوم 9 نيسان الفائت. وحصل نتنياهو 

علـــى تأييد 65 مـــن أصل أعضاء الكنيســـت الـ120، وأمامه 28 يومًا لتشـــكيل 

ائتالفه، وهي فترة يمكن تمديدها أسبوعين. 

وفي هذه األثناء ذكرت مواقع إســــرائيلية إخباريــــة أمس أن هناك اتفاقًا آخذًا 

بالتبلور بين حزب الليكود وبين الحزبين الحريديين يهدوت هتوراة وشاس، في 

إطار المفاوضات االئتالفية، حول قضايــــا العالقة بين الدين والدولة، وأنه توجد 

تفاهمات مبدئية وخطوط عامة حول ذلك ال تمس بالوضع القائم في هذا الشأن.

وتقضي التفاهمات بأن ال تعمل شـــركات حكومية في أيام الســـبت، بعد أن 

ثـــارت ضجة، العام الماضي، بســـبب أعمـــال صيانة نفذتها ســـلطة القطارات 

في أيام الســـبت، رغم أن أعماال كهذه خالل أيام األســـبوع من شأنها تشويش 

مجرى الحياة في البالد. ويقترح الليكود تشـــكيل لجنة مؤلفة من جميع أحزاب 

االئتـــالف للبحث في موضوع التهود، بســـبب الخالفات حول ذلك بين الحزبين 

الحريدييـــن وحزب »إســـرائيل بيتنا« بقيادة أفيغـــدور ليبرمان. كذلك يعتزم 

نتنياهو تبني موقف شـــاس بخصوص صالة اليهود فـــي باحة حائط المبكى 

)البراق(، بحيث ال تكون هذه صالة مختلطة للرجال والنساء، كما يطالب التياران 

اإلصالحي والمحافظ.

وفيما يتعلق بالطعام والشراب الكوشير )الحالل بحسب الشريعة اليهودية( 

يعتزم الليكـــود تبني موقف الحريديم وإبقاء صالحيـــة إقرار هذا األمر بيدي 

الحاخامية الرئيســـية، التي تســـيطر عليها األحـــزاب الحريدية. وفيما يخص 

تجنيـــد الحريديـــم للجيش، الذي تعارضـــه األحزاب الحريدية بشـــدة، اقترح 

الليكود أن يكون بإمكان الحكومة في المســـتقبل تغيير عدد الحريديم الذين 

ينبغي تجنيدهم، وذلك بعد إقرار الكنيست السابق القانون بالقراءة األولى. 

وفيما تستمر المفاوضات االئتالفية، أشارت مصادر مقربة من »اتحاد أحزاب 

اليميـــن« أن االتحاد ســـيطالب بحقيبتْي العدل والتعليـــم، وخصخصة إذاعة 

الجيش اإلسرائيلي، ومحاربة معدالت الطالق العالية. 

من ناحية أخرى ســـيطالب حزب »إســـرائيل بيتنا« في المفاوضات االئتالفية 

بإدخـــال بند إلى االتفـــاق االئتالفي يتضمـــن اقتراح قانـــون حكومي يقضي 

ل كيانات 
ّ
بالحد من عمل ونشـــاط المنظمات اليسارية في إسرائيل، ومنع تدخ

سياسية أجنبية في الشؤون الداخلية إلسرائيل، وذلك من خالل فرض ضرائب 

على المنظمات التي تمولها دول أو كيانات أجنبية.

وباالســـتناد إلى كالم مســـؤول كبير في الحزب، على الحكومة المقبلة العمل 

ل حكومات أجنبية في الشـــؤون الداخلية اإلسرائيلية وذلك 
ّ
على تقليص تدخ

مـــن خالل القيام بتمويل عشـــرات المنظمـــات القانونية والسياســـية، بينها 

المنظمـــات التي تدافع عن الفلســـطينيين المتهمين بالقيـــام بعمليات ضد 

الجنود اإلسرائيليين أمام المحاكم اإلسرائيلية. وهذه المنظمات معفية حاليًا 

من دفع الضرائب. 

وقد ســـارعت منظمة »نختار الحيـــاة« التي تمثل العائـــالت الثكلى التابعة 

لحركة »إم ترتسو )إذا أردتم(« اليمينية المتطرفة إلى الثناء على هذه الخطوة 

التي في رأيها ســـتمنع الدول األجنبية من تقديم المساعدة والمساهمة في 

تمويل منظمات إسرائيلية من اليسار المتطرف تدافع عن الفلسطينيين. وجاء 

في بيان الحركـــة: »لن يضيع دماء أوالدنا هبـــاء وآن األون كي تفهم حكومات 

أوروبا ذلك!«. 

نتنياهو طلب تمديد مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
*وسائل إعالم: نتنياهو يعتزم خالل واليته الحكومية المقبلة الدفع قدمًا بمشروع قانون يرمي إلى سحب صالحية المحكمة 

العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست بغية منع محاكمته بشبهات فساد*

زعماء المســتوطنين يمارســون ضغوطًا على نتنياهو لشمل 
جميع المســتوطنات فــي الضفة ضمن القانون اإلســرائيلي!

االستيطان االحتاللي: تمزيق منهجي للحّيز الفلسطيني.
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تـغـطـيـة خـاصـة

كتب سليم سالمة:

أعلن���ت وزارة الع���دل اإلس���رائيلية، أم���س األول األحد، أن 

المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حاول إرسال 

مواد التحقيق في ملفات رئيس الحكومة والمكلف بتش���كيل 

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، إلى المحامي 

نيف���وت تل تس���ور رئيس طاق���م الدفاع عنه )يضم خمس���ة 

محامين من الصف األول في إسرائيل، أحدهم قاض سابق في 

المحكم���ة المركزية في تل أبيب، هو عودي���د مودريك( إال أن 

األخير رفض اس���تالمها. ووصف بيان الوزارة هذا الرفض بأنه 

»مستهَجن«!

ف���ي األس���بوع الماضي، تق���دم محامو الدفاع ع���ن نتنياهو 

بطلب رس���مي إلى مندلبليت لتأجيل موعد البدء في »جلسات 

االس���تماع« من أوائل تموز � كما هو مق���رر � إلى نهاية أيلول، 

ألنهم ل���م يحصلوا حتى اآلن على أي جزء م���ن أجرة أتعابهم 

المس���تحقة عن عمله���م في هذه الملف���ات الثالثة التي كان 

مندلبليت قد أعلن أن ثمة ش���بهات تبرر تقديم لوائح اتهام 

جنائية ضد نتنياهو بشأنها. 

للتذكير: أعلن المستشار القانوني للحكومة، مندلبليت، في 

ش���هر شباط األخير، عن نيته تقديم لوائح اتهام جنائية ضد 

رئي���س الحكومة، نتنياهو، في ثالثة من الملفات التي انتهى 

التحقيق معه بش���أنها، وذلك بعد إجراء جلس���ات اس���تماع، 

كما يقتضي القانون. أما الته���م التي حددها مندلبليت، في 

ما أطل���ق عليه »كتاب الش���بهات« الذي وجه���ه إلى نتنياهو 

ومحام���ي الدفاع عنه في ش���باط الماضي، فهي: الحصول على 

رش���وة، الغش واالحتيال وخيانة األمان���ة؛ وذلك في القضايا 

التي أصبحت معروفة باألسماء التالية: * »ملف 4000« � قضية 

العالقات بين نتنياهو ومالك شركة »بيزك« لالتصاالت وموقع 

« اإلخباري، ش���اؤول ألوفيتش؛ * »ملف 2000« � العالقات 
اّ

»والال

بين نتنياهو ومالك صحيفة »يديعوت أحرونوت« وموقع »واي 

ن���ت«، نوني موزيس؛ * »مل���ف 1000« � العالقات بين نتنياهو 

ورجلياّ األعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر. 

محاوالت تكتيكية للضغط وكسب الوقت
كان محام���و الدفاع ع���ن نتنياهو قد طلبوا من المستش���ار 

القانوني تأجيل موعد البدء بجلس���ات االس���تماع )قبل اتخاذ 

القرار النهائي بش���أن تقديم لوائح االتهام أو عدم تقديمها، 

كما يقتضي القانون( حتى تتم تسوية مسألة أجرة أتعابهم، 

الت���ي لم يدفع لهم نتنياهو منه���ا حتى اآلن أية حصة. وفي 

ه���ذا اإلطار، أحج���م محامو الدفاع حتى اآلن عن اس���تالم مواد 

التحقيق م���ع نتنياهو )وف���ق أحكام القان���ون الجنائي( رغم 

أنه���ا قد أصبحت جاهزة منذ أكثر من ش���هر، كي يتمكنوا من 

دراستها واالس���تعداد للرد على ما فيها والطعن في صحتها 

س���عيًا إلى إقن���اع مندلبليت بع���دم توفر أي أس���اس قانوني 

لتقديم لوائح االتهام ضد نتنياهو. 

رت وزارة العدل بأن نتنياهو نفسه هو الذي طلب تأجيل 
اّ
وذك

تسليم مواد التحقيق المذكورة إلى محامي الدفاع عنه إلى ما 

بعد االنتخابات البرلمانية )التي جرت في التاس���ع من نيسان 

الماضي( »بس���بب خشيته من تسربها/ تسريبها واستغاللها 

م���ن قبل خصومه ف���ي معركة االنتخاب���ات« وأن مندلبليت قد 

اس���تجاب لهذا الطلب، علمًا بأن األخي���ر كان قد حدد لمحامي 

الدفاع ع���ن نتنياهو مهلة من ثالثة أش���هر لدراس���ة المواد 

واالستعداد لجلسات االستماع.  

لكن مندلبليت كان قد أوضح في وقت س���ابق أن مسألة دفع 

أج���رة أتعاب محام���ي الدفاع »ال يمكن أن تك���ون مبررا وجيها 

للمماطلة في اس���تالم مواد التحقيق، كما ال يجوز أن يكون لها 

أي تأثير على موعد إجراء جلسات االستماع«. 

يش���ار إلى أن مس���ألة دفع أج���رة أتع���اب المحامين ترتبط 

بموضوع آخر هو طل���ب نتنياهو التصريح ل���ه بالحصول على 

تبرعات بمبلغ مليونياّ دوالر لتغطية أجرة المحامين ومصاريف 

المحاكم���ة األخرى في ح���ال تقديم لوائح اته���ام ضده. ومن 

الواض���ح أن االمتناع عن دفع أي ج���زء من أجرة المحامين حتى 

اآلن، كما االمتناع عن اس���تالم مواد التحقيق، يشكالن وسيلة 

ضغط يس���تخدمها نتنياهو اآلن للدفع نح���و منحه التصريح 

المذك���ور، من جهة، ولكس���ب الوقت من أج���ل ترتيب أوراقه 

الداخلية في كل م���ا يتعلق بالتش���كيلة االئتالفية الجديدة 

وهوية الشخص الذي سيتولى منصب وزير العدل في حكومة 

نتنياهو الجديدة، بكل ما في هذا المنصب من قوة وقدرة على 

التأثير على مجريات األمور وتطورها في كل ما يتعلق بملفات 

التحقيق ولوائح االتهام الجنائية المحتملة ضد نتنياهو.  

المنصب والقانون والتقاء المصالح
في األثناء، تتواصل المش���اورات االئتالفية في السعي نحو 

تشكيل ائتالف حومي جديد في إسرائيل، فيما تشكل حقيبة 

وزارة العدل وهوية الش���خص الذي س���يحملها في الحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة إحدى القضايا المركزية واألكثر أهمية 

التي تدور حولها هذه االتصاالت والمشاورات االئتالفية. ومما 

يتس���رب عن هذه المش���اورات، حتى اآلن، يبدو أن الشخصين 

األكثر ترجيحًا الس���تالم ه���ذه الحقيبة هم���ا: ياريف ليفين 

)الليكود( وبتسلئيل سموتريتش )»االتحاد القومي«(. وهذان، 

بالذات، من أبرز السياسيين اإلسرائيليين الذين يشنون حربًا 

ضروس���ًا ضد الجه���از القضائي بأذرعه المختلف���ة )المحاكم، 

وفي مقدمته���ا المحكمة العليا، النيابة العامة والمستش���ار 

القانون���ي للحكومة( وال يتوقفون عن تأكي���د رأيهم بضرورة 

إج���راء تغييرات جوهري���ة، بنيوية ووظيفية وش���خصية، في 

ه���ذا الجهاز. هذه التغيي���رات، التي س���يكون بعضها بعيد 

المدى وعميق األثر بصورة حادة، ستكون لها، دون أدنى شك، 

تأثيرات وانعكاس���ات مباشرة وفورية حادة على مكانة رئيس 

الحكوم���ة ووضعه القانون���ي على خلفية الش���بهات التي قد 

تتبلور إلى لوائح اتهام جنائية خطيرة ضده. 

من المعروف أن القانون اإلس���رائيلي ذا الشأن ال يلزم رئيس 

دمت 
ُ
الحكومة بتقديم اس���تقالته ومغادرة منصبه حتى لو ق

الئحة اته���ام جنائية بحقه. فبموجب »قانون أس���اس: رئيس 

الحكومة«، يس���تطيع رئيس الحكومة االس���تمرار في إشغال 

دمت 
ُ
منصب���ه وتأدي���ة مهامه بص���ورة اعتيادية، حت���ى لو ق

الئح���ة اتهام جنائية ض���ده، بل وحتى في م���وازاة اإلجراءات 

القضائية الجنائية ضده وبالتزامن معها )أي، خالل محاكمته 

جنائي���ًا(. أما في ح���ال إدانته في المحكم���ة بمخالفة جنائية 

تقرر المحكمة أن فيها وصمة عار، فعندئذ للكنيست صالحية 

عزله من منصبه، بأغلبية أص���وات أعضائه. وأما إذا أصبح قرار 

الحكم القضائي نهائيا بص���ورة مطلقة )أي، لم يعد باإلمكان 

االستئناف عليه(، فعندئذ يتم إنهاء واليته وعزله من منصبه 

بصورة فورية، طبقا ألحكام القانون. 

لكن، رغ���م هذا كل���ه، قد يضط���ر نتنياهو إل���ى فعل ذلك 

مرغمًا إذا ما نش���أ وض���ع تعيق فيه مجري���ات المحاكمة أداءه 

الس���ليم والطبيعي في إدارة ش���ؤون الدولة، أو إذا ما انتهت 

المحاكمة بإدانته قضائيًا )وأصبحت هذه اإلدانة نهائية، بعد 

االس���تئناف عليها(، إذ أن القانون ال يسمح له باالستمرار في 

منصبه هذا، بل يلزمه بتقديم استقالته.   

قد تبدأ جلسات االستماع لدى المستشار القانوني في تموز 

أو أيلول القادمين، تبعًا لقرار المستشار بشأن طلبات التأجيل 

المذكورة، والتي س���يحاول نتنياهو ومحامو الدفاع عنه إقناع 

المستش���ار بع���دم توفر األدل���ة القانونية الكافي���ة لتقديم 

لوائح اتهام جنائية بحقه وسيس���تغرق الق���رار النهائي في 

ثمة ثالثة بدائل قانونية مركزية متاحة أمام رئيس الحكومة 

ووزي����ر العدل الجديد ف����ي حكومته المقبل����ة لمحاولة تخليص 

بنيامي����ن نتنياهو وإنق����اذه من براثن لوائح االته����ام الجنائية 

التي قد يقرر المستشار القانوني للحكومة تقديمها بحقه في 

نهاية المطاف. 

وتتمحور ه����ذه البدائل الثالثة في س����داّ الطري����ق أمام هذه 

اإلمكانية )تقدي����م لوائح االتهام( وجعلها غي����ر ذات معنى أو 

جدوى، إطالقًا، بمعنى إلغاء احتمال حصولها. 

وهذه البدائل هي:   

 »القانون الفرنسي«
ح بعض المرش����حين إلش����غال منص����ب وزي����ر العدل في  ص����راّ

حكومة نتنياهو الجدي����دة بأنهم ينوون العمل والدفع من أجل 

تش����ريع »القانون الفرنس����ي« في الكنيست اإلس����رائيلي � وهو 

القان����ون الذي يمنح رئيس الحكومة حصانة كاملة وش����املة من 

أية محاكمة خالل فترة إش����غاله منصبه. ومع تقدم المشاورات 

االئتالفية لتش����كيل حكوم����ة نتنياهو الجديدة، ُيطرح س����ؤال 

مركزي عما إذا كانت االتفاقيات االئتالفية الجديدة س����تتضمن 

بندًا خاصًا يلتزم بموجبه الش����ركاء في االئتالف الجديد بتأييد 

تشريع هذا القانون في غضون فترة زمنية قصيرة بعد تشكيل 

الحكومة الجدي����دة وتأدية أعضائها اليمين الدس����تورية أمام 

الكنيس����ت. وإذا كان الجواب على السؤال السابق إيجابيًا، يبقى 

س����ؤال آخر يتعلق بمضمون القانون ونصه في هذه الحالة وهو: 

هل سيتش����مل بندًا خاصًا يقضي بسريان مفعوله على نتنياهو 

نفسه، رغم قرار المستشار القانوني تقديم الئحة اتهام بحقه، 

طبقا لما يفضي إليه إجراء االستماع؟ هذا مع العلم أن القوانين 

الجديدة في إسرائيل تكون، إجمااًل، نافذة المفعول مستقباًل وال 

تسري على ما سبق تشريعها.  

ليس����ت هذه هي المرة األولى التي ُيط����رح فيها هذا القانون 

)»القانون الفرنسي«( على طاولة البحث في إسرائيل، بل موجود 

عليه����ا منذ الع����ام 2017، على خلفية التحقيق����ات الجنائية مع 

نتنياه����و نفس����ه. فقد تقدم عضو الكنيس����ت دافيد أمس����الم 

)الليك����ود( آنذاك باقت����راح يقضي بتجميد جمي����ع التحقيقات 

الجنائية التي كان قد ُبدء بإجرائها مع نتنياهو طالما هو يشغل 

مهام منصبه الحالي )رئيس����ا للحكومة( وذل����ك بحجة »تمكينه 

من إدارة شؤون الدولة بصورة سليمة«! لكن معارضة المستشار 

القانوني للحكومة، مندلبليت، وآخرين من كبار المس����ؤولين في 

الجه����از القضائ����ي إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الكنيس����ت، 

لهذا االقتراح أدت إلى إسقاطه من جدول األعمال و«دفنه«.  

ف����ي أعقاب ذلك، خرج نتنياهو نفس����ه بتصريحات علنية قال 

فيها إنه »غير معني، ش����خصيا، بأي قان����ون يخص التحقيقات 

الجنائية الجارية بش����أنه«. لكن تطورات كثيرة وخطيرة حصلت 

من����ذ ذاك اليوم، ف����ي مقدمتها بالطبع ق����رار مندلبليت تقديم 

لوائح اتهام ضد نتنياهو ف����ي ثالث من القضايا الخطيرة، طبقا 

لنتائج جلسات االستماع.  

لن يكون في وس����ع ه����ذا القانون إس����عاف نتنياهو بالطبع إال 

إذا تم تضمينه � كما أش����رنا أعاله � بندًا خاصًا يقضي بس����ريان 

مفعول����ه بأث����ر رجعي، بمعنى س����ريان نصوص����ه وأحكامه على 

تحقيقات جارية حاليًا وعلى القرار التالي إلجراء االستماع. 

عن ه����ذه اإلمكانية يقول أح����د المحامين الكب����ار في النيابة 

العامة إن »القانون الفرنس����ي« يسري، عادة، على تحقيق لم يجر 

بع����د أو قد بدأ للت����و وما زال في بدايته فق����ط، ولذا فهو يتعلق 

ب����كل ما يأتي بعده على طول الطريق في مراحل الملف الجنائي 

المختلف����ة. ويضيف: »س����يكون من الصعب ج����دا صياغة نص 

القان����ون على نحو يش����مل المرحلة الحالية الت����ي وصلت إليها 

الملفات الجنائية الخاصة بنتنياهو. س����يكون هذا، إذا ما حصل، 

بمثاب����ة محاولة إلغالق الحظي����رة بعدما فرت منه����ا الحيوانات 

هاربة«! 

في المقابل، يختلف محام كبير آخر في النيابة العامة نفسها 

م����ع هذا الرأي ويق����ول إنه »من المؤكد أنه باإلمكان س����ن قانون 

يحمي م����ن المحاكم����ة الجنائية حتى في المرحل����ة التي يقف 

فيها نتنياه����و وملفاته اآلن. ليس ثم����ة أي مانع جدي لهذا. ال 

ه، إلى رقابة قضائية 
اّ
شك أن قانونًا كهذا سيخضع، في حال سن

م����ن جانب المحكم����ة العليا، لكن ليس من الواض����ح ما إذا كانت 

المحكمة العليا س����تختار التدخل في ه����ذا الموضوع أم ال. وفي 

األثناء، س����تنقضي فترة زمنية طويلة ج����دا دون تقديم الئحة 

اتهام ضد نتنياهو بالطبع، ما يعني أن الهدف � كس����ب / إطالة 

الوقت أو تأجيل اإلجراءات � سوق يتحقق فعليًا«.  

ويرى البروفسور ميغيل دويتش، أس����تاذ القانون في جامعة 

ت����ل أبي����ب، أن »الحديث يدور هن����ا حول قانون إش����كالياّ جدًا«. 

ويوضح: إذا ما تم س����ناّ هذا القانون )القانون الفرنس����ي( فعاًل، 

فس����ينطوي على مساّ بمبدأ س����يادة القانون، وخصوصا بس����بب 

طابعه الش����خصي الواض����ح تماما من عملية تش����ريعه في هذا 

الوق����ت بالذات«. ويتفق دويتش مع ال����رأي القائل بأن المحكمة 

العليا لن تتدخل، على األرجح، في مسألة سن هذا القانون »ألنه 

ال ينطوي على مس بأي من حقوق الفرد األساسية«.  

 قانون الحصانة البرلمانية   
ينص قانون الحصانة البرلمانية )حصانة أعضاء الكنيست(، 

في صيغت���ه الحالي���ة، على أن الخي���ار االفتراض���ي هو عدم 

س���ريان الحصانة، وإنما يتعين على عضو الكنيست الطلب من 

الكنيس���ت االعتراف بحصانته البرلمانية. وقد تعالت، مؤخرا، 

أصوات تدعو إلى قلب اآلية وإعادة الوضع القانوني إلى ما كان 

عليه حتى العام 2005، أي إجراء تعديل قانوني يجعل الخيار 

االفتراضي هو س���ريان الحصانة بصورة كاملة شاملة؛ وإذا ما 

أرادت الدولة محاكمة عضو كنيس���ت وتقدي���م الئحة اتهام 

ضده، يتعين عليها )الدولة � المستش���ار القانوني للحكومة( 

الطلب من الكنيس���ت إس���قاط الحصان���ة البرلمانية عن عضو 

الكنيست المعني.  

بإمكان رئي����س الحكوم����ة، نتنياهو أن يطلب من الكنيس����ت 

)أغلبي����ة أعضائ����ه( منحه الحصان����ة في وج����ه المحاكمة، حتى 

ضم����ن الصيغة الحالية لقانون الحصانة وبموجبها. لكن يبدو أن 

نتنياهو ال يفضل هذا الخيار وال ينوي اللجوء إليه. ولذلك، فثمة 

إمام����ه إمكانية أخرى ه����ي تعديل قانون الحصان����ة البرلمانية 

وإعادته إلى صيغته الس����ابقة، كما كانت قبل العام 2005 � أي، 

حصانة كاملة وشاملة تحمي نتنياهو من أي إجراء جنائي طالما 

بقي يش����غل منصبه، إذ من الصعب جدا، حد المستحيل، تخيل 

وض����ع تتجند في����ه أغلبية من بين أعضاء الكنيس����ت، بتركيبته 

الحالية، إلسقاط الحصانة عنه. 

س����تؤدي هذه اإلمكانية إلى عرقلة اإلجراءات الجنائية بصورة 

جدي����ة جدا، وربما تش����كل حجر عثرة كبيرًا أم����ام تقديم الئحة 

اتهام ضد نتنياهو، ناهيك ع����ن أن المحكمة العليا لن تتدخل 

في س����ن هذا التعديل القانوني، على األرجح، ألنه ليس بمثابة 

تشريع جديد وإنما هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا فقط. 

في هذا الس����ياق، يش����ير البروفس����ور دويتش إلى أن السؤال 

المركزي في مس����ألة إس����قاط الحصانة عن نتنياهو هنا سيكون 

ع����اة بحقه »في نطاق تأدية  التال����ي: هل ارتكب المخالفات المداّ

وظيفته كعضو كنيس����ت أو من أجل تأدية هذه الوظيفة؟«؛ وهو 

الس����ؤال/ الش����رط الذي يحدده نص قانون الحصانة البرلمانية 

ويتقرر، بموج����ب الجواب عليه، ما إذا كان هنالك مبرر إلس����قاط 

الحصانة أم ال. 

وعلى هذا، يخلص دويتش إلى أن تعديال قانونيا يعيد قانون 

الحصانة إلى صيغته الس����ابقة لن يكون كافيا لتجنب إس����قاط 

الحصانة عن نتنياهو، بل س����تكون ثمة حاجة إلى إجراء تعديل 

قانوني ُيدخل تغييرا جوهريا في مضمون القانون يطال شروط 

ومعايير سريان الحصانة البرلمانية. 

عفو رئاسّي مسبق 
البدي����ل الثالث المت����اح أمام نتنياهو ال يحت����اج إلى إجراء أية 

تعدي����الت قانونية وال إل����ى أية تغيي����رات دراماتيكية، عميقة 

وبعي����دة األثر في الجه����از القضائي وهيئ����ات تطبيق القانون، 

وهو: التقدم بطلب للحصول على عفو رئاس����ياّ مسبق )من رئيس 

الدولة(. 

ينص »قانون أس����اس: رئيس الدولة« عل����ى أن »لرئيس الدولة 

صالحية العفو عن مخاِلفي����ن للقانون والتخفيف من عقوبتهم، 

بتقليلها أو اس����تبدالها«. ه����ذه الصالحي����ة الممنوحة لرئيس 

ة لمعالجة حاالت اس����تثنائية فق����ط »تتوفر فيها  الدول����ة معداّ

مالبسات وشروط مميزة واستثنائية«. 

درجت العادة على أن يس����تخدم رئيس الدولة في إس����رائيل 

صالحيته هذه فقط بعد انتهاء جميع اإلجراءات القانونية )أي: 

انتهاء المحاكم����ة بصورة نهائية، بما في ذلك االس����تئنافات( 

بحق صاح����ب طلب العفو، غير أن ثمة »حاالت اس����تثنائية جدًا« 

يمكن����ه فيها اس����تخدام ه����ذه الصالحية قبل ب����دء اإلجراءات 

القانونية وعدم تقديم الئحة اتهام، أصاًل، إذا ما كانت ثمة نية 

لتقديمها � أي، منح الشخص المعني »عفوًا مسبقًا«. 

تقوم هذه اإلمكانية، في سياق الحديث عن نتنياهو هنا، على 

الس����ابقة التي حصلت في هذا الش����أن حين منح رئيس الدولة 

آنذاك، حاييم هيرتسوغ، في العام 1987، »عفوًا رئاسيًا مسبقًا« 

لرج����ال جهاز األمن العام )الش����اباك( الذين تورطوا في القضية 

التي ُعرفت باس����م »الباص رقم 300« � وه����ي عملية وقعت في 

نيس����ان 1984 وقام خاللها أربعة فلسطينيين بمحاولة اختطاف 

حافل����ة ركاب إس����رائيلية وهي ف����ي طريقها من ت����ل أبيب إلى 

أش����كلون )عس����قالن(، ثم قام رجال »الش����اباك« بالسيطرة على 

تل منه����م اثنان بينما 
ُ
الب����اص وعلى الخاطفي����ن األربعة حيث ق

ألق����ي القبض على االثنين اآلخرين وهما على قيد الحياة ثم قام 

رجال »الشاباك« بقتلهما بدم بارد الحقًا. 

وقد شكلت سابقة العفو المسبق عن رجال »الشاباك« هذه، بما 

ترتب عليها من عدم تقديم أي منه����م إلى المحاكمة، القاعدة 

رح في العام 2003 لمنح »عفو 
ُ
التي استند إليها االقتراح الذي ط

عام مسبق« لرجال الشرطة الذين تورطوا في جرائم قتل الشبان 

العرب الثالثة عشر من مواطني إسرائيل خالل »انتفاضة القدس 

واألقصى« في تش����رين األول 2000. وقد هدف هذا االقتراح إلى 

تجنيب رجال الش����رطة المذكورين أية تحقيق����ات جنائية، ثم 

لوائح اته����ام جنائية، في أعق����اب التقرير ال����ذي قدمته لجنة 

التحقيق الرسمية التي شكلتها الحكومة اإلسرائيلية للتحقيق 

في تلك الجرائم، وُعرفت باس����م »لجنة أور«، على اس����م رئيسها، 

قاضي المحكمة العليا السابق، ثيودور أور. 

يرى أح����د المحامين الكبار في النيابة العامة اإلس����رائيلية أن 

إمكانية تقديم نتنياه����و طلبًا خاصًا إلى رئيس الدولة، رؤوفين 

ريفلين، لنيل »عفو رئاس����ي مسبق« هو »س����يناريو واقعي جدا، 

في الظروف الراهنة. وقد يمنحه رئيس الدولة هذا العفو، فعاًل، 

بدعوى المحافظة على وحدة الش����عب. ومع ذلك، من المستبعد 

جدا أن يؤيد المستشار القانوني للحكومة، مندلبليت، مثل هذه 

الخطوة التي يمكن أن تنتهي بإصدار عفو رئاسي عن نتنياهو. 

ولهذا، ف����أي إجراء يقوم نتنياهو به في ه����ذا الصدد وفي هذا 

االتجاه، من الضروري أن يسبقه أواًل إجراء آخر يستهدف تغيير 

المستش����ار القانوني الحالي واس����تبداله بمستشار آخر، يكون 

مريحا أكثر في التعامل. وهذا، في حد ذاته، يعقد األمور بصورة 

جدية جدا مما ُيسقط هذه اإلمكانية من الحسبان، في المحصلة 

النهائية، ولو في المرحلة الحالية على األقل«.

بـعـد تـحـقـيـقـه فـوزًا سـاحـقـًا فـي »حـرب« االنـتـخـابـات الـبـرلـمـانـيـة:

ب 
ّ
نتنياهو يخوض حربًا جديدة سياسية وقانونية لتجن

لوائـح االتهـام الجنائيـة ـ مـا هـي البدائـل واالحتماالت؟

)أ.ف.ب( نتنياهو: مناورات ومعارك وهمية لتجنب لوائح االتهام.         

هذا الش���أن، دون ش���ك، أش���هرًا طويلة أخرى. لكن مما ال شك 

فيه، أيضا، أن نتنياه���و، الذي فرغ للتو من »حرب« االنتخابات 

البرلماني���ة األخيرة وخرج منها المنتص���ر األكبر، ال يضع »كل 

بيضاته« في س���لة إجراء االس���تماع وجلس���اته وإنما يحاول، 

ف���ي حربه )ال مجرد معركة!( القانونية � السياس���ية الجديدة، 

امت���الك واس���تخدام كل ما يمك���ن أن يتاح له من األس���لحة، 

السياس���ية والقانونية على حد س���واء، ناهيك عن الش���عبية 

والش���عبوية طبعًا. ويفض���ل نتنياهو، مما يمك���ن قراءته من 

تصريحات���ه وتصرفاته وأدائه خالل الش���هور الماضية وفي 

عملية المشاورات االئتالفية الحالية، استباق أي قرار بتقديم 

لوائح اتهام جنائية بحقه وإجهاضه قبل تبلوره، بل خلق وضع 

سياسي � قانوني جديد يؤدي إلى إلغاء الحاجة إليه أصاًل. 

وفي ه���ذه النقطة، تحديدًا، تلتقي مصلحة نتنياهو، رغبته 

وإرادته وخطته مع األهداف والبرام���ج الكبيرة التي يطرحها 

المرش���حان األبرزان لتولي منصب وزير الع���دل في الحكومة 

الجديدة. فما هي اإلمكانيات والبدائل القانونية المتاحة أمام 

هؤالء لمحاولة ضمان إنقاذ/ تخلص نتنياهو من س���يف لوائح 

االتهام الجنائية وما هي فرص نجاحها؟ 

ثـالثـة بـدائـل أمـام نـتـنـيـاهـو ووزيـر عـدلـه الـجـديـد!

 » صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية  »

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والَصون واالستيالء

 في المكتبة الوطنية االسرائيلية 

ترجمة: عالء حليحل
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»تقف إس���رائيل أمام مفت���رق قرارات من 

شأنها أن تقرر في مجرد وجودها بعد بضعة 

عقود من الزمن... ثمة أزم���ة كبيرة وُمزلِزلة 

متوقع���ة« � ه���ذه »النب���وءة« ه���ي خالصة 

وثيقة علمية رصينة أعدها معهد »شورش 

بناء  واالجتماعية«  االقتصادية  للدراس���ات 

على طلب خاص م���ن »المجلس االقتصادي 

القومي«، وهو مؤسسة حكومية تعمل تحت 

إشراف مباشر من ديوان رئيس الحكومة.

في الوثيقة، التي نش���ر مضمونها نهاية 

البروفس���ور  أعدها  والتي  األس���بوع األخير 

دان ب���ن دافي���د، رئيس »معهد ش���ورش«، 

والبروفس���ور إي���ال كمح���ي، الباح���ث في 

المعهد، تحذير صارخ من أن »إس���رائيل لم 

تتجاوز بعد، حتى اآلن، نقطة الالعودة، لكن 

العنوان بّين على الحائط � أزمة كبيرة ومزلزلة 

متوقع���ة، أمنية و/ أو اقتصادية، س���تكون 

بمثابة بداية لسيرورة لن تكون منها رجعة 

عنها ولن يكون راّد لها«! والمعنى المقصود 

هو تعمق الفجوة بين ما يستطيع المواطن 

اإلسرائيلي العامل تحقيقه والحصول عليه 

وبين ما كان بإمكانه تحقيقه لو كان يعيش 

في إح���دى دول مجموعة ال���� G7 )مجموعة 

الدول الصناعية الكبرى(. وتضيف الوثيقة 

لمس���ألة  والناجعة  العميقة  المعالج���ة  أن 

وانع���دام  الفق���ر  المتدني���ة،  اإلنتاجي���ة 

المس���اواة ينبغ���ي أن تتمح���ور، بالضرورة، 

ف���ي قضيتي���ن مركزيتي���ن هما مش���كلتا 

األساس: البنى التحتية في مجالي التعليم 

والمواصالت. 

المستقبل االقتصادي والقدرات الدفاعية
تع���رض الوثيق���ة، بص���ورة تفصيلي���ة، 

المش���كالت االقتصادية التي جرى إهمالها 

وع���دم حلها على م���ر الس���نوات الماضية، 

كما تط���رح التحديات التي س���تواجه دولة 

إس���رائيل خالل العقود القريبة القادمة في 

المج���ال االقتص���ادي � االجتماع���ي، والتي 

تش���كل »قضايا وجودية حقيقية س���تقرر 

مستقبل دولة إس���رائيل االقتصادي، الذي 

تعتمد علي���ه قدراتها في مجال الدفاع عن 

نفسها«!  

وتصف الوثيقة مسار التراجع المتواصل 

في مستويات اإلنتاجية العامة في إسرائيل 

بالمقارن���ة مع مس���توياتها ف���ي الواليات 

المتح���دة منذ س���بعينات الق���رن الماضي 

حتى اليوم وتؤكد أن »رفع مس���توى الحياة 

ستوجب، بالضرورة، رفع مستوى اإلنتاجية 

العامة، بما يعكس تحس���ين أداء العاملين 

وجودتهم وتطوي���ر رأس المال إضافة إلى 

تحس���ين وتطوي���ر طرق اإلنت���اج... هذا هو 

العامل المركزي في تحديد مستوى الحياة 

في الدولة وتحديد وتيرة نموها«. 

 صحيح أن اإلنتاجية العامة في إس���رائيل 

وحت���ى  الخمس���ينات  من���ذ  ازدادت،  ق���د 

الس���بعينات، بوتائر فاق���ت وتيرة االزدياد 

وأن  األميركي���ة  العام���ة  االنتاجي���ة  ف���ي 

إس���رائيل قد نجح���ت في تقلي���ص الفارق 

بينها وبين الوالي���ات المتحدة، حتى الحد 

األدنى تمام���ا، غير أن األولوي���ات القومية 

في إسرائيل قد شهدت تغييرات جوهرية 

ابتداء من أواخر الس���بعينات، مما نقلها من 

مس���ار س���ّد الفجوات مع الواليات المتحدة 

إلى مس���ار التراجع المس���تمر، كما تش���ير 

الوثيق���ة مضيف���ة أن إنتاجي���ة العمل في 

إس���رائيل قد ش���هدت، هي األخ���رى أيضا، 

تراجع���ا واضح���ا ومتواص���ال بالمقارنة مع 

األداء االقتصادي في ال���دول الرائدة ضمن 

مجموعة الدول الصناعية الكبرى، ابتداء من 

أواسط الس���بعينات وحتى اليوم، مما أسفر 

في النتيج���ة الحالية عن تعّمق الفجوة بين 

الجانبين بما يزيد عن ثالثة أضعاف. 

معنى ه���ذا، كما يق���رأه الباحث���ان معّدا 

الوثيق���ة، أنه كلما مرت الس���نوات تعّمقت 

وازدادت الفجوة أكث���ر فأكثر بين ما يمكن 

للعامل في إس���رائيل تحقيق���ه والحصول 

عليه وبين ما كان بإمكانه تحقيقه والحصول 

عليه ل���و أنه كان يعيش في واحدة من تلك 

الدول التي تزداد المسافات ما بينها وبين 

إسرائيل باستمرار، ذلك أن »إلنتاجية العمل 

تأثيرًا كبيرًا على أجور العمل في الدولة، إذ 

ال يمكن دفع أجرة عمل مرتفعة لقاء س���اعة 

العمل الواحدة إذا كانت إنتاجية العمل في 

ساعة العمل متدنية«!  

خطر هجرة ذوي المهارات والكفاءات الرفيعة
تحذر وثيقة »معهد شورش« من أنه إذا ما 

استمر تراجع اإلنتاجية العامة في إسرائيل، 

مقارنة باقتصاديات ال���دول المتطورة، بما 

يزيد ويعمق الف���وارق بينهما خالل العقود 

القادمة، فس���تكون إحدى النتائج الحتمية 

ازدياد وتائر هجرة األشخاص ذوي المهارات 

والكف���اءات الرفيعة من الدولة وبحيث تبلغ 

هذه الوتائر »درجة ال يمكن العودة عنها«.  

وفي الس���ياق، تعود الوثيق���ة إلى عرض 

المعطيات التي ترس���م وتبرز صورة انعدام 

الفقر في إس���رائيل،  المس���اواة وتفش���ي 

وه���ي معطي���ات تؤك���د حقيق���ة مقلق���ة 

أساس���ية: معدالت الفقر وانعدام المساواة 

في إس���رائيل ه���ي بين األعلى ف���ي العالم 

قاطبة! وبالمقارنة م���ع دول مجموعة الدول 

الصناعية الكبرى، مثال، فإن »معامل جيني« 

)ال���ذي يمث���ل درجة ع���دم المس���اواة في 

المداخيل الُمتاح���ة، القابلة للصرف( يضع 

دولة إس���رائيل ف���ي المرتب���ة الثانية، بعد 

الواليات المتحدة.   

أما األخطر م���ن ذلك، فهي ص���ورة الفقر 

بين أصح���اب المداخيل المعتمد، أساس���ًا، 

على المخصص���ات المختلفة التي تدفعها 

الدول���ة للفئات المحتاجة )رس���وم البطالة، 

ضمان الدخل، مخصصات األوالد، مخصصات 

العجزة والشيخوخة وغيرها(، إذ أن معدالت 

الفقر بين هذه الفئات في إس���رائيل أعلى 

منه���ا في جميع ال���دول المتط���ورة األخرة 

وتساوي ضعفّي المتوس���ط العام في دول 

منظم���ة التع���اون االقتص���ادي والتنمي���ة 

  .)OECD(

وتلف���ت الوثيقة إل���ى أن معالجة انعدام 

المس���اواة والفقر »ليس���ت معالجة جذرية، 

وإنما هي معالجة لألعراض فقط«! وبالمقابل، 

المعمق���ة لتدني اإلنتاجية،  المعالجة  فإن 

المس���اواة، تس���توجب  للفق���ر والنع���دام 

التركيز على مشكالت األساس، وهي: البنى 

التحتية البش���رية العليل���ة، وخصوصا في 

مجال التعلي���م، والبنى التحتي���ة المادية 

غير الكافية، وخاصة في مجال المواصالت. 

»كلم���ا توف���رت الش���روط واألدوات الالزمة 

للعيش والتقدم ف���ي اقتصاد حديث لعدد 

أكبر من الناس، تحسن مستواهم الشخصي 

وانخف���ض مس���توى الفق���ر وكان المحرك 

االقتصادي أكثر كفاءة وقدرة على استغالل 

م���ا لديه من موارد، وهو ما س���وف ينعكس 

في تحس���ين وتعزيز الق���درة القومية على 

اس���تيعاب، تطبيق وتطوير المعرفة، األمر 

الذي سيرفع مستوى اإلنتاجية، مما سيرفع 

مستوى المعيشة ووتائر النمو االقتصادي 

� االجتماعي«. 

تعليم عالم ثالث... عرب وحريديم وجيش!
إحدى الب���ؤر المركزية في هذه المعالجة 

المعمق���ة الت���ي يقترحها باحث���ا »معهد 

ش���ورش« ف���ي وثيقتهما هذه ه���و مجال 

التعلي���م، حي���ث الحاج���ة ملح���ة إلى رفع 

المس���توى وتقلي���ص الفج���وات بص���ورة 

كبيرة. فهم���ا يؤكدان أنه قبل الحديث عن 

مس���تقبل دولة إسرائيل االقتصادي، يجب 

االنتباه إل���ى حقيقة مقلقة ه���ي أن »نحو 

نصف األوالد في إس���رائيل يتلقون اليوم 

تعليمًا بمس���توى مماثل لم���ا هو قائم في 

دول العالم الثالث، وهؤالء هم األوالد الذين 

ينتمون إلى الفئات االجتماعية التي يزداد 

تعداده���ا بالوتائر األعلى في إس���رائيل«! 

والمقص���ود، هنا، بالطبع، قطاعان اثنان من 

الس���كان: المواطنون الع���رب والمتدينون 

الحريديم. 

في هذا الس���ياق، تح���ذر الوثيقة من أن 

»األوالد الذي���ن يتلقون تعليم���ا مماثال لما 

هو قائم في دول العالم الثالث س���يكونون 

قادرين في المس���تقبل على صيانة وإدارة 

اقتصاد عالم ثالث فقط، لكن اقتصاد عالم 

ثالث لن يكون ق���ادرا على دعم جيش عالم 

أول كالذي تحت���اج إليه إس���رائيل لضمان 

وجوده���ا وبقائها في المنطقة األكثر خطرًا 

على وجه البسيطة«! 

���ر الوثيقة بأنه 
ّ
في مج���ال التعليم، تذك

على الرغ���م من أن معدل س���نوات التعليم 

للفرد في إس���رائيل هو أعلى من دول أخرى، 

نس���بيا، إال أن مستوى التعليم في إسرائيل 

»متدن ج���دًا«! وهذا هو »العام���ل المركزي 

المؤث���ر عل���ى األج���ور والمداخي���ل، عل���ى 

المستوى الفردي، كما على الناتج اإلجمالي 

ومعدالت النمو االقتصادي، على المس���توى 

القومي«.  وتش���ير الوثيق���ة، أيضا، إلى أن 

جودة الس���نة التعليمية في إسرائيل أدنى 

من جودة السنة التعليمية في أي من الدول 

المتطورة األخرى، باس���تثناء سلوفاكيا، وأن 

تحصي���الت الطالب اإلس���رائيليين العلمية 

في مواضيع التعليم األساس���ية، بما فيها 

العلوم والرياضيات والقراءة، كما تظهر في 

االختبارات الدولية، هي من بين األدنى على 

اإلطالق في مجموعة الدول المتطورة. ولهذا 

ثمة »حاجة ماسة إلى عملية إصالح بنيوية 

ف���ي جهاز التعلي���م اإلس���رائيلي. وباألخذ 

في االعتبار اإلس���قاطات طويلة المدى على 

مس���تقبل الدولة، من الصعب جدا التقليل 

من أهمية الحاجة لمثل هذه الخطوة«!

تؤكد دراس���ة اقتصادي���ة � اجتماعي���ة جديدة أن 

لتعاظ���م ق���وة األح���زاب الحريدي���ة السياس���ية في 

إس���رائيل )كما ينعكس في نتائج االنتخابات العامة 

من���ذ 1977، بم���ا فيها األخي���رة تحديدًا( إس���قاطات 

اقتصادية � اجتماعية س���لبية عميق���ة األثر وبعيدة 

المدى على المجتمع اإلسرائيلي. 

وتشدد الدراسة على العالقة المباشرة بين استمرار 

حكم اليمي���ن والمتدينين الحريدي���م )الذي بدأ في 

العام 1977( وبين الس���يرورات الس���لبية البارزة التي 

يعان���ي منه���ا االقتص���اد والمجتمع اإلس���رائيليان 

خالل العقود األخيرة، وفي مقدمتها تدني مس���توى 

الحياة وتراجعه باس���تمرار، تدني مس���توى التعليم 

والتراجع المس���تمر في الجه���از التعليمي � التربوي 

واألزم���ة الخانق���ة في الجه���از الصح���ي عموما، وفي 

المستش���فيات الحكومية بوجه خاص، كما تحذر من 

أن���ه »إذا ما واصلت حكوم���ات اليمين غض الطرف عن 

الخطر ال���ذي يمثله جهاز التعليم الحريدي ومناهجه 

على مستقبل إس���رائيل، فستكون هي المسؤولة عن 

تحويل إس���رائيل إل���ى دولة متخلفة ف���ي عداد دول 

العال���م الثالث« )!(، موضحة أنه »إذا لم يتعلم الطالب 

)العلوم  الحريديم المواضي���ع األساس���ية الضرورية 

واللغات، واإلنكليزية منها على وجه الخصوص(، فمن 

سيكون أطباء ومهندسو المستقبل في إسرائيل؟«! 

 وتلفت الدراس���ة إلى أن المعطي���ات التي أفرزتها 

االنتخابات األخيرة، لجه���ة تأكيد تعاظم قوة أحزاب 

الحريديم، تتجس���د بالتأكيد في مجريات المشاورات 

الجاري���ة حاليًا بين ح���زب الليكود بزعام���ة بنيامين 

نتنياهو وبين حزبّي الحريديم األساس���يين )يهدوت 

هتوراة وش���اس( لتش���كيل ائت���الف حكومي جديد 

وتمهي���دا النضمامهما إل���ى الحكومة اإلس���رائيلية 

الجديدة. فم���ن المتوقع أن تؤدي ه���ذه النتائج إلى 

زيادة ع���دد الحقائ���ب الوزارية والوظائف الرس���مية 

الرفيعة جدا التي س���يحصل عليه���ا الحريديم؛ إلى 

زي���ادة الميزاني���ات الحكومية التي تحص���ل عليها 

المدارس والكليات الدينية التابعة لهم؛ إلى التقليل 

أكثر فأكثر من رغبتهم في االندماج في سوق العمل؛ 

إل���ى كب���ح وإجهاض المح���اوالت الرامية إل���ى إدخال 

وتعزيز المواضيع األساس���ية )العل���وم واللغات( في 

مؤسس���ات التعليم الحريدية، والرامية أساس���ًا إلى 

زيادة إنتاجية العاملين من الحريديم؛ وإلى إجهاض 

»قانون التجنيد« الذي كان يمكنه أن يس���ّرع ويعمق 

اندماج الحريديم في المجتمع اإلسرائيلي.  

مؤشر مقلق إلى ما هو آت
تس���تند الدراس���ة، التي أعدها البروفسور دان بن 

دافيد، رئيس »معهد ش���وِرش للدراسات االقتصادية 

� االجتماعي���ة« )أجريت الدراس���ة ضمن هذا المعهد( 

وأستاذ السياس���ات العامة في جامعة تل أبيب، على 

النتائج الت���ي تمخضت عنها االنتخاب���ات البرلمانية 

العامة التي جرت في إسرائيل يوم 9 نيسان الماضي 

النتخاب الكنيست ال� 21، فيعتبرها )النتائج( »مؤشرًا 

مقلق���ًا إلى ما هو آت إذا لم يبدأ اليمين واليس���ار في 

إس���رائيل بالعمل المشترك سوية، من جهة، وشعاعًا 

م���ن الضوء إذا ما حص���ل بينهما التع���اون، من جهة 

أخرى«. 

رة 
ّ
ش���رت ك���� »مذك

ُ
ويؤك���د معد الدراس���ة، التي ن

سياس���اتية« تحت عنوان »حربان وديموغرافيا � نظرة 

بعي���دة الم���دى إلى نتائ���ج االنتخاب���ات األخيرة في 

إسرائيل«، على أن »الحكومة اإلسرائيلية تدفن رأسها 

ف���ي الرمل، عوضًا عن التحديق في الواقع ورؤيته على 

حقيقته، بما يبعث عل���ى قلق حقيقي عند النظر نحو 

المستقبل«.  

أم���ا الحربان اللتان يقصدهم���ا الباحث في العنوان 

فهم���ا ع���دوان حزي���ران 1967 وحرب أكتوب���ر 1973، 

إذ يق���ول إنه »في مطلع الس���بعينات، بي���ن الحربين 

الكبيرتي���ن، كان الوض���ع ف���ي إس���رائيل أفضل مما 

ه���و عليه اآلن بكثير«! فمثاًل، كان معدل األس���ّرة في 

المستش���فيات للف���رد الواح���د أكثر مما ه���و اآلن ب� 

80%، وكان مع���دل أعضاء الس���لك التعليمي الرفيع 

في الجامع���ات للفرد الواحد أكثر مم���ا هو عليه اآلن 

بضعفي���ن ونصف الضعف، وهذا عل���ى الرغم من أن 

مع���دل الصرف الع���ام المدني في تل���ك الفترة كان 

مساويًا لمعدله اليوم. 

تتخذ الدراس���ة من نتائ���ج االنتخاب���ات البرلمانية 

األخي���رة التي جرت في إس���رائيل، ث���م تحليلها وما 

تفضي إليه من استنتاجات بشأن التطورات الحاصلة 

في الخارطة السياس���ية � الحزبية اإلسرائيلية، »عاماًل 

مساعدًا لش���رح التحول الكبير والحاد الذي حصل في 

ترتي���ب األولوي���ات القومية اإلس���رائيلية في كل ما 

يتصل بالبن���ى التحتية المفتاحية، مث���ل: التعليم، 

المواصالت والصحة«. وتوضح: »التحليل الوارد هنا )في 

الدراسة( يلغي كل التبريرات المقبولة والمعتادة، إذ 

يبّين أن المصروفات العامة المدنية )أي بدون ش���مل 

المصروف���ات األمنية( في إس���رائيل كان���ت أكبر من 

متوس���ط المصروفات العامة المدنية في دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( خالل السنوات 

األرب���ع التي حصل���ت فيها التغي���رات الجوهرية في 

ترتيب األولويات القومية في إسرائيل«. 

ويؤكد البروفسور بن دافيد أن العلة األساس تكمن 

ف���ي تغيير س���لم األولوي���ات القومي���ة: المصروفات 

الباهظة ج���دا في المناط���ق الفلس���طينية المحتلة 

منذ 1967، المبالغ الكبيرة ج���دا التي تدفعها الدولة 

لتمويل جهاز التعليم لدى الحريديم، والذي ال يؤهل 

قوى بشرية مالئمة الحتياجات ومتطلبات سوق العمل، 

إضافة إلى االرتف���اع المتواصل في حج���م ميزانيات 

الرفاه المخصصة للعائالت الحريدية الفقيرة.   

ازدياد متواصل في قوة الحريديم
 السياسية وفي أثرها

تبين الدراس���ة، في واحدة من أب���رز خالصاتها، أن 

حصة كتلة اليمين � المتدين من مجمل عدد األصوات 

ق���د ارتفع���ت بصورة ح���ادة ف���ي الع���ام 1977، لدى 

انتصاره في االنتخابات العامة للمرة األولى في تاريخ 

إسرائيل، لكنها تش���هد انخفاضًا متواصاًل منذ ذلك 

العام، باستثناء معركتي االنتخابات األخيرتين فقط 

)2015 و 2019(. وف���ي المقاب���ل، انخفضت حصة كتلة 

الوسط � اليس���ار بصورة حادة جدا في العام 1977 وال 

تزال تش���هد تراجعًا مس���تمرًا منذ التسعينات وصل 

إلى ذروته في االنتخابات األخيرة بحصول هذه الكتلة 

على نحو الثلث فقط من إجمال���ي أصوات المقترعين 

في إسرائيل.

االنتخاب���ات  ف���ي  الحاس���م  العام���ل  أن  وتوض���ح 

اإلس���رائيلية وف���ي المنح���ى المذك���ور أع���اله خالل 

العق���ود األخيرة هو »توجه المتديني���ن نحو اليمين، 

وخاصة منه���م الحريديم، الذين ازدادت نس���بتهم 

من مجموع األص���وات )أصحاب حق االقتراع( بأكثر من 

ثالثة أضعاف، منذ الس���بعينات«. وف���وق هذا: مع أن 

نس���بة التصويت بين الحريديم هي األعلى في البالد 

عام���ة، من بين جميع الفئ���ات المختلفة، إذ بلغت في 

االنتخابات األخيرة أكث���ر من 80%، إال أن مجموع عدد 

األصوات ال���ذي حصل عليه حزب���ا الحريديم )الحزبان 

المركزيان: يهدوت هتوراة وشاس( يعادل 100% من 

عدد الحريديم في س���ن 18 عاما وم���ا فوق، مما يعني 

بوضوح أن كثيرين من غي���ر الحريديم صّوتوا لحزبّي 

الحريديم! 

والتغي���رات الت���ي حصل���ت ف���ي موازي���ن الق���وى 

السياس���ية في إس���رائيل منذ انتخابات العام 1977 

نتجت عن الميل الش���ديد والمتزايد نحو اليمين، وهو 

ما تسارع وتعزز في حزب »المفدال« )حزب المتدينين 

الوطنيي���ن األول( واألح���زاب الدائرة ف���ي فلكه، كما 

نتجت عن القوة المتصاعدة بسرعة ألحزاب الحريديم. 

فقد أصبحت هذه األخيرة، فعلي���ا، القوة المقررة في 

هوية الحكومات اإلس���رائيلية ورؤس���ائها، ابتداء من 

الع���ام 1977. وهذا االرتباط معها، بال���ذات، هو الذي 

ن إحدى الكتلتين المركزيتين )اليمين � المتدين 
ّ
يمك

واليس���ار� الوسط( من الس���يطرة على مقاليد السلطة 

والحكم في إسرائيل. 

في الع���ام 1973، حين لم يك���ن الحريديم جزءًا من 

االئت���الف الحاكم بع���د، كانوا يحصل���ون على 7ر%3 

من مجم���وع األصوات. وقد ارتفعت هذه النس���بة في 

االنتخاب���ات األخيرة )نيس���ان 2019( إل���ى 7ر11% من 

مجموع المقترعين. وأح���زاب الحريديم التي لم تكن 

ج���زءًا من أي ائتالف حكومي قبل العام 1977 )ش���اس 

دخ���ل إلى الكنيس���ت للمرة األولى في الع���ام 1984(، 

كان���ت جزءًا من االئتالف الحكومي خ���الل 39 عامًا من 

أصل األعوام ال� 42 التي مرت منذ العام 1977. 

أصوات الكتل والفوارق
 بين تصويت الحريديم والعرب

بالنظ���ر إلى النتيج���ة النهائية ف���ي كل ما يتعلق 

بالكتلتين السياسيتين الكبريين )اليمين � المتدين 

واليس���ار � الوس���ط(، يتبي���ن أن أح���زاب المتدينين 

والحريديم، التي بدأت تعّرف نفس���ها بأنها »شريكة 

طبيعي���ة« لحزب الليكود في الحك���م، قد منحت كتلة 

األح���زاب اليميني���ة والمتدين���ة ما يع���ادل 54% من 

مقاعدها في الكنيس���ت ال� 21، وضمنت بذلك حكومة 

أخرى في إس���رائيل مكونة من تحالف هذه األحزاب. 

ولوال سقوط عدد من أحزاب اليمين والمتدينين لعدم 

نجاحها في تجاوز عتبة »نس���بة الحسم«، لكانت كتلة 

اليمي���ن � المتديني���ن قد حصلت على ع���دد أكبر من 

المقاعد وعززت سلطتها. 

 وتشير الدراس���ة إلى الفوارق في أنماط التصويت 

بين »الكتلتين األخريين«، الحريديم والعرب، فتقول 

إنه بينما كانت نس���بة التصويت العامة في إسرائيل 

5ر68%، بلغت نس���بة التصوي���ت بين الحريديم %80 

من الحريديم أبناء 18 عام���ا وما فوق بينما بلغت بين 

المواطني���ن العرب 49% فقط. ولم يك���ن هذا الفارق، 

البارز جدا، هو الوحيد. فبينم���ا حصل حزبا الحريديم 

عل���ى ما يعادل 100% من عدد الحريديم في س���ن 18 

عاما وم���ا فوق )ما يعني أن كثيرين من غير الحريديم 

صّوتوا لحزبّي الحريديم، كم���ا ذكرنا آنفا( فإن مجمل 

ع���دد األصوات ال���ذي حصلت عليه األح���زاب العربية 

يعادل 32% فقط من أصحاب حق االقتراع العرب )في 

سن 18 عاما وما فوق(، ما يعني أن نحو ثلث المصوتين 

العرب منحوا أصواتهم إلى أحزاب غير عربية. 

في المحصلة، بلغت نس���بة مجم���وع األصوات التي 

حصلت عليها كتلة »اليسار � الوسط« وكتلة »اليمين 

� المتدي���ن« واألحزاب التي حصلت على أقل من 5ر%0 

من األصوات ما يعادل 83% من مجموع الس���كان غير 

الحريدي���م والعرب أصح���اب حق االقت���راع. ومن بين 

ال� 83%، حصل���ت كتلة اليمي���ن � المتدين على عدد 

أصوات يزيد بنحو الثلث عن عدد األصوات التي حصل 

عليها كتلة اليسار � الوسط«. 

نظرة إلى المستقبل
تؤكد الدراس���ة عل���ى أن الص���ورة الديمغرافية في 

إسرائيل تش���هد تغيرات متسارعة وعميقة. فبالرغم 

من أن الحريديم يش���كلون 7% فقط من أبناء 20 عامًا 

وم���ا فوق في الب���الد، إال أن أوالهم يش���كلون 20% من 

مجموع���ة األوالد في س���ن 0 حتى 14 عام���ًا. وفي الجو 

السياسي العام السائد في إسرائيل اليوم، ال يبدو أن 

أيا من الكتلتين الكبريين )اليمين � المتدين واليسار 

� الوسط( تجرؤ على مجرد التفكير في تشكيل حكومة 

بدون أن يكون الحريديم جزءًا منها.  

وتحذر من أن���ه »من بين جميع الش���روط النهائية 

التي يضعه���ا الحريديم في مقاب���ل انضمامهم إلى 

االئت���الف الحكوم���ي، فإن الش���رط األكثر إش���كالية 

بالنسبة لمستقبل إسرائيل هو مطلبهم بأن ال يتمتع 

أوالدهم � وخصوصا األبناء الذكور � بحقهم األس���اس 

م المواضيع األساس���ية التي يمكنها أن تتيح 
ّ
في تعل

لهم فرصًا تشغيلية عندما يبلغون«. وتضيف: »ليس 

ثمة بين الدول المتطورة كلها أية دولة � عدا إسرائيل 

� يمكن أن تس���مح بمثل هذا الخ���رق الفظ لمتطلبات 

التعلي���م اإللزامي فيها«! وإذا كان الواقع السياس���ي 

الراه���ن يتيح مثل ه���ذه اإلمكاني���ات المقلصة جدا 

للتغيير، فمن الممكن أن نتخيل مدى ش���ح إمكانيات 

التغيير المس���تقبلية حين يصبح أوالد اليوم بالغين. 

وإذا ل���م يكن ه���ذا وحده كافي���ا، يمك���ن النظر إلى 

التوقعات الديمغرافية التي نشرها المكتب المركزي 

لإلحص���اء والت���ي تتوقع أن يش���كل األوالد الحريديم 

نصف مجموع األوالد في إس���رائيل، في غضون جيلين 

اثنين فقط.  

وتخت���م الدراس���ة بالق���ول: »ع���الوة عل���ى جمي���ع 

االسقاطات المترتبة على تركيبة سكانية كهذه على 

النسيج االجتماعي في إسرائيل، ثمة لهذه التوقعات 

الديمغرافي���ة جانب اقتصادي هام ج���دا أيضا. فإذا 

كان األوالد الحريدي���م ال يتعلمون الي���وم المواضيع 

األساسية والضرورية )العلوم واللغات(، فمن سيكون 

األطب���اء الذين س���يقدمون العالجات في المس���تقبل 

ومن سيكون المهندسون الذين سيصونون االقتصاد 

الحديث؟ وهذا من دون أن نذكر حتى السؤال األساس: 

من أين س���تأتي الم���وارد الهائلة الالزم���ة لالهتمام 

بالفئات السكانية الفقيرة التي تزداد باستمرار؟؟.... 

إن مس���تقبل دولة إس���رائيل مرهون بمدى استعداد 

الغالبي���ة التي منح���ت أصواتها للحزبي���ن الكبيرين 

)الليك���ود و«أزرق أبي���ض«( للبدء بالعمل المش���ترك، 

للبدء بالتركيز على الصورة الكبيرة وعلى المس���تقبل 

الجماعي«.

وثيقة علمية أصدرها معهد دراسات بناء على طلب مؤسسة حكومية:

إسرائيل على شفا أزمة كبيرة ومزلزلة
سـتـكـون بـدايـة لـسـيـرورة ال راّد لـهـا!

*»نحو نصف األوالد في إسرائيل يتلقون تعليمًا بمستوى ما هو قائم 

في دول العالم الثالث... وهم األوالد من الفئات االجتماعية التي يزداد 

تعدادها بالوتيرة األعلى في إسرائيل« ـ العرب والحريديم!*

الحريديم: تغير سكاني عميق.

دراسة جديدة تستند إلى تحليل نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة:

تـعـاظـم قـوة الـحـريـديـم الـسيـاسـيـة يـحـمـل أخـطـارًا 
اقتصادية ـ اجتماعية جسيمة على المجتمع اإلسرائيلي!

*التغيرات في ميزان القوى السياسية عززت التحوالت في ترتيب األولويات القومية، التي بدأت في إثر عدوان 1967 وتعمقت منذ 
انتخابات 1977 *في العام 1973 لم يكن الحريديم جزءًا من االئتالف الحاكم بعد وكانوا يحصلون على 7ر3% من مجموع األصوات بينما 
حصلوا في االنتخابات األخيرة )نيسان 2019( على 7ر11% *أحزاب الحريديم لم تكن جزءًا من أي ائتالف حكومي قبل العام 1977، لكنها 

كانت ضمن االئتالف الحكومي خالل 39 عامًا من األعوام الـ 42 التي مرت منذ ذلك العام*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

لُمعاينة الُجمهور
الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: عالء حليحل

صــدر عــــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

توقع »هزة« في األسواق اإلسرائيلية
مع وصول »أمازون«!

يتوقع خب����راء اقتصاديون أن يؤدي دخول ش����ركة »أمازون«، 

كبرى الشركات العالمية للشراء عبر شبكة االنترنت، إلى السوق 

ة« 
ّ
اإلسرائيلية المباشرة وفتح فرع لها في البالد، إلى حدوث »هز

في الس����وق اإلس����رائيلية. ويتوقع أحد األبحاث أن يؤدي األمر 

إلى تقليص مس����احات المجمعات التجارية، وأن تجد مجمعات 

قائمة مس����احات فارغة ال تجد من يس����تأجرها. في حين يقول 

بحث آخر إن دخول »أمازون« إلى الس����وق اإلس����رائيلية سيبقي 

مليارات ال����دوالرات في الب����الد، بعد أن كانت تذه����ب للخارج، 

حينما يتم الشراء عبر هذه الشبكة في الخارج.

وتق����ول التقارير الصحافية االقتصادي����ة إن »أمازون« بعثت 

برس����ائل إلى ش����ركات كبيرة وتج����ار كبار، تس����ألهم إذا كانوا 

معنيي����ن أن تك����ون مبيعاتهم عب����ر االنترنت م����ن خالل فرع 

للش����ركة في إس����رائيل، وهو أمر وقع وكأنه مفاجأة في السوق 

اإلسرائيلية.

وتعد إس����رائيل من أقل الدول المتط����ورة من حيث المبيعات 

عبر شبكة االنترنت، إذ تصل نسبة المبيعات إلى حوالي 3ر%6، 

مقابل معدل 4ر8% في العالم. لكن نس����بة الشراء في إسرائيل 

من الخارج من األعلى عالميا وتصل إلى حوالي 65% من اجمالي 

المشتريات عبر االنترنت.

ويق����ول بحث لمعهد تشومنس����كي بن ش����احر إن الكثير من 

المجمع����ات التجارية س����تكون مضطرة في الس����نوات القليلة 

المقبلة إلى اجراء تغيير في طابع عملها. فعلى س����بيل المثال، 

حتى العام 2021 من المتوقع فتح 85 مجمعا تجاريا جديدا في 

إسرائيل، بمس����احة بناء اجمالية تصل إلى 800 ألف متر مربع، 

وه����ذا يعني زيادة بنس����بة 20% عما هو قائ����م حتى اليوم من 

مجمعات تجارية.

وحس����ب بن ش����احر، فإنه منذ اآلن بات يالحظ وجود مساحات 

تجارية في مجمعات تجارية فارغة ال تجد من يس����تأجرها. فقد 

ارتفعت نس����بة المس����احات الفارغة في المجمعات من 3% في 

الع����ام 2011 إلى 5% ف����ي هذه األيام. وم����ن المتوقع أن ترتفع 

النس����بة بكثير في حال دخلت شركة »أمازون« فعال إلى السوق 

اإلسرائيلية.

ومثال، حس����ب البحث إياه، إذا ما حازت ش����ركة »أمازون« على 

5% من المشتريات في السوق اإلسرائيلية فإن هذا يعني 5ر2 

مليار ش����يكل س����نويا )695 مليون دوالر(، ونتيجة لذلك سيتم 

إغالق مس����احات في المجمعات التجارية تص����ل إلى 175 ألف 

متر مربع، وهذا ال يش����مل مساحات لمرافق المواد الغذائية من 

مطاعم ومقاه وما ش����ابه. ويتوقع البحث أن المجمعات التجارية 

القوي����ة في البالد س����تصمد أمام التحدي الجديد في الس����وق 

اإلسرائيلية، بينما المجمعات الصغيرة غير القادرة على إجراء 

تغييرات وتطوير مبانيها وتكييفها للواقع الجديد ستش����هد 

أزمات، ما قد يؤدي الى إغالق بعضها. 

ويق����ول بحث لمعهد »بي دي أو« إن من ش����أن دخول ش����ركة 

»أمازون« الى الس����وق اإلس����رائيلية أن يزيد من حجم المبيعات 

على االنترنت، كذلك فإنها قد تجري تغييرات في نمط الشراء، 

بمعنى أن البضائع التي س����يتم بيعها في الش����ركة س����تكون 

بمعظمه����ا م����ن متاجر إس����رائيلية. فحتى اآلن، ف����إن 90% من 

المبيعات القائمة عبر االنترنت من ش����ركات بيع في الش����بكة 

مصدرها بضائع من الخارج، وهذه نس����بة س����تتراجع بش����كل 

ملحوظ جدا، بعد أن تقوم »أمازون« بفتح فرع لها في إسرائيل.

ويضاف الى هذا أن فتح فرع لش����ركة »أمازون« في إس����رائيل 

س����يعني تش����غيل أعداد كبيرة من العاملين، بمعنى أن إغالق 

متاج����ر ال يعن����ي بالض����رورة أنه س����ينعكس س����لبا على حجم 

التشغيل والبطالة.   

»اللحم الطازج« مذبوح قبل 85 يومًا!
تبين م���ن تحقيق ميداني أج���راه موقع صحيف���ة »يديعوت 

أحرون���وت« على االنترن���ت »واين���ت«، أن اللح���وم التي بيعت 

في ش���بكات التس���وق في األيام األخيرة، بمناسبة ذكرى قيام 

إسرائيل، على أس���اس أنها »لحوم طازجة« مستوردة، كانت قد 

ذبح���ت في دولها قبل ما بين 80 إلى 85 يوما، من دون أن ينتبه 

المستهلكون، ووسط مفاجأة أشهر الطهاة وخبراء اللحوم.

وحس���ب الصحيفة، فإن هذا يحص���ل ألول مرة في هذا العام، 

بعد أن ب���ادرت وزارة الزراعة الى تعديل أنظمة قائمة، تس���مح 

باعتب���ار اللحوم طازجة حتى بعد أكث���ر من 80 يوما، بدال من 45 

يوم���ا كما كان قائما حت���ى وقت قصير، ش���رط أن يتم تغليف 

اللح���وم بضغط هوائي )فاكوم(، وبدرجة ح���رارة 1 تحت الصفر 

وحتى درجة 1 فوق الصفر.

إال أنه بحس���ب التحقيق، ليس ل���وزارة الزراعة اإلس���رائيلية 

س���يطرة كاملة عل���ى مراقبة اللحوم من مصدره���ا األول، وحتى 

وصولها ليد المس���تهلك، باستثناء الرقابة على درجات الحرارة 

في الس���فينة الناقل���ة للحوم. وتدع���ي الوزارة أن���ه في الدول 

األوروبية يسمحون ببيع اللحوم على أنها طازجة، حتى بعد 120 

يوما من ذبحها.

وقال معدو التقرير إنهم حينما وجهوا األس���ئلة إلى أش���هر 

الطهاة اإلس���رائيليين عبروا عن اس���تغرابهم كي���ف أن لحوما 

ذبحت في شهر شباط الماضي تباع في أيار على أنها طازجة.

ويشار إلى أن اللحوم المستوردة إلى إسرائيل تخضع لشروط 

حالل يهودي مش���ددة جدا، تبدأ في مزارع الحيوانات، وطريقة 

تربيتها، مرورا بذبحها، وأخذ القطع المس���موح فقط بأكلها، إذ 

أنه ليس كل قطع اللحوم في الحيوان مسموح أكلها، مثل األبقار 

والخرفان. 

وهذه الش���روط تكل���ف أمواال طائل���ة، وترفع أس���عار اللحوم 

المس���توردة بنس���بة 30% مقارنة مع أس���عارها في األس���واق 

العالمية، وحينما يتم رفع أسعار اللحوم المستوردة، فإن أسعار 

اللح���وم المحلية ترتفع مباش���رة بالتوازي، وه���ذا ملف حارق، 

ويظهر من حين إلى آخ���ر على جدول األعمال العام، وطرح مرارا 

على كل الحكومات اإلس���رائيلية، لغرض وق���ف ظاهرة احتكار 

إصدار شهادات الحالل من طرف المؤسسة الدينية اإلسرائيلية 

الرسمية دون سواها.

قال���ت تقارير صحافي���ة اقتصادية ف���ي األيام األخي���رة إن رئيس الحكومة 

بنيامي���ن نتنياهو س���يفرض على ش���ركائه ف���ي الحكومة المقبل���ة التعهد 

بالموافق���ة على إقرار موازنة مزدوجة للعامي���ن المقبلين 2020 و2021، بزعم أن 

هذا يقود إلى اس���تقرار اقتصادي، لكن في خلفية ه���ذا النمط من الموازنات 

العامة، الذي يندر وجوده في العالم، أن نتنياهو يريد اس���تبعاد أزمات حزبية 

في ائتالفه المقبل.

وحسب صحيفة »كالكاليس���ت« فإن نتنياهو سيسارع مع بدء عمل حكومته، 

إلى س���ن قانون أس���اس يس���مح بإقرار ميزانيات مزدوجة، ألن المحكمة العليا 

اإلس���رائيلية كانت قد قررت قبل عامين، أنه ال يجوز إقرار موازنة عامة مزدوجة 

بناء على قانون طارئ، وأن األمر يتطلب مستقبال سن قانون أساس في الكنيست 

يسمح له بتمرير موازنة كهذه.

إال أن نتنياهو يواجه على مدى الس���نوات التس���ع الماضي���ة انتقادات على 

ش���كل تعامله مع موعد إقرار الميزانية العامة. فقد وضع في العام 2009 نهج 

الميزاني���ة المزدوجة لعامين، وكان األمر وكأنه لم���رة واحدة، إال أنه تحّول إلى 

نهج ونظام دائم، باس���تثناء العام الذي من المفترض أن تجري فيه االنتخابات 

البرلمانية وفق الموعد القانوني، كما هو الحال في العام الجاري 2019. وهذا ما 

جعل الحكومة الحالية تعد وتقر ميزانية للعام 2019 وحده.

وقد بدأ هذا النهج في العام 2009، الذي جرت االنتخابات فيه في شهر آذار، 

دون أن تك���ون حكومة إيهود أولمرت قد نجحت في تمرير ميزانية لذلك العام 

حتى نهاية العام 2008. وعمليا حتى تمت إقامة الحكومة، في ش���هر أيار من 

ذلك الع���ام، لم يتبق وقت كاف إلقرار ميزانية لعام واحد بعد أن اجتاز نصفه، 

ومن ثم التحضير لميزانية لعام آخر، وكل هذا في غضون س���بعة أش���هر. ولذا 

بادرت حكومة نتنياهو إلى تغيير القانون كي يجيز لها إقرار الميزانية لعامي 

2009 و2010. 

والحقا ب���ادر نتنياهو إلقرار ميزانية العامين التاليي���ن، وهذا ما جرى الحقا، 

وس���ط انتقادات كثيرة من خبراء االقتصاد لهذا النهج، ألن الميزانية في هذه 

الحال���ة تكون مبني���ة على فرضية وتوقعات اقتصادية، ال تس���تند إلى أرضية 

قوية، وال تأخذ بعين االعتبار تقلبات اقتصادية خارجية ومحلية. وهذا ما جعل 

الكثير من تقديرات وزارة المالية للنشاط االقتصادي أن تتقلب باستمرار، من 

حيث انعكاس���ها على الموازنة العامة، مثل تقديرات العجز المالي، وتقديرات 

مدخوالت خزينة الضرائب وغيرها. 

إال أن حس���ابات نتنياهو لم تكن في أي وقت االعتبارات االقتصادية، حس���ب 

ما يزعم طيلة الوقت، إذ يقول إن إقرار الميزانية المزدوجة يبث حالة اس���تقرار 

اقتصادي أمام العالم. غير أن نتنياهو يسعى طيلة الوقت إلى ابعاد حكوماته 

ع���ن األزمات الداخلية، ألنه معروف على مر عش���رات الس���نين أنه في موس���م 

إعداد وإقرار الميزانية العامة، فإن كل أحزاب االئتالف تبدأ بممارسة الضغوط 

لتحصي���ل انجازات خاص���ة بها، وعدد من الحكومات اإلس���رائيلية قد ُحلت في 

موسم إقرار الميزانيات، وهذا ما ال يريده نتنياهو. 

يضاف إل���ى هذا، أن نتنياهو يحتاج في الفت���رة المقبلة إلى حكومة بعيدة 

أكث���ر ما يمكن عن كل ما يمكنه أن يخلق أزمات داخلية، فهو يس���تعد لصدور 

قرار نهائي بش���أن تقدي���م لوائح اتهام ضده في قضايا فس���اد، حتى نهاية 

الع���ام الجاري، أو مطلع الع���ام المقبل، وهذا ما يجعل نتنياه���و يطالب بإقرار 

الموازنة المزدوجة نهائيا حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

وحس���ب مصادر في حزب الليكود فإن المهمة الشائكة التي ستواجه عملية 

تش���كيل الحكومة المقبلة، هي المطالبات المالية للكتل البرلمانية المرش���حة 

للدخ���ول إلى الحكومة، إذ بلغ حجم المطالب���ات، حتى اآلن، ما يزيد عن 15 مليار 

ش���يكل، أي ما يزيد عن 4 مليارات دوالر، في الوقت الذي سيكون على الحكومة 

إجراء تقليص ش���به عام ف���ي ميزانية العام الجاري لس���د العجز المتنامي في 

الموازنة العام���ة. ويطلب نتنياهو منذ اآلن، تحيي���د وزارة الدفاع من تقليص 

الموازنة، وضمان زيادة هذه الميزانية في العامين المقبلين 2020 و2021.

وكل هذا يجري في الوقت الذي فيه هوية وزير المالية في الحكومة ليس���ت 

مضمون���ة، فعل���ى الرغم م���ن أن كل التقاري���ر الصحافية، وحت���ى التلميحات 

الحزبية، تش���ر إلى أن وزير المالية الحالية موش���يه كحلون هو المرشح األقوى 

لتول���ي الحقيبة ثانية، إال أن تقارير أخرى تحدث���ت عن أن نتنياهو قد يعرض 

على كحلون حقيبة الخارجية بدال من المالية. 

تقليص 10 مليارات شيكل
وتقول التقارير االقتصادية اإلس���رائيلية إن وزارة المالية تطالب بأن تعمل 

الحكومة المقبلة على توفير 10 مليارات شيكل )76ر2 مليار دوالر( في ميزانية 

العام الجاري بهدف س���د العجز القائ���م والمتفاقم في الموازنة العامة، بغض 

النظر عن هوية وزير المالية المقبل. 

وم���ن بين الحلول التي تطرحه���ا الوزارة، رفع ضريبة القيم���ة المضافة على 

المش���تريات بنس���بة 1%، أي إعادتها إلى نس���بة 18%، وهذه زيادة من شأنها 

ضمان 5 مليارات ش���يكل للموازنة العامة، إضاف���ة إلى فرض ضريبة على أرباح 

شبكتي غوغل وفيسبوك في إسرائيل، بما قيمته مليار شيكل.  

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، الشهر الماضي، أن العجز في الموازنة العامة 

بلغ في نهاية آذار نسبة 4ر3% من حجم الناتج العام، في األشهر ال� 12 األخيرة. 

وعلى الرغم من أن هذا هو تحس���ن طفيف جدا عما كان في نهاية شهر شباط، 

5ر3%، إال أن توقع���ات خب���راء، بمن فيه���م خبراء في وزارة المالي���ة، أن العجز 

سيواصل ارتفاعه، وقد يرسو في نهاية السنة الحالية عند مستوى 6ر3%، في 

حين أن نسبة العجز المحددة لهذا العام هي 9ر%2.

ويحذر الخب���راء والمحللون من أن الحكومة الجديدة المقبلة، س���يحمل فيها 

الش���ركاء مطالب تكلف الخزينة العامة، ما س���يجعل العجز يتفاقم أكثر. ورغم 

هذا، هناك من يتوقع أن الحكومة الجديدة ستستغل كونها تتشكل للتو، وأن 

االنتخابات التالية س���تكون بعيدة، لتتجرأ على القي���ام بتقليصات كبيرة في 

الموازنة العامة للجم العجز. وليس من المس���تبعد أن يكون الثمن رفع ضرائب 

وخفض مخصصات اجتماعية.   

ويقول مس���ؤولون في وزارة المالية إنه من غير الممكن انتظار التقليص في 

الميزاني���ة وضمان زيادة المداخيل لميزانية الع���ام المقبل 2020، ألنه حينها 

س���يكون العبء أكبر. ويستند المس���ؤولون في ثقتهم بأن الحكومة الجديدة 

س���تعمل على هذه التقليصات، إلى موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

ال���ذي يدعو للتعامل بحذر ش���ديد مع المطالب المالية للش���ركاء في الحكومة 

المقبلة، ويؤكد أنه يريد لجما لمصاريف الموازنة.

وحس���ب مصادر المالية، فإنه في حال ثبت اس���تمرار وزير المالية موش���يه 

كحلون الحالي في منصبه، فإنه س���يتراجع ع���ن اعتراضه على زيادة الضرائب، 

وبش���كل خاص زي���ادة القيم���ة المضافة بنس���بة 1%، إذ يرى المس���ؤولون أن 

الجماهير لن تندفع إلى الشوارع بسبب هذه الضريبة.

كذلك تس���تعد وزارة المالية التخاذ قرار حاس���م بش���أن ف���رض ضريبة على 

أرباح ش���بكتي غوغل وفيسبوك في إس���رائيل، التي حتى اآلن ال تدفع ضرائب 

على أرباحها. وهاتان الش���ركتان هما مثل شركات أخرى في شبكات االنترنت 

تس���تغل تنقالتها بين العالم لتش���ويش تقاريرها المالية. لكن في السنوات 

األخيرة بدأ يتزايد عدد الدول التي تفرض ضرائب على هذه الش���ركات، برغم 

قلة هذه الدول. فمثال ش���ركة فيسبوك تدفع ضرائب على أرباحها في إيرلندا، 

وغوغ���ل تدفع ضرائب للواليات المتحدة. أما في إس���رائيل فإن الضرائب التي 

تدفعه���ا هاتان الش���ركتان هي ضرائ���ب الموظفين لديه���ا، وضريبة القيمة 

المضافة، لكن ليس على أرباح الشركتين.

وكما ذكر، ف���إن إجمالي ضريبة األرباح المتوقعة من هاتين الش���ركتين في 

إس���رائيل تصل إلى مليار دوالر س���نويا، بمعنى حوالي 276 مليون دوالر، وفق 

سعر صرف الدوالر القائم في هذه األيام )6ر3 شيكل للدوالر(.

نتنياهو سيطلب ُمجّددًا ميزانية مزدوجة للعامين المقبلين!
*نتنياهو يريد اإلسراع في إقرار ميزانيتي 2020 و2021 تجنبًا لممارسة ضغوط عليه من االئتالف، خاصة في فترة اتخاذ قرار نهائي بشأن قضايا 
الفساد التي تالحقه *وزارة المالية تطالب بتقليص 10 مليارات لسد العجز القائم وزيادة ضرائب وفرض ضريبة على شبكتي غوغل وفيسبوك*

بقلم: إيتان أفريئيل

وجهة النظر المركزية، بش���أن االنتخابات البرلمانية األخيرة للكنيس���ت 

ال���� 21، ه���ي أن الحمل���ة االنتخابية لن ت���دور حول الش���ؤون االقتصادية 

واالجتماعي���ة، وإنما ح���ول األمن؛ يمين- يس���ار سياس���ي، وهوية رئيس 

الحكوم���ة: هل س���يكون نتنياه���و أم ال؟. بناء على هذا، فإن مستش���اري 

األحزاب أرس���لوا زبائنهم للتحدث أمام الميكروفونات حول هذه القضايا 

أساسا، وفقط قلة من المرشحين من قطبي الحلبة السياسية اختارت إبراز 

األوضاع االقتصادية.

بع���د ص���دور نتائج االنتخاب���ات، يبدو أن وجه���ة النظر تل���ك كانت لها 

مصداقية. فاألحزاب التي انشغلت باالقتصاد، ميرتس والعمل من اليسار، 

وقوائم »زهوت« و«كوالنو« و«غيش���ر« من اليمين، حصلت على نتائج مخيبة 

آلمالها، ومنها من لم يعبر نس���بة الحس���م. في المقابل، فقد ذهبت غالبية 

األصوات للحزبين المركزيي���ن، الليكود وقائمة »أزرق أبيض«، اللذين فرضا 

ضبابية على رسائلهما االقتصادية. كذلك فإن القوائم التي تمثل قطاعات، 

مث���ل قائمتي الحريديم وقائمتي الع���رب، حصلتا على األصوات بعيدا عن 

هذين المحورين. لكن هذا ليس صحيحا، أو على األقل ليس دقيقا.

وك���ي نفهم لم���اذا حصل ه���ذا، علينا الع���ودة إلى اس���تطالعات الرأي 

التي جرت قبل أش���هر من االنتخابات. فاس���تطالع »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطي���ة«، الذي جرى قبل ش���هرين من االنتخاب���ات، حدد أن غالبية 

الجمهور ستحس���م موقفها في االنتخابات بناء على األوضاع االقتصادية، 

وقد أيد هذا االتجاه 45% من المستطلعين، مقابل 28% قالوا إن ما سيحسم 

لديهم هو السياس���ة الخارجية واألمن، و11% قضاي���ا الدين والدولة، و%9 

المسألة الديمقراطية.

لكن حينما صدرت نتائج االس���تطالع، كان في تقديرات المستش���ارين 

أنه ف���ي نهاية المطاف الجمه���ور لن يفعل ما يقول. والس���بب هو أنه ال 

فرق كثيرا في السياس���ة االقتصادية بي���ن الحزبين المركزيين، ولهذا فال 

سبب يجعل الملف االقتصادي موضوعا مركزيا في االنتخابات، ولدى حسم 

الموقف بأي بطاقة سيصوتون.

وبعد فحص تصريحات األحزاب والمرش���حين عش���ية االنتخابات، تبين 

أن ه���ذا التقدير صحيح، فتصريحات ومواق���ف الليكود و«أزرق أبيض« في 

الش���ؤون االقتصادية كانت شبيهة، وكذلك مواقف األحزاب األصغر كانت 

قريبة هي أيضا لتلك المواقف. وطالما أن االقتصاد أمر هام للجمهور، في 

حين ال فرق بي���ن األحزاب في القضايا االقتصادي���ة، فإن الجمهور اضطر 

لالختيار بناء على س���لم أولويات هام بالنسبة له، مثل األمن وهوية رئيس 

الحكومة.

لكن يوجد س���بب آخ���ر، ولربما هام أكث���ر: لماذا كان���ت االنتخابات تدور 

بالتأكي���د حول االقتصاد؟ غالبي���ة الجمهور اعتقدت قب���ل االنتخابات أن 

الوض���ع االقتصادي جيد، ولذا فقد اختارت األحزاب التي حكمت حتى اآلن، 

وهي أحزاب االئتالف السابق، سوية مع أحزاب أخرى، قائمة »أزرق أبيض«، 

التي عرضت ذات المس���ار االقتصادي القائم بالضب���ط، مع إضافة: تغيير 

رئيس الحكومة.

وهذا أمر ظه���ر في اس���تطالعات »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« 

وغيرها من االستطالعات. ففي مقياس الديمقراطية اإلسرائيلية عن العام 

2018، الذي أجرته البروفس���ور تمار هيرمان، تبين أن غالبية اإلسرائيليين 

)53%(، اعتق���دوا أن الوضع االقتصادي في إس���رائيل »جيد« و«جيد جدا«، 

و30% اعتق���دوا أن الوضع االقتصادي وس���طي، وفقط 16% قالوا إن الوضع 

االقتصادي »سيء« أو »سيء جدا«.

وهناك نهج طويل األمد، منذ العام 2003، يظهر فيه أن غالبية الجمهور 

تعتقد أن الوضع االقتصادي »جيد« أو »جيد جدا«، وبتصاعد مس���تمر. وفي 

العامين األخيرين حصلت قفزة في عدد المواطنين المتفائلين. 

اس���تطالع آخر لمكتب اإلحصاء المركزي، جرى في ش���هر شباط الماضي، 

بّين أن مقياس ثقة المس���تهلكين في ارتفاع مستمر. وهو المقياس الذي 

ي���دل على توقع���ات الجمهور للتغي���رات االقتصادية. وق���د كانت نتائج 

األجوبة حول التغيرات المتوقعة بش���أن أوضاع العائلة والوضع بشكل عام 

ترتفع باستمرار.

لك���ن كيف من الممكن أن يك���ون هذا؟ كيف من الممك���ن أنه من جهة 

انش���غلت وسائل اإلعالم في نصف الس���نة األخيرة، ليال نهار، بالعجز في 

الموازن���ة العامة، وبأس���عار البيوت، وبأوضاع المستش���فيات التي تنهار 

اقتصادي���ا، وباختناقات الم���رور التي ال تنتهي، بينم���ا الجمهور يعتقد 

أن الوض���ع االقتصادي ممتاز؟ من الممك���ن أن اإلجابة على هذا نجدها في 

اس���تطالع إضافي، وهذه المرة يعرض فيه الجمهور أجوبة مباش���رة على 

الوضع االقتصادي، وكانت األجوبة بحس���ب التوجهات السياس���ية. ففي 

استطالع أجراه »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« في شهر حزيران من 

العام الماضي، ُسئل الجمهور عن توقعاته لألوضاع االقتصادية بعد عشر 

س���نوات، وكانت النتائج مفاجئ���ة بدرجة ال أقل. 56% م���ن مصوتي حزب 

الليك���ود اعتقدوا أن الوضع االقتصادي س���يكون أفضل بكثير، بينما هذه 

النظرة كانت بنسبة 8% لدى مصوتي حركة ميرتس. وبين هذين القطبين 

تأتي نتائ���ج باقي األحزاب: 50% م���ن مصوتي التحالف الس���ابق »البيت 

اليهودي«، و25% بين مصوتي التحالف السابق »المعسكر الصهيوني«.

فهل هذا غريب؟ االقتصاد هو ذاته لليمين واليس���اريين، لكن قلة فقط 

تبلور توقعاتها االقتصادية استنادا للواقع الكمي والمهني، وفي المقابل 

فإن كثيرين يبنون توقعاتهم استنادا لمشاعرهم وأحاسيسهم.

بكلمات أخرى، فإن اليمينيين مصوتي الليكود مس���رورون من أن حزبهم 

هو الذي يقود الس���لطة، ولهذا فإنهم يتبنون المس���ار االقتصادي الجيد، 

وحتى أنه س���يكون أفضل بكثير. وفي المقابل، فإن مصوتي اليسار، وعلى 

الرغم من أن كثيرين منهم يتقاضون رواتب جيدة، ويتمتعون بمس���توى 

معيش���ي أفضل من مصوتي اليمين، إال أنهم خائبو األمل لكون ممثليهم 

ليسوا في الس���لطة، ولهذا فهم يتبنون فكرة أن الوضع االقتصادي سيء، 

وسيكون أس���وأ بكثير. نعم، حتى الشعور بالس���عادة والرضى من الوضع 

االقتصادي هو شأن سياسي.

وهناك أم���ر آخر، لن يرضى عنه كثيرون من جمهور الوس���ط واليس���ار، 

فالمعطيات تثبت أن رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو صدق حينما قرر 

أن الوضع االقتصادي ممتاز، ألنه هكذا يشعر اليمينيون، الذين هم غالبية 

في الدولة. وهو أيض���ا يصدق حينما يصف اليس���اريين بأنهم »متكدرو 

الوج���وه«. فاالس���تطالعات أثبتت حقا أنه���م كذل���ك، دون عالقة بالوضع 

االقتصادي بش���كل موضوعي. فه���م »متكدرو الوجوه« لس���بب واحد: ألن 

نتنياهو، وليسوا هم، موجود في السلطة.

إن كل هذه االس���تطالعات تثب���ت أمرين اثنين. األول، هو أنه بالنس���بة 

لغالبية الجمهور، فإن االقتصاد هو ش���أن سياس���ي، ومشاعر، حتى عندما 

يت���م عرضه باألرق���ام والجداول والبيان���ات. وغالبية الجمه���ور تعتقد أن 

الوضع االقتصادي جيد، إن كان هذا صحيحًا أم ال.

واألم���ر الثاني: بالتأكي���د أن االنتخاب���ات األخيرة، وعل���ى الرغم من كل 

هذا، كانت انتخابات حول الش���أن االقتص���ادي، وغالبية الجمهور انتخبت 

نتنياهو وائتالفه اليميني الس���ابق، ألنها اعتقدت أنهما قاما بعمل جيد 

في السنوات األربع األخيرة، وهي تريد أن يستمرا في ذات الطريق. 

)عن صحيفة »ذي ماركر«- بتصرف(

األغلبية في االنتخابات قّررت: الوضع االقتصادي في إسرائيل جيد!
*غالبية الجمهور انتخبت نتنياهو وائتالفه اليميني السابق ألنها اعتقدت أنهما قاما بعمل جيد 

في السنوات األربع األخيرة، وهي تريد أن يستمرا في ذات الطريق *القائمتان األكبران طرحتا برامج اقتصادية متشابهة*
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»م��ن الس��هل واليس��ير أن نق��ول ألنفس��نا، ف��ي 
التالي��ة لالنتخاب��ات، أن الجمه��ور ال يؤي��د  األي��ام 
مواق��ف معس��كر الوس��ط- اليس��ار، وأن المعس��كر 
الليبرال��ي والديمقراط��ي ف��ي إس��رائيل ه��و مج��رد 
أقلية هامش��ية وضئيلة في المجتمع اإلس��رائيلي، 
وأن هذا هو الموجود وال ش��يء غيره. هكذا قال لنا، 
وهك��ذا س��يواصل الق��ول، محللون وغي��ر قليل من 
السياس��يين في اليمين وأيضًا في اليسار، ومنهم 
م��ن ال يرغب��ون ف��ي االعت��راف ب��أن ه��ذه الهزيمة 
ه��ي نتيجة ألدائه��م. أما الواقع فه��و مختلف إلى 
ح��د بعيد«- ه��ذه هي النتيج��ة األبرز الت��ي توصلت 
إليه��ا ورق��ة »تقدير موق��ف« جديدة أعّده��ا »مركز 
موالد لتجديد الديمقراطية في إس��رائيل« ونشرها 
ف��ي أي��ار الحال��ي تحت عنوان »خمس��ة أم��ور يجدر 
معرفته��ا عن االنتخابات« اإلس��رائيلية العامة التي 

جرت يوم 9 نيسان الماضي.

هنا ترجمتها الكاملة:

قصة معس���كر الوسط- يسار بس���يطة: ليست المشكلة 

غي���اب دعم أفكاره ل���دى الجمهور بل ترجم���ة هذا الدعم 

إلى مبادئ ومواقف متماثلة مع معس���كر اليسار لتمثيله 

ف���ي الجهاز السياس���ي. الحقيق���ة أنه يوجد في الش���ارع 

اإلس���رائيلي تأييد ضخم لرؤى ومواقف معس���كر الوسط- 

يس���ار، مثلما يمكن اإلدراك من اس���تطالع إلى آخر، س���واء 

كان المقصود دعم حل الدولتي���ن ومعارضة ضم المناطق 

)الفلسطينية(، تأييد تشغيل مواصالت عامة يوم السبت، 

تأييد المس���اواة في الحق���وق لمجتم���ع المثليين، تأييد 

تطبيق رؤى اش���تراكية ديمقراطية، وضع قيم المس���اواة 

والديمقراطية في قلب دولة إسرائيل بكونها ديمقراطية 

وليبرالي���ة، مثلما كان���ت ماثلة أمام أنظار هيرتس���ل وبن 

غوريون.

هناك عدة أسباب لعدم نجاح المعسكر في ممارسة قوته 

السياس���ية، مثل النزعة إلى تمويه العنصر األيديولوجي 

في السنوات األخيرة، التحريض المتواصل لليمين، تذويت 

هذا الخطاب من قبل سياسيين في اليسار، قلة المؤسسات 

العاملة في بناء أرضية المعس���كر والتمحور في مش���اريع 

عة على مس���ائل كثي���رة ومختلفة، 
ّ
قصي���رة الم���دى وموز

وفي مبادرات تشريع هامش���ية. وفي التحصيل األخير، إن 

المعسكر الليبرالي في إسرائيل ال يحظى بالتمثيل الالئق 

به في الساحة السياسية منذ سنوات طويلة جدا.

قب���ل الهرولة إلى حلقات نقاش واجتماعات لغرض إجراء 

»حس���اب نفس« في اليس���ار مثلما حدث بع���د كل معركة 

انتخابات في الس���نوات األخيرة، وقبل أن تبدأ الس���رديات 

والخدع بالتسرب إلى رؤوس���نا، تعالوا نحاول النظر بشكل 

منظم وواع إلى نتائج االنتخابات.

فيما يلي خمس���ة اس���تنتاجات أساس���ية يجدر تبنيها 

بشأن االنتخابات:

مشروع »االستيطان في القلوب« فشل
حملة »االس���تيطان في القلوب« الت���ي يطلقها ويديرها 

قطاع اليمين االس���تيطاني منذ سنوات ال تنجح في تجاوز 

حدود ه���ذا القط���اع. يدير اليمي���ن االس���تيطاني حملة 

جماهيري���ة تفرض األجن���دة اليومية العام���ة انطالقا من 

فرضي���ة وج���ود ش���ريحة انتخابية كبيرة تدع���م إضعاف 

المحكم���ة العليا وصناعة التدّين، ولكن حتى لو احتس���بنا 

جميع األصوات التي ذهبت لألحزاب اليمينية مثل »اليمين 

الجديد« و«زهوت«، إلى جانب حزب »تحالف أحزاب اليمين«، 

فهي تقل ع���ن 10% من الق���وة االنتخابي���ة. الصهيونية 

الديني���ة التي تنظر إلى نفس���ها بوصفه���ا القطاع الذي 

يفترض أن يق���ود الثورة القيمية للجمهور اإلس���رائيلي، 

تلقت بالمجمل أربعة نواب ف���ي هذه االنتخابات ويمثلها 

أش���خاص مثل بينتس���ي غوفش���تاين، إيتمار ب���ن غفير 

وبتسلئيل سموتريتش.

إن أصداء القناة 20 وموقع »مي���دا« قد غررت بالكثيرين، 

ومنهم من جرى إعالء مس���توى بروزهم مثل أييلت شاكيد 

ونفتالي بينيت، من الذين ظنوا بوجود جمهور واسع ملتزم 

بأيديولوجية إضعاف المحكمة، ضم المناطق والمواطنين 

الفلسطينيين وخصخصة الخدمات االجتماعية. لكن فعليًا 

هذه أقلي���ة صغيرة تكاد تكون غير موج���ودة خارج قطاع 

الصهيوني���ة الدينية. الصحيح هو أن ممثليها في اإلعالم 

أقوي���اء جياع وبارزون ولذلك نس���معهم يوميا بصوت عال 

وعلى م���دار النهار. ولكن هؤالء ه���م الهوامش المتطرفة 

في المجتمع اإلس���رائيلي وليسوا »الشعب« في أي حال من 

األحوال مثلما يروون لنا.

م���اذا إذن؟ اليمي���ن وخصوصا الليكود يحس���ن التحصن 

قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن العالم أحيا مؤخرًا 

ذكرى األول من أيار في ظل م���رور 120 عامًا على النضال من أجل 

حقوق العمال، لكن التضامن مع العمال في إس���رائيل ال يتجاوز 

الخط األخضر، نظرًا إلى أن إسرائيل ترى أن العمال الفلسطينيين 

في األراضي المحتلة هم عدو وبالتالي فهم يتعرضون للقمع.

وأضاف���ت الجمعية في تقرير جديد نش���رته في مناس���بة 

إحي���اء األول من أيار يوم العمال العالم���ي أخيرًا: كان النضال 

في القرن التاس���ع عش���ر من أجل تحديد ي���وم العمل بثماني 

س���اعات يعتبر حدثًا أدى إلى حقيق���ة أنه قبل 120 عامًا أصبح 

يوم 1 أيار ه���و يوم العمال العالمي. وإل���ى جانب النضال من 

أجل حقوق العم���ال، يرمز هذا اليوم إل���ى التضامن والمصير 

المشترك. لكن الجمهور اإلس���رائيلي ال يظهر دائمًا تضامنه 

مع العمال الضعفاء الذين يعملون وفق عدد ساعات، والعمال 

المهاجري���ن، والعم���ال المتعاقدين. أما عندم���ا يتعلق األمر 

بالعمال الفلس���طينيين في األراضي المحتلة، فال تضامن على 

اإلطالق. فهناك عش���رات اآلالف من س���كان المناطق المحتلة 

الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الزراعة والبناء. 

وينظر إليهم من قبل الس���لطات والعديد من اإلس���رائيليين 

كعمال���ة رخيصة ومتاحة من ناحية، وم���ن جهة أخرى كأعداء 

يجب قمعهم. وهذا المزيج هو منصة خصبة إلس���اءة معاملة 

العمال والنتهاك صارخ لحقوق اإلنسان.

وتاب���ع التقرير: إن الوضع االقتص���ادي في األراضي المحتلة 

الخاضعة للس���يطرة اإلس���رائيلية قاتم: البطال���ة في ارتفاع؛ 

متوس���ط   الراتب ال يكفي إلعالة األس���رة؛ س���رقة األراضي من 

قبل المس���توطنات والجيش، وس���لب المي���اه، واإلغالق وعنف 

المس���توطنين تجاه الفلس���طينيين أنفس���هم وممتلكاتهم 

وماشيتهم، أضر بالزراعة بشدة وهي المصدر الرئيس لكسب 

العيش في الضفة الغربية ألكثر من خمس���ة عقود. وكل هذا 

يجبر الفلسطينيين على االعتماد على أعمال البناء أو الزراعة في 

إسرائيل والمستوطنات. وهذه هي المجاالت التي ُيسمح لهم 

بالعمل فيها فقط. ويقضي العديد من العمال الفلسطينيين 

س���اعات لياًل عند نقاط التفتيش، في اكتظاظ ال ُيطاق، لدخول 

إس���رائيل فقط. وهنا يبنون ويعمل���ون في األرض وفي نهاية 

اليوم يعودون إلى ديارهم. إن االهتمام اإلسرائيلي بتوظيف 

الفلسطينيين ليس مجرد استجابة لنقص األيدي العاملة، بل 

إنه أحد أكثر وس���ائل السيطرة فعالية على السكان المدنيين 

في الضفة الغربية.

وأش���ار التقرير إلى أن التنقل من م���كان العمل وإليه مقّيد 

بنقاط التفتيش والقيود التي يفرضها الجيش بس���بب مزاعم 

مختلف���ة تتعل���ق باألمن، وص���راع يومي تقريبًا عل���ى العمال 

الفلسطينيين. والدخول إلى إسرائيل أو المستوطنات مشروط 

بإصدار ترخيص من اإلدارة المدنية، وال ُيمنح إال ألولئك الذين 

يس���توفون معايير صعبة، مما يدفع آالف الفلسطينيين إلى 

بذل قصارى جهدهم للحص���ول على تصريح العمل المطلوب. 

ونتيجة لذلك، امتنع الفلس���طينيون عن تقديم ش���كاوى ضد 

س���لطات االحتالل التي انتهكت حقوقه���م أو ضد المدنيين 

اإلسرائيليين الذين يسيئون معاملتهم.

وعلى الرغم من االعتماد المطلق للس���كان الفلسطينيين في 

األراضي المحتلة على أرباب العمل اإلسرائيليين، فإن إسرائيل 

ال تعتبر نفس���ها ملزمة بالس���ماح بدخولهم للعمل. كما أنها 

ال تعتب���ر نفس���ها ملزمة بالس���ماح للفلس���طينيين بالدخول 

للدراس���ة والزي���ارات العائلية والع���الج الطبي. وه���ذا بحجة 

التصور الس���يادي بأن الدولة لها الحق في تقرير من سيدخل 

أراضيها؛ لكن الحدود التي وضعت بين إسرائيل ذات السيادة 

واألراضي المحتلة هي حدود للفلس���طينيين فقط. كما تجعل 

إسرائيل من الصعب على العمال الفلسطينيين الذين يعملون 

في المس���توطنات الحص���ول عل���ى مس���اعدة قانونية حتى 

عندما يحرمهم أصحاب العمل مما يس���تحقونه. على س���بيل 

المثال، ُيجبر الفلس���طينيون الذين يستغلهم أرباب عملهم 

وال يدفع���ون رواتبهم، عل���ى إيداع ضمان لدف���ع المصروفات 

القانوني���ة لصاح���ب العم���ل، إذا فق���دوا حقه���م بالمطالبة. 

ومحاصرة حقوق العمال هذه مخصصة للعمال الفلسطينيين 

فقط. وفي المستوطنات، تحمي قوانين العمل أصحاب العمل، 

بينما العمال ليسوا مهمين على اإلطالق.

وخت���م التقري���ر: إن األول م���ن أيار يرمز إل���ى التضامن بين 

العاملين كافة، وش���راكة القدر بي���ن أولئك الذين يرغبون في 

إعالة أس���رهم بكرامة، بغض النظر عن الجنس���ية أو الدين أو 

العرق أو الجنس، وبالتالي فإن أي شخص يرغب في وضع الخبز 

عل���ى طاولة أطفاله ل���ه الحق في الكرام���ة والحقوق، ويجب أال 

يتوقف هذا التضامن عند الخط األخضر.

ج�م�ع�ي�ة ح�ق�وق ال�م�واط�ن ف�ي إس�رائ�ي�ل:

التضامن مع العمال وحقوقهم الُمكتسبة يجب أال يتوقف عند الخط األخضر!

»م�رك�ز م�والد ل�ت�ج�دي�د ال�دي�م�ق�راط�ي�ة ف�ي إس�رائ�ي�ل«:

ال يمك��ن االنتص��ار ف��ي االنتخاب��ات عب��ر حمل��ة المع��ة ف��ي ش��بكات التواص��ل 
االجتماع��ي ب��ل بواس��طة بن��اء بديل سياس��ي حقيق��ي ومثاب��ر لُحك��م اليمين

ف���ي الحكم. لكن االنتخابات األخي���رة أظهرت لنا أنه في ما 

يتعدى التعطش السلطوي، ليس بحوزة الليكود ما يعرضه 

س���وى تقديس بنيامين نتنياهو، وكراهية كل ما يلّمح إلى 

اليس���ار ومؤسس���ات الدولة ومواصلة الوضع الراهن الذي 

يش���مل صواريخ على غزة ووسط البالد من خالل دفع أموال 

خاوة ل�«حماس«. هذا عب���ارة عن إفالس فكري مطبق وليس 

م���ن المفاجئ أنهم ف���ي اليمين ال يكلفون أنفس���هم منذ 

سنوات عناء نشر برنامج سياسي انتخابي. 

االنتخابات ال تحسم بحملة انتخابية فقط
هناك طريقة واحدة فقط للنصر في السياسة ومن يدركها 

هو بنيامين نتنياهو. لغرض النجاة من األزمة التي تعصف 

به، يجب على معس���كر اليس���ار- وس���ط أن يزيد من وضوح 

وحدة مواقف���ه، وأن يمتثل في الحلبة السياس���ية ويعمل 

بجهد واجتهاد على امتداد السنة كلها. السياسة هي أمر 

ُيصن���ع خالل كل الدورة االنتخابي���ة. ال يمكن االنتصار في 

االنتخابات بواس���طة حملة المعة في تويتر أو فيلم فيديو 

قصير واحد واسع االنتشار. يجب بناء هوية سياسية بشكل 

ج���ريء، ثاقب وحاد وعلى مدى زمن���ي متواصل. هذا يعني، 

من بين أشياء أخرى، التمسك بالرؤى واألفكار التي تحملها 

وليس الترميش والتأتأة في اللحظات الصعبة وليس أيضا 

حين تواجه محاورين يمينيين في ستوديوهات التلفزة أو 

خالل إجراء تصويت صعب في الكنيس���ت. ال يمكن الذهاب 

في طرق ملتوية والغمز نحو اليمين خالل كل السنة، وعدم 

ع���رض بديل فك���ري واضح ث���م التأمل بأن تنق���ذك حملة 

انتخابية براقة لشهر أو شهرين؛ بكل بساطة هذا ال يمكن 

أن ينجح. 

معنى ذل���ك، عدم ترديد ص���دى س���ردية اليمين، وكأن 

اليس���اريين ليسوا يهودًا بما فيه الكفاية؛ معنى ذلك أن ال 

ندعم وال بواس���طة الدعم الصامت خطاب نزع الشرعية غير 

المعقول عن العرب في المجتمع اإلسرائيلي، وكذلك داخل 

الكنيس���ت أيضا. هذا يعني أن ال نتبن���ى الفكرة المضللة 

التي انبثقت بعد قتل إس���حاق رابين بأن هناك »متطرفين 

من الجانبين« أو أن هناك تماثاًل بين فتية التالل ونش���طاء 

اإلرهاب اليهودي وبين نشطاء يسار يكتبون مقاالت مزعجة 

في جريدة »هآرتس«. 

معنى ذلك أنه يجب ع���دم التنازل عن الحل الوحيد الذي 

يضمن لن���ا األمن، وهو ح���ل الدولتين. معن���ى ذلك أننا ال 

نتأتئ، وال نذهب في طرق ملتوية وال نش���تري خدع اليمين 

وال نطل���ب من جمهورنا أن »يتيق���ظ« أو أن يفكر في حلول 

»إبداعي���ة« م���ن الضم. معنى ذل���ك أن نذكر عل���ى الدوام 

ب���أن العملية هي الت���ي تعرقلت وليس الح���ل، أن معادلة 

الدولتين مقبولة على كل المؤسس���ة األمنية في إسرائيل، 

وأن »خط���ة« اليمين لضم المناط���ق )المحتلة( و7ر4 مليون 

فلس���طيني س���تؤدي إلى كارثة وإلى نهاية دولة إسرائيل 

كدولة يهودية وديمقراطية. لقد تهش���م حزب العمل في 

ه���ذه االنتخابات على نح���و دراماتيكي عل���ى الرغم من أن 

حملته االنتخابية في الش���هر األخي���ر قد حظيت بإطراءات 

 س���قطة بل أدى إليها بنفسه. 
ّ

كثيرة. حزب العمل لم يتلق

قيادة هذا الحزب تأتي اآلن بمختلف االتهامات إلى »كحول 

الفان )أزرق أبيض(« لكن يجب عليها أن تنظر إلى نفس���ها 

فقط وأن تس���أل كيف وصل الحزب إلى االنتخابات مهشما 

في االس���تطالعات حت���ى قبل أن يدخل بين���ي غانتس إلى 

السياسة.

معسكر اليس���ار يجب أن يتوقف عن التركيز على جهود 

ومش���اريع للمدى القصير وأن يتوق���ف عن البحث عن طرق 

مختص���رة. عليه أن يحارب على قل���وب الجمهور على مدار 

الس���اعة. معنى ذل���ك أنه باإلضاف���ة إلى قضاي���ا مهمة - 

لكنها ثانوية - مثل غالء المعيش���ة والفساد، يجب تطوير 

االنش���غال بالبناء للم���دى البعيد والتمركز م���ن أجل إنتاج 

موقف حاد ومتميز على نحو واضح في مسألة األمن وهوية 

دولتن���ا. هناك تقع الحرب الحقيقية وه���ذه القضايا التي 

تح���دد األجندة اليومية وبحق. لقد فه���م اليمين هذا منذ 

زمن، وقد جاء دورنا لهذا.

نظرية التمركز في الوسط ال تكفي  
قب���ل ما يزيد عن عقد من الزمن وضع حاييم رامون نظرية 

االنفجار السياس���ي، وف���ي مركزها نظري���ة تمويه الفروق 

األيديولوجية بين اليمين واليسار وإقامة حركة وسط على 

ج 
َ
ش���كل كديما، يش عتيد ومؤخرا كحول الفان. لكن ُيستنت

أن ه���ذه النظرية وحدها ال تحقق انتص���ارا في االنتخابات 

مثلما ثبت مرة تلو األخرى على مدى السنين.

 كاحول الفان نظرية التمركز في الوس���ط حتى 
ّ
لقد مط

النهاي���ة ولم ينتصر على بيبي ف���ي االنتخابات. غانتس 

انتصر على حزب العم���ل، لم يحضر نوابا من اليمين ولم 

يغير خارطة الكتل السياسية. والمصوتون الذين أيدوه 

م���ا زالوا من الوس���ط- يس���ار، أي أن نظري���ة التمركز في 

الوس���ط وتمويه المواقف اليسارية، خصوصا في المجال 

السياس���ي حيث تش���كل تلك المواقف بدي���ال حقيقيا 

لرؤية اليمين، قد تس���ببا بضرر هائل للمعسكر الليبرالي 

والديمقراطي في إسرائيل.

بي���ن األعوام 1996 و2015 قام ما ال يقل عن تس���عة أحزاب 

وسط وغالبيتها اختفت بعد معركتي انتخابات. هذا التوجه 

يتكرر: مؤيدو مواقف اليس���ار ينقسمون بين أحزاب اليسار 

والوس���ط، فتنال أحزاب الوس���ط دفعة مع ظهورها تضعف 

في الدورة الثانية وتضطر إلعادة خلق نفسها من جديد.

قيم الحزب بكثير من الصخب 
ٌ
هل تذكرون يش عتيد؟ لقد أ

العام 2014 وبعد ذلك بسنة فاز ب� 19 ممثال وهكذا تحول إلى 

الحزب الثاني في الكنيست ال�19 وبيضة القبان في ائتالف 

نتنياهو. هذه المكانة جعلته يحظى بمش���اركة في الحكم 

بخمسة وزراء في الحكومة ال�33. لكن الخط الفكري الممّوه 

وغير الواضح واالس���تعداد للمهادنة على مبادئ أساس���ية 

أيديولوجية )من بين أمور أخرى نتيجة التحالف مع نفتالي 

بيني���ت( قد أدت إل���ى غياب األفع���ال الحقيقية وتكريس 

الوعي بأن المعس���كر الليبرالي خامل وعدي���م القدرة على 

التغيير. في انتخاب���ات 2015، بعد أن أقال نتنياهو ليفني 

ولبيد، انخفضت قوة الحزب إلى 11 ممثال فقط.

هل تذكرون حزب شينوي؟ بعد أن فاز في انتخابات 2003 

ز في االنتخابات الالحقة نسبة الحسم.
َ
ب�15 ممثال لم يجت

منذ س���نوات تكرر أحزاب الوس���ط الزمة »س���نعمل بش���كل 

مختل���ف ألن الحاج���ات مختلفة«، لكنها تفتق���ر إلى أية رؤية 

بديلة. تلك األحزاب ليست مبنية ألن تكون في المعارضة ألنها 

 معارضة أيديولوجية وإنما سوق أفكار بالمفرق. 
ً
ليست حقيقة

حملة االنتخابات التي قادتها لم تقم بتحّدي اليمين ألنها لم 

تعرض أي بديل، فكرة أو بالغا واضحا. »التوّجه الرسمي« ليس 

رؤية سياسية، مثلما أن اللباقة واألدب ليسا بديال للقائد. يجب 

اتخ���اذ قرار – ال يمكن البناء في المس���توطنات في كل الضفة 

والس���عي إلى االنفصال عن الفلس���طينيين معا. ال يمكن دعم 

»قانون القومية« والوق���وف ضد التحريض في المجتمع. حين 

ال يت���م التعبير عن موقف واضح يصبح األمر أش���به بلعب كرة 

القدم مع أرجل مقي���دة. حين يصرخون عليك طيلة الوقت من 

الجهة األخرى أنك خائن، مريض نفس���ي ويسار ضعيف وكل 

م���ا لديك لترد به وبصوت خفيض هو أنه ليس هناك يمين وال 

يسار، فإنك تكون قد انهزمت.

لن يتم قلب الحكم بسبب الفساد والتحريض
إن ملف���ات الفس���اد التي تح���وم ف���وق رأس نتنياهو ال 

تس���اعد على إسقاطه طالما لم تكن مترافقة بتحّد حقيقي 

لطروحات���ه. لكن حي���ن يقول ثالثة رؤس���اء هيئ���ة أركان 

عمليا أنهم س���يكونون مثل نتنياهو ولكن أكثر أدبا وغير 

فاس���دين، فإن هذا ال يكف���ي. الجمه���ور اليميني يفضل 

األصل على التقليد النقي والمؤدب الذي ينافس���ه. مصوتو 

اليمين مستعدون ألن يغفروا لنتنياهو تماما على الفساد، 

التحري���ض والتأليب من أجل االنتصار على اليس���ار. كحول 

الفان لم يق���م بتحّدي طروحات نتنياهو ولم يوفر أس���بابا 

أفضل تجع���ل انتخابه جدي���را لتغيير الحك���م. حيث وقع 

الح���زب وزعماؤه أس���رى التوجه الذي وضعه مستش���ارون 

إعالميون ومفاده يجب عدم قول أي شيء واضح وال اتخاذ أي 

موقف جوهري من أج���ل جلب جذب »مصوتي يمين ناعم«. 

لكن حي���ن ينصب كل الجدل على من هو أكثر يمينية ومن 

هو أقل فإن اليمين ينتصر.

حين ال يقدم المرش���حون أس���بابا جيدة لترك المعسكر، 

ال يحاولون إقن���اع الجمهور بصحة طريقه���م، بل يكتفون 

بمحاولة الظهور مثل اآلخري���ن ولكن أكثر نقاء – فال يوجد 

أي سبب يجعل الجمهور يغير من نمط تصويته. 

كل ش���يء ما زال على حاله، إسرائيل منقسمة في الوسط 

ويمكن االنتصار على نتنياهو

على الرغم من كل الدراماتيكية وما ال يحصى من تحليالت 

ففي نهاية المطاف لم يتغير ش���يء جوهري في السياسة 

اإلس���رائيلية. صورة الكتل بقيت تقريبا على حالها. حسنًا، 

الج���واب غير ذل���ك، فاالنتخابات لم تثبت أن الش���عب »كله 

يميني«. بل أثبتت أنه لم يتغير أي ش���يء وأن اإلسرائيليين 

منقس���مون في مواقفهم. لقد واصل اليمين في إس���رائيل 

في هذه االنتخابات بش���كل مثابر دعم المرشح الذي يعيش 

بس���الم مع سقوط صواريخ على غالف غزة، تل أبيب والمركز، 

وينقل أموال خاوة إلى »حماس« وتحوم فوق رأسه ثالث لوائح 

اتهام. هذا يعني أن نظرية »فقط ليس بيبي« قد فشلت مرة 

أخرى وال مناص من بناء هوية سياسية واضحة ومنفصلة.

ومثلما قال ألبرت أينشتاين، إن عدم الرشد هو تكرار األمر 

نفس���ه المرة تلو األخرى وتوقع نتائج مختلفة. األش���خاص 

الدوغمائيون فقط يتمسكون بأفكار وطروحات فاشلة. في 

هذه األيام بعد االنتخابات يمكننا أن نقول ألنفس���نا مثلما 

فعلن���ا في كل مرة في الس���نوات األخيرة إنه كان يمكن أن 

يكون الوضع أس���وأ. يمكننا أن نقول ألنفس���نا: هيا أنظروا 

على األقل لم نتهش���م. أو أن نقول ألنفسنا الحقيقة وهي 

أنه يجب قلب األس���طوانة؛ وقف الفذلكات أو االعتماد على 

خدع مختلقة؛ ال سياسة للمدى القصير؛ والقول ألنفسنا ما 

الذي نؤيده وما ال���ذي نعارضه وتكرار ذلك مرة تلو األخرى 

بدون تأت���أة وبدون بلبل���ة. ويجب البدء بالبن���اء، من اليوم 

وحتى االنتخابات المقبلة.

المعارضة اإلسرائيلية: العجز عن خلق بديل.
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كتب برهوم جرايسي:

إح���دى أكب���ر المفاج���آت الت���ي حصل���ت ف���ي االنتخابات 

اإلس���رائيلية األخيرة كان���ت النتيجة المجتمع���ة لقائمتي 

الحريديم، بحصولهما على 16 مقعدا مجتمعتين. والمفاجأة 

األس���اس كانت في حزب شاس، الذي توقعت له استطالعات 

الرأي أن يهبط م���ن 7 مقاعد في االنتخابات الماضية )2015( 

إلى 4 مقاعد، وهناك اس���تطالعات توقعت عدم عبوره نس���بة 

الحسم. 

وه���ذه ليس���ت الم���ّرة األولى الت���ي يفاجئ فيها ش���اس 

استطالعات الرأي. ولهذا سلسلة من األسباب والعوامل، لكن 

أهمها أن معاهد االستطالعات ال تلتفت بما فيه الكفاية إلى 

أع���داد الحريديم، وإلى أن نس���بة التصويت بينهم أعلى من 

نس���بة التصويت العامة. لكن هذه الزيادة هي أيضا مؤش���ر 

إلى مستقبل إس���رائيل مع الحريديم، الذين من المتوقع أن 

يشكلوا ما يزيد عن 30% من اليهود اإلسرائيليين، خالل أقل 

من عقدين من الزمن.

ويشكل الحريديم حسب تقديرات ليست رسمية أكثر من 

5ر13% من إجمالي الس���كان، بينما تقول أبحاث شبه رسمية، 

إن نس���بتهم تقل عن 12%. وحس���ب التقديرات، فإن 5ر%13 

تعني أنهم يش���كلون حاليا ما يالمس 16% من اليهود. لكن 

نس���بتهم من بين ذوي حق االقتراع أق���ل بكثير، لكون %48 

منهم هم دون سن 18 عاما، بفعل معدالت الوالدة العالية، 7 

والدات لكل امرأة من هذا الجمهور. لكن في يوم االنتخابات، 

يرفع الحريديم نسبتهم بين الذين يدلون بأصواتهم. ففي 

حين كانت نس���بة التصويت العامة في االنتخابات األخيرة، 

التي جرت يوم 9 نيسان الماضي، تقل عن 5ر68%، فإن نسبة 

التصوي���ت بين الحريدي���م وحدهم تراوحت م���ا بين %83- 

84%، وه���ي أقل من نس���بة التصويت ف���ي انتخابات 2015، 

حينما تراوحت ما بين 88% إلى 90%، وهذه النسبة باإلمكان 

قراءتها في المس���توطنات التي كل المستوطنين فيها من 

الحريديم، وبذلك هم يش���كلون عّينة واضحة لنمط ونس���ب 

التصويت لدى هذا الجمهور، في كافة أماكن تواجده. 

وعينيا بالنس���بة لقائمتي الحريديم، هناك قائمة يهدوت 

هتوراة التي تضم حزبين أساس���يين، يمث���الن عدة تيارات 

وطوائف من اليهود األش���كناز )الغربيين(، وحسب تقديرات 

س���ابقة فإن حوالي 95% من أصوات ه���ذه القائمة مصدرها 

الحريديم، والباقي ممن لهم صل���ة بوظائف تتوالها الكتلة 

البرلماني���ة. أم���ا حركة ش���اس، الت���ي انفصلت ع���ن قائمة 

األشكناز في العام 1984، وخاضت االنتخابات ألول مرة بقائمة 

مس���تقلة، وحصلت يومها على 4 مقاعد، فقد استندت أيضا 

في جمهور مصوتيها على اليهود الش���رقيين، في البلدات 

واألحياء الفقيرة، وكان هذا الجمهور يلجأ أكثر لحركة شاس 

مع تقدم الس���نين. وكان هذا ينعكس في تزايد قوة الحركة 

في الكنيس���ت، التي س���جلت في س���نوات التسعين قفزات 

أكبره���ا في انتخابات 1999، حينما حصلت على 17 مقعدا، ثم 

هبط���ت إلى 12 مقعدا في 2003، واس���تمرت عند هذه القوة 

أو أقل بمقع���د حتى انتخابات 2013. لكن في انتخابات 2015 

ش���هدت انش���قاق الرئيس السياسي الس���ابق للحزب إيلي 

يش���اي، الذي خاض االنتخابات بقائمة مش���تركة مع عناصر 

حركة »كاخ« اإلرهابية، واقتنص من الحركة مقدار مقعدين. 

وبموازاة ذلك، فإن حزب »كوالنو« بزعامة الش���رقي موش���يه 

كحلون، توغل هو أيضا في أوساط اليهود الشرقيين، وحصل 

منهم على مقعدين على األقل، على حساب حزب شاس الذي 

هبط في تلك االنتخابات إلى 7 مقاعد.

وعلى الرغم من ذلك، من الممكن القول إن مفهوم »اليهود 

الش���رقيين« أو »بلدات الفقر«، التي كان س���كانها أساسا من 

اليهود الشرقيين، قد ش���هد تحوالت كبيرة جدا، مع ارتفاع 

مس���توى المعيش���ة لهؤالء اليهود، وس���اهم في هذا أيضا 

»الزواج المختلط«، حس���ب التعريف اإلسرائيلي للمتزوجين 

من الطائفتين، وظهور أجيال ال تحدد هويتها كاملة. 

وعلى هذا األساس، من الممكن القول إنه في حين أن أكثر 

من 50% من أصوات ش���اس في س���نوات األلفين، كانت تأتي 

من اليهود الش���رقيين من غير الحريديم، فإن هذه النس���بة 

تراجع���ت كثيرا، وبات غالبية المصوتين لهذا الحزب هم من 

الحريديم الشرقيين.

وآخر ما كان يتمناه ساسة إسرائيل هو رؤية هذه النتيجة، 

أص����در »مركز أدفا« )معلوم����ات حول المس����اواة والعدالة 

االجتماعي����ة في إس����رائيل( دراس����ة جديدة تعن����ى بحالة 

العائالت اإلس����رائيلية التي تعيش ف����وق خط الفقر بقليل، 

أك����د فيها أن وضع ه����ذه العائالت ليس أفض����ل بكثير من 

العائالت الفقيرة.

وورد في مقدمة هذه الدراس����ة، التي أعدها كل من شلومو 

سڤيرس����كي وأفيف ليبرمان وإيتي كون����ور أطياس: منذ أن 

ب����دأت الدول المختلفة بتعريف وتحديد خط الفقر، كان من 

الواضح أن أي مبلغ أو معدل يحّددان س����يكونان بمثابة خط 

مرن ال يش����مل بالضرورة كل الشرائح الموجودة في ضائقة. 

وبحسب مولي أورشانس����كي، واضعة مؤشر الفقر األميركي 

في بداية الس����تينيات، ليس علينا دراسة الفقراء تحت خط 

الفقر فحس����ب، بل ودراس����ة أصحاب الدخ����ل الثابت البعيد 

عن الح����د األدنى المقبول من الدخ����ل، والذي يضعهم فوق 

خ����ط الفقر بقليل. وس����ميت هذه المجموع����ة بأنها »قريبة 

من الفق����ر«. ويحرص مكت����ب اإلحصاء األميركي على نش����ر 

االحصائي����ات عن الس����كان القريبين من خ����ط الفقر والتي 

يعّرفهم على أنهم طبقة يتراوح متوسط دخلها بين %100 

و125% من خط الفقر.

وتلفت دراس����ة »مرك����ز أدفا« الجديدة االنتب����اه إلى طبقة 

اجتماعية بعي����دة كل البعد عن محط اهتم����ام الرأي العام 

عن����د تداوله موض����وع الفقر. ومن المعروف أن نس����بة الفقر 

في إس����رائيل من األعلى في دول الغ����رب، وهي مرتفعة بما 

يكف����ي لتكون محط اهتمام وتركيز ال����رأي العام. ومع ذلك، 

وكم����ا تظِهر هذه الدراس����ة، فإن حالة الطبق����ة االجتماعية 

القريبة من خط الفقر ليس����ت أفضل بكثير من حالة الطبقة 

االجتماعية الفقيرة. وتسعى هذه الدراسة لتوسيع النقاش 

في إمكانيات المس����اعدة للعائالت القريب����ة من خط الفقر، 

باإلضافة إل����ى المخصصات المقدمة م����ن التأمين الوطني، 

لكي تستفيد هذه العائالت من الخدمات المتّوفرة ألصحاب 

الدخ����ل األعلى. هذا باإلضافة إلى وضع الحاجة لتمويل هذه 

الخدمات بنطاق أوسع على جدول األعمال كي ال تحتاج هذه 

العائالت لتمويلها واقتنائها.

نتائج الدراسة الرئيسة
تتمحور هذه الدراس����ة حول الطبقة القريبة من خط الفقر، 

الطبقة االجتماعية الت����ي يتراوح دخلها بين %100 – %125 

م����ن خط الفقر. ومعدل انتش����ار الفقر في الع����ام 2016 كان 

5ر18%، و1ر8% م����ن العائالت في إس����رائيل كانت بقرب خط 

الفقر، أي أن 6ر26% من العائالت في إسرائيل كانت موجودة 

تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وقرابة نصف العائالت العربية في إسرائيل )2ر49%( كانت 

موجودة تحت خط الفقر ف����ي العام 2016، مقابل 2ر13% من 

العائالت اليهودي����ة، بينما تواج����دت 5ر13% من العائالت 

العربي����ة بالقرب من خ����ط الفقر مقاب����ل 2ر7% من العائالت 

اليهودية.

وفي العام 2016 كان اليهود األثيوبيون )الفالش����ا( األكثر 

فقرا في المجتمع اليهودي، مع نسبة 8ر22% تحت خط الفقر، 

وكان 1ر12% م����ن اليهود الروس )الذين قدموا إلى البالد في 

أوائل التس����عينات( بالقرب من خط الفق����ر، مقابل 4ر4% من 

الجيل الثاني لليهود األشكناز. وكانت نسبة العائالت التي 

تعيلها امرأة بي����ن األعوام 2003 – 2016 حوالي 35%. وبقي 

هذا المعطى ثابتا بين السنوات 2003 – 2016. في المقابل، 

نس����بة العائالت الت����ي تعيلها امرأة في الع����ام 2016 كانت 

1ر43%، و9ر42% منها قريبة من خط الفقر.

بين األع����وام 2003 و2016 ارتفعت نس����بة العائالت التي 

يعيلها عامل- س����واء أجي����ر أو صاحب مصلحة )مس����تقل(- 

الموجودة تحت خط الفقر وبالقرب منه. في المقابل، نشهد 

ارتفاعا بما يقارب الضعف في نسبة العائالت التي يعيلها 

شخصان فما فوق الموجودة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وارتفعت نس����بة العائ����الت الفقيرة الت����ي يعيلها خريج 

مؤسس����ة أكاديمية من 13% إلى 1ر22% – ارتفاع حاد بنسبة 

70%. وارتفاع مش����ابه لوحظ في نسبة العائالت القريبة من 

خط الفقر، من 8ر15% إلى 7ر%26.

وبلغت نس����بة مخصصات التأمين المختلف����ة من مجموع 

مدخ����والت العائالت الفقيرة 62% في عام 2003، وانخفضت 

إل����ى 8ر43% ف����ي الع����ام 2016. انخفاض مش����ابه كان لدى 

العائالت القريب����ة من خط الفقر: م����ن 42% في العام 2003 

إل����ى 30% ف����ي الع����ام 2016، انخف����اض بنس����بة 30% لدى 

المجموعتين.

فحصت الدراسة مصروفات العائالت الموجودة بالقرب من 

خط الفقر على أربع خدمات: تأمين صحي مكّمل من صندوق 

المرضى، تأمي����ن صحي خاص من ش����ركات التأمين، تربية 

منهجي����ة )مدارس( وتربية ال منهجي����ة )دورات، مخيمات... 

الخ(. ووجدت أن قيمة مصروف����ات العائالت القريبة من خط 

الفقر على الخدمات أعاله كانت أقرب إلى مصروفات العائالت 

الفقيرة منها إلى مصروفات العائالت من الطبقة الوسطى.

كم����ا درس����ت احتم����ال مصروف����ات أعل����ى من متوس����ط 

المصروفات لكافة العائالت )باس����تثناء الطبقة العليا( على 

كل م����ن هذه الخدمات. في الع����ام 2016، كان احتمال إنفاق 

العائالت اليهودية القريبة من خط الفقر أعلى من المتوسط 

قريب����ة من احتمال اإلنفاق العالي ل����دى العائالت تحت خط 

الفقر. ف����ي المقاب����ل، كان االحتمال لدى الع����رب أقرب في 

معظم الحاالت للطبقة الوسطى الدنيا.

وأش����ارت الدراس����ة إلى أن الرأي العام يتركز في مداولته 

لقضية الفقر في إسرائيل في قضيتين أساسيتين: األولى، 

ما هو خط الفقر؟ وتدل هذه الدراسة على أن خط الفقر القائم 

يقصي شريحة واسعة من المجتمع التي ال تختلف جوهريا 

عن الطبق����ة الفقيرة )تحت خ����ط الفق����ر(. والثانية، ما هي 

الخطوات الصحيحة لتقليص الفقر؟ وتشير النتائج التي تم 

التوصل إليها إلى أن رفع الفقراء لفوق خط الفقر قد ال يكون 

كافي����ا، وذلك ألن العديد من مميزات الطبقة الموجودة فوق 

الخط مباشرة ال تختلف كثيرا عن مميزات الطبقة الموجودة 

تحت الخط. في الوقت نفسه، تس����اعد نتائج هذه الدراسة 

على لف����ت االنتباه إلى المجاالت السياس����ية التي بإمكانها 

مس����اعدة العائ����الت القريبة م����ن خط الفقر ف����ي جهودها 

للحف����اظ على وضعه����ا وتجنب التدهور للفق����ر وفي الوقت 

نفسه ضمان وصولها لخدمات تستهلكها الطبقة الوسطى. 

وعلى س����بيل المثال تعريف سلة عامة للخدمات التعليمية 

الالمنهجية وتمويلها العام.

الحريديم نسفوا كل التوقعات وفاجؤوا من جديد وأثاروا قلق كثيرين!
*كل استطالعات الرأي العام التي سبقت االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة توقعت 11 مقعدًا لقائمتي الحريديم لكنهما حصلتا على 16 مقعدًا *التوقعات بانهيار شاس إلى 

4 مقاعد خابت وحصل الحزب على 8 مقاعد *االستطالعات ال تقرأ الزيادة السنوية للحريديم وأنهم جمهور يفاجئ كونه بعيدا عن أنظار معاهد االستطالعات 
*وزن مصوتي الحريديم تضاعف ثالث مرات خالل 46 عامًا *محللة إسرائيلية: الحريديم خطر استراتيجي!*

الحريديون يفاجئون مجددًا.

16 مقعدا لكتلتي الحريديم، وسيش���كلون 25% من االئتالف 

الحاك���م، وهذا ما س���يعيد الكثير م���ن الحس���ابات، في إطار 

المعركة الدائرة بين المتدينين والعلمانيين. ونشير هنا إلى 

أنه ألول مرة س���تكون في الكنيست امرأة من الحريديم، ضمن 

كتلة المعارضة »أزرق أبيض«، وهي من التيار الذي يسعى إلى 

الحفاظ على مس���توى التدين، ولكن بم���وازاة التجاوب مع روح 

العصر واحتياجاته في العلم والعمل.

والقضية األس���اس التي س���تكون ماثلة أمام الحكومة هي 

قان���ون التجني���د اإللزامي لش���بان الحريدي���م، والذي قضت 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية في ش���هر أيلول 2017 بضرورة 

سن قانون جديد ملزم بتجنيدهم، األمر الذي رفضه ممثلوهم 

في الكنيس���ت، وبالذات كتلة يهدوت هتوراة األكثر تشددا. 

لكن حسب تقديرات، فإن مش���روع القانون الجديد قد يشهد 

بعض التخفي���ف، على الرغم من معارض���ة أفيغدور ليبرمان. 

غي���ر أن االمتحان األكبر هو امتحان التطبيق، إذ ال يرى كثيرون 

من ساسة إس���رائيل أن شبان الحريديم سيتدفقون فعال على 

صفوف الجيش.     

نسب التكاثر
كم���ا ذكر، ف���إن معاهد االس���تطالعات، وكما يب���دو، ال تأخذ 

باالعتبار، بالقدر الكافي، نسبة الحريديم الحقيقية في سجل 

الناخبين، لكن األهم من هذا، نسبتهم من بين الناخبين فعليا 

في يوم االنتخابات، إذ رأينا أن نس���بة التصويت بينهم كانت 

أعلى بنسبة 15% من نسبة التصويت العامة، وباإلمكان القول 

إنها كانت أعلى بنحو 13% من نسبة تصويت اليهود وحدهم. 

ولغ���رض هذا التقري���ر، قمت بمراجعة نتائ���ج االنتخابات 

البرلماني���ة الث���الث األخيرة، ف���ي كانون الثان���ي من العام 

2013، وبعدها ب� 26 ش���هرا في 2015، وبعدها بأربع س���نوات 

)49 ش���هرا( في 2019. وأخذت كعّينة أكبر ثالث مستوطنات، 

مغلقة على جمهور الحريديم وحده���م. وأكبرها موديعين 

عيليت، م���ا بين جنوب رام الله وش���مال الق���دس المحتلة. 

وثانيه���ا بيتار عيليت، غربي مدين���ة بيت لحم. والثالثة من 

حيث الحجم مس���توطنة إلعاد، غرب���ي جنوب منطقة نابلس، 

عن���د خط التماس، ولكنه���ا تتوغل باس���تمرار في األراضي 

المحتلة منذ العام 1967.

وتبين أنه ف���ي حين أن عدد ذوي حق االقتراع بش���كل عام، 

ارتفع من العام 2013 وحتى 2019، )75 شهرا( بنسبة 12%. فإن 

عدد ذوي حق االقتراع في هذه المستوطنات الثالث ارتفع بما 

يالمس 34%. بمعنى أنه في حين أن نس���بة الزيادة السنوية 

العامة كانت 92ر1%، فإنها في هذه المستوطنات كانت 4ر%5.

صحيح أنه ليس���ت كل الزيادة في هذه المس���توطنات هي 

زيادة ناجمة عن »التكاثر الطبيعي«، لكن التكاثر هو الغالبية 

الساحقة من هذه الزيادة، إذا عرفنا أن نسبة التكاثر الطبيعي 

السنوية بين الحريديم 8ر3%، مقابل 9ر1% نسبة تكاثر عامة. 

ورأينا أن ع���دد ذوي حق االقتراع في مس���توطنة موديعين 

عيلي���ت ف���ي الع���ام 2013، الم���س 21 ألفا، وبل���غ عددهم في 

االنتخاب���ات األخيرة 2ر27 ألف مصوت، بمعنى زيادة بنس���بة 

30%. وتبين أن التدفق على المستوطنة من خارجها تم لجمه 

في الس���نوات األربع األخيرة، ألن الزيادة السنوية المست %4، 

مقابل 5ر7% بين العامين 2013 و2015.

وكان���ت الزيادة األضخم في مس���توطنة بيتار عيليت، التي 

ارتف���ع عدد ذوي ح���ق االقتراع فيها م���ن 6ر16 ألف في العام 

2013، إل���ى 7ر24 ألف في االنتخابات األخيرة في 2019؛ بمعنى 

زيادة بنس���بة 49%. لكن هن���ا أيضا وجدنا أن مع���دل الزيادة 

الس���نوية بين 2013 و2015 كان 6ر7%. بينما الزيادة من 2015 

وحتى 2019 بنسبة 2ر%7.

وفي مس����توطنة إلعاد ارتف����ع عدد ذوي ح����ق االقتراع من 

العام 2013 وحتى العام 2019 بنس����بة 3ر24%، بمعدل سنوي 

88ر%3. 

وك���ي تك���ون المعطيات أقرب إل���ى ما يج���ري حقيقة، فقد 

فحص���ت الزي���ادة الحاصلة في ع���دد المصوتي���ن في مدينة 

الق���دس، وتبين أن الزيادة الحاصلة ف���ي الفترة ذاتها 9ر%9، 

وهي أقل من النسبة العامة. وكانت الحاجة لالتجاه إلى القدس 

تع���ود إلى أن أعدادا كبيرة م���ن الحريديم تنتقل من المدينة 

إلى مس���توطنات الحريديم التس���ع في الضفة، وكلها تقريبا 

في محيط القدس، وتبعد عنها ما بين 20 إلى 30 دقيقة، حتى 

مركز المدينة. لكن مدينة القدس تش���هد أيضا هجرة يهود 

علمانيين نحو منطقة تل أبيب الكبرى.

وللتوضيح، فإن هجرة القدس نحو المس���توطنات، باألساس 

من الحريديم، هي ألجل االستفادة من أسعار بيوت أقل بكثير، 

وم���ن االمتيازات الضريبي���ة التي يحظى بها المس���توطنون. 

وقضي���ة هجرة اليه���ود من القدس تقف من خل���ف المبادرة 

القائمة في السنوات األخيرة لضم مستوطنات قريبة جدا من 

القدس بهدف اصطناع أغلبية أكب���ر لليهود، في ما تعتبرها 

الحكومة اإلسرائيلية »القدس الموحدة«.

وما ي���راد قوله إنه بعد فترة ربما تبين دراس���ات أن نس���بة 

تكاث���ر الحريديم قد تكون أعلى من النس���بة المعلنة: 8ر%3، 

مقاب���ل 5ر1% لدى الجمهور العلماني، وذلك في حال اس���تمر 

معدل الوالدات العالي لدى نس���اء الحريدي���م، 7 والدات لألم 

الواحدة بالمعدل، مقابل 5ر4 والدة لدى األم من المتدينات من 

التيار الديني الصهيوني، و4ر3 والدة لدى النس���اء العربيات، 

وأقل من 2 )والدتين( لدى األم العلمانية. 

وقد استعرضت صحيفة »ذي ماركر« بحثا للبروفسور دان بن 

دافيد، من مركز األبحاث »شورش«، بّين فيه أن وزن المصوتين 

ألح���زاب الحريدي���م ارتفع من 7ر3% من إجمال���ي الذين أدلوا 

بأصواتهم في انتخابات الع���ام 1973، إلى ما يالمس 12% في 

انتخاب���ات 2019. بمعنى أنه خالل 46 عام���ا، ضاعف الناخبون 

ألحزاب الحريديم أنفسهم ثالث مرات، وحسب التوقعات فإنه 

حتى العام 2060 ستكون النسبة قد تضاعفت مّرة أخرى ثالث 

مرات بمعنى %36.  

التهديد االستراتيجي
بعد صدور النتائج النهائية النتخابات الكنيس���ت، صدرت 

سلس���لة م���ن المقاالت حول جمه���ور الحريدي���م من مختلف 

النواحي، ولم تربط هذه المقاالت نفس���ها بنتائج االنتخابات، 

لكن كان الرابط من حيث التوقيت واضحا. 

ت الجميع صحيفة »ذي ماركر«، 
ّ
ومن بين كل هذه المقاالت بز

التي أبرزت على صدر صفحتها األولى في عددها الصادر يوم 

6 أيار الج���اري مقاال للمحللة االقتصادية مي���راف أرلوزوروف 

قالت في مطلعه »إنه خالفا لالنطباع الحاصل حول جولة الحرب 

القائم���ة )والقصد الع���دوان األخير على غ���زة(، فإن التهديد 

االس���تراتيجي إلس���رائيل ليس حركة حماس، لكون سياس���ة 

الحريدي���م تحتفظ بهم في غيتوات مغلقة، بعيدة عن الفكر، 

دون جاهزية لالنخراط في سوق العمل، والتعلم، والخدمة في 

الجيش، والمس���اهمة بمساهمة مدنية للدولة التي تكافح من 

أجل تطورها«. وفي اليوم التالي اضطرت الصحيفة إلى نش���ر 

اعتذار على ص���در صفحتها األولى، ألنه���ا وصفت الحريديم 

بأنهم تهديد استراتيجي.

لك���ن أرلوزوروف صّرحت بما يج���ري الحديث عنه في الغرف 

المغلقة، وفي معاهد التخطيط االس���تراتيجية العليا. وعّبرت 

عن القلق الكبير الذي يجتاح المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة، 

ومؤسس���ات الحرك���ة الصهيوني���ة، التي تعنى بمس���تقبل 

إس���رائيل، وبطابعها المس���تقبلي، ألنه الش���رط األساس���ي 

الس���تقدام أبناء الديانة اليهودية من العالم إلى إس���رائيل. 

والنس���ب المئوي���ة التي أظهرناها هنا س���ابقا، تروي ش���كل 

مستقبل إسرائيل في السنوات الالحقة.

لك���ن الكاتبة اعتبرت أن���ه ما يزال هناك »ض���وء في نهاية 

النفق«، ورأت هذا من خالل زيادة التالميذ في ش���بكة مدارس 

الحريديم الرس���مية، بمعنى الخاضعة مباشرة لوزارة التربية 

والتعليم، وتعلم المواضيع األساس���ية، اللغات والرياضيات، 

وهي مواضيع ليست قائمة بالمس���توى الكافي في المدارس 

التابعة لطوائف الحريديم مباشرة.

إال أن »الضوء ف���ي نهاية النفق« كان قد رآه اإلس���رائيليون 

ف���ي الع���ام 2014، بعد أن قلص���ت حكومة بنيامي���ن نتنياهو 

2013- 2015، الت���ي خلت من الحريديم، ميزانيات مؤسس���ات 

الحريديم، وعّدلت قانون التجني���د، فانعكس هذا على تدفق 

رجال الحريديم إلى س���وق العمل وس���جلوا حتى نهاية العام 

2015، أعلى نس���بة له���م، 54%. إال أن الحكوم���ة التالية، التي 

تنه���ي واليتها ف���ي هذه األي���ام، أعادت الوضع إل���ى ما كان 

عليه حتى مطلع العام 2013، وهذا انعكس مجددا على نس���بة 

انخراط رجال الحريديم إل���ى ما دون 50%، كما تراجعت أعداد 

الحريديم الذين توجهوا للخدمة العس���كرية، أو ما يس���مى ب� 

»الخدمة المدنية«.

ويعرف ق���ادة الحريدي���م، وبالذات األش���كناز، أن مس���ألة 

االنخراط في الجيش هي فاتحة أمام تس���ّرب جمهورهم نحو 

العالم المفتوح، وش���يئا فشيئا هجرة مؤسس���ات الحريديم، 

وهذا م���ا يقاومونه. وكما يبدو فإن الس���نوات القليلة المقبلة 

س���تكون ذات أهمي���ة لمراقبة مس���ار الص���دام المقبل بين 

الحريديم والمؤسس���ة الحاكمة ككل، على ضوء التزايد الكبير 

في نسبة الحريديم بين السكان.   

أكثر من ربع العائالت في إسرائيل تعيش تحت خط الفقر أو بالقرب منه!
عنى بحالة العائالت التي تعيش فوق خط الفقر بقليل تؤكد أن وضع هذه العائالت ليس أفضل بكثير من العائالت الفقيرة*

ُ
»مركز أدفا« ت *دراسة جديدة لـ
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يؤكد المراقبون أن الملفين األكبرين اللذين ستنش����غل بهما 

حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة هما الس����عي لفرض ما يسمى 

»الس����يادة اإلسرائيلية« على المس����توطنين والمستوطنين في 

الضفة الغربية المحتلة، بمعنى ضم أجزاء واس����عة من الضفة. 

وثانيا سن قانون يقّوض صالحيات المحكمة العليا في ما يخص 

بإلغاء قوانين أقرها الكنيست. 

وف����ي كال الملفين ثم����ة تعقيدات خاصة ب����كل واحد منهما 

عل����ى الرغم من التواف����ق من حيث المبدأ بي����ن أطراف الحكومة 

المتوقعة، منها تعقيدات سياس����ية، وأخ����رى حزبية، وبالذات 

حزبية في قضية المحكمة العليا، موضوعنا هنا.

خلفية
المعركة من أج����ل االنتقاص من صالحيات المحكمة العليا، أو 

من أجل تغيير تركيبتها وتقليل مكانتها، لم تبدأ في حكومات 

بنيامي����ن نتنياهو الثالث األخي����رة بما فيه����ا الحالية، رغم أن 

نتنياه����و طرح مثل ه����ذا الموقف، في حكومت����ه األولى، 1996- 

1999. فقد برزت هذه المعركة بش����كل آخر في ظل حكومة حزب 

»كديما« برئاس����ة إيهود أولمرت، حينما كان وزير العدل حاييم 

رامون. وقد تولى رامون وزارة العدل لعدة أشهر في العام 2006، 

واضطر لالستقالة منها في أعقاب قضية تحّرش جنسي. ولكن 

بضعة األش����هر تلك كان����ت كافية لإلعالن عن نواي����اه بتغيير 

أنظم����ة تعيين القض����اة، ليكون الوزن أكبر للجهاز السياس����ي، 

ولكن ليس هذا فحسب، بل هو أيضا عّبر عن اعتراضه على مدى 

تدخل المحكمة العليا في القوانين التي يقّرها الكنيست.  

وبعد اضطرار رامون إلى االس����تقالة، تم اس����تقدام المحامي 

والخبير الحقوقي البروفسور دانييل فريدمان. واتضح الحقا أن 

فريدمان ذاته كان من الموجهين لرامون، وجاء ليكمل المهمة؛ 

ما يعني أن هذا المشروع كان أكبر من فكرة شخص في الحكومة. 

ت نفسها قبل إحداث أي تغيير.
ّ
لكن حكومة أولمرت حل

ومن����ذ األيام األولى لحكومة نتنياه����و الثانية، في ربيع العام 

2009، أبدى رئيس����ها نيته بتغيير قواني����ن وأنظمة في جهاز 

القضاء، وبش����كل خاص تقويض صالحي����ة المحكمة العليا في 

موضوع التدخل في القوانين. ورغم تش����كيل حكومتين وهذه 

الثالثة، إال أن مثل ه����ذه القوانين لم تحل بعد. بل جرى تغيير 

طفيف في لجان تعيين القضاة. ولكن قبل هذا، نجحت حكومة 

نتنياهو قبل الس����ابقة بتغيير قان����ون تعيين رئيس المحكمة 

العلي����ا، الذي كان يقضي بتعيين األكبر س����نا، ش����رط أن يكون 

عمره حتى 66 عام����ا، كون القاضي يخرج للتقاعد بعمر 70 عاما، 

ومن يتم انتخابه رئيس����ا يبقى في منصبه حتى تقاعده. وكان 

الغرض م����ن تعديل هذا القانون هو الس����ماح للقاضي آش����ير 

غرونيس، المحس����وب على اليمين، ب����أن يتولى المنصب حينما 

يكون عمره 67 عاما، فور اس����تقالة دوريت بينيش، التي اتبعت 

نهج سابقها الليبرالي أهارون باراك. 

معركة نتنياهو الجديدة
يخوض نتنياهو من خالل حكوماته الثالث األخيرة، ولكن قبله 

أيضا حكومة »كديما« برئاس����ة إيه����ود أولمرت، معركة من أجل 

تقويض صالحيات المحكمة العليا، والس����عي إلى تغيير جذري 

في تركيبتها لتكون هيئة القضاة ذات أغلبية مطلقة من أنصار 

اليمين االستيطاني. 

والمحاولة التي بدأت بالذات في الوالية البرلمانية الس����ابقة 

هي أن يكون بمقدور الكنيس����ت أن يسن قانونا من جديد بعد 

أن تك����ون قد ألغته المحكمة، لكن ضمن ش����روط كهذه أو تلك، 

وعليها خالف. فمثال يقترح نتنياهو سن قانون مشابه للقانون 

البريطاني، الذي ال يجيز للمحكم����ة العليا نقض قوانين يقّرها 

الكنيس����ت، بل يتيح للمحكمة أن تبدي رأيها بالقانون، مثل إذا 

كان مناس����با أم ال. إال أن معارض����ي هذه الفك����رة يقولون إن في 

بريطانيا دس����تورا واضحا، وهذا غير قائم في إس����رائيل، كما أن 

في بريطانيا هيئتين تش����ريعيتين، والقصد البرلمان ومجلس 

الش����يوخ؛ ما يعني أن القانون يمر ف����ي عدة مراحل، ووفق قيود 

يحددها الدستور.

وحسب تقارير سابقة، فإن المستوى المهني في وزارة العدل، 

ومعه المستش����ار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، عارضا 

سلس����لة مش����اريع القوانين التي طرحت في الوالية البرلمانية 

الس����ابقة، والتي من المتوقع أن يعاد طرحها من نواب االئتالف 

ف����ي الوالي����ة البرلمانية الجدي����دة، وهي مش����اريع قوانين من 

ش����أنها أن تقوض صالحيات المحكمة العليا، وإلغاء صالحيات 

واستقاللية المحكمة العليا، وعمليا إلغاء الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان في إسرائيل. 

كما يعترض المس����توى المهني في وزارة العدل بالذات على 

القانون البريطاني. ويقول مسؤولون كبار في الوزارة »إن ثقافة 

الحكم والتش����ريع في بريطانيا تختلف كلي����ا عما هو قائم في 

إس����رائيل، التي ليس لديها دس����تور مكتوب، كما هو قائم في 

بريطاني����ا. كما أنه يكفي أن تقول المحكمة البريطانية العليا أو 

الجمهور إن القانون ليس مناس����با، حتى يتم إلغاؤه، أو التراجع 

عن تش����ريعه. أما في إسرائيل، وفي تركيبة الكنيست السابقة 

والحالي����ة، فإنه في اللحظة التي تعتق����د فيها المحكمة العليا 

أن القانون ليس دس����توريا، فإن الكنيست )في حال أقر القانون 

البريطاني( لن يتنازل، وبسبب هذا فإن كتاب القوانين سيمتلئ 

بقوانين ليست دستورية وال مناسبة«.

والحقا عرض المستش����ار مندلبليت صيغة »حل وسط«، حسب 

الوص����ف، وبموجبه فإن المحكمة العليا تس����تطيع نقض قانون 

فق����ط من خالل هيئة تض����م 9 قضاة في المحكم����ة، وأن يكون 

نقض القانون بأغلبي����ة 6 قضاة على األقل من القضاة ال� 9، وأن 

الكنيس����ت بمقدوره سن القانون مجددا، لكن بأغلبية ال تقل عن 

70 نائب����ا. وهذا ما رفضه نتنياهو، وقال إنه إذا أراد التس����اهل 

فإنه يش����ترط أن يكون قرار المحكمة ساريا فقط إذا وافق على 

إلغاء القانون جميع قضاة المحكمة العليا ال� 15، إلدراك نتنياهو 

أن حالة كهذه مستحيلة في تركيبة المحكمة العليا حاليا.

كما تعارض رئيس����ة المحكمة العليا إس����تير حيوت مش����روع 

القانون الذي يس����عى له نتنياهو، وقالت في خطاب س����ابق لها 

»كونن����ا نريد التفاخر، وبح����ق، أمام العالم، بأنن����ا الديمقراطية 

الوحيدة في الش����رق األوسط، علينا أن نتذكر أن أحد الضمانات 

الضرورية لهذا هو الحفاظ على جهاز قضائي مستقل ومهني، 

ولي����س مرتبطا بأي جه����ة، ويقوم بمراقبة الحك����م، ويدافع عن 

المبادئ األساس لنظام الحكم«.

تعقيدات في الحكومة الحالية
المصطل���ح المتب���ع لمش���روع القان���ون المقت���رح لتقويض 

صالحيات المحكم���ة العليا هو »فقرة التغل���ب«، بمعنى فقرة 

تعديل عل���ى القانون القائ���م، والقصد منه���ا »التغلب« على 

قرارات المحكمة. 

ويقول المحل����ل في صحيفة »ذي مارك����ر« االقتصادية حجاي 

عميت، في مقال مطول ل����ه، حول تعقيدات االئتالف حول هذه 

القضي����ة، إن فقرة التغلب ه����ي ورقة اللعب ف����ي المفاوضات 

لتش����كيل الحكومة المقبل����ة، وبلورة االتفاقي����ات بين األحزاب. 

ووصفها عميت بأنها »الجوكر« الذي س����يكون بيد كل واحد من 

األحزاب المشاركة، إذ أن كل حزب يريد هذا التعديل القانوني 

لصالح����ه، لكن في مرحلة ما من الممك����ن أن يكون هذا القانون 

ضربة مرتدة لغالبية األحزاب المش����اركة، خاصة تلك التي تريد 

القانون الحتياجات تغليب قوانين ذات طابع ديني مثل األحزاب 

الدينية، وأحزاب علمانية تريد القانون لغايات سياس����ية لكنه 

قد يعمل ضدها في قضايا اإلكراه الديني.

وحس����ب عميت، فإن تحالف »اتحاد أح����زاب اليمين«، والقصد 

تحالف أحزاب مستوطنين، يقود حملة تعديل القانون، ويرغب 

زعيما الحزب رافي بيرتس وبتس����لئيل سموتريتش بالحل الذي 

أقره الكنيس����ت العام 1994، إبان حكومة يتسحاق رابين بهدف 

التغلب على قانون أساس: حرية العمل، وكان الهدف في حينه 

السماح بأن تقر إس����رائيل قانونا يقيد اس����تيراد لحوم ليست 

وفق أنظمة الحالل في الشريعة اليهودية. ويريد سموتريتش 

س����ريان األمر ذاته على قانون أساس: احترام اإلنسان وحريته. 

ويقصد المس����توطنون تقييد المحكم����ة العليا في حال رفضت 

معركة حكومة نتنياهو ضد صالحيات المحكمة العليا تواجه الكثير من التعقيدات!
*مشروع قانون قد يجد طريقه إلى مسار التشريع سيجيز للكنيست أن يسن من جديد قانونًا ألغته المحكمة العليا *

* محللون يحذرون من أن هذا القانون سيكون ضربة مرتدة على األحزاب خاصة تلك التي بينها تناقضات في مسألة عالقة الدين بالدولة*

قانون����ا يتعارض مع قانون أس����اس: احترام اإلنس����ان وحريته، 

وهم يريدون أن يتم س����ن القانون مج����ددا بأغلبية 61 نائبا في 

حال رفضته المحكمة. وكان س����موتريتش قد حاول سن قانون 

كهذا في الوالية البرلمانية السابقة ولم ينجح، إال أنه يعتقد أن 

التركيبة الجديدة في الكنيست تسمح له بذلك.

ويقول عميت إنه حينما توجه إلى األحزاب المرش����حة للدخول 

إلى حكومة نتنياه����و المقبلة، الحظ بلبلة ف����ي أجوبة األحزاب. 

وقد شككت األحزاب في قدرة حكومة نتنياهو على سن قوانين 

رفضته����ا المحكمة مجددا، إذا ما كان األمر يتطلب أغلبية كبيرة 

في الكنيس����ت، مثل 70 نائبا أو 80 نائبا، بموجب ما س����بق ذكره 

هن����ا، ألن الحكومة المتوقعة لنتنياهو ستس����تند كما يبدو إلى 

65 نائبا. 

لك����ن ليس هذا وحده حس����ب عمي����ت، فكل ح����زب يريد هذا 

القان����ون لش����ؤونه. والتناق����ض األكبر يبرز بين كتلتي ش����اس 

ويهدوت هت����وراة اللتين تمثالن جمهور الحريديم، وبين حزب 

»يسرائيل بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان، وهو حزب علماني. 

وأول معال����م التصادم أن كتل����ة يهدوت هت����وراة تريد قانون 

التغل����ب على صالحي����ات المحكمة العليا كي يك����ون متاحا لها 

إمكان س����ن قانون آخر للتجنيد العس����كري، بشكل يضمن إعفاء 

شبانها، الذين يرفضون الخدمة العسكرية ألسباب دينية، على 

الرغم من مواقفه����م اليمينية المتزمتة. وهذا ما يعترض عليه 

ليبرم����ان بالذات. وبن����اء عليه، فإن ليبرمان يطالب بس����ن قانون 

التغلب على صالحيات المحكمة، لكن باس����تثناء قانون التجنيد 

العس����كري. ورغ����م هذا، وحس����ب عميت، فإن حزب »يس����رائيل 

بيتينو« يتجاهل الجوانب الس����لبية من ناحيته، لمسألة قانون 

التغلب على صالحيات المحكمة العليا، إذ س����يكون من الصعب 

عليه االعت����راض على قوانين تف����رض اإلك����راه الديني، ومنها 

قوانين تش����كل ضائقة لجمه����ور المهاجرين الج����دد من دول 

االتحاد الس����وفييتي الس����ابق، وأيضا في ما يتعلق باس����تيراد 

اللحوم غير الحالل حسب الشريعة اليهودية.

أما ش����اس التي تدع����ي رغبتها بس����ن قانون واس����ع النطاق 

للتغل����ب على صالحي����ات المحكمة العلي����ا، فيحذرها عميت من 

أنها س����تصطدم هي أيضا بقوانين لمن����ع التمييز الذي يعاني 

منه جمهور اليهود الش����رقيين، وخاصة الحريديم الش����رقيين 

من جانب المؤسس����ات الديني����ة التابعة للحريديم األش����كناز 

)الغربيين(، وباألساس في جهاز التعليم التابع للحريديم.

وج����اء في تقرير عميت أن حزب »كوالن����و« بزعامة وزير المالية 

موش����يه كحلون ما زال مرتبكا ولم يوض����ح موقفه كامال من هذا 

القانون. وكان حزب »كوالنو« قد اعترض على تقليص صالحيات 

المحكمة العليا في الحكومة السابقة، إذ كان قد تحفظ من هذا 

البن����د الذي ورد ف����ي اتفاقيات االئتالف مع أح����زاب أخرى. لكن 

الحقا، بعد أن تكش����فت وجوه اليمين االس����تيطاني المتش����دد 

ف����ي هذا الح����زب، وبالذات وزي����ر االقتصاد إيل����ي كوهين، ومن 

كان وزيرا للبناء من الحزب وانس����حب إلى الليكود يوآف غاالنت، 

فقد أعرب عن تأيي����ده لقانون كهذا. إال أن »كوالنو« الذي حصل 

في االنتخابات الس����ابقة على 10 مقاعد وكان الحزب الثاني في 

الحكومة بعد الليكود، خس����ر في االنتخاب����ات األخيرة 6 مقاعد، 

وبقي م����ع 4 مقاعد وهو من أصغر الكتل ف����ي االئتالف الحاكم، 

ولك����ن تكون أهمية لتحفظ����ات رئيس الحزب، ه����ذا إذا ما بقي 

عليها أصال. 

ويق����ول عميت إنه في خلطة المصالح الضيقة وقصيرة المدى 

ألحزاب االئتالف المفترضة، يخيل أن أي حزب منها ال يستوعب 

ق����وة الورقة التي يمس����ك به����ا. وهم ال يس����توعبون واقعا فيه 

ائتالف حاكم يس����تند إلى أغلبي����ة يمينية ومتدينة، أن تنقلب 

عليهم مبادرة التغلب على صالحيات المحكمة العليا، ليتعرضوا 

الحقا النتقام من جمهور مصوتيهم، بس����بب هذا القانون، الذي 

قد يكون ضربة مرتدة على هذا الحزب أو ذاك.

ال كوابح للقوانين
ويقول المحلل عيدو باوم، في مقال له في صحيفة »ذي ماركر«، 

»إن إسرائيل هي لربما الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم، 

التي ليس فيها كوابح لسن القوانين سوى في المحكمة العليا. 

والمحكم����ة العليا تلغ����ي عددا قليال جدا م����ن القوانين، بدوافع 

المس بحقوق اإلنس����ان، فحتى اليوم تم الغاء 18 قانونا. وهذا ال 

يعني أنه ال يوجد في إسرائيل قوانين تمس بحقوق اإلنسان«.

ويتابع باوم أنه في دول أخرى توجد تقاليد دس����تورية فاخرة، 

تضع حدودا لس����ن القواني����ن. في االتحاد األوروب����ي فإن الدول 

األعضاء متعلق����ة بق����رارات المحكمة األوروبية العليا لش����ؤون 

حقوق اإلنس����ان، التي بمقدوره����ا أن تلغي قواني����ن في الدول 

األعضاء. وفي أماكن معينة في العالم، يوجد مجلسان للبرلمان، 

به����دف خلق التوازنات، ففي بريطاني����ا يعمل مجلس اللوردات 

إل����ى جانب البرلم����ان. وفي الواليات المتح����دة األميركية يعمل 

مجلس الشيوخ إلى جانب الكونغرس. 

ويقول باوم: أما في إسرائيل، فإن الكنيست واقع تحت سيطرة 

مطلقة م����ن الحكومة واالئتالف. فقد وعد يائي����ر لبيد من كتلة 

»أزرق أبي����ض« أن يكون »معارضة محاربة«، إال أن قدرة المعارضة 

على منع سن قوانين يريدها االئتالف أقرب إلى الصفر. وفي ظل 

غياب كوابح أخرى، فإن المحكمة العليا هي ليست فقط الحصن 

األخير لحقوق اإلنس����ان في إسرائيل، بل الحصن الوحيد لحقوق 

اإلنسان في كل شبكة السلطات الرسمية.

ويختم باوم كاتبا أنه في الوالية البرلمانية الجديدة س����يقيم 

نتنياهو واحدا من أقوى االئتالفات الحاكمة، التي تعكس نتائج 

االنتخاب����ات، وفيها فاز بش����كل واضح بغالبي����ة ذات توجهات 

يميني����ة ديني����ة متزمتة. وكلم����ا تعاظمت ق����وة الحكومة، زاد 

الخوف من اس����تخدام هذه القوة بش����كل س����يء لقمع األقلية. 

وله����ذا فإن التعديل القانوني المقترح لربما له ما يبرره، بهدف 

خلق التوازن بين الهيئة التش����ريعية والهيئة القضائية، لكن 

المرحل����ة الحالية ليس����ت مناس����بة ألمر كهذا، ب����ل هي مرحلة 

تحتاج إلى زيادة الرقابة القضائية من المحكمة العليا، ومنحها 

صالحيات تشجعها على إلغاء قوانين تمس بحقوق اإلنسان.

نتنياهو.. المعركة على مكانة القضاء.

قالت ورقة »تقدير موقف« صادرة عن »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطي���ة« )الق���دس( ه���ذه األي���ام إن »مش���روع قانون 

الحصان���ة« المخصص ألعضاء الكنيس���ت، وال���ذي تم طرحه 

مجددا على جدول أعمال الكنيس���ت، من شأنه أن يمس بشكل 

فظ بس���لطة القانون وبثق���ة الجمهور في مؤسس���ات الدولة 

ومنتخبيها. 

وج���اء في هذه الورقة: ما الذي ينص مش���روع القانون عليه 

بدقة، وعلى ماذا يسري مفعوله وما هي التبعات واإلسقاطات 

الناجمة عنه؟ فيما يلي إجابات ضمن هذا االستعراض.

ما هو قانون الحصانة ومن يملك تفويضًا بإزالتها؟: يسعى 

قانون الحصانة المقت���رح إلى منح حصانة أمام تقديم أعضاء 

كنيس���ت إلى المحاكمة، بمن فيه���م رئيس الحكومة، وكذلك 

وزراء ونواب وزراء ممن ليس���وا أعضاء كنيس���ت. وفقا للقانون 

المقترح، قرار إزالة الحصانة سيكون ممنوحًا للجنة الكنيست، 

ثم ق���رار بأغلبية عادية ف���ي الهيئة العامة في الكنيس���ت. 

ت���دل تجربة الماضي على أنه من المحتمل أن يكون عدم إزالة 

الحصان���ة خاضعا لنق���د المحكمة العليا، ألن قرار الكنيس���ت 

بخصوص الحصانة هو قرار ذو خصائص قضائية دستورية.

ما مش���كلة قانون الحصانة؟: إن كل اقتراح قانون ش���خصي 

هو اقتراح إشكالي، خصوصا لكونه يسعى إلى تغيير قوانين 

اللعبة الديمقراطية لما هو في صالح ش���خص محدد. في هذا 

الس���ياق جاء قان���ون الحصانة لكي يعطي امتي���ازات لرئيس 

الحكومة وأعضاء كنيس���ت إضافيين ممن تطالهم ش���بهات 

بأفعال جنائية، وذلك بدون أي تبرير موضوعي.

بك���ون اقتراح القان���ون ذا أثر رجعي يتط���رق إلى الماضي، 

وأمامنا محاولة فظة للتدخل في اإلجراء الجنائي الذي سبق أن 

انطلق فعال، وبالتالي فإن االقتراح قد يمس بشكل فظ بسلطة 

القانون وبالمساواة أمام القانون.

هكذا، فاقتراح القانون أش���به »بجعل الق���ط يحرس اللبن«، 

ألنه يتيح ألعضاء الكنيست استخدام الكنيست كمدينة ملجأ 

لمخالفي القانون وأن يحمي الواحد منهم اآلخر من تقديمهم 

للعدالة. هذا اقتراح س���يمس أكث���ر فأكثر بثقة الجمهور في 

الكنيس���ت، في القانون وفي احترام القانون، ومن ش���أنه إلى 

حّد ما تشجيع الفساد وأنواع أخرى من المخالفات الجنائية. 

هل كانت في الماضي حصانة ألعضاء الكنيست؟: نعم. حتى 

العام 2005 تمتع أعضاء الكنيس���ت بحصان���ة أمام المحاكمة 

الجنائية، وكانت للكنيس���ت صالحية إزالتها حتى يتس���نى 

تقدي���م عضو كنيس���ت إل���ى المحاكمة. في غالبي���ة الحاالت 

التي تطلبت تقديم عضو كنيس���ت إلى المحاكمة، جرت إزالة 

الحصان���ة، وفي حاالت معدودة فقط رفضت الكنيس���ت إزالة 

الحصانة، وتم تقديم القضية إلى المحكمة العليا. في أعقاب 

نقد جماهيري قاس تم تعديل القانون في العام 2005 وجرى 

س���ن قانون جديد، ما زال ُمعتم���دا حتى اليوم، وبموجبه ليس 

ألعضاء الكنيس���ت أية حصانة تلقائية بل يمكنهم طلبها من 

الكنيس���ت. أي أن الفرضية األساس���ية باتت كالتالي: ليست 

هناك حصانة إال إذا قررت الكنيست منحها لطالبها.

لقد عبر الجمهور في االنتخابات األخيرة عن ثقته في أعضاء 

الكنيست؛ أفليس ذلك سببا كافيا لمنع تقديمهم للمحاكمة 

خ���الل دورتهم االنتخابية؟: من المه���م التذكير أوال أنه جرى 

في االنتخابات انتخاب أحزاب أو قوائم وليس سياسيين على 

انفراد. تقديم عضو كنيس���ت إل���ى المحاكمة ال يمس بحزبه، 

ألن الحزب ال يخس���ر المقعد الذي فاز به في الكنيس���ت. حين 

تقتضي الحاجة، ويضطر عضو كنيست إلى االستقالة، فسوف 

يتم اس���تبداله بعضو كنيست آخر من القائمة نفسها. ثانيا، 

إن دول���ة القانون الس���ليمة تح���دد فيها قضية المس���ؤولية 

الجنائية لهذا الشخص أو ذاك في المحكمة، على أساس مواد 

أدلة وليس بقرار أغلبية الجمهور. 

لماذا إذن ال يمكن فحص واس���تيضاح االدعاءات القضائية 

ضد أعضاء كنيس���ت، مع انتهاء مدة توليهم الوظيفة؟: ليس 

في إسرائيل أي تحديد لفترة والية أعضاء الكنيست وال حتى 

لرئيس الحكومة. وبالتالي فإن هذا النظام معناه اإلرجاء الذي 

من ش���أنه أن يتواصل لس���نوات طويلة، وسط اإلضرار والمس 

بإمكانية اس���تجالء الحقيقة وبالمس���اواة أمام القانون. عالوة 

على ذلك، إن مواصلة وجود ش���خص ف���ي وظيفة عامة كبيرة 

فيما هو مش���تبه بمسائل جنائية، تمس بش���كل قاس بثقة 

ن المشتبه به أيضًا حتى من 
ّ
الجمهور في الحكم، هذا قد يمك

»الـمـعـهـد اإلسـرائـيـلـي لـلـديـمـقـراطـيـة«:

»مشروع قانون الحصانة« المطروح على جدول أعمال الكنيست
يمس بشكل فظ بسلطة القانون وبثقة الجمهور بمؤسسات الدولة ومنتخبيها!

القيام بنش���اطات تمس بالتحقيق ض���ده أو القيام بمخالفات 

إضافية.

ما هي العالقة بين قانون الحصانة و«فقرة التغلب«؟: ليست 

هناك عالقة واضحة بين المس���ألتين، فعليا. يمكن للمحكمة 

العلي���ا أن تتدخل في قرار من���ح أو إزالة حصانة حتى من دون 

شطب القانون نفس���ه. ولكن في ضوء المبادرات الساعية إلى 

تقييد قدرة المحكمة على ش���طب تشريعات، بواسطة »فقرة 

التغلب«، وبالتال���ي تقليص صالحية المحكمة العليا للتدخل 

في قرارات الكنيس���ت، يمكن للكنيس���ت أن يستخدم فقرة 

التغلب لغرض إع���ادة تمرير قوانين من جدي���د، مثل قانون 

الحصان���ة، حتى لو قررت المحكم���ة العليا أنها قوانين تمس 

بالمساواة وبحقوق أساس أخرى. 

م���ا المعتمد حقا في العالم؟: لق���د فهم العالم منذ زمن أنه 

يجب أن يتم تقييد مس���ألة حصانة منتخبي الجمهور بشكل 

جدي. والتوجه الس���ائد في أوروب���ا هو تقليص مدى الحصانة 

وليس توسيعها. فمثال تم في فرنسا وإيطاليا في تسعينيات 

الق���رن الماضي إلغاء الحصانة التلقائية أمام تقديم منتخبي 

جمهور للمحاكمة، وتش���مل الحصانة باألس���اس حصانة أمام 

االعتقال والس���جن. وهناك منظمات دولية أيضا مثل االتحاد 

األوروبي تش���دد على أن الحصانة هامة عل���ى نحو خاص في 

ال���دول التي تنط���وي على خط���ر فعلي لمالحق���ة المعارضة 

سياسيا. 

نوع الحصانةالدولة

حماية أعضاء البرلمان فقط من االعتقال أو السجن أمام دعوة مدنيةبريطانيا، أستراليا، كندا

حماية من االعتقال في مبنى البرلمان أو في الطريق إليهالواليات المتحدة األميركية

فرنسا وإيطاليا

حصانة سارية فقط على االعتقال والسجن ألعضاء البرلمان، لكنها ال تمنع التحقيق

 معهم أو تقديمهم إلى المحاكمة )في فرنسا – إال إذا قرر البرلمان إجازة طلبهم لذلك(

تم تقليص الحصانة بشكل أساسي لحماية من االعتقال قبل المحاكمةسلوفاكيا

الحصانة ال تسري في حالة شبهة بارتكاب مخالفات خطيرة )ما يفوق 5 سنوات سجن(السويد

حصانة واسعة يتم عمليًا إزالتها دائما من قبل البرلمانقبرص

قسم من دول أوروبا )مثل النمسا، بلجيكا، 

حصانة واسعةالدنمارك، إسبانيا ولوكسمبورج(
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هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية

كتب هشام نفاع:

ص���در قبل أس���بوع التقرير رق���م 69 لمراقب الدولة في إس���رائيل، وهو 

يتضم���ن عددًا من القضاي���ا التي تخ���ص المواطنين الع���رب وعلى وجه 

الخصوص في مجال الّس���كن. من ه���ذه الناحية ربما أن المهم في التقرير 

هو اإلش���ارة الصريحة إلى أن الدولة لم تعمل في القرى والبلدات العربّية 

على زيادة تخطيط األراضي العامة )تسمى »أراضي دولة«!( لغرض تسويق 

وحدات س���كنّية لحل هذه الضائقة، وكان الحال نفس���ه س���ائدًا بالنسبة 

لألراضي الخاصة، التي بملكية الناس، إذ تتعهد الدولة على الدوام بإعادة 

تخطيطها بحيث ُيجاز فيها البناء، لكن ال يتم تطبيق هذه التصريحات.

رت بش���كل 
ّ
يقول المراقب إن أزمة الس���كن التي اندلعت العام 2008 أث

خطي���ر على من يصفهم ب� »األقليات«. التقدي���رات الرقمية التي يقدمها 

تقري���ر مراقب الدولة تفي���د بوجود طلب لدى المواطني���ن العرب تحديدًا 

على ما يقارب 12-13 ألف وحدة س���كنّية في السنة، لكن سلطات الدولة لم 

تقم بواجبها كالمذكور، والنتيجة هي نقص في حوالي خمسة آالف وحدة 

سكنّية سنويًا.

من���ذ العام 2000 اتخذت حكومات إس���رائيل عدة قرارات لحل مش���كلة 

خدمت لم تؤّد الى 
ُ
الس���كن لدى المواطنين العرب لكن األدوات التي اس���ت

أي حل أو س���اهمت بشكل محدود جدا. وفي إثر ذلك تقرر في كانون األول 

2014 إقامة طاقم يمثل عدة وزارات كي يبلور خطة عمل خالل 120 يومًا. في 

ي مبادئ تقرير طاقم ال�120، فتقررت خطة 
ّ
تموز 2015 ق���ررت الحكومة تبن

خمسية للس���نوات 2016 حتى 2020 للدمج االقتصادي للمواطنين العرب. 

في هذا اإلطار تقرر تخصيص ميزانية قوامها 2ر1 مليار ش���يكل لمعالجة 

ضائقة الس���كن تحديدًا. في العام 2016 وقعت وزارة اإلس���كان »اتفاقيات 

تطوير ش���املة« مع 13 س���لطة محلي���ة عربية بخص���وص »تخطيط أراض، 

تطويرها، تسويقها وإصدار رخص بناء إلقامة أحياء سكنية«.

انعدام تمثيل مالئم للمواطنين العرب في لجان التخطيط والبناء
يق���ول تقري���ر المراقب إنه ت���م فحص تطبي���ق هذه الق���رارات وهذه 

االتفاقي���ات في عدد م���ن الهيئ���ات الحكومية ذات الصل���ة ومنها وزارة 

اإلس���كان، سلطة أراضي إسرائيل، مديرية التخطيط، قسم الميزانيات في 

وزارة المالية، قس���م تس���جيل وتنظيم األراضي في وزارة العدل وس���لطة 

التطوير االقتصادي »لقطاع األقليات« في وزارة المساواة االجتماعية.

الوضع مرتبط بعدة مس���ببات، وفقًا للتقرير، أحده���ا عدم وجود تمثيل 

مالئم للمواطنين العرب في لجان التخطيط والبناء. 

فقد وج���د تقرير مراقب الدولة أن نس���بة الممثلين الع���رب في اللجنة 

القطرّية للتخطيط والبن���اء ال تتجاوز 6% وفي لجان التخطيط اللوائية في 

كل من حيفا، المركز والشمال ال تتعدى 7%. وفي منطقة الشمال خصوصا 

تظهر بش���اعة التمييز: فعل���ى الرغم من أن نس���بة المواطنين العرب في 

الشمال تصل الى 54% من الس���كان انحصر تمثيلهم في لجنة التخطيط 

اللوائي���ة بممثل واحد من أصل 17! كذلك فق���د تم تجاهل توصية بإقامة 

لج���ان تخطيط محلّي���ة في قرى عربّية مختلفة، عل���ى الرغم من مضّي عقد 

على إعالنها!

المش���كلة األساس���ية في ه���ذه الناحية، كم���ا تقول مؤسس���ات عربية 

تتابع هذه القضايا، هي اش���تراط أي زيادة في وحدات الس���كن واألراضي 

المخصصة لها بما تس���ميه الس���لطات »تس���وية« أوضاع دور سكنية غير 

مرخصة، حيث أن التفسير والتأويل الضمني هو هدم مئات البيوت إن لم 

يكن أكثر، كمقدمة للبدء بتطبيق ما تم التعهد به أو االتفاق عليه!

يقول التقرير: لقد صادرت الدولة أراضي في تلة طنطور منذ سبعينيات 

القرن الماض���ي، لغرض إقامة موق���ع بلدي جديد. لكن تخطيطه اس���تمر 

لسنوات طويلة، وفقط بحلول أيلول 2018 قررت اللجنة القطرية للتخطيط 

والبناء إيداع خطة بهذا الش���أن. وهي تشمل إضافة 15 ألف وحدة سكنية 

وكذلك مساحات تشغيلية وتجارية ومبان عامة مختلفة. ويجزم المراقب: 

التقديرات تش���ير إلى أنه ستنقضي سنوات طويلة حتى يتم إسكان هذا 

الموقع!

المخطط في طنطور يهدف إلى بناء »غيتو« جديد للعرب
لك���ن أهالي الجديدة المكر يواصلون النض���ال ضد المخطط في طنطور، 

وال���ذي يهدف لبناء »غيتو« جديد يزيد عدد س���كان جديدة- المكر من 20 

ألفًا إلى 100 ألف، كما يقول مركز »عدالة« القانوني لحقوق األقلية العربية 

في إسرائيل. ويضيف في هذا الشأن: يخوض أهالي قرية الجديدة- المكر 

نض���ااًل إللغاء مخطط مدينة طنطور، على ض���وء عرضه على لجان التخطيط 

للمصادقة عليه بس���رعة. ودعا المجلس المحلي واللجنة الش���عبية ولجنة 

المتابع���ة العليا واألهالي إلى مظاهرة حاش���دة بالتزام���ن مع ذكرى يوم 

األرض إلسقاط المخطط الذي وصفوه بال�«هدام«.

ويقوم المخطط ببناء 15 ألف وحدة س���كنية ستضم نحو 80 ألف شخص 

محواًل بذلك الجديدة- المكر الى أكبر مدينة عربية داخل الخط األخضر من 

ناحية عدد السكان ومحواًل إياها لحي سكني مكتظ وفقير )غيتو(.

ويلفت مركز »عدالة« وجمعية »بمكوم – مخططون من أجل حقوق اإلنسان« 

في االعت���راض على كون المخط���ط فعليًا مخططًا إلقام���ة مدينة جديدة. 

وعلي���ه، فإن محاوالت س���لطات التخطيط تغليفه على أن���ه مخطط إلقامة 

حارات جديدة باطل، ومحاولة الس���تغالل إجراءات التخطيط المس���تعجلة 

للمصادقة على المخطط بس���رعة ودون صالحية. وشدد االعتراض على أّن 

المخطط لم يفحص احتياجات سكان الجديدة- المكر وتجاهل تطلعاتهم 

المس���تقبلية، فارضًا عليهم سياسات التمدين القسري. حيث أّن الكثافة 

الس���كانية المتوس���طة بالمخطط المقترح تضاهي ال�14 وحدة س���كانية 

للدونم وهي أعلى من الكثافة المتوسطة في كل المدن بالمنطقة وتقارب 

خمس���ة أضعاف الكثافة المتوسطة اليوم في الجديدة- المكر )4ر2 وحدة 

سكنية للدونم(. باإلضافة لذلك، لم يفحص المخطط تأثيره على الجديدة 

المكر وعلى سائر البلدات في المنطقة.

»عدال���ة« و«بمكوم« قدم���ا اعتراضًا على المخطط باس���م 200 مواطن من 

قريت���ي الجدي���دة والمكر، وس���يمثالن المعترضين أم���ام اللجنة الخاصة 

للمخططات. 

وحول عالقة المخطط بيوم األرض، قال مركز عدالة إنه »عوضًا عن أن تقدم 

الدول���ة حاًل ألزمة الس���كن في القرى العربية من خالل زيادة المس���طحات 

ومناطق النف���وذ ومالءمة التخطيطات المس���تقبلية الحتياجات كل قرية 

ونم���ط الحياة فيها، تقوم بفرض البن���اء الكثيف متعدد الطوابق بكميات 

غير مسبوقة على األراضي التابعة للجديدة- المكر. المخطط يشكل خطوة 

إضافية على طريق سياس���ة التضييق على الفلسطينيين في الجليل وهو 

يهدف، ضمن العديد من األمور األخرى، إلى وقف انتقال الفلس���طينيين 

ف���ي الداخل للس���كن في الم���دن التي يش���كل اليهود غالبية الس���كان 

فيه���ا. وهذا المخطط جزء من سياس���ات الفصل العنص���ري والتمييز ضد 

الفلس���طينيين في الداخل، ويتوافق مع عدد من القوانين العنصرية التي 

س���نتها الحكومات اإلسرائيلية، وأبرزها قانون القومية وقانون كامينتس 

وقانون لجان القبول«.

»يقولون إن الهدف بناء مدينة عربية جديدة وهذا كله كذب بكذب«
أحد نش���طاء اللجنة الش���عبية ضد المخطط، محم���د ملحم، رأى أن هناك 

عالقة وطي���دة بين يوم األرض والنضال ضد مخط���ط طنطور الذي يجتمع 

الجميع على وصفه بأنه »غيتو العرب في الجليل«. ويرى أن األس���باب التي 

آلت إلى إضراب يوم األرض، هي ذاتها األسباب التي خرج فيها المواطنون 

بنضال ض���د مخطط طنطور في يومنا هذا. ويقول »الس���بب الرئيس ليوم 

األرض كان الدفاع عن األراضي، وطنطور التي ندافع عنها صودرت أراضيها 

الع���ام 76، واليوم تتم مصادرات جديدة. يقول���ون إن الهدف بناء مدينة 

عربي���ة جديدة وهذا كله كذب بكذب بكذب. إن���ه مخطط صهيوني بحت! 

وهدفهم اخالء األرض من السكان العرب، كيف؟ فهذا ال يعنيهم البتة«.

ز تقرير مراقب الدولة األخير في إس���رائيل، الصادر قبل أسبوع، على 
ّ
يرك

ما يصفه بالسعي للتفّوق والتجديد قاصدًا االلتزام بمعايير أخالق العمل 

واإلدارة السليمة في الجانب المهني لمؤسسات الدولة. وهو يرى أن هذه 

ن من التعّمق في الفحص والتدقيق والرقابة خالل تناول 
ّ
المقايي���س تمك

ش���تى الظواهر في اإلدارة العامة. وي���رى أن قّوة الرقابة تكمن في القدرة 

عل���ى تناول ظاهرة واح���دة أو قضية واحدة من خالل تع���ّدد المنظومات 

واألجهزة الُمخضعة للفحص المرتبطة بها.

هذا التقرير فحص باإلضافة إلى القضايا الدائمة الممتدة على قطاعات 

ومج���االت مختلفة، عددًا من المس���ائل العينّية. ففح���ص على نحو خاص 

مس���ألة الحفاظ على الخصوصية في بنوك المعلومات، ووجد خلال في هذا 

الشأن يرتبط بعدم الحفاظ على خصوصية المواطنين في بنوك معلومات 

ضمن القط���اع العام. ويتم أحيان���ا جمع معلومات ش���خصية في وزارتي 

التعليم والصحة من دون التشديد على مبدأ احترام خصوصية أصحابها.

مس���ألة أخرى هي معالجة الجرائم الجنسية ضد قاصرين، إذ يوجد خلل 

في اس���تنفاد اس���تخدام مراكز الحماية المتوفرة الى جانب غياب جهاز 

شامل لمنع تلك الجرائم وتطبيق القانون بشأنها. 

هناك خلل أيض���ًا في ضمان حقوق أصح���اب المحدودية في اإلجراءات 

القانونية. 

ثم يتناول التقرير تقصير أجهزة الدولة في معالجة مبان س���كنية غير 

مة. فوسط أزمة سكنية 
ّ
مس���تخدمة وفرض ضرائب عقارات بنس���ب مضخ

متفاقمة لم يتم اس���تخدام ما بات ُيعرف ب�«بيوت األش���باح«، أي البيوت 

المخصصة للسكن لكنها خاوية. 

أخيرًا تناول التقرير مش����اكل ومخاطر الحماية من هجمات الس����ايبر. وهو 

يقول: على الرغم من المفاخرة بالقدرات في هذا المجال في إس����رائيل، فإن 

هناك فجوات جدية من ناحية الحماية المتوفرة في هيئات حكومية. وهذا 

شر جزئيًا فقط بسبب حساسيته األمنية، كما يشير التقرير.
ُ
الفصل ن

»الوزارات والمكاتب الحكومية ال تطبق التعليمات فيما يخص حماية السايبر«
رئيس الكنيست يولي يولي إدلش���تاين قال بعد تسلمه تقرير مراقب 

الدول���ة: »من خ���الل التقرير يمك���ن أن نتعلم أن المواطني���ن ال يقومون 

بتقديم بالغات للش���رطة ح���ول مخالفات األمالك وس���رقة بيوتهم. أمن 

المواطنين يجب أن يكون مفهوما ضمنا. األمر اآلخر الذي يمكن استنتاجه 

من التقرير هو أن ال���وزارات والمكاتب الحكومية ال تقوم بتطبيق قرارات 

الحكومة والتعليمات فيما يخص حماية الس���ايبر. كل���ي ثقة وأعتقد أن 

لجنة رقابة الدولة س���تعالج كل ما جاء في التقرير بصورة كاملة وشاملة«. 

وادع���ى أن لجنة رقابة الدولة س���تبدأ مزاولة أعمالها بأس���رع وقت ممكن 

وأنها »ستبحث التقرير بصورة شاملة كما فعلت حتى اآلن«.

م التقرير 
ّ
مراقب الدولة يوس���ف ش���ابيرا قال خالل مداخلته حين س���ل

لرئيس الكنيس���ت: »هذا التقرير واس���ع وش���امل ويتضمن 40 فصال من 

الرقاب���ة على ال���وزارات الحكومية والهيئات القانوني���ة العامة. وكما في 

التقارير الس���ابقة فإن التقرير يعكس عمل الرقابة حس���ب تعليمات من 

شأنها تذويت سياس���ة الرقابة حسب مبادئ التميز والتجديد إلى جانب 

الحفاظ على قواعد مهنية وإدارية س���ليمة واتباع طرق مهنية وحديثة. 

هذه السياسة تثبت نفسها من خالل تنفيذ عمليات فحص ورقابة واضحة 

ومؤثرة تعالج الظواهر من جذورها«. واختتم مراقب الدولة قائال: »أش���يد 

بعمل الكنيس���ت وبتعاونها طول فترة عمل���ي. المداوالت كانت جوهرية 

وهي تساهم في تعزيز مكانة التقرير وتأثيره«.

الجهاز الصحي غير مستعد وغير مجهز لمواجهة حاالت طوارئ
ف���ي فصل خاص يق���ول المراقب إن الجهاز الصحي غير مس���تعد وغير 

مجه���ز لمواجهة حاالت ط���وارئ وتنقصه طواقم طبية كثيرة وس���يارات 

إس���عاف. هناك نقص بمئات س���يارات اإلس���عاف، وُيتوقع نقص بنسبة 

53% في الطواقم الطبية والمس���عفين والس���ائقين لسيارات اإلسعاف. 

ووزارة الصح���ة وفقًا للتقرير تعتمد سياس���ة المماطلة في تنظيم مجال 

طب الطوارئ في البالد، وتفتقر إلى التوجيه.

فحص المراقب جهاز اإلسعاف في الوضع العادي وحالة الطوارئ وسبل 

مراقبة جهاز اإلس���عاف من قبل وزارة الصح���ة، واتضح أن الوزارة لم تقم 

منذ س���نوات بتحديث التأهب لحاالت الط���وارئ والحرب. كما أنها لم تقم 

بمراجعة وفحص اس���تعداد جهاز اإلنقاذ واإلسعاف في البالد، ولم تعمل 

على الس���ماح باستخدام سيارات اإلس���عاف الخاصة أثناء الطوارئ، وذلك 

بغرض مضاعفة عدد السيارات والقوى العاملة بمجال اإلسعاف.

وفق���ا لتوصي���ات وزارة الصحة نفس���ها هناك حاجة إلى 1351 س���يارة 

إسعاف تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، لكن هناك 1091 سيارة 

إس���عاف فقط، وعلى الرغم من التوصيات الس���ابقة، فإن وزارة الصحة لم 

ترتب ُس���ُبل التعاون بين نجمة داوود الحمراء وشركات اإلسعاف الخاصة، 

التي لديها 480 سيارة إسعاف. مراقب الدولة حذر في تقريره من أنه في 

حالة الطوارئ، فإن النقص بنس���بة 53% بالمسعفين والسائقين لسيارات 

اإلس���عاف، والطواقم المختلفة، سيتسبب باس���تعمال 50% من سيارات 

اإلسعاف فقط في حالة الطوارئ.

كذل���ك، لم تق���م وزارة الصحة ومن���ذ 30 عاما بتحديث أوق���ات انتظار 

س���يارات، ولم يتم تحديد أية أهداف في هذا المجال، ووجد المراقب أن 

س���يارات اإلسعاف تتأخر لمدة نصف س���اعة بالمعدل في غرف الطوارئ 

بس���بب الضغط واالكتظاظ في المستش���فيات وال يمكنها االستمرار في 

مهامها التالية، مما يصّعب توفر س���يارات اإلسعاف، حيث لم تقم وزارة 

الصحة بترتيب الموضوع وتنظيم العمل بهذه القضية.

وزارة الصحة حاولت صياغة خطط لرفع كفاءة التعاُمل مع المصابين في 

سيارات اإلسعاف، إال أن الخطة كانت جزئية وغير كاملة، إذ لم يتم تحديد 

مصادر التمويل للمشروع، ولم تعالج الخطة مختلف الحاالت الطبية. 

ويبين التقرير أن وزارة الصحة ال تش���رف بش���كل صحيح على العاملين 

في مجال طب الطوارئ، إذ ال يوجد ترخيص ألخصائي اإلس���عافات األولية، 

ولي���س هناك أي إش���راف على ال���دورات في ه���ذا المج���ال، وعليه فمن 

المس���تحيل ضمان كفاءة المش���اركين في هذا المجال، علما أنه ال توجد 

قاعدة بيانات للمس���عفين في البالد، التي تمك���ن وزارة الصحة والجيش 

اإلسرائيلي من االتصال والتواصل بجميع المسعفين في حاالت الطوارئ.

نقاط منتقاة تلقي الضوء على الصورة العامة
ق���ة بالمجتمع والرف���اه. فمثال، 

ّ
تن���اول مراق���ب الدولة مواضي���ع متعل

حظي���ت قضّية غالء المعيش���ة باهتم���ام كبير ومن ضمن ذلك أس���عار 

المواّد الغذائّي���ة. ويتضّمن هذا التقرير فصاًل حول موضوع نش���اطات 

الحكومة لتش���جيع التنافس في س���وق الفواك���ه والخضروات وتقليص 

فجوات الوساطة. ويتبّين من نتائج الفصل أّن نشاطات الحكومة في هذا 

ن 
ّ
المجال تتقّدم ببطء وال تبلغ مرحلة النهاية. على مدار 17 عامًا لم تتمك

الحكومات من تنفيذ قراراتها بش���أن إنشاء س���وق للفواكه والخضروات 

بالجملة، وتعكس معالجة هذا الموضوع نش���اطا حكومّيا يمتاز بسلسلة 

من الضعف المهنّي واألدائي.

مس���ألة أخرى: الطالق، الذي يعتبر حدثًا ينطوي على أزمة وذا تأثير 

َسر 
ُ
كبير على األطراف فيه، وقد يتس���ّبب في أضرار خطيرة ومؤلمة أل

األزواج الت���ي تمّر بإجراءات الطالق واالنفص���ال. لم تبلور وزارة الرفاه 

الت���ي من واجبه���ا تقديم المس���اعدة في إجراءات الطالق سلس���لة 

متواصلة من األدوات العالجّية الهادفة لهذه األسر، وبالذات األدوات 

الموّجهة لألطف���ال. أهملت الوزارة هذا المجال على مدار الس���نين، 

طّر العديد من األس���ر االنتظار ألش���هر طويلة - 
ّ

ونتيج���ة لذل���ك يض

ق���د تمتّد لمّدة عام أو أكث���ر من ذلك – لتلقي التقاري���ر من العّمال 

االجتماعّيين لإلجراءات القانونّية، وهذا األمر يتس���ّبب في استمرار 

ى تصعيدها.
ّ
النزاعات وحت

قة بإجراءات إنفاذ القانون في وزارة حماية البيئة 
ّ
أما نتائج الرقابة المتعل

ّية ضّد من يلحقون األضرار بالبيئة، فتشير إلى صعوبات 
ّ
والسلطات المحل

ق بغياب نظرّية إنفاذ القانون بصورة منتظمة، درجة كفاءة 
ّ
ش���املة تتعل

إجراءات إنفاذ القانون، وكذلك ضعف الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون 

، حازم وناجع وذلك بسبب اعتمادهم على 
ّ

في مجال البيئة بشكل مستقل

جه���ات التنظيم المهنّية في الوزارة. وهناك نقص في إنفاذ القانون في 

ّي���ة: في بعض هذه 
ّ
مجال البيئة بش���كل عاّم في معظم الس���لطات المحل

شون بيئّيون، وفي غالبّية السلطات التي يوجد 
ّ
السلطات ليس هناك مفت

شون بيئّيون فإّن إنفاذ القانون ضئيل. وحجم نشاطات التحقيق 
ّ
فيها مفت

ات الجنائّية يكاد ال ُيذكر، وقس���م ال ُيس���تهان به من الس���لطات ال 
ّ
والملف

يفرض الغرامات لغرض إنفاذ القانون.

الـتـقـريـر رقـم 69 لـمـراقـب الـدولـة فـي إسـرائـيـل:

تعّمق ضائقة السكن لدى المواطنين العرب ونقص متزايد بـ 5000 وحدة سكنية إضافية كل سنة!

األزمة السكانية في الداخل: مشهد من رهط.

يتس���اءل ملحم كيف لهم أن يّوزعوا القسائم؟ ستتم مصادرة أكثر من 

2000 دون���م من األراضي الخاصة، الت���ي يفترض أن تخصص ألبناء البلدة 

بهدف إس���كان اآلالف من خارجها، والتعويض؟ يرى أنه لن يكون اال عبارة 

عن »ش���قة 100-150 مترا على قسيمة 400 مترًا يتقاسمها مع 4-5 آخرين، 

حس���ب ما يريدون وال ُيع���رف الجار، وال ُيعرف الحجر، س���تخلق الكثير من 

الخالفات« ويخش���ى من أن تتطّور الى خالفات كبيرة »يريدون التحكم بنا 

وزجنا في حارات صغيرة ليأكل أحدنا اآلخر«.  الخالفات تشكل عمليًا ورطة 

وذريعة للمصادرة. هناك قانون يهدف الى مصادرة األراضي بطريقة غير 

مباشرة، يقول، ويشير الى أنه إذا لم يستغل المواطن القسيمة المخصصة 

له في غضون 3 س���نوات للبناء عليها بحسب المخطط، أي عمارات شاهقة، 

في ظل أن كل قس���يمة ستخصص كش���راكة بين عدد من الجيران أو أبناء 

البلد، قد تضيع حقوقهم في حال فشل أحدهم بتخصيص األموال الالزمة 

ليؤتي بحصته من البناء للعمارة التي صادقوا على بنائها. وهذا س���يخلق 

الكثير من المش���اكل، وبالتالي ال يكفي أنهم ص���ادروا األرض، بل »إذا لم 

يكن يملك من المال ما يكفي، سيضيع حقه في الشقة حتى«!

خروقات وإخفاقات في جهاز التعليم
تقرير مراقب الدولة كش���ف خروقات وإخفاقات ف���ي جهاز التعليم بما 

يش���مل ظواهر خطيرة تهدد عملية التعليم السليمة منها قيام معلمين 

بتدريس مواضيع غير تلك التي تلقوا التأهيل لتعليمها، ووجود معلمين 

مؤقتين لم يكتس���بوا التجربة الالزمة بعد باإلضافة الى عاملين في سلك 

التربية تّمت إدانتهم بتهم جنسّية.

وفقًا للتقرير 40% فق���ط من معلمي الرياضيات في المدارس االبتدائية 

وا التأهيل الالزم لتعليم الموضوع األمر الذي يمّس بشكل 
ّ
واإلعدادية تلق

كبير بالطالب وبتعليمهم في المراحل المتقدمة. ومع وجود خطط لتقوية 

تعليم الرياضيات بمس���توى أربع وخمس وحدات بقي مس���توى 3 وحدات 

والتعليم االبتدائي بدون خطط مستقبلّية.

تقرير مراقب الدولة ينّبه الى فش���ل مشابه في تعليم اللغة االنكليزّية 

���م للغة االنكليزّية في المدارس 
ّ
حي���ث أن ما يربو عن 40% من 13 ألف معل

ة لتدريب 
ّ
وا التدريب الالزم لتعليم الموضوع وأن الخط

ّ
االبتدائّية، لم يتلق

معلمي اللغة االنكليزّية في س���لك التعليم في العام 2016 طّبقت بش���كل 

ق بتش���غيل المعلمين 
ّ
جزئ���ي فقط. وهناك إخف���اق كبير في كل ما يتعل

المؤقتين حيث أكد التقرير أن الوزارة لم تحدد أية ش���روط لتشغيل هذه 

الفئة من المدرس���ين ولم تحدد أي مس���توى من التعلي���م أو التجربة في 

المج���ال حيث ذك���ر المراقب أنه: »في بعض األحيان تس���توعب المدارس 

معلمين مؤقتين بدون أي خبرة في التدريس وبدون وجود أي عالقة بينهم 

وبين مجال التدريس وأحيانا بدون أي لقب في هذا المجال«.

قضية خطيرة أخرى يتوقف عندها التقرير، هي ظاهرة تشغيل مدرسين 

تّمت إدانتهم بتهم جنسّية وأصحاب ملفات جنائّية حيث يشير التقرير 

لت 36 معلمًا مؤقتًا من أصحاب الملفات الجنائّية، 
ّ
إلى أّن وزارة التعليم شغ

باإلضافة إلى تش���غيل تسعة مدرسين على األقل في العام 2017 قد تّمت 

إدانتهم بتهم جنسّية.

رصدت الدولة بحس���ب التقرير موارد ضخم���ة وصلت حتى 7ر1 مليار 

ش���يكل جديد للس���نوات 2012-2022 لخط���ط إتاحة التعلي���م العالي 

لمجتمع اليهود المتزمتين دينيًا )الحريديم(. بّينت الرقابة أّن الخطط 

تعان���ي من نواقص وليس���ت فّعالة بما فيه الكفاية. نس���بة تس���ّرب 

ب الحريديم من التعليم أكثر بمرتين منها لدى س���ائر اليهود، 
ّ

الط���ال

مون في المؤّسس���ات التحضيرّية 
ّ
وربع الحريدي���م الرجال الذين يتعل

فقط يحصلون على اللقب األكاديمّي. الجزء األكبر من الحريديم الذين 

حصلوا عل���ى اللقب األكاديمّي ف���ي إطار هذه البرامج هو من النس���اء 

الالتي حصلن على اللقب األكاديمّي العاّم في مجال التدريس. لكن في 

مات الحريدّيات، ومعظمهّن 
ّ
هذا المجال هناك فائض كبير م���ن المعل

)حوالي 88%( ال يعملن في هذا المجال. على الرغم من ذلك، فإّن اللجنة 

التوجيهّية للبرنامج، ولجنة التخطيط والميزانّيات في مجلس التعليم 

العال���ي، قّررتا االس���تمرار في ذل���ك ومنح األفضلّية لدراس���ة موضوع 

فاق 
ّ
التدريس. ويب���دو أّن قراراتهما في هذا الموضوع تتعارض مع االت

مع وزارة المالّية، وهي تؤّدي إلى استثمار موارد لن تعود بالفائدة على 

المرافق االقتصادّية.

مكامن خلل في حماية الخصوصية ومعالجة مخاطر هجمات السايبر والجرائم الجنسية ضد قاصرين!
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