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المعركة على حصانة نتنياهو البرلمانية ستكون بمثابة المشهد الخلفي النتخابات  2آذار
*حتى األسبوع المقبل سيكون على الكنيست إقرار إقامة لجنة خاصة لبحث طلب نتنياهو الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته ولكنه ال يملك أغلبية مؤيدة*
تعق���د الهيئ���ة العامة للكنيس���ت ي���وم الثالثاء من
األس���بوع المقبل 28 ،الجاري ،جلسة اس���تثنائية إلقرار
إقامة لجنة الكنيس���ت (اللجنة اإلداري���ة) ولجنة خاصة
للبحث بطل���ب بنيامين نتنياهو والوزي���ر حاييم كاتس
الحصول عل���ى الحصانة البرلمانية منع���ا لمحاكمتهما
طالما هما في الكنيس���ت .وبذلك يكون رئيس الكنيست
يولي إدلش���تاين قد اس���تغل صالحياته ال���ى أقصى ما
يمكن لتأجيل الجلسة ،تواطئًا مع ضغوط نتنياهو وحزب
الليكود.
وأثار تصرف إدلشتاين ،تجاه كتل األغلبية البرلمانية
التي طلبت تش���كيل اللجنة التي ستبت بطلب نتنياهو
للحصانة ،غضب ه���ذه الكتل ،وحتى ثمة منها من هدد
بخلعه عن رئاس���ة الكنيست ،كي يتم التقدم في عملية
بحث طلب الحصانة لنتنياهو وكاتس .وحسب التقارير،
ف���إن إدلش���تاين تعرض لضغ���وط كبيرة م���ن بنيامين
نتنياهو وحزبه الليكود ،واألحزاب الحليفة ،كي يستنفد
الحد األقصى الممكن لتأخير عقد جلسة الهيئة العامة.
ّ
في حين ذكرته المعارضة بأنه ،إدلش���تاين ،س���ارع قبل
انتخابات أيلول ،لعقد جلسة استثنائية للهيئة العامة،
في غضون  48س���اعة ،بطلب من نتنياه���و ،لبحث قانون
الكامي���رات ،ال���ذي رفضت���ه األغلبية ،بينم���ا اآلن يعظ
بأخالقيات العمل البرلماني ،ويتلكأ في التجاوب مع طلب
غالبية أعضاء الكنيست لعقد جلسة للهيئة العامة.
وعلى الرغم من أن ادلش���تاين تلكأ فعال ،حتى تعيين
موع���د الجتماع الهيئ���ة العامة ،مقارنة بق���رارات أخرى
تتعلق بعقد اجتماعات استثنائية بادر لها الليكود ،إال
أن���ه لم ينج من حملة مضادة ضده م���ن الليكود ،بما في
ذلك التهدي���د بالتوجه الى المحكمة العليا لعرقلة عقد
الهيئة العامة ،رغم أنه ال أمل لهم في المحكمة العليا.
وكان نتنياه���و قد أعلن ف���ي اليوم األخي���ر من العام
الماضي ،أنه سيطلب الحصانة البرلمانية ،بصفته عضو
كنيس���ت ،كي يؤجل محاكمته في قضايا فس���اد ،إلى ما
بعد إنه���اء عضويته البرلمانية ،م���ا يعني إلى أجل غير
محدود .وكان نتنياهو يطمئ���ن إلى حقيقة أنه لم تكن
في الكنيس���ت لجنة الكنيس���ت بمعنى اللجنة اإلدارية،
صاحبة الصالحية للبت بطلب���ات الحصانة البرلمانية ،إذ
أن���ه كان اتفاق بي���ن الليكود وكتل���ة «أزرق أبيض» على
عدم تشكيل لجنة الكنيس���ت ،إال بعد تشكيل الحكومة
الثابتة .وحس���ب القانون ،ف���إن الحصان���ة البرلمانية ال
تسري على عضو الكنيس���ت في مواجهة القضاء ،إال إذا
تقدم بطلب س���ريان الحصانة ومنع محاكمته ،إلى لجنة
الكنيست ،التي تبت بالطلب ،وفي حال المصادقة عليه،
ينق���ل الطلب إلى الهيئ���ة العامة للبت ب���ه .وعادة فإن
القرار الذي يتخذ في لجنة الكنيس���ت يقر مباش���رة في
الهيئة العامة ،ألن تركيبة لجنة الكنيس���ت مشتقة من

											
قضايا فساد نتنياهو "تشارك" في االنتخابات اإلسرائيلية.

التركيبة البرلمانية العامة.
وكان نتنياهو في طلبه مطمئنا إلى أن البحث في طلبه
س���يتأخر عدة أش���هر ،إلى ما بعد انتخاب���ات الثاني من
آذار ،وبعد أش���هر قليلة حتى تشكيل الحكومة ،على أمل
منه أن تكون له أغلبية في الكنيس���ت ،لمنحه الحصانة،
ومعه الوزير المستقيل حاييم كاتس ،المتورط هو أيضا
بقضايا فساد.
إال أن نتنياه���و فوج���ئ مرتي���ن ،األول���ى ،أن أفيغدور
ليبرمان أعلن مجددا ،وبش���كل حازم ،بأن حزبه الذي له 8
ن���واب ،لن يمنح نتنياهو الحصانة البرلمانية ،وهو القرار
الذي حس���م األغلبية لمنع الحصانة ،إذ أن الكتل األخرى،
هي «كحول لفان» ( 33مقع���دا) وحزب العمل ( 6مقاعد)
وميرتس ( 5مقاعد) ،وبطبيعة الحال القائمة المش���تركة
( 13مقع���دا) .ولكن يش���ار إلى أن ليبرم���ان كان قد فاجأ
بموقف���ه هذا قبل أس���ابيع طويلة ،ومن���ذ أن صدر القرار

النهائي بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو.
والمفاجأة الثانية التي صدمت نتنياهو ،هي أن الكتل
المعارضة له قررت إقامة لجنة للكنيس���ت ،وتنبثق عنها
لجنة خاصة لفحص طلب الحصانة لنتنياهو ووزير الرفاه
الس���ابق حاييم كاتس .وكل المحاوالت لعرقلة عمل لجنة
الكنيس���ت باءت بالفش���ل ،وبش���كل خاص بعد أن صدر
موقف واضح من المستش���ار القانوني للكنيس���ت ،يؤكد
فيه أن أنظمة وقانون الكنيست تسمح بإقامة اللجان.
ّ
ص���دت المحكمة العليا مرتين ف���ي األيام األخيرة
كما
التماس���ين من حزب الليكود ،لمنع المستش���ار القانوني
للكنيست ،إيال يانون ،من عرض وجهة نظره القضائية،
بدعوى أن زوجة يانون تقاضي نتنياهو كرئيس حكومة.
ف���ي حين ل���م يبق مف���ر أمام إدلش���تاين إال اس���تغالل
صالحياته للمماطلة في عقد اجتماع الهيئة العامة ،لتقر
توصية تشكيل لجنة الكنيس���ت ،واللجنة الخاصة التي

(أ.ف.ب)

ستبحث في مسألة طلب الحصانة.
وبعد أن تقر الهيئة العامة للكنيست إقامة اللجنتين،
ستبدأ جلسات االستماع إلى محامي نتنياهو ،بشأن طلبه،
وهذا س���يكون المش���هد الخلفي لالنتخابات البرلمانية،
بمعن���ى أن تجري حمل���ة االنتخابات بالتزام���ن مع بحث
حصانة نتنياهو ،وبذا تبقى قضايا الفس���اد التي تالحق
رئيس الحكومة في صدارة جدول األعمال.
والس���ؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو إلى أي
مجال سيؤثر هذا على الرأي العام ،وعلى أنصار نتنياهو؟
فقضايا فس���اد نتنياهو برزت في انتخابات نيسان العام
الماضي ،وخف الحدي���ث عنها في انتخابات أيلول العام
الماضي ،ولكنها استمرت تلوح في أجواء االنتخابات ،ولم
تؤثر كثيرًا على نتائج حزب الليكود.
[طالع التغطية الخاصة النتخابات الكنيست -ص ]3

ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية واالنتخابات واألحزاب والكنيست تآكلت كثيرًا!

دوامة سياسية ـ حزبية خطيرة
خ�ل�ال لقائ���ه بمس���ؤولي «المعه���د اإلس���رائيلي
للديمقراطي���ة» اللذي���ن قدم���ا ل���ه تقري���ر «مؤش���ر
الديمقراطية اإلس���رائيلية للع���ام  ،»2019قال رئيس
الدول���ة ،ريفلين ،إنه منذ س���نة كامل���ة ،وأكثر بقليل،
تحكم في إس���رائيل حكومة انتقالي���ة ،وهو ما يعني
ـ بطبيع���ة الح���ال ـ أن التحدي���ات الكبي���رة ،األمنية،
االقتصادية ،االجتماعية والدبلوماس���ية ،التي تواجه

عن تشكيل الوعي
اإلسرائيلي الزائف
بقلم :أنطـوان شلحـت

«مـؤشـر الـديـمـقـراطـيـة اإلسـرائـيـلـيـة لـلـعـام :»2019

 %58من الجمهور اإلس���رائيلي يعتقدون بأن النظام
الحاكم في إس���رائيل «فاس���د»؛  %55يعتق���دون بأن
الديمقراطية اإلسرائيلية تواجه خطرًا حقيقيًا وجديًا؛
التوتر بين اليمين واليس���ار السياس���يين هو الشرخ
االجتماع���ي األخطر في إس���رائيل ،يلي���ه التوتر بين
اليهود والعرب ـ هذه من بين أبرز النتائج التي ظهرت
في حصيلة «مؤش���ر الديمقراطية اإلس���رائيلية للعام
 ،»2019الذي أعده «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
وقدم���ه اثنان م���ن رؤس���ائه (يوحنان بلس���نر ،رئيس
المعه���د ،والبروفس���ور تم���ار هيرمان ،رئيس���ة مركز
غوتمان لدراس���ة الرأي العام والسياسات في المعهد)
إلى رئيس الدول���ة ،رؤوفين ريفلين ،يوم الس���ابع من
كانون الثاني الحالي.
يشار إلى أن «مؤشر الديمقراطية» هو استطالع للرأي
العام يجريه «معهد الديمقراطية اإلسرائيلية» سنويًا،
منذ  17عامًا حتى اليوم باستمرار ،ويرمي من خالله إلى
تحديد التوجهات الس���ائدة في المجتمع اإلسرائيلي
بش���أن جملة م���ن القضايا الهام���ة المتصلة بتحقيق
قيم وأه���داف ديمقراطية وبأداء منظومات الس���لطة
وأذرعها المختلفة ومنتخبي الجمهور الذين يشغلون
أرفع المناصب والوظائف الرس���مية .ويس���اعد تحليل
نتائج اس���تطالع الرأي على رس���م صورة مركبة للوضع
ف���ي كل ما يتعلق بتقييم الجمهور العام لمدى مناعة
الديمقراطية اإلسرائيلية ،مستوى ثقة الجمهور العام
بمؤسس���ات الحكم في الدولة ومدى تقييم الجمهور
للخدمات العامة المختلفة التي تقدمها الدولة.

كلمة في البـدايـة

دول���ة إس���رائيل والمجتم���ع اإلس���رائيلي ال تحظ���ى
باالهتمام والعالج المناس���بين من قبل حكومة ثابتة.
وأض���اف :ليس من الضروري أن يك���ون المرء خبيرًا كي
يفهم أن هذه الدوامة السياسية ـ الحزبية ـ االنتخابية
التي نتخبط فيها اآلن هي إش���كالية ،بل خطيرة ربما.
خطيرة ألن ثقة الجمهور بالمؤسس���ات الديمقراطية ـ
باالنتخابات ،باألحزاب وبالكنيس���ت ـ قد تآكلت كثيرًا.
لك���ن ،أكثر من هذا أيضًا :فإن هذا الجمود السياس���ي
ـ الحزب���ي ،هذا العجز وهذا الف���راغ ـ هي عوامل تفتت
ثقة الش���عب في إس���رائيل بقدرتنا على العمل سوية
وعل���ى العيش معًا .فحين يرى الش���عب قادته يرمون
بعضهم بأقذع األوصاف ،يلقون الحرمان على قطاعات
واس���عة بأكملها ويسعون إلى الفوز بالمقاعد بواسطة
اس���تراتيجيات تقس���يمية تفتيتية ،فما الذي يبقى
لديه لإليمان والثقة به؟
وقال رئيس الدولة إن «هذا التقرير الجديد ،مؤش���ر
الديمقراطية اإلسرائيلية للعام  ،2019يتضمن معطى
بس���يطًا واح���دًا ،واضحًا وقاطع���ًا :األغلبية الس���احقة
من مواطني إس���رائيل ـ اليهود والع���رب ،العلمانيون
والمتدين���ون والحريدي���م ،اليس���اريون واليمينيون
والوسطيون ـ تريد العيش هنا في إسرائيل .وكلي أمل
أن تكون الس���نة الميالدية الجديدة ،التي بدأت للتو،
سنة وحدة وش���راكة بين جميع المجموعات واألطياف
في المجتمع اإلسرائيلي ،بدون أي استثناء».
وقال رئي���س «المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية»،
يوحنان بلس���نر ،إنه على الرغم من أن الس���نة األخيرة
تميزت بالهجوم الحاد المتكرر على الجهات المهنية
وعلى أذرع ومؤسس���ات تطبيق القانون في إس���رائيل،
على مهنيتها ومصداقيتها ،إال أن هذه الهجمات ـ كما
يتضح ـ ل���م تؤثر على مواقف الجمهور ،إطالقًا تقريبًا.
وكما يتبين من معطيات «المؤش���ر» ،فإن ثقة الجمهور
بالمحكم���ة العليا اإلس���رائيلية ال تزال تع���ادل أربعة
أضعاف الثقة باألحزاب السياس���ية .أما السياس���يون
الذين يس���ارعون إل���ى مهاجم���ة الجه���از القضائي
ومؤسسات تطبيق القانون المهنية ،فمن األفضل لهم

أن يتحلوا بقليل من التواضع قبل أن يطلقوا االدعاءات
الواهمة بأنهم «يتحدثون باسم الشعب».
وقالت البروفسور تمار هيرمان ،رئيسة مركز غوتمان
لدراسة الرأي العام والسياسات في المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطي���ة ،إن «مؤش���ر الديمقراطي���ة للعام 2019
يكشف استمرار ،ال بل تعمق ،عدم رضى المواطنين في
إسرائيل عن أداء الجهاز السياسي وأحزابه ،إلى درجة
الم���س بمناعة الديمقراطية اإلس���رائيلية» .وأضافت:
لقد وجدنا ،في جمي���ع المواضيع والمجاالت تقريبًا ،أن
االنتماء إلى معس���كر سياسي معين هو العدسة التي
يرى اإلس���رائيليون من خاللها المش���اكل اآلنية التي
تواج���ه الدولة .وله���ذا ،فحين يكون اليمي���ن راضيًا،
يكون اليسار غير راض ومحبطًا .والعكس صحيح أيضًا.
ومع ذلك ،ال يعني ه���ذا أن ثمة اغترابًا عن المكان إلى
درج���ة الرغبة في االنتقال للعيش في مكان آخر ،وذلك
ـ كما يبدو ـ نتيجة ش���عور قوي باالنتماء إلى الجماعة
اإلسرائيلية واالهتمام العميق بما يجري في الدولة.
في تقريره لهذه العام ،أقحم «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطي���ة» فقرة ال عالقة لها باس���تطالع «مؤش���ر
الديمقراطية للعام  »2019وال بنتائجه العينية ،أثارت
ً
جدال واسعًا حول مقاصد «المعهد» من هذه «اإلضافة»
وأهدافها .أما الفقرة التي أضيفت فوردت في س���ياق
عرض النتائج حول ثقة الجمهور اإلسرائيلي بمؤسسات
الحكم والديمقراطية في إسرائيل وكان نصها« :وكان
«مؤش���ر الصوت اإلس���رائيلي» الش���هري الذي يجريه
«مركز غوتمان» في «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
قد فحص ،في شهر تش���رين الثاني األخير ،مدى ثقة
الجمه���ور بالمستش���ار القانوني للحكوم���ة وبالنيابة
العامة ،فتبين من نتائجه أن5 :ر %46من الجمهور تثق
بالمستش���ار القانوني ،أفيحاي مندلبليت ،و %42تثق
بالنيابة العامة للدولة».
واعتب���رت أوس���اط سياس���ية وقانوني���ة وإعالمي���ة
إس���رائيلية أن «المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية»
تعمد إدخال ه���ذه الفقرة ،اإلضافية التي ال عالقة لها
بنتائج المؤش���ر للعام  ،2019في محاولة منه للتصدي

للهجوم الذي يتعرض له المستشار القانوني للحكومة
والنيابة العامة للدولة ،على خلفية أدائهما في قضية
محاكم���ة رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو وتقديم
لوائح اتهام ضده .لكن ،أي���ًا يكن الهدف ،تبقى هذه
اإلضافة ـ في نظر كثيرين من الحقوقيين واإلعالميين
ـ تصرفًا مرفوضًا في هذا الس���ياق يضع عالمة س���ؤال
كبيرة حول مصداقية أداء «المعهد» ومصداقية تقرير
«مؤشر الديمقراطية» ّ
برمته.
وعقب «المعهد اإلس����رائيلي للديمقراطية» على هذه
االدعاءات بالقول إن «مؤش����ر الديمقراطية اإلسرائيلية
يعرض تقييما س����نويًا ألداء الديمقراطية اإلسرائيلية،
إذ يفحص ـ س����نويًا ومنذ  17س����نة متتالية ـ مدى ثقة
الجمهور بمؤسس����ات الدولة ،استنادا إلى استطالع آراء
واسع يجرى بين اليهود والعرب .ومع مر السنوات ،أصبح
«المؤشر» عالمة تجارية تؤشر على وجهات في المجتمع
اإلسرائيلي في القضايا الوازنة المتصلة بتحقيق القيم
واألهداف الديمقراطية ،كما بأداء منظومات الس����لطة
َ
المختلفة وأصحاب المناصب المنتخبين».
وأضاف «المعهد» في تعقيبه إنه «على ضوء حقيقة
أن معطيات المؤش���ر قد ُجمعت في ش���هر أيار ،2019
وكي تبقى المعطيات محدثة ،فإننا نجري ،إضافة إلى
االس���تطالع السنوي ،اس���تطالعات رأي شهرية حسب
القواعد المهنية إياها وبالمستوى إياه من الشفافية.
ونظ���رًا ألن المستش���ار القانون���ي للحكوم���ة والنيابة
العامة للدولة كانا خالل الفترة األخيرة في مركز الجدل
العام ،فقد وجدنا من المناسب فحص مواقف الجمهور
حيالهما في اس���تطالع شهر تشرين الثاني وتضمين
المعطيات المس���تخلصة من���ه في ن���ص «البيان إلى
وسائل اإلعالم» الذي أصدره المعهد .ويجب التشديد
عل���ى أن التمييز بين جمع المعطيات جرى بش���فافية
تامة في البيان إلى وسائل اإلعالم ،مع المحافظة التامة
على المعايير المش���ددة للعمل البحثي المستند إلى
سنوات عديدة من التجربة ،المعرفة واالختصاص».
[طالع أبرز النتائج في «مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية
للعام  - »2019ص ]2

 -1ارتباط���ًا باالنتخابات اإلس���رائيلية العامة القريبة
ومن دون االرتباط بها أيضًاّ ،
مر عقد كامل من السنوات
على تس���لم بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة
اإلسرائيلية في العام  .2009وهو عقد حافل باألحداث
والوقائع التي نسلط الضوء عليها ،في إطار هذا العدد
من «المشهد اإلس���رائيلي» ،عن طريق تعليق المحررة
االقتصادية في صحيفة «ذي ماركر» ميراف أرلوزوروف
[طالع «المش���هد االقتصادي» ،ص  ،]4التي تصفه بأنه
عق���د الفس���اد والتخويف وأجواء الترهي���ب واإلرهاب
وعدم االس���تقامة .وكذلك عن طريق م���ا وصفناه بأنه
ّ
المط���ول الذي كتبه
«إضاءة خاص���ة» من خالل المقال
الخبير اإلعالمي يزهار بئير ،المدير العام والمؤس���س
لـ»كيش���ف» -مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل،
ّ
وتط���رق فيه إلى دور اإلعالم في تش���كيل ما أس���ماه
«الوعي اإلس���رائيلي الزائف» وال س���يما حيال المسألة
الفلس���طينية والصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني [طالع
ص .]5
يش���ير بئير ،من بين أمور أخرى ،إلى أن قدرة وسائل
اإلع�ل�ام على تش���كيل وع���ي زائف ال تتطل���ب الكذب
بالض���رورة ،بل يمكن تحقيق النتائ���ج أيضًا عن طريق
حجب معلومات وتش���جيع الجهل ،كون الجهل ال يقل
ّ
غائية عن الوعي .وش���غف الجهل هو أقوى شغف في
حياة األش���خاص وأقوى من الش���غفين اآلخرين ،الحب
ّ
والكراهية ،كما قال المحلل النفسي والمنظر الفرنسي
ج���اك الكان .وفي هذا الش���أن كانت لوس���ائل اإلعالم
اإلس���رائيلية صوالت وجوالت لم تب���دأ فقط في عهد
ّ
يش���دد الكاتب مؤكدًا أن نتنياهو
حكم نتنياهو ،كما
هو أحد «األبطال» البارزين في هذا المنحى ،لكنه ليس
البطل الوحيد.
وم���ن المثي���ر أن بئير يعود بالذاك���رة القهقرى إلى
الفترة النازية ،مس���تفيدًا من االس���تنتاجات الفكرية
الت���ي خلص إليها عال���م اللس���انيات والباحث األدبي
ُ
األلمان���ي فيكتور كليمبررّ ،
ونوه فيها بأنه مثلما تملي
الصحاف���ة من خ�ل�ال التغطية ما ه���و «المهم» ،فإنها
لذلك ّ
تحدد من خالل عدم التغطية «غير المهم»! ولقد
فه���م كليمبرر قوة بلورة الوعي من خالل فعل التحرير،
وميل وسائل اإلعالم المتأصل إلى تفضيل وجهة نظر
الس���لطة ومجموعات النخبة ،وأكد أن المعرفة محدودة
بينما الجه���ل دائمًا ال نهائي ،وه���ذا ما يعرفه جميع
ّ
مروجي نظريات المؤام���رة .ولذلك خاطب بئير جمهور
ً
قرائه قائال :ال تنظروا فقط إلى ما ترويه لكم الصحافة،
ب���ل أيضًا الى ما ال ترويه ،واألهم من ذلك ،كيف ترويه
تهم���ش أم تبرز ّ
 هل ّمكونات القص���ة كما يحلو لها
لدرج���ة عدم روايتها بالمرة وربما أس���وأ من ذلك؟ هل
ّ
تقود قراءها ومش���اهديها الى حي���اة يلفها الضباب
الترفيه���ي والكليش���يهات السياس���ية التي تلهي
العقل ،مع ع���دم إثبات أي من ّ
مكون���ات القصة؟ وفي
حوصلته للموضوع ،اس���تنتج أنه على الرغم من جميع
االختالف���ات عن فترات س���ابقة وأماكن أخ���رى ،فإننا
بال���ذات نعيش هذا الوض���ع اآلن ،والذي ما من توصية
لمواجهته باس���تثناء الطلب بتنشيط المنطق السليم
ّ
وتفعيل ّ
الحس النقدي وتعلم القراءة بين السطور.
وال تقتصر سيرورة تشكيل الوعي الزائف من جانب
ّ
الس���ردية التي تتعلق بالمس���ألة
اإلع�ل�ام على جوهر
ّ
تتعداها إلى ما يتعلق باألجندة
الفلسطينية ،بل إنها
الداخلية ،بما في ذلك االقتصادية -االجتماعية .وإذا ما
ً
أخذنا مثال موض���وع الفقر [طالع آخر تقرير عنه ص ]6
فليس مبالغة الق���ول إنه هو أيضًا موجود على هامش
األجندة السياسية وكذلك اإلعالمية.
 -2ذك���ر التقري���ر ال���ذي أص���دره معه���د ِ«متافيم»
(مس���ارات)« ،المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية
اإلقليمي���ة» ،في نهاية كانون األول الفائتّ ،
وحدد فيه
«التوجه���ات األبرز في سياس���ة إس���رائيل الخارجية»
خالل األشهر الستة األخيرة ،أن عملية السالم لم تكن
موضوعًا مركزيًا ف���ي المعركتين االنتخابيتين اللتين
ش���هدتهما إسرائيل العام الماضي [طالع عرضًا له ص
 .]7وفيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية واالحتالل أجمل
التقرير بأن المنحى األبرز في السياس���ة اإلس���رائيلية
خالل الفترة المذكورة يتمث���ل في االنتقال من الدفع
نحو الضم الزاحف في الضفة الغربية إلى إعالن النوايا
بشأن الضم الرسمي ،مش���يرًا إلى أنه في إطار حمالته
االنتخابية األخيرة ،أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
ً
بنيامين نتنياهو ،أوال ،عن نيته ضم مناطق غور األردن
وشمال البحر الميت .ثم قام الحقًا بتوسيع نوايا الضم
لديه لتش���مل ،أيضًا ،جميع المستوطنات اإلسرائيلية
في أراضي الضف���ة الغربية .وفي أعقاب ذلك ،تواترت
التصريحات في النقاش العام اإلس���رائيلي التي تؤيد
الضم بصورة علنية ورس���مية .والح���ق أن هذا المنحى
ال يزال هو األبرز على أعت���اب االنتخابات القريبة التي
س���تجري يوم  2آذار المقبل والتي يبدو أنها س���تكون
متمح���ورة أكثر من أي ش���يء آخر ح���ول مطلب إطاحة
نتنياهو الش���خص مع انتهاء عقد كامل من السنوات
على حكمه بسبب فساده ال من جراء سياسته الخارجية
والنهج العام لحكمه.
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بحث جديد لـ«معهد دراسات األمن القومي»:

أغلبية الجمهور اإلسرائيلي تؤيد استمرار النشاطات العسكرية لكبح التموضع
الـعسـكـري اإليـرانـي فـي المـنطـقـة الشـمـالـيـة حتـى لـو أدت إلـى انـدالع حـرب!
أظهر بحث أجراه «معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي»
في جامعة تل أبيب مؤخرًا أن أغلبية الجمهور اإلسرائيلي تؤيد
استمرار النش���اطات العس���كرية التي تقوم بها إسرائيل من
أجل كبح التموضع العس���كري اإليراني في المنطقة الحدودية
الشمالية (مع سورية) حتى لو أدت إلى اندالع حرب.
ووفق���ًا له���ذا البح���ث الذي ش���مل اس���تطالعًا لل���رأي العام
اإلس���رائيلي ،قال  31بالمئة من اإلسرائيليين إنهم يعتقدون
أن الجبهة الش���مالية تش���كل التهديد األكبر إلس���رائيل ،في
حين قال  26بالمئة منهم إن البرنامج النووي اإليراني يش���كل
التهديد المركزي إلس���رائيل ،وفق���ط  14بالمئة منهم قالوا إن
الصراع مع الفلس���طينيين يشكل المش���كلة األمنية الرئيسة
الماثلة أمام إسرائيل .وقالت نسبة مماثلة ( 14بالمئة) إن حركة
«حماس» في قطاع غزة تشكل تهديدا إستراتيجيًا.
كما أشار البحث إلى أن  54بالمئة من اإلسرائيليين يعتقدون
أن الجبهة الداخلية جاهزة للحرب.
من ناحية أخرى أكد  82بالمئة من اإلس���رائيليين أن إسرائيل
ال يمكنها س���وى االعتماد على نفس���ها في مواجهة المشاكل
األمنية الماثلة أمامها ،وقال  50بالمئة منهم إنهم ال يمكنهم
الوث���وق بأن الوالي���ات المتحدة س���تقف إلى جان���ب في حال
تعرضها إلى هجوم من جانب إيران مثلما حدث للسعودية في
الفترة األخيرة.
ُ
ونش���ر هذا البحث في أعقاب التقرير الذي أصدرته ش���عبة
االستخبارات العس���كرية («أمان») وتطرقت فيه إلى التحديات
األمني���ة الماثلة أمام إس���رائيل خالل  ،2020وأش���ارت فيه إلى
ً
أن هن���اك توقعًا ضئيال بنش���وب حرب مخطط���ة العام ،2020
والمقص���ود بحرب مخطط���ة أي حرب ال تندلع م���ن جراء تراكم
أح���داث أو تصعي���د تدريجي في احدى الجبه���ات ،وإنما حرب
يب���ادر لها أحد األطراف من دون تراكم أحداث مباش���رة تؤدي
لها .ويؤكد التقرير مع ذلك أن هناك إمكانية متوس���طة حتى
مرتفعة للحف���اظ على معادلة الرد في الجبهة الش���مالية ،وما
تقصده الش���عبة هو ما يحدث اآلن من رد ورد فعل على الجبهة
الش���مالية ،ولكنها تش���ير إلى أن هذه المعادلة قد تؤدي في
النهاية إلى اندالع حرب على هذه الجبهة .بكلمات أخرى يلمح
التقرير بأنه إذا ما استمرت إسرائيل في هجماتها في سورية
ولبنان ،فإن الطرف اآلخر س���وف يرد بالض���رورة ،ولن يقبل بأن
يحتوي األحداث .وفي هذا السياق أكد التقرير أن اغتيال قاسم
س���ليماني هو «حدث كاب���ح» لإليرانيين على الم���دى القريب،
وحدث إيجابي إلسرائيل .ولذلك فإن شعبة االستخبارات توصي
القيادة السياس���ية اإلسرائيلية بتعزيز الهجمات ضد التواجد
اإليراني في س���ورية خالل العام  2020م���ن أجل منع إيران من
التموضع في س���ورية ،كما يؤكد أن على إس���رائيل اس���تغالل
مقتل س���ليماني من أجل إخراج إيران نهائيا من سورية .وإلى
جان���ب ذلك يقت���رح التقرير تعزي���ز مراقبة النش���اط النووي
اإليراني داخل إيران خالل العام .2020
وذكر تقرير «أمان» أن إيران تقوم بفحص جديد لسياساتها
في الش���رق األوس���ط بعد اغتيال س���ليماني ،حيث أن البديل
لس���ليماني ال يملك الصفات الكاريزمية التي تمتع بها سلفه،
وهذا األمر ،حس���ب التقرير ،سوف يعزز من مكانة األمين العام
لحزب الله حس���ن نصر الله في السياس���ة اإليرانية في الشرق
األوسط .وإلى جانب ذلك يشير التقرير إلى أن إيران ستتمكن
م���ن صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خالل عامين ،إذا ما أرادت
ذلك ،وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى.
وتقدر ش���عبة االستخبارات بأن إيران تحاول أن تقوم بعملية

قوة إسرائيلية في الجوالن المحتل.

في «العمق» اإلس���رائيلي من خالل دعم منظمات فلس���طينية،
وعلى رأس���ها الجهاد االس�ل�امي في قطاع غزة ،وذلك من خالل
الدع���م والتخطي���ط الذي يقوم ب���ه «فيلق الق���دس» اإليراني.
باإلضاف���ة إلى ذلك ف���إن إيران تريد تحضي���ر الجوالن والحدود
اللبناني���ة كحيز تق���وم من خالله بالهجوم على إس���رائيل ،كما
أنها تحاول بناء قواعد وس���يطة ولوجستية في العراق واليمن،
بحيث تك���ون إيران بذاته���ا العمق االس���تراتيجي والصناعي
لهذه القواعد .ويوضح التقرير أن المشروع النووي اإليراني هو
الوسيلة لنش���ر فكرة الثورة اإليرانية ،وفي نفس الوقت وسيلة
للدفاع عن النظام اإليراني.
ويوض���ح التقري���ر أن المحور الش���يعي اإليراني ه���و الخطر
أو التح���دي الذي يواجه إس���رائيل في الع���ام  ،2020في نفس
الوق���ت يوضح أن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة جدا ،لعدة
أس���باب بينها تراجع بيع النفط اإليراني .وهذا يضع إيران في
المرحلة األكثر تحديا في تاريخ النظام الحالي ،حيث أن اهتمام
اإليرانيين بالمذهب الش���يعي (يسميه التقرير «دين») تراجع،
كما أنه بعد يومين من اغتيال سليماني تحولت المظاهرات من

مسيرات إلى تمزيق صور سليماني في الشوارع ،كما ارتفع سعر
الغذاء ضعفين.
وتطرق التقرير إلى تركيا فقال إنه يس���ود العالقات التركية-
اإلس���رائيلية توت���ر منذ أع���وام طويلة ،وتحدي���دا منذ حادثة
س���فينة مرمرة ،وقد فشلت كل المحاوالت إلرجاع هذه العالقات
إلى سابق عهدها حتى بعد توقيع اتفاق «المصالحة» بين تركيا
وإسرائيل وقيام هذه األخيرة بدفع تعويضات لقتلى السفينة،
ويمكن القول إنه ما عدا العالقات االقتصادية فإن العالقات بين
الطرفين هي في حالة توتر مستمر ،غير أن تركيا من جهة أخرى
تلعب دورا متزايدا في األعوام األخيرة في الس���احة اإلقليمية،
وصل ذروته ف���ي تدخلها العس���كري في س���ورية وليبيا ،كما
ّ
حملت أجهزة األمن اإلسرائيلية تركيا مسؤولية عن قيام حركة
«حم���اس» بتنظيم عمليات عس���كرية ضد إس���رائيل من داخل
أراضيها .واعتبرت ش���عبة االستخبارات أن تركيا أصبحت ضمن
قائمة التهدي���دات ،بادعاء «تزايد عدوانيته���ا في المنطقة»،
وهذه المرة األولى التي تضيف «أمان» تركيا إلى هذه القائمة.
وبحس���ب تقيي���م «أمان» ،ف���إن الجيش ال يرى احتم���اال الندالع

مواجهة مباش���رة مع تركيا في العام  ،2020لكن سياسة تركيا
«المتزمت���ة في المنطقة جعلت منها واح���دة من أكبر المخاطر
التي يج���ب مراقبتها هذا الع���ام» .غي���ر أن التقرير لم يوضح
أي تهديد محدد من جانب تركيا تجاه إس���رائيل ،وإنما أش���ار
إل���ى تقارب بين حزب العدالة والتنمي���ة الذي يتزعمه الرئيس
رج���ب طيب أردوغان وبين حركة اإلخوان المس���لمين ،واعتبر أن
السياسات التي يتبعها أردوغان تسببت بالقلق اإلسرائيلي.
وفيما أشار تقرير «أمان» إلى العمليات العسكرية التركية في
سورية ،عبر عن قلق إسرائيل من إنشاء خط أنابيب غاز إلى ليبيا،
واعتبر أن من ش���أن ذلك أن ينتهك المي���اه اإلقليمية لليونان
حليفة إسرائيل .وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد عبر
عن اس���تيائه من إعالن تركيا عن منطقة بحري���ة تابعة لتركيا
وليبيا ،واعتبر أن من شأنها منع تطلعات إسرائيل إلى مد أنبوب
غاز إلى أوروبا ،كونه يجب أن يمر بالمياه اإلقليمية التركية.
ويؤك���د التقرير أن تركي���ا لم تعد دول���ة إقليمية بعيدة عن
التأثير على النظرة االس���تراتيجية إلس���رائيل في المنطقة بل
أصبحت دولة مهمة في لعب دور قد يضر بالمصالح اإلسرائيلية

على المستوى االقتصادي والسياسي واالستراتيجي واألمني.
وفي ما يتعلق بالفلس���طينيين ،قالت ش���عبة االس���تخبارات
العسكرية اإلس���رائيلية إن «هناك انخفاضًا» في حجم عمليات
المقاوم���ة الت���ي ينفذها الفلس���طينيون في الضف���ة الغربية
المحتلة ،فيما ّ
قدرت أن «تواصل الس���لطة الفلسطينية حملتها
السياس���ية ضد إس���رائيل في المحافل الدولي���ة» غير أن ذلك
سيتم ،وفقًا لما تؤكده« ،بحذر ودون تحطيم جميع األدوات» مع
اإلبقاء على خط رجعة.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة المحاصر ،اعتبرت أن جيش االحتالل
اإلس���رائيلي نج���ح ف���ي ردع حركة «حم���اس» ،التي تتمس���ك
بالتسوية ،لكنها تقف أمام تحديات من وصفتهم بـ»الفصائل
المارقة» ،غير أنها اعتبرت أن «حم���اس» تواصل تعزيز قوتها،
وهي جاهزة إلدارة قتال في مواجهة إسرائيل قد يستمر أليام.
في المقابل ،اعتبرت أن حركة «حماس» حذرة من التصعيد الذي
قد يؤدي إلى حملة عس���كرية واسعة ،وذكرت أن الحركة «سوف
تواصل جهود التهدئة طالما تراها مفيدة لبقائها واستمرارها
في السيطرة على قطاع غزة».

أبرز النتائج في استطالع «مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية للعام »2019
فيما يلي أبرز النتائج التي توصل إليها «مؤشر الديمقراطية
اإلس���رائيلية للعام  »2019ال���ذي أعده «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطية» وقدمه اثنان من رؤس���ائه إل���ى رئيس الدولة،
رؤوفين ريفلين ،يوم الس���ابع من كان���ون الثاني الحالي [طالع
الخبر ص :]1

الثقة بمؤسسات الدولة
ال يزال الجيش اإلس���رائيلي ،كما كان على الدوام ،على رأس
قائم���ة مؤسس���ات الدولة من حيث مس���توى ثق���ة الجمهور
اليه���ودي به ،إذ يحظى بثقة  %90منه .ويأتي بعده مباش���رة،
لك���ن بفارق ملحوظ ،رئيس الدول���ة ( ،)%71ثم المحكمة العليا
( .)%55في المقاب���ل ،أقل من نصف الجمهور اليهودي ()%44
يثق بالشرطة اإلسرائيلية ،مقابل  %53ال يثقون بالشرطة .أما
بين المواطنين العرب ،فنس���بة الذين ال يثقون بالشرطة تبلغ
.%60
 %36فقط من الجمهور اإلس���رائيلي يثقون بوسائل اإلعالم
اإلس���رائيلية .وأما في أدنى الس���لم من حي���ث ثقة الجمهور
بالمؤسس���ات العامة فتقبع الحكومة اإلسرائيلية والكنيست
اإلس���رائيلي ،الل���ذان ال تتج���اوز الثقة بهما نس���بة  %30من
الجمه���ور اليه���ودي ( %28م���ن الجمه���ور العرب���ي يثقون
بالحكوم���ة و %24منه يثقون بالكنيس���ت) ،وتحتهما األحزاب
السياس���ية اإلسرائيلية التي ال تحظى س���وى بثقة  %14فقط
من الجمهور اإلس���رائيلي ـ  %14م���ن الجمهور اليهودي و%20
من الجمهور العربي.
وبين الجمهور العربي نفسه ،تظهر نتائج االستطالع هبوطًا
حادًا ج���دًا في ثقة المواطني���ن الدروز بالحكوم���ة ( %21اآلن،
مقابل  %39في  ،)2017بسبب «قانون القومية» ،على األرجح.
ومن هنا ،فليس مفاجئ���ًا أيضًا ،على اإلطالق ،أن أغلبية %58
من الجمهور اإلس���رائيلي ( %59م���ن اليهود و %52من العرب)
ـ كما تبين نتائج االس���تطالع ـ تتهم القيادة السياس���ية في
إسرائيل بالفساد.
يحظى الجيش اإلس���رائيلي ،كما أش���رنا أعاله ،بنسبة الثقة
األعلى بين الجمه���ور اليهودي في إس���رائيل ،وهذه حقيقة
تتكرر في جميع االستطالعات عبر السنوات كلها .وإضافة إلى
ثق���ة  %90من الجمهور به ،يعتبر  %75من الجمهور اليهودي
أن الجيش اإلسرائيلي هو «جيش الشعب» ويعارض نحو %55
من اليهود جعله «جيشًا مهنيًا».
من بين الجمهور اليهودي عامة ،يشكل الحريديم االستثناء

ف���ي ه���ذا الموض���وع ،إذ أن نصفه���م فقط يعتب���ر الجيش
اإلس���رائيلي «جيش الشعب» ،بينما يشكل اليهود المتدينون
الوطنيون المجموعة األكثر تعاطفًا مع الجيش اإلسرائيلي ،في
هذا الموضوع أيضًا.
أم���ا في التوزيعة السياس���ية ،فتدل النتائ���ج على أن %82
من اليهود مؤيدي معس���كر اليمين السياس���ي في إسرائيل
يعتبرون الجيش اإلسرائيلي «جيش الشعب» ،مقابل  %61فقط
من اليهود مؤيدي معسكر اليسار.
في مس���ألة ميزانية األمن والثقة بقادة الجيش اإلسرائيلي
الذين يطالبون بزيادة هذه الميزانية %32 ،فقط من الجمهور
اليهودي يعتقدون بأن الجيش «يبالغ» في وصف التهديدات
المحدق���ة بالدولة كعامل ضغط من أج���ل ضمان حصوله على
الميزانيات اإلضافية ،مقاب���ل  %40كانوا يعتقدون كذلك في
استطالع سابق.
وفي الموقف بش���أن مس���توى أداء الجيش اإلسرائيلي ،يبرز
الفرق الكبير واألس���اس بين اليهود والع���رب .فبينما تعتقد
أغلبية اليهود (أكثر من  )%82أن الجيش اإلسرائيلي يتصرف
بمعايي���ر وضوابط أخالقية عالية ،وخصوصًا في أوقات الحرب،
يرى  %17من العرب أن الجيش اإلسرائيلي هو «جيش أخالقي»!
وتبرز في نتائج االستطالع حقيقة أن المجموعة األخرى (غير
العرب) التي تعطي الجيش اإلسرائيلي تقييمات متدنية في
جميع المجاالت ه���ي مجموعة اليهود الحريديم ،كما أش���رنا
سابقا .فعلى سبيل المثال ،تبين من نتائج االستطالع أن %75
من اليه���ود الحريديم يفضلون عدم تجن���د أبنائهم لتأدية
الخدمة العسكرية في صفوف الجيش.
بعد الجيش ،يأتي رئي���س الدولة من حيث ثقة الجمهور به
فيحتل المرتبة الثانية بين مؤسس���ات الدولة ،كما أشرنا ،لكن
بفارق كبير .والسبب وراء هذه النتيجة بسيط وواضح :مؤسسة
رئاس���ة الدولة ليست موضع خالف أو تجاذبات ،ال سياسية وال
اجتماعية ،وتحظى بمكانة رمزية ،من دون صالحيات تنفيذية
(سوى في عدد قليل جدا ،أبرزها بالطبع صالحية تكليف مرشح
بتشكيل حكومة وصالحية العفو عن السجناء) ،ما يضيق حتى
الحد األدنى رقعة النقد المحتمل ضد هذه المؤسسة.
 %71من الجمهور اليهودي يثقون بمؤسس���ة رئيس الدولة
في إس���رائيل ـ  %89من معس���كر اليس���ار و %84من معسكر
الوسط و5ر %57من معسكر اليمين .وإذا ما حللنا هذه النتائج
بارتباطها المباش���ر بش���خص رئيس الدول���ة الحالي ،رؤوفين
ريفلين ،فيمكن القول إن ريفلين الذي نش���أ وترعرع في حركة

ً
«بيتار» ،ثم في حركة «حيروت» وفي حزب الليكود وكان ممثال
ألحزاب وجمه���ور اليمين ف���ي حكومات إس���رائيلية عديدة،
يحظى اليوم بنسبة الثقة األقل بين الجمهور اليميني مقابل
نسبة الثقة األعلى بين جمهور اليسار.
أما األس���باب وراء ذلك فقد تكون كثي���رة ومختلفة ،أهمها:
الخالف���ات العميق���ة والح���ادة بين���ه وبين رئي���س الحكومة،
نتنياهو ،والتي انعكس���ت مرات كثي���رة في تصريحات حادة
متبادلة ،كان أبرزها اتهام نتنياهو لريفلين ،قبل نحو س���نة،
بالتآمر مع غدعون س���اعر من أجل استبداله في رئاسة الليكود
ومعس���كر اليمين والحكومة اإلسرائيلية ،وهو ما نفاه ريفلين
قطعي���ًا .وقد بلغ الخالف بين الرجلين حد تأييد نتنياهو فكرة
إلغاء مؤسس���ة الرئاسة في إسرائيل وعدم تأييد ريفلين لدى
ترشحه لهذا المنصب ،بل تأييد شخص آخر منافس له .وعالوة
على ذلك ،فقد أخذ معس���كر اليمين عل���ى ريفلين العديد من
تصريحاته الداعية إلى تهدئة النقاش السياس���ي في الدولة
واالمتناع عن تأجيج الفتنة وتوس���يع هوة الشقاق بين أطياف
المجتمع اإلسرائيلي ،وهو ما كان يقصد به نتنياهو مباشرة.
أما بين الجمهور العربي ،فتبين نتائج االس���تطالع أن %37
منه فقط يثقون بمؤسس���ة رئيس الدولة ،وهي نسبة أقل من
نس���بة الثقة بين الجمهور العربي بالمحكمة العليا ( ،)%56بل
أق���ل حتى من نس���بة الثقة بينه بالجيش اإلس���رائيلي ()%41
وبالشرطة (.)%38
ً
إجم���اال ،ال بد من االنتباه إلى حقيقة أن منصب رئيس الدولة
هو الوحيد من بين مؤسس���ات الدولة الذي حظي هذه الس���نة
بنس���بة من الثقة تفوق نس���بتها في سنوات س���ابقة ،أي أن
الثقة به سجلت ارتفاعًا ،خالفًا لمؤسسات الحكم األخرى .فبين
الجمهور اليهودي ،ارتفعت نس���بة الثق���ة برئيس الدولة من
 %68في االس���تطالع الس���ابق إلى  %71في االستطالع األخير،
فيما ارتفعت النسبة بين الجمهور العربي من  %26إلى .%37

الوضع بشكل عام
يعتقد نصف اإلس���رائيليين ( )%50بأن وضع دولة إسرائيل
بش���كل عام هو «جيد» أو «جي���د جدًا» ،وهو م���ا يعني تراجعًا
بنس���بة  %4عما كانت عليه النسبة في العام الماضي .ويعتقد
 %31أن وضع دولة إس���رائيل «متوس���ط» ،بينما يرى 5ر %17أن
الوضع العام هو «سيء» أو «سيء جدًا».
وح���ول رأي الجمهور اإلس���رائيلي بوض���ع الديمقراطية في
إس���رائيل ،تبين نتائج اس���تطالع «مؤش���ر الديمقراطية للعام

 »2019أن الجمهور منقس���م تمامًا في هذه المسألة ـ  %34منه
يعتقدون بأن وضع الديمقراطية اإلسرائيلية «جيد» أو «ممتاز»
حت���ى ،بينما يعتقد  %35أن وضع الديمقراطية في إس���رائيل
اليوم «ليس جيدًا» .وفي التوزيع حسب المعسكرات السياسية،
يتبين أن اليمين اإلس���رائيلي ينظر بإيجابي���ة أكثر إلى وضع
الديمقراطية في إسرائيل ،مقارنة باليسار .فبينما يعتقد %50
من المحس���وبين على معس���كر اليمين بأن «أداء الديمقراطية
اإلسرائيلية س���ليم» ،تهبط النس���بة إلى  %27بين المنتمين
إلى معس���كر الوس���ط ثم إلى  %13فقط بين المحسوبين على
معس���كر اليس���ار .وفي المقابل ،بينما يرى  %84من الجمهور
في معس���كر اليسار و %68من الجمهور في معسكر الوسط أن
«الديمقراطية اإلس���رائيلية في خطر حقيقي» ،يرى ذلك %29
فقط من المنتمين إلى معسكر اليمين.

األمن الشخصي والرفاه
يعتق���د نحو الثلثي���ن ( )%64من الجمهور اإلس���رائيلي بأن
الدولة عاجزة ع���ن االهتمام برفاهي���ة مواطنيها .ولكن ،حين
يتعلق األم���ر باألمن ،تختلف الصورة وتصب���ح أكثر إيجابية ـ
نس���بة مماثلة ( )%63تعتق���د بأن الدولة تنج���ح بالفعل في
المحافظة على أمن مواطنيها.

توترات داخلية في المجتمع اإلسرائيلي
التوتر بين اليمين واليس���ار السياسيين ـ الحزبيين تعمق
بص���ورة حادة خالل الس���نوات األخي���رة وهو يش���كل ،اليوم،
التوتر االجتماعي األخطر في نظر 5ر %37من مجمل الجمهور
اإلس���رائيلي (بواقع ارتفاع بنس���بة 5ر %5عم���ا كان في نتائج
«مؤش���ر العام  .)»2018وهذه النس���بة (نس���بة الذين يرون أن
التوت���ر بين اليمين واليس���ار هو األقوى واألخط���ر) هي أعلى
من نس���بة الذين يعتقدون بأن التوتر بين اليهود والعرب هو
األقوى واألخطر.
كان���ت نتائج االس���تطالع بش���أن التوت���رات األكثر حدة
وخطورة في المجتمع اإلس���رائيلي مختلفة بين المواطنين
العرب .فالمواطنون العرب ،كأقلية قومية ،يشعرون بالتوتر
اليهودي ـ العرب���ي بقوة أكبر بكثير ،ولهذا يرى  %44منهم
(مقاب���ل  %24من اليه���ود) أن هذا التوتر هو األس���اس في
حياته���م وهو األخط���ر ،بينما يرى  %21م���ن العرب (مقابل
 %41م���ن اليهود) أن التوتر السياس���ي ـ الحزبي هو األقوى
في إس���رائيل .ويرى  %8من العرب أن الفوارق الطبقية ،بين

األغنياء والفقراء ،هي التوتر األساس في الدولة.
بالمقارن���ة مع نتائج االس���تطالع ف���ي أعوام س���ابقة ،يبدو
التغيير في «مؤش���رات التوتر» في المجتمع اإلسرائيلي كبيرًا
وعميقًا جدًا .فعلى س���بيل المثال ،في اس���تطالع العام ،2012
قال  %9من المش���اركين في االس���تطالع إن التوتر السياسي ـ
ّ
واألهم ،بينما ق���ال ( %52آنذاك) إن النزاع
الحزب���ي هو األقوى
بي���ن اليهود والعرب هو مصدر التوت���ر األهم واألقوى ،مقابل
 %27فقط في االستطالع األخير.
ع���اد التوتر الدين���ي ـ العلماني إلى البروز بع���د تراجع حاد
ومتواص���ل خالل العامين  2015ـ  ،2016إذ هبط آنذاك إلى %10
فقط ،بينما عاد ليرتفع اآلن إلى أكثر من  .%22ففي االستطالع
الحال���ي ،قال  %55م���ن اليهود ،من بينهم  %80من معس���كر
اليس���ار و %31م���ن الحريديم ،إنهم يعتق���دون بأن المجتمع
اإلس���رائيلي يصبح أكثر تدينًا باستمرار .ومن بين الحريديم،
قال  %36إن الدولة تصبح أكثر علمانية.

إسرائيل والعالم
هبطت إسرائيل هذا العام ،مقارنة بالعام الماضي ،في  8من
بين المؤشرات الـ  15الدولية التي تم فحصها وقياسها ،بينما
حافظت على موقعها في  7مؤشرات ،وحققت تقدمًا في مؤشر
واحد فقط ،هو مؤش���ر «الحقوق المدنية» الذي تتولى قياسه
منظمة «بيت الحرية» ( ،)Freedom Houseوهي منظمة دولية
غير حكومية مقرها الواليات المتح���دة تدعم وتجري البحوث
حول الديمقراطية والحرية السياس���ية وحقوق اإلنس���ان في
العالم.
في مؤشر السيطرة على الفساد (،)Control of Corruption
الذي يجريه البنك الدولي ،تراجعت إسرائيل بصورة حادة عما
كان���ت عليه في العام الماضي ،ليكون تدريجها في هذا العام
هو األدنى منذ العام .2013
وفي كل ما يتصل بالمش���اركة السياسية ،طبقًا لمؤشر مجلة
«إيكونوميست» ،ال تزال إسرائيل تتقدم على الكثير من الدول
الديمقراطي���ة القوية وتحتل المرتبة الثانية على المس���توى
الدولي.
أما في مؤشر أداء الحكومة الذي تنظمه مجلة «إيكونوميست»،
والذي يفحص مس���توى األداء الديمقراطي ومس���توى نجاعة
المؤسس���ات الحكومية ،فال تزال إس���رائيل تحتفظ بمرتبتها
( )32من أصل  167دولة يش���ملها المؤشر وتحتل المرتبة 23
بين دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (.)OECD
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نــحــو انــتــخــابــات الــكــنــيــســت يــوم  2آذار

ضغوط على القائمة المنبثقة عن
حركة «كاخ» اإلرهابية لالنسحاب
من المنافسة منعًا لحرق األصوات
*استطالعات الرأي العام تقع
مجددا في مطبات انتخابات
نيسان وأيلول العام الماضي*
أظهرت اس���تطالعات الرأي العام األخيرة ،بالرغم مما
يب���دو فيها م���ن مواطن خلل عديدة ،كم���ا جرى في كل
واحدة من جولتي االنتخابات في العام الماضي ،أنه على
الرغم من اإلعالن نهائي���ا عن تقديم ثالث لوائح اتهام
بالفس���اد ضد رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين
نتنياه���و ،إال أن نتيجة الليكود في اس���تطالعات الرأي
لم تتغير بالمعدل ،وال حتى المعسكر المباشر لليكود.
وتجمع اس���تطالعات الرأي العام هذه على أن تحالف
«أزرق أبيض» س���يتفوق على الليكود م���ن مقعد واحد
وحتى  3مقاعد ،بحصوله على ما بين  32إلى  35مقعدا،
ولكن قس���ما من هذه الزيادة يأتي على حساب تحالف
حزبي العمل وميرتس ،كما أن القائمة المشتركة متوقع
لها أن تزيد قوتها بمعقد أو اثنين.
ولكن ف���ي المجمل الع���ام فإن التوازن ال���ذي أفرزته
انتخاب���ات أيلول ،س���يبقى على حاله ف���ي االنتخابات
المقبل���ة ،ولربم���ا إضافة مقع���د أو اثني���ن للكتل التي
تع���ارض الليك���ود وحلفائ���ه ،في حين س���يبقى حزب
«إس���رائيل بيتنا» ه���و بيض���ة القبان المقررة بش���أن
الحكومة المقبلة.
وف���ي هذه االس���تطالعات خلل متك���رر ،كما جرى في
نيس���ان وأيلول من العام الماض���ي ،إذ يجري االنتقاص
من قوة كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم ،شاس
لليهود الشرقيين ،ويهدوت هتوراة لليهود الغربيين
االش���كناز .ففي نيسان توقعت اس���تطالعات الرأي أن
تنخفض القوة المجتمع���ة للكتلتين من  13مقعدا في
انتخاب���ات  2015إلى  11مقعدا وحتى أقل ،بينما حصلت
الكتلتان في انتخابات نيس���ان على  16مقعدا ،بتقاسم
متس���او بين الكتلتي���ن ،والعدد الكل���ي حافظت عليه
الكتلت���ان ف���ي انتخابات أيلول ،إذ حصلت ش���اس على
 9مقاع���د ،مقابل  7مقاعد ليه���دوت هتوراة ،ولكن في
الحسابات االنتخابية ،فإن األخيرة فقدت المقعد الثامن
بس���بب  68صوتا ،ما يعني أن قوته���ا االنتخابية أقرب
إلى  8مقاعد.
أما االس���تطالعات األخيرة فقد خفضت قوة الكتلتين
إل���ى  13مقع���دا ،وه���ذا يؤكد ّ
م���رة أخرى على فش���ل
اس���تطالعات الرأي في تقدير وزن جمه���ور الحريديم،
ويضاف إليهم عش���رات اآلالف من اليهود الش���رقيين
من الش���رائح الفقيرة والضعيفة ،الذي���ن لجأوا مجددا
إلى قائمة ش���اس ،بعد حل حزب «كلنا» بزعامة موشيه
كحلون ،وزير المالية الذي قرر اعتزال السياس���ة .وأيضا
بعد انخراط الشرقية أورلي ليفي -أبكسيس في القائمة
التحالفية لحزبي العمل وميرتس.
والخلل اآلخر ،هو أن اس���تطالعات الرأي منحت مجددا
قائمة «عوتس���ما يهوديت» (ق���وة يهودية) المنبثقة
عن حرك���ة «كاخ» اإلرهابية المحظورة 4 ،مقاعد ،بمعنى
اجتيازها لنسبة الحسم .وهذه التقديرات كانت أيضا
في انتخابات أيلول ،إذ كانت غالبية اس���تطالعات الرأي
تمنح هذه القائمة المتطرفة  4مقاعد ،وحتى  5مقاعد.
ولكن في نهاية المطاف حصلت القائمة على  83ألف
صوت ،بينما اجتياز نس���بة الحسم يتطلب أكثر بقليل
من  144ألف صوت .ونش���ير أيضا إلى أن هذا الخلل كان
أيضا في انتخابات نيسان ،إذ منحت استطالعات الرأي
 4إلى  5مقاعد لقائمة «زهوت» برئاسة موشيه فيغلين،
إال أن القائم���ة حصلت على  118ألف صوت ،أقل بحوالي
 22ألف صوت ،مما احتاجه اجتياز نس���بة الحسم .وهذا
يعن���ي أن هذه المقاعد األربعة ،التي يتم احتس���ابها
في اس���تطالعات ال���رأي لصالح «عوتس���ما يهوديت»،
س���تعيد ترتيب المقاعد من جديد ،وحينما نتكلم عن
 120مقعدا في الكنيس���ت ،فإن كل مقعد من ش���أنه أن
يكون حاسما.

الضغوط على بن غفير
بموازاة ما تتنبأ به استطالعات الرأي العام لـ»عوتسما
يهوديت» ،ش���رع رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو
في ممارس���ة الضغوط على هذه القائمة لالنسحاب من
المنافس���ة االنتخابية ،كي ال تحرق مقعدين وربما أكثر
من أصوات معسكر اليمين االستيطاني ،كما حصل في
انتخابات أيلول.
وكان نتنياه���و ق���د م���ارس ضغوط���ا عل���ى أح���زاب
المستوطنين الثالثة لضم «عوتسما يهوديت» لهم ،إال
أن رئيس حزب «اليمي���ن الجديد» نفتالي بينيت رفض
هذا التحالف.
من الس���ابق ألوانه حسم مصير هذه الضغوط ،فحتى
اآلن يصر زعيم «عوتس���ما يهودي���ت» ،إيتمار بن غفير،
على عدم االنس���حاب من المنافس���ة .وهاجم نتنياهو
بالق���ول إنه لو تنح���ى نتنياهو جانب���ا ،لقامت حكومة
يمينية.
والمعضل���ة الماثلة أمام نتنياه���و هو أنه ليس لديه
ما يعد به بن غفير و»عوتس���ما يهوديت» ،مثل منصب
وزاري ،ألن األح���زاب األخ���رى س���ترفض ض���م بن غفير
للحكوم���ة ،ولذا فإن الحدي���ث في األجواء السياس���ية
اإلس���رائيلية هو ضمان تس���ديد ديون ه���ذه القائمة.
وبحس���ب تقارير في وسائل إعالم تابعة للمستوطنين،
ف���إن «عوتس���ما يهوديت» قد تحس���م أمر المش���اركة
أو االنس���حاب في األيام المقبلة .ولكن حس���ب تجارب
س���ابقة ،ف���إن القط���اع األكبر م���ن مصوتي «عوتس���ما
يهوديت» هم من األوساط األشد تطرفا ،وقد ال ترى في
قائمة أحزاب المس���توطنين عنوانا له���ا ،ولذا فإن هذا
الجمهور ق���د يختار عدم التوجه إلى صناديق االقتراع،
في حال انسحاب قائمته من المنافسة.
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*قلة القوائم االنتخابية تدل على إرهاق المبادرين نظرًا لما تتطلبه االنتخابات من مبالغ مالية كبيرة *أزمة حادة تعصف بالتيار الديني
الصهيوني ونتنياهو حاول استغاللها تحت غطاء عدم حرق األصوات *البرامج السياسية ستكون األكثر غيابًا من ذي قبل *
*ألول ّ
مرة قائمة واحدة فقط تخوض االنتخابات في المجتمع العربي*
كتب برهوم جرايسي:
اس���تقبلت لجن���ة االنتخاب���ات المركزية اإلس���رائيلية في
األسبوع الماضي  30قائمة مرش���حين لالنتخابات البرلمانية
التي س���تجري يوم الثاني من آذار المقبل ،وهو عدد القوائم
األدنى منذ س���نين طويلة ،إن لم يك���ن األدنى خالل  7عقود،
وهذا يدل على حالة إرهاق ،وبالذات «تعب مالي» ،بسبب ثالث
جوالت انتخابية خالل  11ش���هرا .إال أن  8قوائم فقط مرشحة
للفوز بمقاعد في الكنيس���ت ،ومنها ما هي مرشحة لالنفصال
لكتل برلمانية بعد اجتياز االنتخابات.
وقد اشتد الحراك بين األحزاب في األيام األخيرة قبل موعد
تقدي���م االنتخابات ،إذ رضخ رئيس حزب العمل عمير بيرتس،
للضغوط الكبيرة التي مورست عليه ،بهدف التحالف مع حزب
ميرتس ،إذ كان يرفضه على مدى أشهر طويلة ،ومن شأن هذا
التحالف أن يس���جل نتائج إيجابية له في معاقل ما يس���مى
«اليسار الصهيوني» ،وحتى رفع نسبة التصويت بينها.
ف���ي المقابل ،ف���إن األزمة احتدم���ت داخل التي���ار الديني
الصهيوني ،المتطرف سياس���يا والمتزم���ت دينيا ،إذ أن هذا
التيار ش���هد حرق أصوات ضخمة في انتخابات نيسان العام
الماضي ،بما عادل حوالي  7مقاعد ،وفي انتخابات أيلول العام
الماض���ي ،حرق ما يع���ادل أكثر من مقعدي���ن ،كانت لقائمة
«عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) ،المنبثقة عن حركة «كاخ»
اإلرهابية المحظورة إس���رائيليا ،وف���ي دول كثيرة في العالم.
ولك���ن ه���ذه األزمة انتهت بخ���وض االنتخابات بذات ش���كل
خوضه���ا في أيلول ،وعكس���ت عمق األزم���ة الفكرية في هذا
التيار الديني الصهيوني ،وهو ما سنأتي عليه.
ّ
وللمرة األولى منذ س���بعة عقود ،ف���إن قائمة واحدة وحيدة
ستخوض االنتخابات في المجتمع العربي ،القائمة المشتركة،
بع���د أن امتنع مبادرون س���ابقون لخ���وض االنتخابات بقوائم
صغيرة ال تعبر نسبة الحسم .كما أن الدالئل تشير إلى «تعب»
األح���زاب الصهيونية من محاولة اختراق الش���ارع العربي ،لذا
ف���إن الفرص تتزايد أمام «المش���تركة» ،خاصة وأن تش���كيل
القائمة ّ
مر بهدوء غير مسبوق.

غياب القضية الفلسطينية
العن���وان اآلخر األبرز له���ذه الحملة االنتخابي���ة هو غياب
متوقع للبرامج السياسية لحل القضية الفلسطينية ،وسيكون
الصوت مرتفعا جدا ألحزاب اليمين االس���تيطاني ،خاصة في
مجال الض���م ،مع تركيز على منطقة غور األردن ،وهذا موضوع
س���يكون موضع تحد بين األحزاب ،وبال���ذات تحد من الليكود
وحلفائ���ه ،لقائمة «كحول لفان» ،التي يكرر قادتها وأعضاؤها
برنامجهم الذي يتضمن ضم الكتل االس���تيطانية ،في الحل
النهائي ،بما فيها منطقة غور األردن وشمال البحر الميت.
وف���ي المقابل ،ف���إن الصوت البديل س���يكون خافتا ،وحتى
أنه قد يختفي كلي���ا ،في أعقاب التحالف بي���ن حزبي العمل
وميرت���س ،فحزب العمل بقيادة عمي���ر بيرتس ّ
غيب البرنامج
السياس���ي كليا في انتخاب���ات أيلول ،تماش���يا مع توجهات
حليفته المنش���قة عن حزب «إس���رائيل بيتن���ا» أورلي ليفي-
أبكس���يس ،كما أن ميرتس لم تلوح كثيرا بالبرنامج السياسي
في أيلول.
ّ
ّ
وه���ذا الجانب بدأ يلفت نظر الكتاب وصناع الرأي ،حتى قبل
بدء الحملة االنتخابية رس���ميا .فقد نش���ر المحلل االقتصادي
البارز ف���ي صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،س���يفر بلوتس���كر،
مق���اال يحذر فيه حزبي العمل وميرتس م���ن تغييب البرنامج
السياس���ي ،إذ كتب في مقاله« :إن المش���هد السياس���ي في
إس���رائيل يحتاج إلى يسار سياس���ي صهيوني .يحتاج لحزب
يكون في مركز برنامجه السياس���ي الكف���اح للتنفيذ الكامل
التفاقات أوس���لو مع السلطة الفلس���طينية ومخطط كلينتون
ف���ي كان���ون األول  2000للتس���وية التي تتضمن انس���حابا
من المناطق ،باس���تثناء عدد صغير ومتف���ق عليه من الكتل
االستيطانية .في الماضي احتل ميرتس هذه الخانة الهامة،
ولكنه في العقد األخير اس���تبدل ،بالتدريج ،العلم السياسي
بعلم مدني من الحقوق ،العلمانية وتعدد الثقافات».
وتابع «أم���ا العمل فهجر الخطاب السياس���ي لصالح خطاب
االقتص���اد والرف���اه .واآلن يتحد الحزبان ف���ي قائمة تحالفية
واحدة .من أقوال قادته���ا يتبين أنهم يعتزمون أن يميزوها
كيس���ار بالمعن���ى االقتص���ادي للكلم���ة :س���يطالبون بمزيد
م���ن الميزانيات للتعلي���م والصح���ة ،مزيد م���ن الميزانيات
للمخصصات االجتماعية ،مزيد من الميزانيات لتطوير بلدات
المحيط وغيرها».
وش���دد بلوتس���كر على «أن قائمة العمل -ميرتس لن تكون
بديال ذا وزن لليمين وللوسط إذا ما اكتفت برسائل اقتصادية
أو اجتماعية ،وال تقيم حملتها االنتخابية على أساس السعي
للسالم والتسوية مع الفلسطينيين .إذا ما اجتهدت ألن تطلق
باألس���اس هتافات قتالية صاخبة ضد نتنياهو ،فس���يختفي
االختالف الجوه���ري والتفصيلي بينها وبين أزرق أبيض ومن
يري���د اإلطاحة الس���ريعة بنتنياهو فإنه س���يصوت لغانتس
(زعيم «أزرق أبيض»)».

خطوط عامة للقوائم المتنافسة
المش���هد االنتخاب���ي لن يك���ون بعيدا كثيرا عم���ا كان في
انتخابات أيلول الماضي ،والتغييرات محدودة ،أبرزها من حيث
عدد القوائم ،هو التحالف الس���ابق ذكره بين العمل وميرتس
ما قلص عدد القوائم المرشحة للفوز بمقاعد برلمانية.
ف���ي المقابل ،فإن ح���زب الليكود ع���اد تقريبا إل���ى قائمة
مرش���حيه في نيس���ان ،بعد أن فض الش���راكة كليا مع حزب
«كلنا» المنحل ،برئاسة وزير المالية موشيه كحلون ،الذي أعلن
اعتزاله السياس���ة ،ولكنه سيبقى وزيرا للمالية حتى تشكيل
الحكومة المقبلة .وكان الليكود قد اس���توعب النواب األربعة
لحزب «كلنا» ،في انتخابات أيلول ،إال أن هذا التحالف لم يثمر
ش���يئا ،ال بل تراجع تمثيل الليكود من  35مقعدا في نيسان،
إلى  32مقعدا في أيلول ،من أصل قوة إجمالية لليكود و»كلنا»
تساوي  39مقعدا.
ّ
كذل���ك األمر ،فق���د ثب���ت تحال���ف «أزرق أبي���ض» قائمته

االنتخابية ،باستثناء نائب من أصل أثيوبي ،انتقل في اللحظة
األخي���رة قبل تقديم القوائم إلى قائم���ة الليكود ،وحل هناك
ف���ي المقعد ال���ـ  ،20بدال من المقعد ال���ـ  33األخير في قائمة
«أزرق أبيض» ،حس���ب نتائج أيلول الماضي .ولكن هناك ش���ك
في ما إذا هذا االنتقال س���يؤثر بشكل ملموس على قوة «أزرق
أبيض» إذ في القائمة نائبة أخرى من أصول أثيوبية .وحس���ب
التقديرات ،فإن قوة األثيوبيي���ن االنتخابية حوالي  3مقاعد،
وهي موزعة على أحزاب مختلفة.
كذلك ف���إن كتلت���ي المتديني���ن المتزمتي���ن ،الحريديم،
ش���اس لليهود الشرقيين ،ويهدوت هتوراة لليهود الغربيين
األش���كناز ،حافظتا على ذات التركيبة ،منذ انتخابات نيس���ان
وأيلول ،وال جديد لديهما ،كما أن قوتهما تبقى شبه مضمونة،
مع ميل لزيادة ،في حال لم ترتفع نسبة التصويت أكثر.
وكذا األمر بالنس���بة لحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور
ليبرم���ان ،إذ إنه في هذا الحزب الق���رار هو بيد زعيمه الوحيد،
ليبرمان ،ويتعامل مع األش���خاص فيه كأحجار الش���طرنج ،وقد
أبقى قائمته على حالها في الجوالت االنتخابية الثالث.

أزمة أحزاب المستوطنين
وكما ذكر أعاله فإن المعركة التي اس���تمرت حتى الس���اعة
األخي���رة ،قبل إغ�ل�اق باب تقدي���م قوائم المرش���حين للجنة
االنتخابات المركزية ،كانت بين أحزاب المس���توطنين ،ولنقل
بشكل أدق ،األحزاب التي ترتكز على التيار الديني الصهيوني
والمس���توطنين ،وقد عكس���ت األزمة السياسية والفكرية في
هذا المعسكر.
ومحور األزمة األساس هو سعي قادة سياسيين للتخلص من
محور تطرف مرتبط مباش���رة بإرهاب المستوطنين ،والقصد،
حرك���ة «عوتس���ما يهوديت» (ق���وة يهودي���ة) المنبثقة عن
حركة «كاخ» اإلرهابية المحظورة رس���ميا في إس���رائيل ،وفي
دول كثيرة ف���ي العالم ،بينها الوالي���ات المتحدة األميركية.
ولك���ن أنصار هذه الحركة خرجوا أساس���ا من دفيئات األحزاب
الت���ي تلفظهم حالي���ا ،مثل المفدال الذي بات اس���مه «البيت
اليهودي» ،و»هئيحود هليئوم���ي» (االتحاد القومي) وغيرهما
من األحزاب .وعلى مدى عش���رات الس���نين ،وبشكل خاص في
العقود الخمس���ة األخيرة ،بمعنى بعد احت�ل�ال  ،1967ظهرت
الكثير من حركات التطرف االس���تيطانية ،التي أساسها كان
في صفوف حزب المفدال.
وق���د خاضت «عوتس���ما يهوديت» انتخابات نيس���ان ،2019
بتحالف مع حزب���ي «البيت اليهودي» و»االتحاد القومي» ،إال أن
المرشح المضمون من تلك الحركة ،وكان في المقعد الخامس،
ألغت المحكمة العليا ترش���يحه ،بس���بب مواقف���ه العنصرية
الدموي���ة .وف���ي انتخاب���ات أيل���ول  ،2019خاضت «عوتس���ما
يهوديت» االنتخابات بقائمة مستقلة ،بعد قيام تحالف ضمن
«البيت اليهودي» و»االتحاد القومي» ،و»اليمين الجديد» بزعامة

نفتالي بينيت وأييليت ش���اكيد ،واللذين اعترضا بشدة على
ضم «عوتس���ما يهوديت» للتحالف .وهذه المعارضة استمرت
أيضا في األيام األخيرة ،وتش���كل التحال���ف الثالثي من دون
«عوتس���ما يهوديت» ،رغ���م الضغوط الكبيرة التي مارس���ها
بنيامي���ن نتنياه���و على وزير الدف���اع في حكومت���ه نفتالي
بينيت .والهدف المعلن لنتنياه���و أنه ال يريد حرق مزيد من
أصوات معسكر اليمين االستيطاني ،ألن «عوتسما يهوديت»
حرقت في انتخابات أيلول حوالي  83ألف صوت ،وهذا يعادل
أكثر من مقعدين.
ولكن م���ن ناحية أخ���رى ،لنتنياهو مصلحة أخ���رى من ضم
«عوتس���ما يهوديت» للتحالف ،ألنه من المفترض أن ضم هذه
الحركة المتطرفة الشرسة س���تبعد أوساطا من التيار الديني
الصهيوني ع���ن هذا التحال���ف ،وعلى األغلب س���تلجأ لحزب
الليك���ود ،الذي في كتلته البرلماني���ة ،بعد انتخابات أيلول8 ،
ن���واب من هذا التيار ،من أصل  32نواب الكتلة .وفي انتخابات
نيس���ان ،كان عددهم في الليك���ود  10نواب من أصل  35نائبا.
وه���ذا ما أدركه بينيت ،حتى أنه ق���ال لنتنياهو إنه إذا يرغب
بتمثيل ايتمار بن غفير ،رئيس «عوتسما يهوديت» ،فليضمه
إلى الليكود.
وف���ي اليوم التالي لتقديم قوائ���م االنتخابات ،بدأ نتنياهو
يمارس ضغوطا على بن غفير وحزبه لالنسحاب من االنتخابات،
إال أن األخير رفض ،ولكن احتمال االنس���حاب يبقى واردا ،حتى
اللحظة األخيرة قبل يوم االنتخابات ،وهذا سيكون مقابل ثمن
ما.

تحالف الالمفر
التحال���ف بين حزب���ي العم���ل وميرت���س كان بمثابة خيار
الالمفر ،كي ال يغرقا في المعركة الجتياز نس���بة الحسم .وقد
كان التحال���ف مع العمل ،رغبة ميرتس من���ذ انتخابات أيلول،
ولك���ن رئيس حزب العمل عمير بيرتس انقلب على وعده ،قبل
انتخابه رئيس���ا للحزب ،ورفض التحالف م���ع ميرتس ،واختار
التحالف مع المنش���قة عن حزب «إسرائيل بيتنا» أورلي ليفي،
ابنة وزير الخارجية األس���بق دافيد ليفي ،ما اضفى على قائمة
العمل طابع اليهودية الشرقية.
إال أن���ه في األيام األخيرة قب���ل تقديم القوائم في منتصف
الشهر الجاري كانون الثاني  ،2019تكثفت الضغوط على عمير
بيرت���س ،من جه���ات مختلفة ،وبضمنها ق���ادة تحالف «أزرق
أبيض» ،منعا ألي مخاطرة تقود إلى حرق أصوات.
فق���د أوضحت انتخاب���ات أيلول للحزبي���ن ،العمل وميرتس،
أنهم���ا في طريقهما للزوال عن الخارطة السياس���ية ،إذ أنهما
لم يع���ودا عنوانا للش���عارات التي رفعها الحزب���ان على مدى
الس���نين .كما أن األداء المتلعثم باستمرار لحزب العمل طيلة
الوقت ،أدى إلى فقدانه جماهيريته .فالفرصة التاريخية التي
حصل عليها العمل في العام  ،2015لوضعه مجددا على مس���ار

صــدر عــــن
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الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

الحزب الثاني ،لم يستثمرها ،بل استمر متواطئا مع سياسات
اليمين ،وغائبا ميدانيا كليا في معارضته لسياسات حكومات
نتنياهو .وبذل���ك هبط تمثيله في انتخابات نيس���ان ،من 19
مقعدا له في العام  2015إلى  6مقاعد في نيسان .2019
وق���د أدى تحالف ميرتس مع ح���زب العمل إلى فض تحالفه
الذي كان قائما في أيلول ،إذ أخرج ميرتس من القائمة النائبة
س���تاف ش���افير ،التي انش���قت عن حزبها العمل في الصيف
الماض���ي ،احتجاجا على ع���دم التحالف مع ميرتس ،وبس���بب
التحالف م���ع أورلي ليفي .ولكن بع���د التحالف مع العمل ،من
ناحية ميرتس ف���إن الفائدة االنتخابية لش���افير قد انتهت،
وهي أيضا كانت فائدة هامشية.
أما بالنسبة لحزب إيهود باراك« ،إسرائيل ديمقراطية» ،فقد
اختفى عن الس���احة بالس���رعة التي ظهر فيه���ا ،بما في ذلك
تحالفه مع ميرتس ،إذ أن مرش���حه ف���ي القائمة نائب رئيس
أركان الجي���ش الس���ابق يائير غوالن ،انتس���ب لميرتس ،وهو
مرش���ح في القائمة التحالفية الجديدة مع العمل في المقعد
السابع ،وهو مقعد مضمون .وكان غوالن أظهر مواقف سياسية
قريبة لبرامج وتوجه���ات ميرتس ،خالل حملة انتخابات أيلول
وبعدها.

قائمة عربية واحدة

ألول ّ
م���رة من���ذ أول انتخابات إس���رائيلية في الع���ام ،1949
س���تخوض االنتخاب���ات قائم���ة واح���دة ،ركيزته���ا المجتمع
الفلس���طيني في الداخل ،وه���ي القائمة المش���تركة ،إذ أنه
اختف���ت ف���ي ه���ذه االنتخابات مب���ادرات ألش���خاص لخوض
االنتخابات بقوائم مس���تقلة ،ال أمل لها باجتياز نسبة الحسم،
وال حتى االقتراب منها ،كما حصل في انتخابات أيلول الماضي،
إذ حرقت قائمتان أكثر بقليل من  8آالف صوت ،كان من شأنها
أن تدفع لألمام نحو تحقيق مقعد إضافي للقائمة المشتركة،
س���وية مع الفائض الذي حققته القائمة في انتخابات أيلول،
قرابة  4آالف صوت.
ومن المفترض أن يقود هذا إلى هدوء انتخابي في الش���ارع
العربي ،خاص���ة وأن األحزاب الصهيونية عرف���ت أنه ال مجال
لمنافس���ة القائمة المشتركة في ميدانها ،وستكون المعركة
األساس���ية للقائمة المش���تركة هي الحفاظ على انجاز أيلول،
والسعي لرفع نس���بة التصويت بين العرب ،التي ارتفعت من
 %50في نيس���ان ،إلى  %60في أيلول ،رغ���م أنه في انتخابات
العام  2015كانت .%62
ومن ش���أن رفع نس���بة التصوي���ت بين العرب زي���ادة القوة
البرلمانية ،والمساهمة في إعادة تركيبة الخارطة البرلمانية،
خاص���ة وأن نس���ب التصويت في أوس���اط اليمي���ن واليمين
االس���تيطاني والمتديني���ن تصل عادة إلى أقص���ى ما يمكن
الوصول إليه ،بنسبة تصويت تتراوح ما بين  %82وحتى ،%92
واألعلى هي لدى الحريديم.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
55ر 4مليون سائح في العام 2019
سجلت السياحة إلى إسرائيل في العام الماضي 2019
ذروة غير مس���بوقة ،إذ بلغ عدد السياح اإلجمالي 55ر4
مليون س���ائح ،وهي زيادة رابعة على التوالي منذ العام
 .2016وهذه زيادة بنس���بة تقارب  %11عن عدد السياح
في العام قبل الماضي  .2018ورغم ذلك ،فإن عدد ليالي
المبيت في الفنادق لم يرتفع بذات النس���بة بل بنسبة
3ر %2فقط ،ما يش���ير إلى أن الس���ياح باتوا يختصرون
عدد أيام اإلقامة ،واالنتقال إلى دول أخرى في المنطقة.
وكانت إس���رائيل قد تخطت ألول مرة حاجز  4ماليين
س���ائح في العام  ،2010وبعد ذلك تراجعت الس���ياحة،
تارة بس���بب األوضاع في الش���رق األوسط ،وتارة بسبب
حروب إس���رائيل على قطاع غزة .فف���ي العام  ،2016بلغ
عدد الس���ياح اإلجمالي 89ر 2مليون س���ائح ،وارتفع في
الع���ام التالي  2017إلى 6ر 3مليون س���ائح ،وفي العام
 ،2018قبل الماضي ،تخطى الع���دد مجددا حاجز أربعة
ماليين ،وبلغ 1ر 4مليون سائح ،ليسجل هذا العام الذروة
غير مسبوقة55 ،ر 4مليون سائح.
وحسب تقرير وزارة السياحة ،فإن عدد ليالي المبيت
ارتفع بنس���بة 3ر %2مقارنة مع العام  ،2018إذ بلغ عدد
الليالي 8ر 25مليون ليلة ،مقاب���ل 2ر 25مليون ليلة في
الع���ام  ،2018و2ر 24مليون ليلة في  ،2017وحوالي 1ر22
مليون ليلة في العام .2016
ويق���ول التقري���ر إن عدد ليال���ي المبيت للس���ياحة
الداخلية بلغ 7ر 13مليون ليلة ،مقابل 6ر 13مليون ليلة
العام الماضي ،في حين أن عدد ليالي مبيت السياح من
الخ���ارج ،ارتفع من 6ر 11مليون ليلة في العام  ،2018إلى
1ر 12مليون ليلة في العام الماضي .2019
وحس���ب تقديرات وزارة الس���ياحة ،فإن معدل صرف
الس���ائح يصل إلى حوال���ي  1400دوالر ،وهو مبلغ ليس
كبيرا ،قياس���ا بمس���توى األس���عار الس���ياحية ،وكلفة
المعيشة .ولوحظ أن الصين وإيطاليا سجلتا أعلى نسبة
ارتفاع بعدد السياح منهم إلى إسرائيل.
واستنادًا إلى تقرير وزارة السياحة ،فهذه هي الدول
العش���ر األكبر من حيث عدد السياح :الواليات المتحدة
األميركية -حوالي  890ألف س���ائح ،زيادة بنس���بة ،%7
فرنسا 338 -ألف سائح ،زيادة بنسبة  ،%7روسيا296 -
ألف سائح ،زيادة بنس���بة  ،%1ألمانيا 269 -ألف سائح،
زيادة بنس���بة  ،%11المملكة المتح���دة -قرابة  219ألف
س���ائح ،زيادة بنس���بة  ،%8إيطاليا -حوال���ي  169ألف
س���ائح ،زيادة بنس���بة  ،%30بولندا -أكثر من  145ألف
س���ائح ،زيادة بنس���بة  ،%3أما الصي���ن ،التي حلت في
المكان الثامن ،فس���جلت زيادة بنس���بة  ،%51وبلغ عدد
الس���ياح منها أقل بقليل من  145ألف سائح .وقد سجل
عدد السياح من أوكرانيا زيادة بنسبة  %2وبلغ عددهم
اإلجمال���ي أقل من  126ألف س���ائح ،والدولة العاش���رة،
كانت رومانيا ،التي وصل منها أكثر من  115ألف سائح،
زيادة بنسبة .%14

تراجع مبيعات السيارات للعام الثالث على التوالي
تراجع حجم مبيعات الس���يارات الجدي���دة في العام
الماضي  2019بنس���بة 1ر %5مقارنة م���ع مبيعات العام
 ،2018وه���و تراجع للس���نة الثالثة عل���ى التوالي ،بعد
مبيعات العام  ،2016التي س���جلت ذروة غير مس���بوقة،
وتجاوز فيها عدد السيارات الجديدة  300ألف سيارة.
وبحس���ب تقرير اتحاد وكالء ش���ركات السيارات ،فإن
عدد الس���يارات الجديدة التي تسلمها المستهلكون،
المس  254ألف سيارة ،مقابل حوالي 5ر 267ألف سيارة
في الع���ام  ،2018أي تراجع بنس���بة 1ر .%5في حين أن
عدد الس���يارات التي بيعت في العام  ،2017كان حوالي
5ر 281ألف سيارة ،بينما عدد السيارات في العام ،2016
وكما ذك���ر ،بلغ  300ألف س���يارة .وكان مس���توى بيع
السيارات في العام  2019مطابقا تقريبا للبيع في العام
 ،2015أي حوالي  254ألف س���يارة ،والذي في حينه كان
ذروة جديدة لتلك المرحلة.
ووف���ق محللين ،ف���إن التراجع الحاصل في الس���نوات
الثالث األخيرة يعود إلى سلس���لة عوامل ،أبرزها تزايد
القي���ود من البنوك عل���ى قروض الس���يارات الجديدة،
تجاوب���ا مع توجه���ات البن���ك المركزي ،ال���ذي عبر عن
قلق���ه من حجم دي���ون العائالت المتعاظمة ،وبش���كل
خاص بس���بب القروض التي تحصل عليه���ا العائالت.
وق���د وصلت الق���روض إلى حد ضم���ان  %100من كلفة
السيارات ،ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة،
خاصة ذات المحركات الصغيرة ،واالقتصادية في حرق
الوقود ،ما يقلل من مصروف الس���يارات على مس���توى
الوقود وأيضا الصيانة.
وعلى صعيد الس���يارات األكثر مبيع���ا ،فقد واصلت
ش���ركة يونداي احت�ل�ال المرتبة األول���ى ،منذ ما يزيد
عن  5سنوات ،وباعت في العام الماضي  40286سيارة،
وهذه زيادة بنسبة 8ر ،%4أما شركة تويوتا ،التي حلت
ف���ي المرتبة الثانية ألول مرة ،فقد س���جلت مبيعاتها
ارتفاع���ا حادا بنس���بة  ،%32إذ باعت م���ا يالمس 9ر35
ألف س���يارة ،من بينها أكثر من  14ألف سيارة من طراز
كوروال.
وهبطت ش���ركة كايا من المرتبة الثانية إلى الثالثة،
بعد سنوات سابقة كانت في المرتبة األولى ،وقد باعت
ما يالمس  32ألف س���يارة ،أقل بنس���بة  %10عن العام
 .2018وباعت شركة سكودا 9ر 17ألف سيارة ،أيضا أقل
بنسبة  ،%10في حين سجلت شركة ميتسوبيشي زيادة
في مبيعاتها بنس���بة 7ر %10عن العام  ،2018إذ باعت
3ر 14ألف سيارة ،وحلت في المرتبة الخامسة.
وحلت س���وزوكي في المرتبة السادس���ة ،وباعت أكثر
من 4ر 12ألف سيارة ،بينما سجلت شركة نيسان هبوطا
حادا بنس���بة  ،%29وباعت  11ألف س���يارة .كما تراجعت
مبيعات مازدا بنس���بة 5ر ،%18وباعت 8ر 10ألف سيارة.
أما سيات فقد باعت 1ر 9ألف سيارة .وحلت في المرتبة
العاشرة ش���ركة رينو التي باعت  9آالف سيارة ،مسجلة
تراجعا بنسبة فاقت .%20

إعـــداد :برهوم جرايسي

 :2019التضخم 6ر %0وعجز الموازنة 7ر %3وجباية الضرائب أقل بـ 5ر!%2
*مؤشرات تدل على أزمة اقتصادية متنامية ،فالتضخم يعكس تباطؤا في السوق *التضخم بالنسبة للفقراء أعلى بكثير بفعل ارتفاع
أسعار المواد الغذائية *العجز في الموازنة العامة ينذر بسلسلة ضربات اقتصادية ورفع ضرائب تقع على عاتق الشرائح الوسطى والفقيرة*
سجل التضخم المالي في العام الماضي  2019ارتفاعا بنسبة
6ر ،%0بعد أن اس���تقر التضخم في الش���هر األخير من العام
الماضي على ذات مس���توى التضخم في شهر تشرين الثاني،
بمعنى أن التضخم في كان���ون األول كان صفرًا بالمئة .وبهذا
يكون التضخم للس���نة السادس���ة على التوالي م���ا دون الحد
األدنى للتضخ���م %1 -إلى  ،%3بموجب هدف بنك إس���رائيل
المرك���زي ،وه���ذا يدل على حال���ة تباطؤ في األس���واق .إال أنه
مقابل التضخم االجمالي الطفيف ،فإن أسعار المواد الغذائية
األساس���ية ارتفعت تقريبا بخمس���ة أضعافه ،ما يعني زيادة
العبء على العائالت الفقيرة.
وفي المقابل ،س����جل العجز في الموازنة العامة ارتفاعا بنسبة
7ر ،%3ب����دال من الس����قف المحدد له9 -ر ،%2وهذا س����يقود إلى
ضربات اقتصادية في ميزانيتي العامين الحالي والمقبل .بينما
جباية الضرائب كانت أقل من السقف المحدد ،بحوالي 5ر.%2
وقالت مكتب اإلحصاء المركزي ف���ي تقريره الدوري الصادر
في منتصف الش���هر الجاري ،إن التضخم في الش���هر األخير
تأث���ر من تقلبات موس���مية في األس���عار ،ولذا ف���إن التضخم
س���جل صفرًا بالمئة ،إذ برز تراجع موسمي ألسعار الخضراوات
والفواكه والملبوس���ات .ويعد تضخم العام  2019بنسبة 6ر%0
أق���ل من التضخم الحاص���ل في العام قبل الماض���ي  ،2018إذ
كان بنس���بة 8ر ،%0وفي العام  2017بنسبة 4ر .%0في حين أن
التضخم تراجع في العام  2016بنس���بة 2ر ،%0وفي العام 2015
بنسبة  ،%1وفي العام  2014بنسبة 2ر.%0
إال أن هذا التضخم المنخفض ال يعكس واقع الحال بالنسبة
للمواد الغذائي���ة ،وحينما يجري الحديث عن المواد الغذائية،
ف���إن هذا مرتبط بواقع ارتفاع كلفة المعيش���ة على الش���رائح
الفقي���رة ،التي يصل لديها الص���رف على الغذاء بما بين %20
وحتى  %30من مدخولها الشهري الشحيح ،مقابل حوالي %5
عند الشرائح الغنية والميسورة.

وقال مس���ح اقتصادي ،أجرته شركة ستورنكيست ،وعرضته
صحيفة «كالكاليس���ت» ،إن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت
ف���ي العام الماضي  2019بنس���بة 5ر ،%2وبل���غ حجم المبيعات
3ر 47مليار ش���يكل5( ،ر 13مليار دوالر ،حس���ب معدل الصرف
في العام الماضي5 ،ر 3شيكل للدوالر) .إال أن هذا االرتفاع في
المبيعات يدل على تراجع في البيع الفعلي ،حس���ب المس���ح،
ألن���ه من أص���ل 5ر %2ارتفاع المبيعات ،ف���إن 2ر %1هي بفعل
ارتفاع األس���عار ،ما يعني أن حجم مبيع���ات المواد الغذائية
ارتفع بنسبة 3ر %1فقط ،في حين أن نسبة التكاثر السكاني،
حسب التقرير ،هي 2ر.%2
ويقول التقرير إنه عند الدخول إلى تفاصيل دقيقة ألصناف
الم���واد الغذائية ومس���تلزمات البيت ،س���نجد أن بيع المواد
الغذائية وحدها ،ارتفع بحوالي 1ر ،%1أي نصف نسبة التكاثر
السكاني ،وهذا ُيعد تراجعا في المبيعات .وهذا ما يؤكد على
أن نس���ب التضخ���م المالي المعلنة ،تبقى بعي���دة عن ارتفاع
األسعار االستهالكية األساسية للحياة اليومية للمستهلك.
وكان الع���ام  2019قد ش���هد موجة أخرى من ارتفاع أس���عار
المواد الغذائية األساس���ية ،خاصة في النصف األول من العام
الماضي .وتراوح ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية األساسية
ما بين  %3إلى  ،%5في حين توقفت كبرى شركات التسوق عن
غالبية حمالت التخفيضات التي برزت في السنوات األخيرة.
إلى ذلك ،ق���ال تقرير ظهر في منتصف الع���ام الماضي إن
أسعار الفواكه الطازجة س���جلت منذ صيف العام  2011وحتى
الع���ام  ،2019ارتفاعا بمعدل  ،%70عل���ى الرغم من أن إجمالي
التضخم المالي في الس���نوات الثماني الماضية ارتفع بنسبة
3ر .%6ويتبي���ن م���ن التقرير أن كلفة إنت���اج الفواكه ،بمعنى
كلف���ة العمل في كافة مراحله ،حتى وصوله إلى المس���تهلك،
ارتفعت بنس���بة  ،%20ما يعني أن هذا الفرق في الغالء يعود
إلى تسجيل أرباح للمنتجين والمسوقين.

ويقول المزارعون إنه ليس���ت لهم عالقة بهذه األسعار التي
تصل المستهلك ،فعلى سبيل المثال ،بيع كيلو المشمش في
الحقول للمس���وقين الكبار في الموسم الماضي ،بما بين  6إلى
 11شيكل ،وبعد خصم المصاريف يبقى للمزارع ما بين  3إلى 5
شواكل ،بينما يباع للمستهلك ،بمعدل  24شيكل للكيلو ،علما
أن���ه ال توجد ضريبة قيمة مضافة عل���ى الخضراوات والفواكه.
وهذا نموذج لباقي المنتوجات الزراعية.

تجميد الفائدة البنكية
وعلى الرغم م���ن التضخم المالي المنخفض ،وس���عر صرف
الدوالر المتدني ،فقد قرر بنك إس���رائيل المركزي اإلبقاء على
س���عر الفائدة البنكية األساس���ية 25ر ،%0في ش���هر ش���باط
المقبل ،وهي نسبة الفائدة القائمة منذ شهر تشرين الثاني
 ،2018وهذا على الرغم من وتيرة التضخم المنخفضة ،وارتفاع
قيمة الشيكل أمام الدوالر.
وكانت توقعات س���ابقة قد أش���ارت إلى احتمال أن يخفض
البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستوى 1ر ،%0وهو المستوى
الذي كانت عليه لمدة  45ش���هرا ،ابتداء من شباط  2015وحتى
تشرين الثاني .2018
ويش���ار إلى أن هذه تبقى الفائدة األساس���ية التي يتعامل
فيها بنك إس���رائيل مع البنوك التجارية ،في حين أن الفائدة
على الديون والسحب الزائد للمواطنين ،تتراوح ما بين  %5إلى
 ،%11ونجد فائدة أق���ل من الحد األدنى وأعلى من الحد األعلى،
وهذا بحسب المنافسة ،ووضعية الزبون المالية.

ارتفاع العجز وتراجع الضرائب
في سياق متصل ،أعلنت وزارة المالية أن العجز في الموازنة
العام���ة بلغ مع نهاية الع���ام الماضي نس���بة 7ر ،%3بدال من
الس���قف الذي حددته ميزانية  ،2019وه���و 9ر ،%2بمعنى بدال

من عجز مخطط بقيمة  40مليار ش���يكل (42ر 11مليار دوالر) بلغ
العجز  52مليار شيكل ،وهو ما يعادل 86ر 14مليار دوالر.
وارتفاع العجز س���يؤدي إلى ارتفاع نس���بة الدين العام من
حج���م الناتج العام ،إذ أن هذه النس���بة بلغت أدنى مس���توى
لها م���ع نهاية العام  ،2018وه���ي  ،%61إال أن خبراء االقتصاد
يتوقع���ون في هذه النقطة العينية أن ال ترتفع نس���بة الدين
العام بقيمة الش���يكل من حج���م الناتج العام كثيرا ،بس���بب
ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر.
وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي ،أمير يارون ،في وقت
س���ابق ،من أن العجز في الموازنة العام���ة قد يصل مع نهاية
الع���ام الجديد  2020إلى نس���بة 5ر %4ما لم تتخ���ذ الحكومة
إجراءات اقتصادية حازمة ،لمنع اس���تفحال العجز ،وتعويض
العجز الحاصل في العام الماضي بقيمة  12مليار دوالر.
ويطالب بنك إس���رائيل بزيادة الضرائ���ب ،وإعادة النظار في
بنود الميزانية .إال أنه بسبب عدم قيام حكومة جديدة ثابتة،
منذ انتخابات نيس���ان وأيل���ول ،فإنه ليس م���ن حق الحكومة
االنتقالية اتخاذ تدابير جدية ،كما أنها لن تكون معنية بذلك،
وهي تتنقل من انتخابات إلى أخرى ،ولكن حس���ب التقديرات،
ف���إن كل حكومة جديدة ستتش���كل س���تتخذ ق���رارات لرفع
الضرائب ،وإلغاء إعفاءات جمركية ،وس���تكون أولى الخطوات،
رفع ضريبة القيمة المضافة من  %17حاليا إلى .%18
وفي هذا الس���ياق ،فإنه للعام الثاني على التوالي ،لم تحقق
خزين���ة الضرائب فائضا كبيرا ،كما كانت الحال من العام 2014
وحتى الع���ام  ،2017الت���ي ارتفعت فيها عائ���دات الضرائب
بنسبة ملموسة ،أكثر من السقف المحدد لها .وفي العام 2018
ت���م تحقيق الهدف ،مع زيادة طفيفة جدا ،في حين في ،2019
وحسب التقارير األولية ،فإن جباية الضرائب كانت أقل بنحو 9
مليارات ش���يكل (57ر 2مليار دوالر) ،ما يعني أقل بنسبة 5ر%2
عن الهدف الضريبي للعام الماضي.

سنوات حكم نتنياهو :فساد وخوف وأجواء إرهاب وعدم استقامة!
*نهج نتنياهو هزم دائرة مراقب الدولة والجهاز القضائي وسلطة خدمات الدولة .كما تم هزم المسؤولين الحكوميين ،الذين تركتهم الحملة
االنتخابية لحكومة نتنياهو في حين أن وزراء ذوي مصالح خاصة مختلفة ،ينجحون في إخضاع وزاراتهم وتحويلها إلى أجهزة لخدمتهم*
بقلم :ميراف أرلوزوروف
انتهى العقد الماضي في هذه األيام بش���كوك حول قضية
فس���اد أخرى ،هي قضية نقيب المحامين السابق إيفي نافيه
وقاض كبير .وهكذا وصل هذا العقد إلى نهايته األكثر رمزية.
هذا هو العقد في صورة وشخصية رئيس حكومتنا المهيمن،
بنيامين نتنياهو ،عقد الفساد والخوف.
نافي���ه ،الذي كان رئيس نقابة قوي���ا ُ
وم َه ِددا وعدوانيا ،بات
ُ
ّ
ي���روج إليتي كرايف
اآلن متهم���ًا بالرش���وة ،بع���د أن زعم أنه
لتعيينها قاضية مقابل عالقات جنس���ية معها .هذا األسبوع،
ّ
قاض كبي���ر محترم للغاية،
تس���رب محتوى حدي���ث نافيه مع
ٍ
ويحظ���ى ببال���غ التقدير ،ووفقا للتس���ريبات ،ح���اول القاضي
تجنيد دعم نافيه لش���غل منصب مهم في الجهاز القضائي،
مقاب���ل ثمن ما .مضمون المقابل ،إن وجد أصال ،غير واضح؛ لكن
الحقيقة أن مثل هذا القاضي الكبير ،الذي حتى التس���ريبات
األخيرة كانت طريقه نحو التعيين في المحكمة العليا سلسة،
كان بحاج���ة إلى عقد صفقات مع نافيه ،من أجل التقدم داخل
النظام القضائي ،وتثير ضجة.
س���يكون م���ن الصع���ب للغاية مح���و اللطخة الت���ي لصقت
بالقاضي ،وبالجهاز القضائي بأكمله .فبالنسبة ألولئك الذين
يعتقدون أن النظام القضائي اإلس���رائيلي فاس���د ونتن ،فإن
المحادث���ات بين نافي���ه والقاضي ،وحقيق���ة تعيين القضاة
وتطورهم بناء على صفقات تبدو فاسدة ،هي المسمار األخير
في فقدان ثقة الجمهور بالنظام القضائي.
بالمناس���بةُ ،يعتقد أن أولئك الذين ّ
سربوا محتوى محادثات
نافيه مع القاضي ،أرادوا تحقيق هذا الهدف تماما ،مما زاد من
تقويض ثقة الجمهور بالنظ���ام القضائي ،وإثبات أن «النظام
برمته فاسد».
من المؤس���ف أن النظام القضائي تم افس���اده بالفعل .فقد
أقامت وزيرة العدل الس���ابقة أييليت شاكيد تحالفا مع نافيه

في لجنة تعيين القضاة ،مما جعل���ه الرجل القوي في الجهاز
القضائ���ي .وبه���ذا ،أصبح نافي���ه رجال يتم من خالله حس���م
األم���ور كلها ،وقد أدرك القضاة المؤهل���ون أيضا ،أنه من دون
مس���اعدته ،ال يبدو أن لديه���م فرصة سياس���ية لالرتقاء في
الجهاز القضائي .عندما يعين أش���خاص ليس���وا مستقيمين،
يتصرفون ألسباب ليست مناس���بة ،ويحددون القواعد ،يصبح
من الواضح أن الجميع يرضخون ويستسلمون بمن فيهم كبار
القضاة ،أيضا.
لقد بات اإلرهاب الذي فرضه نافيه على النظام القضائي
ممكنا ،ألن النظام السياس����ي ّ
مهد ل����ه الطريق لذلك .فقد
أعلن النظام السياس����ي الح����رب على الجه����از القضائي،
ّ
وجرده من الدعم السياس����ي والشعبي العام ،وأجبره على
التعاون مع الجهات المظلمة التي تتحرك بموجب مصالح
غريبة.
كان���ت ش���اكيد رأس الحرب���ة هن���ا ،لكن من ح���دد الخطوط
العريضة للسياس���ة واألج���واء كان ،بالطب���ع ،رئيس الحكومة
نتنياه���و؛ بادعائ���ه أن كل التحقيق���ات ضده ه���ي مالحقة
سياسية ،وأن لوائح االتهام الموجهة ضده هي محاولة انقالب
ّ
مشهرا
على السلطة ،وأي شخص يتجرأ على معارضته سيكون
به على رؤوس األش���هاد ،وسيصبح خائنا .وانظروا إلى ما حدث
لجدعون ساعر.
لقد نش���أ جو اإلره���اب من معق���ل نتنياهو ،بينم���ا خدامه
والمنصاعون ألوامره هم أشخاص كثيرون وجيدون .بعضهم،
مثل ش���اكيد ،عل���ى ما يبدو ل���م يفهم في الوق���ت الحقيقي
اس���تخدام نتنياهو لهم بشكل ساخر ،والبعض اآلخر يتعاون
مباشرة مع أهواء القائد.
إن اإلره���اب واالستس�ل�ام والهزيم���ة تض���رب كل جزء من
الحكومة اإلس���رائيلية والقطاع العام .ومن المتوقع أن ترضخ
المحكمة العليا بعد اعتداء مباش���ر على استقالليتها .فليس
ق���اض كبير لفه���م أن فرص
من الض���روري أن يك���ون هناك
ٍ

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

في غربــة الوطن
تحرير :روضة كناعنة وإيزيس نصير
ترجمة :سالفة حجاوي

»

تدخ���ل المحكمة ف���ي الحصانة البرلمانية ،أو ق���درة نتنياهو
على تش���كيل حكومة ،هي فرص صفري���ة .يجلس القضاة في
الق���دس ،وهم يعلمون أنهم إذا س���حبوا الس���جادة من تحت
قدمي نتنياهو ،فسوف يشعلون النار.
أيضا ق���ادة األجهزة الكبار ،يستس���لمون واح���دا تلو اآلخر.
فما تزال الش���رطة تبدي استقالليتها ،لكن سيتعين علينا أن
نرى ما س���يحدث بعد تعيين ّ
مفوض دائم ،وبعد تحديد هوية
رئي���س الحكومة في االنتخابات المقبلة .تتعرض وزارة العدل
لهج���وم من وزير العدل الجديد ،خ���ادم نتنياهو ،أمير أوحانا.
وس���لطة خدمات الدولة ،مع ّ
مفوض هذه الس���لطة الغائب عن
الواجهة ،دانييل هيرش���كوفيتش ،ال أحد يشعر بها ،وال أحد
يرى أنها تدافع عن كبار موظفي الدولة .وأصبح مراقب الدولة
متنياهو إنجلمان ،الذي من المفترض أنه حامي الجهاز العام،
حامي الحمى لمرتكبي الفس���اد ،وبالتالي إخصاء جهاز الرقابة
العامة ،من أساسه.
يب���دو أنجلمان بأنه يريد تركيع جهاز مراقبة الدولة المجيد.
وهو يفعل ذلك بنجاح كبي���ر .فمنذ توليه منصبه ،قام بفرض
الرقاب���ة على معظم تقاري���ر التدقيق وانتقده���ا ،وحتى أنه
خصاها ،وش���رع يعظ ويدعو إلى جهاز رقابة بناءة ،وهذا كالم
معسول يهدف إلى القضاء على جهاز الرقابة.
وق���د ظهر هذا بحدته الكاملة ،في تقرير جهاز رقابة الدولة
عن العجز في الموازنة العامة ،عن العام  ،2018إذ أعلن إنجلمان
عمليا رفضه للصيغ���ة النهائية للتقرير ،ورفض التوقيع على
التقري���ر الذي أعده مهنيون في دائرت���ه .وقد أعلن عمليًا أنه
يس���تطيع أن يفصل م���ن العمل الموظفي���ن ويكتب التقارير
بنفسه.
إنه محق ،بالطبع ،في أن الس���لطة القانونية ليس���ت س���وى
لمراقب الدولة ش���خصيا ،ولكن بدون موظف���ي دائرته ،يكون
عم���ل مراقب الدولة فارغا .ووفقا لم���ا قاله إنجلمان ،الذي يصر
على توقيع التقاري���ر التي يرفضها الموظف���ون المحترفون،

سيكون هذا مريحا له.
من المؤس���ف أن مع���دي تقرير العجز ف���ي الموازنة العامة
هم أمر اس���تثنائي ف���ي مكتب مراقب الدول���ة .وقد خضعوا.
فهذه الدائرة الفاخ���رة ،التي فرضت الرقابة على كل الوزارات
والمؤسسات الحكومية ،تمت هزيمتها.
تم هزم دائرة مراقب الدول���ة .وهزم جهاز القضائي .وهزم
س���لطة خدمات الدولة .كما تم هزم المس���ؤولين الحكوميين،
الذين تركتهم الحملة االنتخابية لحكومة نتنياهو .في حين
أن وزراء ذوي مصالح خاصة مختلفة مثل أوحانا ،حاييم كاتس،
يعقوب ليتس���مان ،وغيرهم ،ينجحون ف���ي إخضاع وزاراتهم،
وتحويلها إلى أجهزة لخدمتهم.
ذات ّ
م���رة ،كانت دائرة مراقب الدول���ة ملجأ لكبار الموظفين،
وهذا لم يعد قائما اليوم.
وماذا يحدث في جهاز األمن؟ هل هم هناك يخضعون أيضا
لمصالح غريب���ة؟ فقضية مثل قضية الغواصات تطرح بالفعل
أسئلة من هذا القبيل.
إن حكومة إس���رائيل مهزوم���ة ،عندما يتم كتم األجس���ام
المض���ادة الت���ي كان من المفترض أن ترد على الفس���اد وضد
المصالح األجنبية ،واحدة تلو األخرى .من السهل التعرف على
السبب ،ألنه في هذه الحالة تفسد السمكة من الرأس وتصبح
نتن���ة .جو اإلرهاب والتخلي عن النظام من ِقبل أش���خاص غير
أمينين أو حتى فاسدين أنشأه رئيس الحكومة.
العقد الثاني من س���نوات األلفين ال���ذي انتهى في هذه
األي���ام هو عق���ده ،وعلى النقي���ض تماما من ت���راث زئيف
جابوتنسكي ،كان عقدا فاقدا للرسمية وفاقدا للقومية ،عقد
الخوف وخيانة األمانة .هذا ه���و عقد نتنياهو المرعب .وإذا
ما تمت إع���ادة انتخابه ،فمن المرجح أن تتدهور األمور أكثر
فأكثر.

(عن صحيفة «ذي ماركر» .ترجمة خاصة)
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إضـــــــــاءة خـــــــــاصـــــــــة

شـــهــــادة

اإلعـالم اإلسـرائـيـلـي ودوره فـي تـشـكـيـل الـوعـي الـزائـف!
بقلم :يزهار بئير (*)
(حيثما يفكر الجميع نفس الشيء ،ال أحد يفكر كثيرًا –
أوغست رودان)
في الحمل���ة االنتخابية للع���ام  ،1999تنافس بنيامين
نتنياهو أمام إيهود باراك ،وفي محاولة أخيرة ويائس���ة
للحف���اظ على حكمه ّ
فع���ل ما صار يعرف الحقًا باس���م
«ه���وس نتنياه���و باإلع�ل�ام» ،وذلك عندما خ���رج ،على
النقيض من قواعد اللعبة ومن القانون ،لتنشيط ناخبيه
في يوم االنتخابات نفسه ،من خالل سبع محطات إذاعية
غير مرخصة تابعة لليمين .كان ذلك قبل عهد ش���بكات
التواصل االجتماعي ،وأتذكر تلك اللحظة لعدة أسباب؛
فق���د وصل رئيس الحكومة إلى هذا اللقاء اإلعالمي على
متن مروحية عس���كرية وألقى خطاب تحريض وتخويف
ضد اليسار.
أتذكر هذا اللقاء أيضًا ،ألنني قمت بتسجيله كجزء من
مشروع المتابعة في «كيش���ف» ،المنظمة غير الربحية
التي أقمناها لغرض مراقبة اإلعالم اإلس���رائيلي .القناة
السابعة االس���تيطانية ومحطات اإلذاعة غير المرخصة
الت���ي وق���ف خلفها حزب ش���اس ،وكله���ا تعمل خارج
ّ
القانون ،ش���كلت قبل عهد الش���بكات االجتماعية أداة
فعال���ة للغاية في التجنيد لصنادي���ق االقتراع في يوم
االنتخابات ،وفي الدعاية ضد س���لطات ف���رض القانون
والمعس���كر السياس���ي اآلخر طيل���ة أيام الس���نة .لقد
اس���تمعت إليها حين���ذاك وما زلت أعتقد أن ش���معون
بيريس خس���ر االنتخابات لنتنياه���و العام  ،1996بفارق
ضئيل ج���دا ،أيضًا بس���بب التجنيد الفع���ال للناخبين
والدعاية المكثفة لهذه المحط���ات ،والتي كانت عبارة
عن نس���خة منفلتة من «يس���رائيل هيوم» و «ليكود تي
في» الالحقتين.
في الحملة االنتخابية التالية ،العام  ،2001وقفت أمام
رئي���س لجنة االنتخاب���ات المركزية القاضي ميش���ئيل
حيش���ين وبي���دي ش���ريط لخط���اب نتنياهو ف���ي يوم
االنتخابات السابقة ،ورجوته أن يعطيني دقيقة إلسماع
جزء منه ،للتحذير مما ه���و متوقع في هذه االنتخابات.
وبع���د نصف دقيقة فقط من االس���تماع إلى الش���ريط
رأيت كيف أن ش���رايين عنق القاضي األشقر نزق الطباع
كادت أن تتفج���ر .وعلى الفور أمر الش���رطة باس���تدعاء
مديري محطات اإلذاعة غي���ر المرخصة ،تحت التهديد
باعتقاله���م ،وهم الذين لم تكن دولة اس���رائيل تعرف
من هم حت���ى ذلك الحين .وقد قبل���ت لجنة االنتخابات
االلتماس الذي قدمته «كيش���ف» وأمر القاضي حيشين
بقطع بث تلك المحطات في يوم االنتخابات.
كان���ت ه���ذه المحط���ات بمثاب���ة جي���وب اجتماعية،
وفق���ًا لتعري���ف البروفس���ور عمانوئيل س���يفان ،إذ لم
تك���ن معروفة لعموم الناس ،لكن فعالية اس���تخدامها
ّ
السياس���ي بش���رت به���وس نتنياهو اإلعالم���ي ،الذي
سيتعاظم من دورة انتخابية إلى أخرى .في هذا القضية
وفي س���واها ،يمكن العثور على المسدس الذي سيطلق
النار في الجوالت القادمة.

ّ
هناك أخبار تجعل الناس يعرفون أقل!
لك���ن يجب النظر إل���ى الصورة الواس���عة ،فكل باحث
جدي���ر بلقبه يفهم أنه ليس للتاريخ بداية حقًا .ال يهم
ومآس
أين بدأت القصة ،فهناك دائمًا أبطال س���ابقون
ٍ
س���ابقة ،كما تق���ول األميرة إيروالن ف���ي مقدمة «فرقة
الجهاد البتلري���ة» .إن نتنياهو هو أح���د األبطال ،لكنه
لي���س البط���ل الوحيد .البطل الرئيس���ي ف���ي بحثنا هو
ّ
السردية ،حيث أن كلمات الوعي الحقيقية تبدأ بالكذبة
األولى.
قدرة وسائل اإلعالم على تشكيل وعي زائف ال تتطلب
الك���ذب بالضرورة ،بل يمكن تحقي���ق النتائج أيضًا عن
طريق حجب معلومات وتش���جيع الجه���ل ،ألن الجهل ال
ّ
غائية عن الوعي .ش���غف الجهل هو أقوى ش���غف
يقل
في حياة الش���خص وأقوى من الشغفين اآلخرين ،الحب
ّ
والكراهية ،كما قال المحلل النفس���ي والمنظر الفرنسي
جاك الكان.
هناك دراس���ة اس���تقصائية أجرتها جامع���ة فارلي
ديكنس���ون في نيوجي���رزي ووج���دت أن هن���اك أنباء
تجع���ل الناس يعرفون أقل .ووجدت أنه بعد مش���اهدة
ً
منهجية لقناة فوكس نيوز ،كان مشاهدوها أقل معرفة
ً
ودراية بالحقائق مقارنة بمجموعة اختبار لم يستهلك
مش���اركوها أية أخبار على اإلطالق .وبالتالي ،فإن وسائل
اإلعالم لديها القدرة ليس فقط على تأطير الواقع وملء
وع���ي المس���تهلكين بالمضمون والفه���م ،بل يمكنها
أيضًا اختراق عقولهم وإفراغها من المعلومات والفهم
السياسي.
ف���ي األول من آب  ،1934كان الرئيس األلماني بول فون
هيندنبيرغ يحتضر في فراش���ه .كان يخشى أن يسارع
هتلر إلى توحيد منصبي المستش���ار والرئيس ليصبح
الحاكم المطلق .في اليوم نفسه ،كتب الصحافي والناقد
األدبي فيكتور كليمبرر في مذكراته كيف تم إخفاء أي
خبر عن هيندنبيرغ في الصفحات األولى للصحف .وقال
إن «النازيي���ن قامروا بمخاطرة كبرى على غباء الجمهور».
لقد ّ
همش���ت الصحف حقيقة احتض���ار الرئيس وما قد
ّ
يحدث وخدرت الجمهور والجهاز السياس���ي .في اليوم
التال���ي م���ات هيندنبيرغ وس���يطر هتل���ر على منصب
الرئيس أيضًا وأصبح دكتاتورا.
مثلم���ا تمل���ي الصحاف���ة من خ�ل�ال التغطي���ة ما هو
«المهم» ،فإنها لذلك تحدد من خالل عدم التغطية «غير
المه���م» .لقد فهم كليمبرر قوة بل���ورة الوعي من خالل
فعل التحرير ،وميل وسائل اإلعالم المتأصل إلى تفضيل
وجهة نظر الس���لطة ومجموعات النخب���ة ،قبل أكثر من

س���بعين عامًا من ابتكار إيهود باراك وأريئيل ش���ارون
معادلة «ليس هناك ش���ريك» ،وقبل أن يسلم شيلدون
إدلسون أول مليون إلى «يسرائيل هيوم».
المعرف���ة مح���دودة بينما الجه���ل دائم���ًا ال نهائي،
وهذا ما يعرفه جمي���ع ّ
مروجي نظريات المؤامرة .لذلك،
ال تنظ���روا فقط إلى م���ا ترويه لكم الصحاف���ة ،بل أيضًا
ال���ى ما ال تروي���ه ،واألهم من ذلك ،كي���ف ترويه – هل
ّ
تهمش أم تب���رز مكونات القصة كم���ا يحلو لها لدرجة
ع���دم روايتها بالمرة -وربما أس���وأ من ذل���ك ،هل تقود
ّ
قراءها ومشاهديها الى حياة يلفها الضباب الترفيهي
والكليشيهات السياس���ية التي تلهي العقل ،مع عدم
إثبات أي م���ن ّ
مكونات القصة؟ وعل���ى الرغم من جميع
االختالف���ات عن فترات أخرى وأماكن أخرى ،فإننا بالذات
نعيش هذا الوضع.

ّ
السردية – ما هي القصة التي نرويها ألنفسنا؟
بدأ «كيشف» في العام  ،2004مشروع مراقبة منهجية
حول تغطية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المركزية للنزاع
اإلسرائيلي -الفلسطيني ،تحت إشراف الباحث اإلعالمي
واللغوي الدكتور دانيئيل دور .من تابع الدراس���ات كان
بوس���عه التعرف كيف ت���م بناء الك���وارث الالحقة من
خالل اعتماد س���رديات إشكالية ولكن مريحة في حينه.
يمكن للمرء أن يرى ،كما في المأس���اة اليونانية ،مدماكا
فوق اآلخر ،كيف أن س���ردية «انعدام الش���ريك» ،التي
ولدت في الدهاليز السياس���ية وتم تبنيها في الخطاب
اإلعالمي السائد ،تقود الرأي العام اإلسرائيلي إلى الدعم
الهائل لالنسحاب األحادي الجانب من غزة ،بدون اتفاق،
ومن خالل تحقير الس���لطة الفلسطينية .وفي النهاية،
ّ
شجعت سيطرة حركة «حماس» على القطاع.
يمكن أيضًا رؤية كيف أن المنطق الداخلي لـ «انعدام
الش���ريك» بدأ يطلق أفكارا لصرف ياسر عرفات« ،القاتل
رق���م واحد» ،تحضي���را لخلفه ،أبو مازن ،الذي س���يصبح
بدوره «فرخًا بدون ريش» ،غير قادر على أن يكون شريكًا
ّ
للسردية التي عززتها
هو اآلخر .نفس المنطق الداخلي
وس���ائل اإلعالم وتبناها الرأي العام س���محت لنتنياهو
بشطب األسئلة حول السالم والمصالحة وإنهاء الصراع،
تماما من األجندة الوطنية ألجيال.
بطلنا الرئيس���ي ،أي الس���ردية ،ال تعتمد بالتالي على
شخص واحد أو أكثر .إنها نتاج نسيج متشابك لمصالح
سياس���ية واقتصادي���ة ،وتأثي���رات ثقافي���ة ودينية،
ومخاوف جماعية ،وتذكيتها من قبل أصحاب المصلحة
في دوامة من العنف.
لتلخيص السنوات العشر من مشروع «كيشف» ،كتبت
د .هاجر الهف وش���يري إيرام دراس���ة ما -قبل -سردية
بعنوان «ليس هناك من تتح���دث إليه – ليس هناك ما
نفعله» ،تس���تند إلى تحليل عرضي ألبحاث «كيش���ف»
ح���ول الصراع منذ آخر أيام ياس���ر عرف���ات حتى عملية
«عمود الس���حاب» في غزة العام  - 2012الدراسات شملت
التحلي���ل النوع���ي لنح���و  35000خبر ومق���ال وتعليق
وعامود رأي.
أظهرت الدراسة أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قدمت
في مركز التغطية ،صورة متشددة تدعم الحرب وتعرب
عن عدم ثقتها في التسويات السياسية .هذه التغطية
المهيمنة ،التي ظهرت في عناوين الصحف والعناوين
التلفزيونية ،أزالت مسؤولية إسرائيل عن النزاع وألقت
باللوم على الفلسطينيين وحدهم في ارتكاب العنف.
على هام���ش التغطية ،كانت هن���اك أصوات تتحدى
هذه النظرة .وهذا يعني أن وس���ائل اإلعالم كان لديها
أيضًا حقائق وتعليقات تتناقض مع النظرة الس���ائدة،
لكن تم اس���تبعادها بانتظام من التغطية .أبقيت على
الهام���ش ،بح���روف صغيرة ف���ي الصحف وف���ي أعماق
نشرات أخبار قنوات التلفزيون ،بعيدا عن أعين واهتمام
مستهلكي األخبار.
أظهرت دراس���ات «كيش���ف» العديد من الطرق التي
يبن���ي به���ا اإلعالم اإلس���رائيلي وجهة نظ���ر مهيمنة،
تك���ون فيها إس���رائيل الجانب اإليجابي للن���زاع ،بينما
الفلس���طينيون هم الجانب العدواني ،الجانب الس���لبي
في المعادلة .على س���بيل المثالْ ،
دعم وس���ائل اإلعالم
المس���تمر لقرار الش���روع في العمليات العسكرية .كان
الطلب على السماح للجيش اإلسرائيلي «بالقيام بعمله»
و»معالجة العدو» في مرك���ز التغطية اإلعالمية .وعندما
كان���ت وس���ائل اإلعالم تنتق���د الجيش ،ف���إن هذا نقد
تكتيكي وتقني باألس���اس .خالل العمليات العسكرية،
اعتبرت الجهات العس���كرية والمتحدث الرسمي باسم
الجيش اإلس���رائيلي المص���در الرئيس���ي للمعلومات،
ول���م تظهر مصادر بديلة ف���ي التغطية ،ولم يتم إجراء
تحقيقات صحافية مستقلة في موضوع الصراع.
خ�ل�ال تغطية النزاع ،يتم إقص���اء األقلية العربية في
دولة إس���رائيل من المجموع اإلس���رائيلي .بالكاد تظهر
ّ
ف���ي التغطية أو تؤطر كمن تش���كل خط���را على الدولة
وهناك تشكيك في والئها.
ُ
لم تتم تغطية األح���داث التي قتل فيها مدنيون من
األفراد على الجانب اآلخر .لم يتم التشكيك في أخالقية
األعم���ال التي قتل فيه���ا مدنيون وال بحث مس���ؤولية
إس���رائيل عن إلح���اق األذى بهم .المعلوم���ات البديلة،
مث���ل المعلومات الواردة من الجان���ب اآلخر للمواجهات
واألس���باب الدولية ،تم تقديمها بش���كل هامشي فقط
بكثير من النقد وبتعبير عن انعدام الثقة بها.
ً
ع���ادة ما ُتع���رض المفاوضات على أنه���ا ّ
تمس بقدرة
الجي���ش على الوصول إلى حل عس���كري ،وبالتالي فهي
تتعارض مع المصالح اإلس���رائيلية .عموما تم تس���ليط
الضوء على األحداث العسكرية أكثر بكثير من األحداث
السياسية ،وهو نمط تم نقله من خالل رسالة مفادها أن
العنصر العنيف في الص���راع أكثر جوهرية من محاولة

اإلعالم االسرائيلي« :أحادية» عميقة.

ّ
حل الص���راع .لقد قدمت العملية السياس���ية عموما من
خالل انعدام الثقة وبتوجه متشائم يشجع مستهلكي
األخبار على عدم دعمها.
ت���م تصوير الجان���ب الفلس���طيني م���ن المفاوضات
ّ
ومتشدد ،وبالتالي غير قادر
السياس���ية على أنه عنيف
ُ
على الوصول إلى تس���ويات سياس���ية ،وقد عرض مرارًا
وتكرارًا كمن ينتهك التزاماته ،وبالتالي ال يمكن الوثوق
ّ
يتأطر ُ
كمتهم مس���بقًا في إفشال التوصل
به ،مما جعله
إلى اتفاق .أما مسؤولية إسرائيل فقد تم تمويهها.
وفقًا لدراسات «كيشف» ،غالبًا ما يتم تصوير القيادة
الفلسطينية على أنها متدنية أخالقيا ،شغوفة بالحرب
وشهوة العنف ،وهي على استعداد لتهديد مواطنيها
لتحقي���ق أهدافها .وبالتالي ،فهي «ليس���ت ش���ريكة»
للمفاوض���ات .أو عوضًا ع���ن ذلك ،يتم تقدي���م القيادة
الفلسطينية على أنها ضعيفة ،مما يمنعها من التوصل
إلى تس���وية سياسية .سردية «انعدام الشريك» ال ّ
تبرر
هنا من خالل ش���يطنة الطرف اآلخر ،بل بإظهار ضعفه.
بمعنى أن الجانب الفلس���طيني ال يستطيع التوصل إلى
الس�ل�ام ،ليس ألنه ال يريد ذلك ،ب���ل ألنه غير قادر على
تحقيق ذلك.
ُ
تظه���ر مجموعة األبحاث الواس���عة كيف أن وس���ائل
اإلعالم اإلسرائيلية تقدم لقرائها نظرة متحيزة وأحادية
الجانب ،تش���مل تمثيال إيجابيا مفرطا إلسرائيل وسلبيًا
للفلسطينيين ،وهناك قلة في تمثيل األحداث واألفعال
التي تضيء إسرائيل بضوء غير إيجابي أو تضيء الجانب
اآلخر بضوء إيجابي.
هذه النظ���رة تبني الواق���ع على أنه خطي���ر وعنيف،
ال فرصة فيه لحل سياس���ي .إنها مس���رحية مس���تمرة
لسردية متشابهة ،تعود وتتكرر في ظروف مختلفة.

«حرب حتى اللحظة األخيرة»
في أحد األي���ام ،عندما جاء الكاتب دافيد غروس���مان
(رئيس «كيش���ف») لزيارة مكاتب الجمعية ،تجرأت على
تقديم بعض النتائج من الدراسة التي أجراها «كيشف»
حول التغطي���ة اإلعالمية لحرب لبن���ان الثانية (،)2006
ُ
وهي الحرب التي قتل فيها ابنه ،أوري غروسمان.
ّ
متطرف أكثر،
ظهرت ف���ي تلك الحرب ،أحيانا بش���كل
جمي���ع العناص���ر المألوف���ة لنا ف���ي تغطي���ة النزاعات
العس���كرية؛ باختصار ،دعم وس���ائل اإلعالم الس���احق
للح���رب وانعدام كام���ل لنقد مجرياته���ا .لقد أخبرتني
محررة األخب���ار في إحدى القنوات ف���ي ذلك الوقت عن
كبير المعلقين الذي غادر الس���توديو على عجل وسألوه
«إلى أي���ن؟» فأجاب :للقاء رئيس الحكومة ،للضغط عليه
لتوسيع نطاق العملية العسكرية.
إن تمويه الحدود بين وس���طاء اإلع�ل�ام وصناع القرار
تفاق���م أكثر بعد التوصل إلى اتف���اق وقف إطالق النار،
في الي���وم األخير للح���رب ،عندما حثت جميع وس���ائل
اإلعالم الرئيسية رئيس الحكومة على عدم وقف الحرب
حت���ى دخول االتفاق حيز التنفي���ذ« .حرب حتى اللحظة
األخيرة» -زعق العنوان الرئيسي في «معاريف».
وبالفعل ،أمر (رئيس الحكومة) إيهود أولمرت الجيش
بمواصلة القتال وحتى توس���يعه في اليوم األخير ،وهو
قرار مأس���اوي أدى إلى مقتل  33جنديًا إضافيًا ،بمن في
ذلك الراحل أوري غروسمان.
حين قدمت لدافيد غروس���مان عناوي���ن الصحف في
اليوم األخير من الحرب ،وهو يوم وفاة أوري ،انكمش في
كرس���يه .إذا كان هناك أي شخص قد اعتقد بأن وسائل
اإلع�ل�ام ال يمكنها حق���ًا التأثير في ق���رارات مصيرية

حاسمة أثناء الحرب ،يبدو لي أن هذا كان دليال قويا على
العكس من ذلك.

قط ال يؤدي لإلصابة بحساسية
خالل س���نوات عملنا ،عقدنا العديد م���ن االجتماعات
مع مس���تهلكي وصانع���ي اإلعالم في محاول���ة للتأثير
على كليهما؛ تش���جيع القراءة النقدية لدى مستهلكي
وس���ائل اإلعالم والتغطية المنصفة ل���دى الصحافيين
والمحرري���ن (كما نعلم ،ال يوجد ش���يء اس���مه التغطية
«الموضوعية»).
في الفترة نفسها ،اعتمدنا آلية «تحقير  -إدانة» ،التي
نصت على أن مجرد نش���ر إخفاق���ات مهنية لصحافيين
محترفي���ن ووس���ائل إعالم قد تش���جع عل���ى التصحيح
والتحس���ين في التغطية والتعلي���ق .كان لدينا بعض
األدل���ة على ذلك .خ�ل�ال عملية «الرص���اص المصبوب»،
مث�ل�ا ،أصدرن���ا سلس���لة م���ن المنش���ورات القصي���رة
الت���ي واكبت األحداث ف���ي الوقت الحقيق���ي ،وعرضت
التغطية اإلش���كالية أثناء القتال .تلقيت بعد ذلك عدة
استفسارات من مراسلين كبار س���عوا للتبرير ولحماية
أنفسهم من النقد ،بدعوى أنهم في الحقيقة كانوا على
ما يرام .رأي���ت في هذا عالمة عل���ى فعالية هذه األداة
الرادع���ة ،خاصة م���ع الصحافيين الذي���ن لديهم صورة
ذاتية كمحترفين في مجال عملهم.
وهناك قضي���ة أخرى تثب���ت حججنا البحثية بش���أن
متالزم���ة «الوطنية» اإلعالمي���ة فيما يتعل���ق بالصراع،
وحدثت بعد مقتل  7أفراد من عائلة غالية على س���احل
غ���زة من قذيفة إس���رائيلية الع���ام  .2006توجهنا إلى
رئيس تحرير «معاريف» في حينه أمنون دنكنر احتجاجًا
عل���ى كيفية تغطي���ة صحيفته للقضية .ف���ي حين أن
وسائل إعالم رئيسية ،في إس���رائيل والعالم ،خصصت
وقتًا ومس���احة كبيرين لتغطية المأس���اة في غزة ،فإن
«معاريف» لم تتصرف بالمثل .ولم يكن أي ذكر للحادث
ً
عل���ى الصفحة األولى .بدال من ذلكُ ،وجدت مس���احة في
الصفحة األولى لإلبالغ عن التأهب لهجمات محتملة في
مباري���ات كأس العالم القادمة ،وحتى لعنوان عن «قط ال
يؤدي لإلصابة بحساس���ية» .وظهرت إشارة إلى المأساة
في غزة في الصفحة  2من الصحيفة ،وبشكل غير مباشر
من خالل إفادات متحدثين فلسطينيين.
وكان ج���واب رئيس التحرير دنكنر على رس���التنا أن:
«خط معاريف التحريري يأخذ ف���ي االعتبار حقيقة أننا
نقاتل أعداء يعملون من داخل مناطق مكتظة بالسكان،
وبالتالي يجلبون على محيطهم خطر اإلصابة بدون ذنب
اقترفه المتضررون ومن مس بهم على حد السواء ..خط
التحري���ر لدينا يأخذ في الحس���بان الوض���ع الذي يؤدي
ُ
فيه االنج���رار إلى التهم التي لم تفحص والمذمات غير
الالئق���ة لقائد ق���وات األمن ،إلى إضعافه���م وإضعافنا
جميعا في النزاع الدموي ال���ذي ال يمكننا رؤية نهايته
وال معرفتها»...

هل تمكنا من إحداث تأثير؟ تلخيص
عندم���ا أقمت «كيش���ف» م���ع زمالئي قب���ل حوالي 20
عام���ًا ،كانت الطموحات في الس���ماء .من ال���ذي ال يريد
التأثير وتغيي���ر العالم ،أو على األق���ل تغيير الطريقة
التي ننظر بها إليه؟ انكش���ف آالف الطالب والمدرسين
والمس���ؤولين الحكوميي���ن والصحافيي���ن والمحررين،
اإلسرائيليين واألجانب ،على مدار السنين على عملنا من
خالل االجتماعات وورش���ات العمل والمحاضرات والمواد
البحثية.

ه���ل تمكنا من إحداث تأثير؟ هل قمنا بتغيير ش���يء
لدى مستهلكي اإلعالم ولدى منتجيه؟
من الصع���ب اإلجابة بش���كل مهني ،ألن���ه إذا حدثت
تغيي���رات في أنماط التغطي���ة اإلعالمية ،فمن الصعب
تحدي���د س���ببها .المتغي���رات عدي���دة وحج���م القوى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعمل وتؤثر
على وسائل اإلعالم غير قابلة للقياس.
بالنسبة لمس���تهلكي وس���ائل اإلعالم  -نعم ،وأعرف
بعضهم شخصيًا .لقد تغيرت أشياء كثيرة في السنوات
األخيرة؛ تتم المناقشات اإلعالمية البارزة على القنوات
التلفزيوني���ة وف���ي مواقع األخبار عل���ى اإلنترنت وعلى
الشبكات االجتماعية ،وهي جيوب اجتماعية تتحدث في
الغالب مع نفسها .موقد القبيلة انطفأ وباتت الصحافة
ً
المطبوعة أضعف قدرة اقتصاديًا وقوتها تتضاءل .لكن
التعددية اإلعالمية في العقد الماضي لها أيضا جوانب
إيجابي���ة .اليوم ،م���ن األصعب بكثير إخف���اء الحقارات
والك���وارث .من ناحية أخرى ،من خالل األدوات نفس���ها
اليوم ،من األس���هل بكثير توزي���ع المعلومات المضللة
واألخب���ار الس���ريعة واألكاذيب والتحري���ض وتضليل
الوع���ي الع���ام وجعله ضح�ل�ا .إن العال���م مندهش من
ّ
ّ
والبيبية (بيبي نتنياهو)
الترامبية (ترامب)
أحداث مثل
والبريكس���يت  -وهي ظواهر يصع���ب تخيلها في عالم
اإلعالم الذي كان باألمس.
حين ننظر إلى دراس���ات «كيش���ف» بأثر رجعي ،يبدو
لي أنه يمكن من خاللها استشراف اآلتي ،أشبه بمنظار
ّ
المتحيزة
عجائبي يرى لمس���افات بعي���دة .إن التغطية
والس���رديات غي���ر الصحيحة الت���ي أنتجتها وس���ائل
اإلعالم قد زرعت بذور حاالت االنفالت التي س���تأتي بعد
س���نوات .إن تجميد االهتمام العام بإنه���اء الصراع مع
الفلس���طينيين ،وتطرف المجتمع اإلسرائيلي ،وتوجهه
يأت م���ن العدم .لق���د ولد من النفس���ية
لليمي���ن ،ل���م ِ
اإلسرائيلية التي تنعكس في الخطاب اإلعالمي وتتغذى
من���ه .يمكن أيضًا اعتب���ار ذلك عالمة تحذي���ر؛ فيمكن
للس���رديات الوطنية التي تغذيه���ا رؤى تكبت حقيقة
ّ
ّ
بالضحوية والتمحور حول الذات ،أن تهدد
الواقع ،تتسم
ّ
متخيل والتسبب بأخطاء
القدرة على الحكم وإنتاج واقع
قاتلة.
يش���كك الكثيرون اليوم في مدى الس�ل�امة الصحية
للمجتمع اإلس���رائيلي وقيادته .وال شك في أن جزءا من
الس���بب يكمن في الطريقة التي يروي بها إعالمنا قصة
راض عمومًا عن األوصاف
الواق���ع .الجمهور في المن���زل
ٍ
«األصلي���ة» المقدم���ة إلي���ه والتي تتوافق م���ع أهوائه
وتحيزاته .وإذا لم يكن األم���ر كذلك ،فإنه يغير قناة أو
يدخل مجموعته المفضلة على فيسبوك.
فما الذي نفعله في هذه األثن���اء في مواجهة طوفان
المعلوم���ات وأمام الحاجة إلى إبق���اء عقولنا صافية في
مواجهة جبل التضليل ،واألخبار الملفقة وس���وء سلوك
منتجي المعلومات؟
أعتقد أن التوصية الرئيس���ية الت���ي يمكنني تركها
هنا هي تنش���يط المنطق الس���ليم .ق���ارن بين مصادر
المعلوم���اتّ ،
وفعل الحس النقدي وتعل���م «القراءة بين
الس���طور» .وف���ي غياب دلي���ل قاطع ،ف���إن الدليل الذي
سيكون دائمًا في متناول يدنا هو ْ
الحدس.
(*) يزهار بئير هو مدير عام ومؤس���س مركز «كيش���ف» ،وقد نشر هذا
ُ
المقال الذي ترجمت هنا أجزاء واس���عة منه ،في مجلة «العين السابعة»
الت���ي تتناول بالنقد مضامين اإلعالم االس���رائيلي .ترجمة خاصة ّ
أعدها
هشام نفاع.
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ارتفاع حاد في نسبة الممتنعين
عن الخدمة العسكرية اإللزامية!
*رغم المخططات الحكومية لدفع الحريديم نحو الجيش
إال أن أقل من  %10يخدمون* نسبة عدم تأدية الخدمة
العسكرية مرشحة لالرتفاع في السنوات المقبلة ما
سيعمق األزمة مع الحريديم*
قال���ت إحصائيات جديدة نش���رت في مطلع األس���بوع الج���اري إن 6ر %38من
الش���بان اليهود لم يؤدوا الخدمة العسكرية المفروضة عليهم في فوج التجنيد
ُ
األخير .وهذه تعد نس���بة ذروة ،في معظمها تع���ود لجانب التدين ،إذ أن 5ر%48
من المعفيين الش���بان هم م���ن المتدينين الحريديم ،بينما  %79من الش���ابات
المعفيات هن من ش���ابات الحريديم وش���ابات التيار الديني الصهيوني ،ولكن
قسما من األخيرات يتطوع في ما يسمى «الخدمة المدنية».
وهذه اإلحصائيات تدل على التركيب���ة المجتمعية لليهود ممن أتموا عمر 18
عاما ،والعامل األبرز هو االرتفاع الحاد في نس���ب المتدينين ،وخاصة الحريديم.
وبحس���ب القانون واألنظمة ،فإن اإلعفاء هو من نصيب الحريديم ،ولكن أيضا من
نصيب كل فتاة تعل���ن أنها متدينة ،بمعنى من الحريدي���م ومن التيار الديني
الصهيوني ،لذا فإن نسبة التدين اإلجمالية في هذه الشريحة العمرية ،نستقيها
من نسبة الش���ابات المتدينات ،بمعنى  %35على األقل ،بينما النسبة الحقيقية
هي أعلى ،ألن أقل من  %10من الحريديم يؤدون الخدمة العس���كرية ،بينما نسبة
ليست معروفة من شابات التيار الديني الصهيوني ،إما أنها تخدم في الجيش أو
في «الخدمة المدنية» .وهذا يعني أن أكثر من  %40من هذه الشريحة العمرية من
اليهود هم من المتدينين م���ن التيارين ،الحريديم والتيار الديني الصهيوني،
وف���ي حين أن التيار الثاني ينخرط ش���بابه كلهم في الجي���ش ،فإن الحريديم ما
زالوا يمتنعون عن الخدمة العسكرية ألسباب دينية ،رغم توجهاتهم اليمينية،
ويص���د قادتهم كل المحاوالت لفرض قانون يلزم غالبيتهم الس���احقة بالخدمة
العسكرية.
ّ
وبين���ت إحصائي���ات الجيش أن 9ر %32من الش���بان اليهود امتنع���وا أو تلقوا
إعفاء من الخدمة العسكرية ألس���باب مختلفة ،مقابل نسبة 3ر %44بين الشابات
اليهوديات ،وفي الحالتين فإن النس���ب في ارتفاع ،وأعالها بين الشبان .ويجري
الحديث عن نسبة إجمالية للشبان والشابات بلغت 6ر ،%38مقابل نسبة 35ر%34
في العام .2015
وحس���ب ما نش���ر ،فإن 9ر %15من الممتنعين هم من الش���بان الحريديم ،بينما
3ر %8تم إعفاؤهم بذريعة مش���اكل نفسية ،و8ر %3ألنه مسجل ضدهم سجالت
جنائية ،و5ر %2ألس���باب صحية ،بينما 4ر %2هم في الخارج وغالبيتهم في عداد
المهاجرين.
أما نس���بة الممتنعات عن التجنيد بين الش���ابات اليهوديات فقد ارتفعت إلى
3ر ،%44وتبي���ن أن 6ر %4من الش���ابات حصلن على إعفاء ألس���باب طبية ،و5ر%2
لكونه���ن خارج الب�ل�اد ،وغالبيتهن في عداد المهاجرين ،و7ر %1لكونهن لس���ن
مالئمات للتجنيد ،ونصف بالمئة من المتزوجات.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس االثنين إن الجيش بدأ يضع سلس���لة
م���ن البرامج للجم عملية الته���رب من الخدمة العس���كرية اإللزامية ،مثل تقييد
أكثر لش���روط تحديد األسباب النفس���ية ،كما أنه س���تتم مالحقة أكبر للشابات
الالتي يعلن أنهن متدينات .فحتى قبل س���نوات ،فإن نس���بة من الش���ابات ّ
كن
يعلن تدينهن كي ال يخدمن ،ليتضح الحقا أنهن لس���ن متدينات ،وشرع الجيش
بمالحقة هذه الظاهرة التي تقلصت كثيرا في السنوات األخيرة ،ولكنها ما تزال
قائمة.
كذلك ،حسب الصحيفة ،فإن الجيش بدأ يعد مشروع قانون يزيد فيه الجاهزية
للخدمة العسكرية ،وفي صلب هذا القانون زيادة المحفزات المالية للجنود ،أيضا
بعد إنهاء خدمتهم العس���كرية ،مثل تمويل أكبر للدراسة الجامعية .وستكون
المحف���زات المالية األكبر لمن يختار الوح���دات القتالية .وبضمن مخطط الجيش
بدء تهيئة طالب المدارس الثانوية ،ابتداء من الصف التاسع ،وليس العاشر ،كما
هو اليوم ،إضافة إلى فحص إمكانية أن يكون التجنيد جماعيا لكل صف ،بمعنى
ترتي���ب توجه جماعي ل���كل واحد من الصفوف لمكات���ب التجنيد ،بهدف زيادة
الرغبة بين الطالب والطالبات.
يش���ار هنا إل���ى أن الجيش بدأ يلتفت أيضا إلى ارتفاع نس���بة اإلعفاء بس���بب
مشاكل نفس���ية بين الشبان ،إذ بلغت نس���بتهم 3ر ،%8مقابل نسبة 5ر %2بين
الش���ابات اليهوديات ،وبحسب الجيش فإن هذا يعكس حالة تهرب متسترة في
صفوف الشباب ،ألن للشابات «مهرب» ادعاء التدين ،في حين هذا االدعاء ال يخدم
الش���بان ،طالما هم ليس���وا من الحريديم ،لذا يلجأون إلى مسألة العامل النفسي.
وما يقلق الجيش أنه خالل الخدمة العس���كرية ،فإن  %15من الشبان يتسربون من
الجيش ،والغالبية الس���احقة منهم تعلن أن هذا لدوافع نفسية .وحسب ما نشر
في الصحافة اإلس���رائيلية هذا األس���بوع ،فإن رئيس ش���عبة القوى البشرية في
الجيش بعث برس���الة إلى كل ضباط الصحة النفس���ية ف���ي مكاتب التجنيد كان
عنوانها« :خطوات لوقف ارتفاع اإلعفاءات النفسية» .وفي صلب رسالته تشديد
شروط اإلعفاء تحت بند المشاكل النفسية ،إن كان قبل التجنيد أو خالله.

نسبة الحريديم
من الواضح أن النسبة األعلى التي يتوقف عندها الجيش ،وباألساس المؤسسة
السياسية الحاكمة ،هي نسبة الحريديم ،ففي تحليل لهذه االحصائيات أجريناه
هنا فإن نس���بة الشبان الحريديم ،ممن أتموا  18عاما من حياتهم ،هي في حدود
6ر ،%17ألن نس���بة الممتنعين الش���بان (الذكور) عن الخدمة العس���كرية بلغت
9ر ،%15في حين حس���ب التقديرات أن  %10من ش���بان الحريدي���م يتجهون إما
للخدمة العسكرية في وحدة خاصة بهم ،أو ألداء «الخدمة المدنية» .وعلى أساس
هذه النس���ب ،باإلمكان التقدير أن أكثر من  %23م���ن المواليد اليهود في هذه
المرحلة هم من الحريديم ،وحس���ب التقديرات ،فإن الحريديم يش���كلون حوالي
5ر %13من إجمالي السكان ،وحوالي 5ر %15من إجمالي اليهود اإلسرائيليين.
وه���ذه االحصائيات تعن���ي للجيش أن نس���بة الممتنعي���ن ،أو الذين يتلقون
إعفاء من الخدمة ،س���تكون في ارتفاع مس���تمر .وعمليا فإن حوالي نصف الشبان
والش���ابات ،الذين يس���ري عليهم قان���ون الخدمة العس���كرية اإللزامية ،يؤدون
الخدمة كاملة ،بمعنى الدمج بين الذين ال يخدمون ،وأولئك الذين يتس���ربون من
الخدمة ،وتقدر نسبتهم بـ  %15من الذين خدموا.
وتدور معركة من أجل تجنيد الش���بان الحريديم ،احت���دت في العقود الثالثة
األخيرة ،وتصاعدت بشكل كبير في الس���نوات األخيرة .وباإلمكان القول إن هذه
القضية حالت دون قيام حكومة بنيامين نتنياهو في نيسان الماضي ،وساهمت
في حل الحكومة قبل عام ،إذ أن الكنيس���ت أقر مشروع قانون بالقراءة األولى قبل
ع���ام ،وهو قانون صاغه الجيش ،ويضع مخط���ط تجنيد تدريجي للحريديم ،ولكن
ليس في أي حال يكون تجنيدهم كامال.
ويطال���ب أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إس���رائيل بيتنا» بس���ن قانون التجنيد
للحريدي���م ،بالقراءة النهائي���ة دون أي تعديل به ،وهذا م���ا يرفضه الحريديم،
إذ يطالب���ون بتعديالت ،منها ما ُيفرغ القانون م���ن مضمونه .ويرفض الحريديم
وقادتهم الدينيون والسياس���يون تجنيد ش���بانهم من منطلق���ات دينية ،رغم
مواقفهم السياسية اليمينية االستيطانية المتشددة؛ إذ يعرف قادة الحريديم
أن خروج الش���بان من مجتمعاته���م إلى الجيش ،هو الخط���وة األولى لغالبيتهم
الساحقة نحو العالم المفتوح ،والخروج من مجتمع الحريديم المتزمت.
وكانت إس���رائيل قد ضجت الش���هر الماضي ،في أعقاب الكشف عن أن الجيش
ّ
اإلس���رائيلي ُيضخم أعداد المجندين من الشبان الحريديم ،من أجل التستر على
فشل إس���رائيل في دفعها هذا الجمهور نحو العالم المفتوح ،من خالل التجنيد
ّ
العسكري .وتبين أن الوحدة الخاصة في الجيش ضاعفت تقريبا أعداد المجندين،
في تقارير رسمية تم تقديمها إلى الكنيست والحكومة.

تقرير الفقر الرسمي في إسرائيل للعام 2018

استقرار في نسبة الفقر 2ر %21واستمرار تعمقه لدى العرب!
*الفقر يستقر عند 2ر %21على مستوى األفراد كما كان مستواه في العام * 2017التراجع حاصل لدى كل الشرائح ،ولكن
الفقر بين العرب ما زال األعلى5 :ر 5ضعف ما هو عليه بين اليهود من دون الحريديم *نسبة الحريديم من إجمالي اليهود
حوالي 4ر ،%15ولكنهم يشكلون قرابة  %49من فقراء اليهود *الفقر بين اليهود من دون الحريديم 6ر* %8تقرير الفقر
البديل يعرض حجم الجوع الكبير حتى بين العائالت التي تتلقى معونات اجتماعية*
أظهر تقرير الفقر الرس����مي في إس����رائيل الصادر
عن مؤسس����ة الضمان االجتماعي الحكومية (مؤسسة
التأمي����ن الوطني) في الي����وم األخير م����ن  ،2019عن
العام قبل الماضي  ،2018أن الفقر بين األفراد س����جل
استقرارا ،عند نسبة 2ر ،%21كما كانت الحال في العام
 ،2017وهذا برغم التراجع المحدود في نس����بة الفقر
بين العرب ،وأيضا بين اليهود المتزمتين الحريديم.
والتفس����ير األقرب للواقع لهذه النتيجة هو تزايد
أع����داد الحريدي����م ،الذين باتوا يش����كلون قرابة %49
من فقراء اليهود ،رغم أن الحريديم يش����كلون نسبة
4ر %15م����ن إجمالي اليه����ود اإلس����رائيليين .ويبقى
الفق����ر بين الع����رب هو األش����د عمقا ،كم����ا أن وتيرة
تراجعه منخفضة جدا ،برغم تراجع الوالدات ،وارتفاع
المؤهالت العلمية بينهم.
وحس����ب تقرير الفقر ذاته ،فإن نسبة الذين تحت
خطر الفقر على مستوى األفراد ،كانت 2ر ،%21كما في
 ،2017ومقاب����ل 9ر %21في العام  .2016ونس����بة الفقر
بي����ن األطفال والقاصرين دون س����ن  18عاما ،ارتفعت
إلى  ،%30مقابل 6ر %29في  ،2017ولكن نس����بة الفقر
تراجع����ت عما كانت عليه بين األطف����ال في  ،2016إذ
كانت نسبتهم .%31
وكل ه����ذه النس����ب واإلحصائيات تض����م داخلها
الفلس����طينيين في القدس المحتل����ة ،بموجب قانون
الض����م االحتاللي .وما يمي����ز التقري����ر الجديد كثرة
الجداول التي انتش����رت فيه لعرض نسب الفقر بين
السكان من دون القدس المحتلة ،وقد تراجعت نسبة
الفقر بين 6ر %0إلى  ،%1حينما نتحدث عن األطفال.
وكان تقري����ر الفقر قد عرض نس����بة الفقر من دون
أهالي القدس المحتلة منذ العام  ،1967في التقريرين
عن العامي����ن  2016و ،2017ولكن في حينه كان جدوال
واحدا ،ولكن التقرير األخير ،وكما ذكر ،انتش����رت فيه
جداول عدة للفقر من دون القدس المحتلة.
وحس����ب تحليل األرق����ام ،فإن تقدي����رات الفقر في
القدس الشرقية المحتلة قريبة من مستويات الفقر
بين فلسطينيي الداخل ،والتراجع الحاصل في نسب
الفقر العامة بعد إخراجهم ،هو ألنهم يشكلون نسبة
6ر %3من إجمال عدد الس����كان الرس����مي في السجل
اإلس����رائيلي ،الذي يش����مل عدد الفلس����طينيين في
القدس المحتلة -قرابة  330ألفا ،وحوالي  23ألفا من
السوريين في مرتفعات الجوالن المحتل.

خط الفقر
ورفعت مؤسسة الضمان االجتماعي خط الفقر للعام
 2018عن العام  2017بنس����بة  ،%5وهي ذات الزيادة
التي كانت في تقرير الفق����ر عن العام  ،2017رغم أن
التضخ����م المالي ارتفع في ذينك العامين مجتمعين
بنس����بة  .%1وهذا يعني أن معدي مقياس الفقر على
دراية بكلفة المعيش����ة لالحتياجات األساسية ،التي
بصعوبة تمنع جوع اإلنسان.
وم����ا يؤكد على ه����ذا أن معدي التقري����ر رفعوا خط
الفق����ر في الس����نوات الث��ل�اث  ،2018 -2016بنس����بة
إجمالية 8ر ،%13بينما التضخم ارتفع في الس����نوات
الثالث تلك بنسبة تقل عن 9( %1ر.)%0
وف����ي ما يلي مس����تويات خط الفقر بالش����يكل ،في
حين أن معدل صرف الدوالر في العام  2018كان 6ر3
شيكل للدوالر ،بينما معدل صرفه حاليا47 ،ر 3شيكل
للدوالر.

حس����ب تقرير الفقر ،فإن خط الفقر بالنس����بة للفرد
الواح����د بات  3593ش����يكل ،أما بالنس����بة لعائلة من
ش����خصين فإن خط الفقر بات  5750ش����يكل ،وثالثة
أش����خاص  7618شيكل ،وأربعة أشخاص  9199شيكل،
وخمس����ة أش����خاص  10780شيكل ،وس����تة أشخاص
 12218ش����يكل ،وس����بعة أش����خاص  13655ش����يكل،
وثمانية أش����خاص  14949شيكل ،وتس����عة أشخاص
 16099شيكل.

الفقر بين العرب ومقارنته بفقر اليهود
يبقى الفق����ر بين العرب هو األعل����ى واألكثر عمقا،
برغم التراجع الحاد في معدالت الوالدة لألم الواحدة،
م����ن  5أوالد وأكث����ر في العام  ،1990إل����ى أقل من 4ر3
والدة في العامين األخيرين ،مقابل  7والدات لألم من
الحريديم.
ويقول التقري���ر إن الفقر بين العرب على مس���توى
األفراد هبط م���ن 3ر %50في العام  ،2017إلى نس���بة
4ر .%47وبين العائالت العربية ،هبط الفقر من 1ر%47
إلى 3ر .%45وبين األطفال العرب هبط الفقر من 7ر%60
في العام  ،2017إلى نسبة 8ر %57في العام .2018
وللمقارن����ة ،فإن نس����بة الفق����ر بين اليه����ود على
مس����توى العائالت ،هبط م����ن 9ر %13إلى 4ر %13في
 ،2018إال أنه على مستوى األفراد ،سجل الفقر ارتفاعا
م����ن 9ر %13ف����ي  ،2017إلى نس����بة 5ر %14في .2018
وهذا ما يؤكد أن من يرفع الفقر بين اليهود ش����ريحة
الحريديم ،الذين يش����كلون نسبة 4ر %15من إجمالي
اليهود اإلس����رائيليين ،وفق تحليل لألرقام والنسبة
المئوية أجريناه لغرض هذا التقرير.
والالفت أن نس����بة الفقر على مس����توى األفراد بين
الحريدي����م ،تراجع����ت من قرابة  %45ف����ي  ،2017إلى
أكثر بقلي����ل من  %42في  ،2018ولكن التكاثر الهائل
بينهم ،أكثر من 8ر %3س����نويا ،يجع����ل عدد األفراد
الفقراء يرتفع ،وهذا ما جعل نسبة الفقر مستقرة.
ولكن الف����وارق ال تتوقف عند ه����ذا الحد ،بل أيضا
من ناحي����ة عمق الفقر ،إذ يس����تدل م����ن التقرير أن
المخصصات االجتماعية انتشلت من تحت خط الفقر
أقل من  %10من العائالت العربية (7ر ،)%9وهي ذات
نسبة العام  ،2017أي أن الفقر بعد المخصصات هبط
م����ن 2ر %50قبل المخصصات ،ال����ى 3ر %45بعد دفع
المخصصات .بينم����ا المخصصات انتش����لت 3ر%26
م����ن العائالت الفقيرة من الحريديم ،وهذا على الرغم
م����ن كل التقارير التي تثبت أن نس����بة انخراط رجال
الحريديم في س����وق العمل أقل من  %49بين إجمالي
رجالهم ،مقابل  %53في العام .2015
وبعد دف����ع المخصصات ارتفعت نس����بة العائالت
العربية من إجمالي العائالت الفقيرة من 2ر %26قبل
دفع المخصصات ،إل����ى 6ر %36من إجمالي العائالت
الفقيرة بعد دفع المخصصات ،في الوقت الذي نسبة
العائالت العربية من إجمالي العائالت في إس����رائيل
5ر .%14بينما هبطت نس����بة العائ��ل�ات الفقيرة بين
الحريدي����م ،من 1ر %24من إجمال����ي العائالت الفقيرة
قبل دف����ع المخصصات ،إلى نس����بة 5ر %17بعد دفع
المخصصات .وأكثر م����ن هذا ،فقد تبين من المقارنة
مع تقرير الفق����ر عن الع����ام  ،2017أن أوضاع الفقراء
الحريديم «تحس����نت» بعض الشيء ،ففي حين ،وكما
ذكر ،أن المخصصات االجتماعية انتشلت 3ر %26من
عائالتهم ،فإن هذه النسبة كانت في العام  2017في

حدود 5ر ،%24بمعنى أن فقر الحريديم بات أقل عمقا.
ونش����ير هنا إلى أن تقرير الفقر الرس����مي يتعامل مع
مداخيل العائالت واألفراد ،المس����جلة رسميا في سلطة
الضرائب والمؤسسات األخرى .بمعنى أنه ال يلتقط حجم
«االقتصاد األس����ود» ،غير المس����جل ،وهو ظاهرة ضخمة
جدا في مجتمع الحريديم ،بحس����ب الكثير من التقارير
التي تصدر تباعا .وهذا يعن����ي أنه لو تحول «االقتصاد
األس����ود» ف����ي مجتمع الحريديم إلى رس����مي مس����جل،
لهبطت نسبة الفقر بينهم على نحو ملحوظ جدا.
كذل����ك فإن نس����بة العائ��ل�ات اليهودي����ة الفقيرة
الت����ي تم انتش����الها م����ن تحت خط الفق����ر بعد دفع
المخصصات االجتماعية ،كانت 4ر ،%44وهذه نس����ب
تش����مل أيضا الحريديم ،وفي تحليل للنسب المئوية
باإلمكان التقدي����ر أن المخصصات أنقذت قرابة %60
من عائالت اليهود من دون الحريديم.
وفي س����ياق المخصص����ات االجتماعي����ة ،ظهر من
التقرير أنه تم ض����رب كافة المخصصات االجتماعية
في العقدين األخيرين ،بفعل السياس����ة االقتصادية
الصقرية ،التي فرضها بنيامي����ن نتنياهو حين كان
وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون ،التي تشكلت
في أوائل الع����ام  .2003إذ تبين من أحد الجداول في
تقرير الفقر أن المخصصات االجتماعية انتشلت في
العام  2002ما نسبته 5ر %31من العائالت الفقيرة من
تحت خط الفقر ،وفي العام  ،2018هبطت النسبة إلى
4ر ،%23وهي نسبة شبيهة في السنوات األخيرة ،إذ
ب����دأ التراجع ابتداء من العام  ،2004حينما بدأ تطبيق
تقليص المخصصات االجتماعية المختلفة؛ ما يعني
أن مساهمة المخصصات في مواجهة الفقر تراجعت
بحوالي .%26
وهذا المشهد هو داللة على عمق الفقر بين العرب
ولكن أيضًا هو اإلثبات على السياسات العنصرية ضد
العرب ،الذين ما زالوا يعانون من بطالة فعلية تتجاوز
 ،%11مقابل 9ر %3نس����بة عامة ،وف����ي حدود  %3بين
اليهود وحدهم .كما أن معدالت رواتب العرب ما تزال
تبتعد بفجوة كبيرة عن معدالت رواتب اليهود ،إذ أن
تقارير السنوات القليلة األخيرة تشير الى أن معدل
رواتب اليهود من رجال ونس����اء معا يعادل  %109من
معدل الرواتب الع����ام ،بينما معدل رواتب العرب من
الرجال والنس����اء معا يعادل  %67من معدل الرواتب
العام .والنس����اء العربيات يواجه����ن الظلم األكبر ،إذ
أن مع����دل رواتبهن ما يزال أقل م����ن  %50من معدل
الرواتب الع����ام ،الذي تجاوز  10500ش����يكل ( 3آالف
دوالر) في العام  ،2019وهذه زيادة بنس����بة 1ر %2عما
كان في  ،2018عام تقرير الفقر المعروض هنا.

التقرير البديل :نسبة الفقر %26
في المقابل ،قال تقرير الفقر البديل الذي تنش����ره
جمعية «لتيت» (عطاء) للسنة السادسة على التوالي،
إن نسبة الفقر ،على مستوى األفراد في إسرائيل ،في
العام الماض����ي  ،2019هو في حدود  %26بفارق قرابة
 %5عن التقرير الرس����مي .وهذا التقرير الذي يصدر
عادة بتزامن أو يس����بق تقرير الفقر الرسمي الصادر
عن مؤسس����ة التأمين الوطني ،يجري حسابات الفقر
بطريقة متطورة ،غير تلك التي تعتمدها مؤسس����ة
التأمين الوطني ،ولذا فإن األرقام هنا هي أعلى عادة.
وقال التقرير إن معدالت الفقر ثابتة في الس����نوات
الس����ت األخيرة ،وتفيد بأنه يوجد في إس����رائيل في

العام الماضي  2019نحو  530ألف عائلة ،ونحو مليون
و 7آالف طفل فقير.
وبحس����ب التقرير فإن الكثير م����ن األطفال يعانون
م����ن انعدام خطير لألمن الغذائ����ي ،إذ أن 3ر %76من
األطف����ال متلقي المعون����ات ،العنصر األس����اس في
غذائهم هو النش����ويات ،الخب����ز والمدهونات؛ كما أن
4ر %54م����ن األطفال قلصوا حجم الوجبات أو اختصروا
عدد الوجبات في الس����نة األخيرة؛ ويقول التقرير إن
5ر %48من األهال����ي متلقي المعون����ات اضطروا إلى
بدائل ع����ن حليب األم لألطفال الرض����ع ،أو إلعطائهم
كمية أقل من تلك الموصى بها.
كم����ا أن 8ر %74من متلقي المعونات ش����هدوا بأن
الغذاء الذي اش����تروه لم يل����ب احتياجاتهم ،وأنه لم
يكن لديهم المال لش����راء المزي����د ،مقارنة بـ 3ر%16
من عموم الس����كان .و %56من متلقي المعونات أكلوا
أقل مما أرادوا بسبب ضائقتهم االقتصادية و9ر%34
وصل����وا إلى حد الج����وع .و4ر %29من متلقي المعونات
نزلوا في الوزن عقب ضائقة اقتصادية ،وعدم القدرة
على ش����راء الغ����ذاء ال��ل�ازم .و8ر %73م����ن العائالت
المدعومة تقدر بأنها تحتاج إلى ألف ش����يكل أخرى
لشراء الغذاء األساس.
ويضي����ف تقري����ر «لتي����ت» أن  %97من المس����نين
متلقي المعونات بمخصصات الش����يخوخة ال تس����مح
لهم المخصصات بالعيش بكرامة و1ر %78يعيشون
في عزل����ة .و8ر %70من المس����نين متلقي المعونات
يش����هدون على أنه����م تخلوا عن إص��ل�اح خلل خطير
في بيوتهم لزمن طويل ألس����باب اقتصادية ،مقارنة
بـ 8ر %16من المس����نين بين عموم الس����كان .و4ر%72
من المس����نين متلقي المعونات اضطروا للتخلي عن
شراء األدوية أو عن العالجات الطبية الضرورية لعدم
تمكنهم من دفع المال لشرائها.
وحسب التقرير ،في أوساط قرابة  %80من العائالت
التي تتلقى المعونات يوجد معيل واحد ،وفي أوساط
قراب����ة  %20من ه����ذه العائالت معي��ل�ان أو أكثر ،ألن
األج����ر المتدني وعدم اس����تنفاد الحقوق االجتماعية
يضعان العديد م����ن متلقي المعونات في التصنيف
كـ «فقراء عاملين» .وقرابة  %62من متلقي المعونات
غارقون في الديون %75 ،أكثر مما في عموم السكان
(3ر.)%35
وليس ل����دى 5ر %64من متلق����ي المعونات مالبس
وأحذية على قياس����هم وف����ي حالة جي����دة ،و %49ال
يمكنهم أن يسمحوا ألنفسهم بالتدفئة في بيوتهم
في الش����تاء .و %54من متلقي المعون����ات بلغوا بأنه
حتى قبل  5سنوات ما كانوا يحتاجون الى المساعدة
في الغذاء بس����بب ضائقته����م االقتصادية ،بمعنى
أنهم تدهوروا الى ضائقتهم االقتصادية القاس����ية
في السنوات الخمس األخيرة.
ويبين التقري����ر أن قرابة  %64من متلقي المعونات
غي����ر العاملين عالقون في ه����ذا الوضع عقب إعاقات
صحية ،وه����ذا ارتفاع بنس����بة 2ر ،%16مقارنة بالعام
 .2018وقراب����ة  %70من متلقي المعونات يش����هدون
عل����ى أن انع����دام التأهي����ل المهن����ي يمنعهم من
تحس����ين وضعه����م التش����غيلي بقدر كبي����ر .و%58
يش����هدون بأن س����بب ذل����ك هو ع����دم قدرتهم على
تمويل أطر ألبنائهم.

(قراءة وتحليل ب .جرايسي)
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تقاريــر خــاصـــــــة
االستيطان االسرائيلي :وقائع عدوانية متسارعة.

تقرير مرحلي يستعرض أبرز التوجهات في سياسة إسرائيل الخارجية اإلقليمية مؤخرًا:

إسرائيل عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي!
*االنتقال من الدفع نحو الضم الزاحف في الضفة الغربية إلى إعالن النوايا بشأن الضم الرسمي*
أص���در معه���د ِ«متافي���م» (مس���ارات)« ،المعه���د اإلس���رائيلي
للسياس���ات الخارجية اإلقليمية» ،في نهاي���ة كانون األول األخير،
ورقة «تقدي���ر موقف» يحدد فيها «التوجهات األبرز في سياس���ة
إس���رائيل الخارجية» خالل األشهر الستة األخيرة ،وذلك باالستناد
إل���ى معطي���ات األعداد الش���هرية الس���تة األخيرة م���ن «التقرير
الدبلوماس���ي» الذي ينش���ره هذا المركز كل شهر ويستعرض فيه
التطورات األخي���رة التي حصلت ،خالل ش���هر ،على صعيد عالقات
إس���رائيل مع كل من :الشعب الفلسطيني ،الش���رق األوسط ،أوروبا
وح���وض البح���ر المتوس���ط؛ كما يس���تعرض أداء أذرع السياس���ة
الخارجية اإلسرائيلية المختلفة.
وقد أجمل تقرير ِ«متافيم» المناحي األبرز في السياسة الخارجية
اإلقليمية اإلسرائيلية خالل الفترة المذكورة بما يلي:
االنتقال من الدفع نحو الضم الزاحف في الضفة الغربية إلى إعالن
النوايا بش���أن الضم الرسمي .ففي إطار حمالته االنتخابية األخيرة،
ً
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،أوال ،عن نيته
ضم مناطق غور األردن وش���مال البحر الميت .ثم قام الحقًا بتوسيع
نوايا الضم لديه لتش���مل ،أيضًا ،جميع المستوطنات اإلسرائيلية
ف���ي الضفة الغربية .وف���ي أعقاب ذلك ،توات���رت التصريحات في
النقاش العام اإلسرائيلي التي تؤيد الضم بصورة علنية ورسمية.
وفيم���ا تجنب���ت إدارة الرئيس األميركي ،دونال���د ترامب ،معارضة
تصريح���ات نتنياهو العلنية هذه ،فق���د تصدت لنوايا الضم هذه
أوس���اط غير قليلة في الخارطة السياسية األميركية ،شملت أيضًا
ً
مرش���حين للرئاس���ة األميركية من الح���زب الديمقراطي ،فضال عن
جهات دولية عديدة .وفي المقابل ،واصلت حكومة إسرائيل الدفع
نحو الضم الزاحف ،وهو ما تجس���د في استمرار وتكثيف البناء في
المستوطنات ،رصد موارد وإجراء تغييرات وتعديالت إدارية تخدم
نوايا الضم وذات صلة بالموضوع.
جهود مكثفة لتجنب اندالع «مواجهة عس���كرية» في قطاع غزة
وللتوصل إلى تس���وية طويلة األمد مع حرك���ة «حماس» ،إلى جانب
العمل على تعميق ضعف السلطة الفلسطينية ،دون إيصالها إلى
درجة االنهيار التام .فقد أجرت إس���رائيل و»حماس» اتصاالت غير
َ
مباشرة ،بوساطة قطر ومصر ومبعوث األمم المتحدة الخاص ،بغية
التوصل إلى تفاهمات تضمن فترة طويلة من الهدوء والعمل على
ترميم وتطوي���ر قطاع غزة .وعلى الرغم من اس���تمرار تبادل إطالق

الن���ار بين إس���رائيل وقطاع غزة ،من حين إلى آخر ،إال أن إس���رائيل
اخت���ارت ـ كما هو واض���ح تمامًا ـ االمتناع ع���ن التدحرج نحو جولة
جديدة إضافية من القتال الواس���ع في قطاع غزة ،بل عملت حثيثًا
من أجل التقدم في مس���ار التوصل إلى التفاهمات والش���روع في
تطبيقها .في المقابلّ ،
حولت إس���رائيل إلى الس���لطة الفلسطينية
األموال التي كانت خصمتها من مس���تحقاتها في الماضي ،وذلك
بهدف منع وصول السلطة إلى حالة من االنهيار ،إلى جانب االمتناع
عن تقويتها وتعزيزها سياسيًا ،من جهة ،وتكريس حالة االنقسام
الفلسطيني ـ الفلسطيني الداخلي ،من جهة أخرى.
معارضة االنتقادات الدولية ضد االحتالل واالستيطان والتصدي
له���ا ،من خالل االتكاء على إدارة أميركية يميزها الضعف ،بش���كل
عام .فق���د واصلت إس���رائيل محاربة حركة المقاطعة ،س���واء على
الصعي���د القانوني ـ القضائي ،أو النش���اط على ش���بكات التواصل
االجتماعي أو منع دخول أعضائها ونش���طائها إلى إس���رائيل .وقد
تعرضت إسرائيل إلى موجة متصاعدة ومتسعة من النقد لالحتالل
واالستيطان ،ش���ملت أيضًا قرار المحكمة األوروبية بشأن منتجات
المس���توطنات اإلس���رائيلية وقرار ّ
المدعية العام���ة في المحكمة
الجنائية الدولية في الهاي بشأن التحقيق في جرائم حرب محتملة
ارتكبتها إس���رائيل ضد الشعب الفلس���طيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة .وشملت حمالت الرد والتصدي اإلسرائيلية شن هجمات
ش���خصية ضد المنتقدي���ن ،االعت���راض على صالحي���ة المحكمة
ُ
الدولية ،نزع الش���رعية عن االدعاءات الت���ي طرحت واالعتماد على
إدارة الرئيس ترامب ،رغم تأثيرها الدولي األقل بصورة واضحة عما
كان عليه تأثير اإلدارات األميركية السابقة.
أزمات ف���ي العالقات م���ع األردن وقطيعة بي���ن قيادتهما ،دون
ّرد جدي من جانب الحكومة اإلس���رائيلية .فقد نش���أت بين األردن
وإسرائيل أزمة ثقة حادة شملت حصول قطيعة بين قادة الدولتين
وتصريحات أدلى بها ملك األردن مفادها أن العالقات مع إس���رائيل
َ
اآلن في أس���وأ فترة لها .المناطق الخاصة في «الغمر» («تس���وفار»
بالعبري���ة ـ منطقة أردني���ة حدودية ،تقع ضم���ن محافظة العقبة
جنوب البحر الميت .كانت ّ
تعد أحد بنود النزاع الحدودي بين األردن
وإس���رائيل ووردت في الملحق األول من معاهدة الس�ل�ام األردنية
اإلسرائيلية العام  )1994والباقورة («نهرايم» بالعبرية ـ بلدة ّ
أردنية
ّ
ّ
الش���مالية التابع
حدودية تقع ش���رق نهر األردن ضمن لواء األغوار

لمحافظة إرب���د .كانت ّ
تعد أحد بنود النزاع بين األردن وإس���رائيل
منذ عق���ود لوقوعها على الح���دود ،حيث وردت ف���ي الملحق األول
من اتفاقية وادي عربة في القس���م الثاني ب من معاهدة الس�ل�ام
بي���ن البلدين) أعيدت إلى الس���يادة األردنية الكامل���ة ،لكن حملة
من االحتجاج الواس���عة عم���ت األردن ،في البرلمان وفي األوس���اط
الش���عبية ،ضد اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل إلى األردن وضد
ً
عالقات الس�ل�ام بين البلدين أصال .ثم ج���اء االعتقال اإلداري بحق
َ
المواطن ْين األردنيين في إس���رائيل ليزيد األمور تعقيدًا في هذه
المرحلة الحرجة بالذات ،بينما اعتبر األردن تصريح رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو ،بشأن نيته ضم منطقة غور األردن
كسر
وش���مال البحر الميت إلى السيادة اإلسرائيلية رسميًا بمثابة ٍ
جدي وخطير ألدوات وقواعد التعامل بين البلدين .وقد تجند رئيس
ً
الدولة ،رؤوفي���ن ريفلين ،محاوال تهدئة الخواطر والتجس���ير على
الخالفات ،س���عيًا إلى ترميم الثقة بين الطرفين وتوس���يع قنوات
االتصال والحوار بين الدولتين.
مح���اوالت لرف���ع مس���توى العالقات م���ع دول الخلي���ج وجعلها
علنية .فقد تعمدت إس���رائيل خالل الفترة األخيرة النش���ر العلني
ع���ن التطورات التي حصلت على صعي���د العالقات مع دول الخليج،
مؤخرًا بش���كل خاص :زيارات مسؤولين إسرائيليين ،رسميين كبار،
ُ ّ
ومش���اركتهم في أحداث دولي���ة نظمت وجرت ف���ي دول الخليج،
َ
مشاركات في
مداخالت إيجابية على ش���بكات التواصل االجتماعي،
مسابقات ومنافسات رياضية وزيارات وفود رسمية .وقد استعدت
إس���رائيل للمشاركة في معرض «إكس���بو»  2020في ّ
دبي واهتبال
الفرص الكامنة فيهّ .
وصرح وزير الخارجية ،يسرائيل كاتس ،بعزمه
على الدفع نح���و التوقيع على اتفاقيات عدم االعتداء وعدم القتال
م���ع دول الخليج التي أكدت ،من جانبها ،عل���ى الحاجة إلى التقدم
بين إس���رائيل والفلس���طينيين كش���رط للتطبيع التام .وكل هذا،
على خلفية العدائي���ة اإليرانية المتصاعدة حيال بعض الدول في
الخليج ،والتي لم تحظ ّ
بأي رد أميركي.
تحركات سياسية وعس���كرية ضد التمركز اإليراني على الحدود
اإلسرائيلية (في سورية) وضد االتفاق النووي .فقد بذلت إسرائيل
جهودًا واضحة لدى دول في أوروبا الغربية كي تشدد من سياساتها
حيال إيران وتؤيد إعادة نظ���ام العقوبات االقتصادية ضدها ،لكن
دون أن تثمر هذه الجهود عن نتائج جدية .كما ش���اركت إسرائيل

في محاولة إنش���اء قوة حراس���ة دولية في الخلي���ج وعملت ،بنجاح
نسبي ،لتش���جيع دول إضافية أخرى على اعتبار حزب الله اللبناني
والح���رس الثوري الجمهوري اإليران���ي منظمتين إرهابيتين .وعلى
الصعيد العس���كري ،واصلت إس���رائيل قصف أهداف إيرانية في
سورية ،كما وسعت نطاق هجماتها على لبنان والعراق .وفي مقابل
النقد الروسي المتصاعد على هذه الهجمات ،سعت إسرائيل لحفظ
وتعزيز منظومة التنسيق األمني مع روسيا.
تتحرك العالقات الثنائية بين إسرائيل وأوروبا على خيط ما بين
التع���اون والخالفات ،فيم���ا تتراجع وتيرة العالق���ات مع «مجموعة
فيس���غراد» (تحالف ثقافي وسياس���ي ألربع دول في وس���ط أوروبا
هي :تشيكيا ،المجر /هنغاريا ،بولندا وسلوفاكيا وجميعها أعضاء
ف���ي «االتحاد األوروبي» و»حلف ناتو») .فق���ط بقي االتحاد األوروبي
شريك إسرائيل األكبر في مجال التبادل التجاري وتم التوقيع على
اتفاقيات جديدة ،إضافي���ة ،كثيرة ،معه .وكانت قيادة جديدة قد
اس���تلمت مهامها في «االتحاد» فعبرت عن استمرار التزامها بحل
الدولتين للنزاع اإلس���رائيلي ـ الفلسطيني وبتحسين العالقات مع
إسرائيل حينما يتحقق الس�ل�ام في الشرق األوسط .لكن الحكومة
اإلس���رائيلية اعتمدت توجهًا سلبيًا حيال مواقف االتحاد األوروبي
وتغلغ���ل هذا إل���ى ال���رأي العام اإلس���رائيلي الذي أصب���ح يعتبر
«االتحاد» خصمًا وغريمًا إلس���رائيل ،أكث���ر بكثير من كونه صديقًا.
العالقات الدافئة التي كانت لنتنياهو مع دول فيس���غراد وقادتها
قبل أش���هر اختفت تمامًا من النقاش الع���ام ،بينما تصاعدت حدة
التوتر مع بولندا حول مسألة ذكرى الهولوكوست.
توطيد التحالفات في شرق حوض المتوسط حول موضوع الطاقة،
إلى جانب بذل الجهود الالزمة من أجل المحافظة على قناة مفتوحة
مع تركيا أيضًا .فقط واصلت إسرائيل تعميق وتوطيد تعاونها مع
قب���رص ،اليونان ومصر في ش���رق حوض البحر المتوس���ط ،بما في
ذلك عبر المش���اركة في «منتدى الغاز» الش���رق أوسطي الذي أقيم
ف���ي القاهرة مطلع الع���ام  .2019وقد بدأت تظه���ر تأثيرات العزلة
الت���ي تعاني منها تركي���ا ،والتي تزداد تعمق���ًا ،وكذلك نتائجها،
على السياسات اإلس���رائيلية .ورغم تجنبها هذا في السابق ،إال أن
إسرائيل جنحت إلى دعم كل من اليونان وقبرص ـ على نحو متزايد
ومتصاعد ـ ف���ي نزاعاتهما البحرية مع تركيا .في المقابل ،حافظت
إس���رائيل على قناة اتصال مع تركيا ،رغم التوت���رات بين البلدين

حول الش���أن الفلسطيني ،وخصوصًا حول مدينة القدس ،قطاع غزة
ونشاط حركة «حماس» في تركيا.
ّ
يس���خر رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،قضايا من السياس���ة
الخارجي���ة في حمالت���ه االنتخابية ،غير أن صورته ف���ي العالم قد
تأذت .فكما فعل نتنياهو في بداية ( 2019االنتخابات للكنيست الـ
 ،21التي جرت يوم  9نيس���ان) ،عاد وحاول عرض نجاحاته وإنجازاته
على الصعيد الدولي عش���ية االنتخابات الت���ي جرت يوم  17أيلول
 2019أيضًا (انتخابات الكنيس���ت الـ  ،)22أيض���ًا .فقد حدد (وألغى،
في بعض األحيان) زيارات ولقاءات دولية في محاولة منه لتحسين
إنجازه في صناديق االقتراع ودعم جهوده لتشكيل ائتالف حكومي
وإقامة حكومة جديدة .وفي إط���ار محاوالته تلك ،لجأ نتنياهو إلى
إبراز قضايا إش���كالية ،مثل ضم غور األردن وش���مال البحر الميت،
الصراع مع إيران ومع قطاع غزة ،نقل الس���فارات إلى القدس وفكرة
الحل���ف الدفاعي مع الوالي���ات المتحدةّ .
لكن تج���اوب قادة الدول
األجنبية ـ ومن ضمنهم دونالد ترامب وفالديمير بوتين ،أيضًا ـ مع
نتنياهو ومحاوالته واحتياجاته السياسية ـ الحزبية الداخلية كان
أقل مما كان عليه في الماض���ي ،وذلك على ضوء التراجع في قوته
السياس���ية ـ الحزبية أيضًا .ولم تكن عملية السالم موضوعًا مركزيًا
في المعركة االنتخابية.
على الرغم من تعيي���ن وزير للخارجية بوظيفة كاملة ،إال أن وزارة
الخارجي���ة تواجه أزمة ح���ادة تعصف بها وبمكانته���ا .فبعد أربع
س���نوات أشغل نتنياهو نفس���ه خاللها منصب وزير الخارجية ،تم
تعيين وزير للخارجية بوظيفة كاملة (هو يس���رائيل كاتس) .لكن
هذا لم يس���اعد في معالجة األزمة التي تعان���ي منها الوزارة وفي
خلفيتها ـ أساس���ًا ـ النقص الحاد ف���ي الميزانيات ونزاعات العمل
مع وزارة المالية .هذا الوضع ـ الذي تأثر بالواقع السياسي ـ الحزبي
االستثنائي أيضًا ـ س���بب ضررًا واضحًا لعمل وزارة الخارجية وأداء
طواقمه���ا وقدرتها عل���ى القيام بالمهمات الملق���اة على عاتقها.
وكجزء من انعكاس���ات األزمة وتردداتها ،لم تقم إسرائيل بتعيين
س���فراء جدد في دول مركزية في العالم ،مثل فرنسا ،روسيا ،كندا،
وكذلك في األمم المتحدة ،كما أبقت السفارة في مصر دون مسؤول
ثابت (رغم أن تعيين الس���فير هناك قد ّ
أقر ف���ي وزارة الخارجية).
هذا كل���ه ،في الوقت الذي واصلت فيه األجه���زة األمنية لعب دور
مركزي ومقرر في قضايا السياسة الخارجية.

البطالة في إسرائيل آخذة باالرتفاع وفرص الحصول على عمل في تراجع مستمر!
*خبراء يشككون بنسب البطالة الرسمية *تقرير بنك إسرائيل %40 :من حملة اللقب األول يعملون في وظائف ال تناسب مؤهالتهم*
س���جلت البطالة في إس���رائيل مع نهاية العام  2019ارتفاعا
طفيف���ا ،وبلغت  %4مقاب���ل 8ر %3في العام الذي س���بق ،وهو
ارتفاع للس���نة الثانية على التوالي ،رغ���م أنها تبقى أقل من
المع���دل القائم ف���ي دول منظم���ة  ،OECDإال أن في تفاصيل
تقارير البطالة هناك ما يدعو لقلق المؤسس���ة اإلسرائيلية ،إذ
أن فرص العمل في تراجع ،في حين أن تقريرا رس���ميا يؤكد أن
نس���بة عالية من األكاديميين ال يعملون في وظائف تناس���ب
مؤهالتهم.

ارتفاع البطالة في 2019
وأعل���ن مكتب اإلحصاء المرك���زي ،في تقري���ر دوري له هذا
الش���هر ،أن البطالة ف���ي العام الماضي  ،2019س���جلت ارتفاعا
بنس���بة 2ر ،%0من 8ر %3في  ،2018إل���ى  %4في نهاية .2019
واس���تمر دون مع���دل البطالة ف���ي دول  ،OECDففي حين أن
النس���بة باتت اآلن أعلى في إس���رائيل ،ف���إن المعدل في دول
3 OECDر.%5
وبحس���ب تقرير مكتب اإلحصاء ،فإن البطالة سجلت تراجعا
تدريجيا في الس���نوات الثالث 2015 ،وحت���ى  ،2017من 5ر%7
إل���ى 6ر .%3إال أنها في  2018س���جلت ارتفاع���ا طفيفا وبلغت
8ر ،%3وفي نهاية  2019وصلت إلى  .%4في حين أن عدد الذين
توجهوا الى مكاتب التشغيل سجل في العام الماضي ارتفاعا
طفيفا ،م���ن 7ر 160ألف في  ،2018إل���ى 9ر 161ألف في نهاية
 ،2019بمعنى زيادة  900ش���خص فقط ،وه���ذا يدل على يأس
في إيجاد فرص عمل ،أو أنهم عاطلون عن العمل ال يس���تحقون
مخصصات بطالة.
وجاء في التقرير أن نس���بة المش���اركة في سوق العمل ،من
عمر  15عاما وحتى  64عاما ،حسب المقياس العالمي ،بات أعلى
من المعدل العام في دول منظمة التعاون بين الدول المتطورة
 ،OECDإذ أن النس���بة في إسرائيل باتت 9ر ،%63مقابل معدل
5ر %60ف���ي دول  .OECDوتبي���ن أن هذه الزيادة هي بس���بب
االرتفاع المس���تمر في عدد العاطلين عن العمل ،المستحقين

بموجب القانون لمخصصات بطالة كاملة ،وهذا االرتفاع حصل
بشكل خاص في النصف الثاني من العام .2019
ويتبين م���ن تقرير البطالة اإلجمال���ي ،أن فرص العثور على
ف���رص عمل تراجعت عم���ا كانت عليه في الع���ام  ،2018وهي
النس���بة األعلى منذ العام  ،2015إذ بلغ���ت فرصة العثور على
عم���ل في العام  2018نس���بة  ،%64وهبطت الى  %60في العام
 ،2019ولكنها تبقى أعلى من العام  ،2015حينما كانت بنس���بة
.%40
ولك���ن في مس���ألة ف���رص العمل ،هن���اك تباي���ن كبير بين
المناطق ،إذ أن فرصة العثور على عمل تبقى األعلى بمستوى ال
منافس له ،في منطقة تل أبيب الكبرى ،في حين أن االحتماالت
األضعف تبقى في منطقتي الشمال والجنوب.
ويالحظ من التقرير أن نسبة العاملين من دون اتفاقية عمل،
باتت  %27من المنخرطين في س���وق العمل ،وهي من النسب
األعلى في الس���نوات األخيرة .في حين أن نس���بة من يحظون
بش���هادة تثبيت في العمل %30 ،من المنخرطين في س���وق
العمل ،بينما  %40من العاملين يحظون باتفاق غير محدود من
ناحي���ة زمنية للطرفين ،العامل وصاح���ب العمل ،وهذا ال يعد
استقرارا في العمل.
ودلت تقارير وزارة االقتصاد ،التي باتت في السنوات األخيرة
تشمل وزارة العمل ،على أن عدد الذين تلقوا مخصصات بطالة
كامل���ة في العام الماضي تراجع بش���كل حاد ،من  110آالف في
العام  ،2018إلى  62ألفا في العام الماضي  .2019كما أن نس���بة
ّ
الذين يتلقون مخصصات ضمان دخل ،وهي مخصصات هشة،
لمن أنه���ى فترة اس���تحقاق مخصصات البطال���ة ،هبطت من
89ر %2م���ن أصل القوة العاملة في العام  ،2015إلى 47ر %1في
العام الماضي .وهذا التراجع يعود إلى تشديد شروط الحصول
على مخصصات ضمان دخل ،ما يجعل ذوي االستحقاق ييأسون
ويستغنون عن فتات تلك المخصصات.
ويش���ار إلى أن نس���ب البطالة هذه التي تعلنها المؤسسات
اإلس���رائيلية ه���ي مثار ج���دل دائم ،ولكن بش���كل خاص في

الس���نوات األخيرة ،مع اإلعالن المستمر عن نسب بطالة ما دون
 .%4فمقياس البطالة الرس���مي يأخذ بالحسبان من عملوا ذات
ّ
م���رة ،وفقدوا مكان عملهم ،أو أنهم توقفوا عن العمل لس���بب
ما .ولكنها ال تحس���ب من ال ينخرطون إطالقا في س���وق العمل،
إراديا ،خاصة في أوساط جمهور الحريديم ،الذين ينخرط %49
من رجالهم في س���وق العمل ،مقابل نس���بة  %82بين الرجال
اليه���ود .أو ال ينخرط���ون قس���ريا كما هي الحال ل���دى غالبية
جمهور النس���اء العربيات ،الالتي نس���بة انخراطهن في سوق
العمل قرابة  ،%35مقابل أكث���ر من  %72في جيل العمل لدى
النساء اليهوديات.
ّ
وقد دل تقرير س���ابق صدر عن مكتب الخبير الرئيس���ي
ف���ي وزارة المالي���ة ،على أنه في حال تغيير في احتس���اب
البطالة ،فمن ش���أنه أن يضاعف النس���بة الرس���مية .إذ أن
احتس���اب البطالة في مكتب اإلحصاء المركزي يرتكز على
أسئلة عالمية ،ال تعكس بش���كل حقيقي الواقع الميداني.
كما يشار إلى أن قانون الخدمة العسكرية اإللزامية يساهم
هو أيضا في تخفيض نس���ب البطال���ة .وتتجاهل كل هذه
التقارير واقع س���وق العمل في المجتمع العربي ،الذي فيه
إقصاء لـ  %65من النس���اء عن س���وق العمل ،بفعل سياسة
التمييز العنصري.
ويقول تقرير الخبير ذاته إن معطيات البطالة اإلس���رائيلية
منخفضة مقارنة مع البطالة العالمية ،وأيضا مقارنة مع البطالة
اإلسرائيلية في الماضي .ولكن إذا جرى احتساب أولئك الذين
يئس���وا من البحث ع���ن مكان عمل ،وهم يعمل���ون في وظائف
جزئي���ة ،بخ�ل�اف إلرادتهم ،ف���إن البطالة الرس���مية المعلنة
س���تتضاعف .فاحتس���اب البطالة في إس���رائيل ،هو من عمل
ولو س���اعة واحدة في األسبوع الذي يجري فيه مكتب االحصاء
المركزي االس���تطالع .في حين يقول الخبير إنه إذا تم ش���مل
من يئس���وا من البحث عن العمل خالل األش���هر الـ  12األخيرة
قبل إجراء االس���تطالع ،فإن البطالة ستقفز إلى حوالي ضعفي
نس���بتها المعلنة .ويؤكد التقري���ر أن  %10من المواطنين في

إس���رائيل موجودون بشكل دائم في هامش احتساب البطالة،
نظرا ليأس���هم من احتم���ال العثور على مكان عمل .والقس���م
األكبر من هؤالء هم من أبناء  45عاما وحتى جيل التقاعد ،الذي
هو  67عاما للرجال ،و 62عامًا للنساء.

ال احتمال لتخفيض ساعات العمل
في س���ياق متصل ،قال تقرير ف���ي صحيفة «ذي ماركر» قبل
أيام ،إنه ال احتمال ألن تقرر إس���رائيل خفض س���اعات العمل
للعاملي���ن ،مع الحفاظ على مس���توى رواتبه���م ،وجاء هذا في
أعقاب مبادرات بدأت تظهر في العالم ،على مس���توى شركات
عالمية ،وحتى دول مثل فنلندا ،في األيام األخيرة.
ففي الش���هر الجاري ،كانون الثاني ،أعلنت رئيس���ة حكومة
فنلن���دا الجديدة عزمها على طرح مش���روع قان���ون لجعل أيام
العمل األس���بوعية  4أيام بدال من  ،5م���ن أجل منح فرصة أكثر
للناس لتك���ون مع بعضها ،والتمتع بحي���اة أفضل ،وأن هناك
من يرى أن هذا التخفيض ،سيرفع من مستوى إنتاجية ساعة
العمل.
كما بادرت ش���ركة ميكروس���وفت ف���ي اليابان إلى مش���روع
تجريبي لخفض ساعات العمل ،لفحص نتائجه ،وفي حال نجح،
فإنه سيتم تعميمه على كافة فروع الشركة في العالم.
وقبل عام ونصف العام ،خفضت إس���رائيل س���اعات العمل
األس���بوعية في القطاع العام من  43س���اعة أس���بوعيا الى 42
س���اعة .وفي صيف الع���ام  ،2019خفض وزير الرفاه س���اعات
العمل لمن يعملون بأجر الحد األدنى من  186س���اعة ش���هريا
الى  180ساعة ،وهذا يعني رفع أجر ساعة العمل.
وحسب التقارير الرسمية ،فإن عدد ساعات العمل األسبوعية
في إس���رائيل تع���د من األعلى في دول منظم���ة  ،OECDإذ أن
المعدل في إس���رائيل هو 6ر 40س���اعة أس���بوعيا ،في حين أن
المعدل في  OECDبلغ 8ر 36س���اعة ،وفق���ط ثالث دول فيها
عدد الس���اعات أعلى من إس���رائيل ،وهي كولومبيا والمكسيك
وتشيلي.

وظائف  %40من األكاديميين أقل من مستواهم
وقال بحث جديد ،أجري في قس���م األبحاث في بنك إسرائيل
المركزي ،صدر في الشهر الجاري ،كانون الثاني  ،2020إن %40
م���ن الحاصلين على اللقب األول في البالد ،يعملون في وظائف
تقل عن مؤهالتهم العلمية.
ووجد البحث أن جهاز التعليم العالي يطلب من طالب بعض
المواضيع دراسات فائضة ،بمعنى أكثر مما يحتاجه الموضوع
ذاته ،مثل العل���وم االجتماعية ،وعلوم الكرة األرضية ،والعلوم
اإلنسانية ،وما شابه .وهذا يثبت من ناحية أخرى ،حجم التجارة
في سلك التعليم العالي ،ألن الطالب ملزمون بدورات تعليمية
زائدة ،من أجل جني رس���وم دراس���ية أعلى ،ما يثقل أكثر على
كاهل الطالب وأهاليهم.
ورأى البح���ث أن ه���ذه المعدالت الس���لبية أعلى من
ذات المع���دالت ف���ي دول منظمة التع���اون بين الدول
المتطورة ،OECD ،ففي حي���ن أن  %40من طالب اللقب
األول يعملون في وظائف دون مس���تواهم العلمي ،فإن
معدل هذه النسبة في منظمة  ،OECDدون نسبة .%36
كذلك في حين أن نسبة الذين يتعلمون مواضيع زائدة
لمهنتهم  ،%32فإن هذه النس���بة في دول  OECDفي
حدود .%22
ولكن الالفت في هذه الدراسة أن نسبة األكاديميين العرب
الحاصلي���ن على اللقب األول الذين يعمل���ون في وظائف تقل
عن مؤهالتهم تق���ارب  ،%31مقابل  %41بي���ن اليهود .وهذه
النس���ب تتضارب مع سلس���لة تقاري���ر وأبحاث ص���درت في
الس���نوات األخيرة ،وأبرزت أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي
للعربي ،ضاقت فرص اس���تيعابه في س���وق العمل بما يتالءم
مع مؤهالته.
يش���ار إلى أن التقارير الرس���مية حول الرواتب التي تظهر
تباع���ا ،تؤكد أن رواتب الع���رب األكاديميين تقل بما بين %20
إل���ى  %30م���ن معدالت روات���ب اليهود في نفس المس���توى
التعليمي.
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حوادث العمل القاتلة في إسرائيل ازدادت بـ %23خالل  2019رغم تعهدات حكومية بخفضها!
كتب هشام نفاع:
وضعت الحكومة اإلس���رائيلية لنفس���ها ،ممثلة بوزارة العمل ،هدف خفض
ح���وادث العمل بنس���بة  %10خالل الع���ام المنصرم  ،2019لك���ن النتائج جاءت
قاس���ية ،ليس للحكومة التي ال تفاجئ أحدا حين تفش���ل في تحقيق وعودها،
بل للضحاي���ا وذويهم وكل من ينظرون ويتابع���ون ويعملون بقلق لوقف هذه
الح���وادث الدموية الت���ي ال تقع إال نتيجة انعدام المس���ؤولية والتقاعس لدى
من يفترض أن يمارس���وا الرقابة وأن يضعوا األنظم���ة المالئمة ّ
لصد الظاهرة،
أي الحكومة.
فق���د ارتفع عدد ضحايا حوادث العمل خالل ع���ام  2019بـ  %23وكان  %56من
ً
حوادث العمل قد وقعت في قط���اع البناء ،حيث قتل  47عامال في القطاع الذي
وقع���ت فيه أكثر من نصف ح���وادث العمل على الرغم م���ن أن  %8من العمال
يعملون في هذا القطاع.
هذا الوضع المأس���اوي من ناحي���ة الضحايا واإلجرامي من ناحية الس���لطات
المس���ؤولة ،يس���تدل من المعطيات التي نش���رتها جمعية «عن���وان العامل»
الناش���طة في مجاالت ش���تى متعلقة بحقوق العمال ،وأوله���ا وأكثرها إلحاحا،
ُ
حماية حياتهم وس�ل�امتهم في مواقع عمله���م .في العام  2019قتل  86عامال
نتيج���ة لحوادث العمل .وهذا ه���و أكبر عدد من الوفيات المس���جلة منذ العام
ُ
 .1997وكم���ا ذكر ،كان الهدف الذي حددته وزارة العمل في خططها لعام 2019
هو تس���جيل انخفاض بنس���بة  %10في عدد الوفيات ف���ي جميع مواقع العمل،
ولكن عل���ى أرض الواقع هناك زيادة قدرها  %23في عدد الوفيات مقارنة بعام
.2018
وفقا للمصدر نفس���ه ،جمعية «عنوان العامل» ،وقع في العام الماضي  2019ما
مجموعه  420حادث عمل أصيب فيها  352ش���خصًا  197 -منها كانت متوسطة
إلى بالغة .ووجد التقرير الس���نوي الذي تص���دره الجمعية أن  %56من حوادث
ً
العمل في االقتصاد وقعت في قطاع البناء  -حيث قتل  47عامال ،ووقع أكثر من
نصف ح���وادث العمل في قطاع البناء ،على الرغم من أن ثمانية في المئة فقط
من العاملين يعملون في هذا القطاع .هنا أيضًا هناك اخفاق في الهدف الذي
وضعته الوزارة ،وهو تقليل عدد الوفيات في صناعة البناء بنسبة  10في المئة،
فقد كانت في الواقع زيادة قدرها حوالي .%12
وتشير معطيات التقرير أيضًا الى أنه بفارق كبير عن قطاع البناء ،هناك قطاعات
أخ���رى قتل فيها عم���ال خالل الع���ام الماضي %15 :م���ن القتلى عمل���وا في قطاع
الصناع���ات التحويلية؛ و  %19ف���ي قطاع الخدمات والتج���ارة؛ و %8عملوا في قطاع
الزراع���ة؛ بينما ينتمي  %3إلى قطاعات مختلفة .ومن ناحية هوية وانتماء الضحايا
فإنه بين القتلى  29يهوديًا و 23من المواطنين الفلس���طينيين العرب في اسرائيل
و 23من فلسطينيين في المناطق المحتلة و 11عامال آخرين لم تعلن هويتهم.

مع ازدياد عدد الوفيات يزداد انعدام المساءلة!
تقول جمعي���ة «عنوان العامل» ف���ي تحليلها وتعقيبها عل���ى النتائج التي
سجلتها ونش���رتها إنه مع ازدياد عدد الوفيات ،يزداد انعدام المساءلة وعدم
اتخ���اذ إجراءات لحل الوضع .لم تنفذ الس���لطات المختلفة بعد تقرير  2014ولم
تقم بإنش���اء «هيئة وطنية لس�ل�امة العمل» لتجميع جميع الموارد العاملة في
هذا المجال .في صناعة البناء ،تتابع ،نش���هد نقصًا تامًا في الردع :ال يتم فرض
أي عقوب���ات مالية على المقاولين بس���بب القصور في معايير الس�ل�امة ،ويتم
إغالق المواقع لمدة  48س���اعة فقط ،وال يت���م التحقيق في معظم الحوادث ،وال
تؤدي التحقيقات التي يتم التحقيق فيها إلى أحكام رادعة.
وتضيف الجمعية أن مديرية التنظيم واإلنفاذ بحوزتها كل المعلومات الالزمة
للكش���ف في الوقت الحقيقي عن عدد األش���خاص الذين قتلوا وجرحوا .لديها
معلومات كامل���ة عن ظروف حوادث العمل ،والقدرة والم���وارد الالزمة للتحليل
لكي تقود إلى تغيير حقيقي في السياسة بما من شأنه إنقاذ األرواح البشرية.
ً
ولكن ب���دال من أداء دورها ،تخت���ار المديرية التقتير ف���ي تقديم المعلومات.
للس���نة الثانية على التوالي ،ال ينش���ر ،أو يحلل ،لصالح الجمهور ،الوضع القائم
والمخاطر القائمة في مجال السالمة في مكان العمل .جميع منشورات المديرية
ً
هي مديح ذاتي ،بدال من حماية أولئك الذين يحتاجون إليها حقًا  -العمال.
أس���باب ارتف���اع ع���دد ضحايا العم���ل ،كما نش���رت الجمعية عل���ى موقعها
وصفحاتها في ش���بكات التواصل اإلجتماعي ،هي أس���باب عديدة وأبرزها عدد
المراقبين المتدني الذين يفت���رض أن يراقبوا ما يجري في المعامل والمصانع
ومواقع وورش���ات العمل ،وانعدام آليات ردع فاعلة ومؤثرة ،وعدم وجود سلطة
مسؤولة عن رفع مستوى السالمة في ورشات العمل.
الجمعية ّ
ّ
وتفصل :لدى مديرية السالمة المعلومات لعدد حوادث العمل
تشدد
وبإمكانها نش���ر هذه المعلومات فور وق���وع الحادث ،كما إن بحوزتها معلومات

موقع سقوط رافعة في يبنة في ايار العام الماضي ،ما أسفر عن سقوط  4قتلى.

وبيانات حول أسباب وقوع الحادث والخلل الذي أدى لوقوعه ولديها القدرة على
تجمي���ع هذه المعلومات وتحليلها والتوصل لحل���ول وآليات لمنع وقوع حوادث
ً
مماثلة مس���تقبال وبذلك الحف���اظ على حياة العمال ،ولكن ب���دال من ذلك تقوم
المؤسسات بإخفاء هذه المعلومات ،حيث نرى أنه للسنة الثانية على التوالي لم
تقم مديرية السالمة بنشر أي تقرير يحذر من المخاطر بورشات العمل.
ّ
وتن���وه الجمعي���ة الى أنه في ه���ذا الوضع وف���ي غياب آليات ال���ردع وغياب
المعلومات وتقاعس المؤسسات المس���ؤولة ،يتوجب على الكوادر الجماهيرية
اإلمس���اك بزمام األم���ور ولذلك فإن جمعية «عنوان العامل» قامت بنش���ر تقرير
يشمل المعلومات حول حوادث العام  2019كمًا يتضمن التقرير أسماء الشركات
التي صدر ضدها اكبر عدد من أوامر السالمة.
وتخلص إلى أن دولة إس���رائيل تظهر عجزها المس���تمر ف���ي معالجة ظاهرة
ح���وادث العمل في فرع البناء المتكررة .في كل س���نة يقتل عش���رات العمال،
نتيجة لشروط الس�ل�امة المعيبة ،وال يوجد من يحاكم المسؤولين .عدد القتلى
في إس���رائيل أكبر بضعفين ونصف ضعف العدد ل���كل  100ألف عامل ،مقارنة
مع االتحاد األوروبي .الرقابة الحكومية على ورش���ات العمل منخفضة ،حيث أن
هناك زيارة واحدة كل  3س���نوات لورشة بناء قائمة ،بالمعدل .معايير السالمة
في الكثير م���ن المجاالت قديمة ،ولم يتم اس���تبدالها بالجديدة« .وفي نهاية
المط���اف ،هؤالء العمال الذين يبنون بيوتنا ،من خالل عملهم الش���اق ،يدفعون
الثمن» تقول.

صورة قاتمة تنذر باألسوأ
كان أس���بوع العمل الثاني من عام  2020مميتًا بش���كل خاص ،كتبت الجمعية
ُ
على موقعها باللغة العبرية ،فقد قتل  3عمال وأصيب  4آخرون بجروح متوسطة.
وقع أول حادث مميت عندما س���قط عامل يبلغ من العمر  74عامًا عن س���لم يبلغ
ارتفاعه خمس���ة أمتار أثناء تجديد العمل في مركز تجاري جنوب حيفا .وصلت
قوات اإلس���عاف من «نجمة داود الحمراء» حيث وجدت أن العامل تعرض إلصابة
خطيرة في الرأس ونقل إلى مستشفى رمبام ،حيث تم تحديد وفاته.
الح���ادث المميت الثان���ي وقع في اليوم التالي عندما س���قط عامل من ارتفاع
 12مت���را في مصنع تيمبو في منطقة مج���دال هعيمق الصناعية .صعد العامل،

 40عامًا ،إلى الس���قف إلصالح أنبوب ،وانهار جزء من السقف تحته .قامت قوات
«نجمة داود الحمراء» التي وصل���ت إلى مكان الحادث بمحاوالت اإلنعاش القلبي
والرئوي ،لكن لم يكن أمامها سوى إقرار وإعالن موته.
الح���ادث المميت الثالث وقع بعد األخير بيوم ،في ريش���ون لتس���يون ،عندما
س���قط العامل من ارتفاع وتعرض لضربة قاس���ية في الرأس .وتم تحديد وفاته
في مكان الحادث .باإلضافة إلى ذلك ،أصيب  4عمال بجروح متوسطة ،معظمهم
في قطاع البناء .تجدر اإلش���ارة إلى أنه في حاالت اإلصابة في الحالة الوس���طى،
ال تأتي الس���لطات المختلفة للتحقي���ق في الحادث ،وال يتم إغ�ل�اق الموقع مع
المطالبة بإصالح فوري لمكامن الخللّ ،
تنوه «عنوان العامل».
ف���ي آذار الماضي أعلنت «عنوان العامل» للجمهور عن توفير إمكانية المعرفة
بش���كل فوري عن ورش���ة البناء أو الزراعة أو الصناعة الت���ي أخفقت في تطبيق
تعليمات األمان في العمل وس���ببت خط���ورة للعمال أو عابري الس���بيل ،وصدر
ضدها أمر س�ل�امة أو أم���ر توقيف عمل« .وبذلك يمكننا جميعا مراقبة ورش���ات
العمل والتأكد من محافظتها على سالمة العمال» ،أشارت.
ّ
وتفس���ر :أمر الس�ل�امة ُيف���رض عندما يجد مفت���ش وزارة العم���ل ،إخفاقات
وخروقات لقوانين األمان في العمل ،والتي تش���كل خطورة على حياة العمال أو
عابري الس���بيل .وبهذا إصدار أمر السالمة يعني منع أو وقف العمل في جزء من
الورش���ة أو إغالقها تماما حتى يتم تعديل وإص�ل�اح اإلخفاقات .ممكن للبعض
اعتبار ه���ذا األمر بديهيا ،حيث أنه من الطبيعي ان تنش���ر مؤسس���ات الدولة
بش���كل فوري المخاطر واإلخفاقات في ورشات العمل والتي تشكل خطورة على
حياة وس�ل�امة العمال أو عابري السبيل .ولكن لألسف ليس هذا هو الحال ،حيث
أن مديرية السالمة في وزارة العمل أبقت هذه األوامر بعيدة عن أنظار الجمهور.
وحتى عندما قامت بنش���رها ،نشرتها بتأخير ش���هرين من موعد إصدارها .من
خالل عملنا قمنا بتقديم التماس قبيل سنتين لمحكمة العدل العليا طالبنا من
خالله بنش���ر األوامر بشكل فوري للتمكن من مراقبة اإلخفاقات في أماكن العمل
التي صدرت ضدها أوامر سالمة.
واختتم���ت أنه :بعد معركة دامت س���نتين ها قد وصلنا لتس���جيل نجاح آخر
ً
وابتداء من اليوم س���تقوم مديرية السالمة بنشر أوامر
لضمان س�ل�امة العمال،
السالمة بشكل فوري في فرع البناء وفرع الصناعة وفرع الزراعة كما أنها ستنشر

أوامر السالمة التي تفرض بسبب خطورة المصاعد في البنايات السكنية.

الحوادث مكلفة جدا لخزينة الدولة خصوصا بفرع البناء

ّ
يصح التوقف عند التكلف���ة الهائلة لحوادث
لرؤي���ة مدى اإلخف���اق الحكومي
العمل ،التي يمكن أن يوفر تقليصها من ناحية مادية أيضًا .فقد كانت أظهرت
معطيات تقرير نش���رته وزارة االقتصاد ومؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل
ونشرها موقع (إسرائيل  )24أن نس���بة حوادث العمل القاتلة في فرع البناء في
إس���رائيل هي ضعفي معدلها في دول االتح���اد األوروبي .وفحص التقرير عدد
ح���االت الموت في فرع البناء في إس���رائيل العام  2013وف���ي الواليات المتحدة
و 17دولة أخرى م���ن دول االتحاد األوروبي ،ووجد التقري���ر أن البرتغال وقبرص
هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسودهما أوضاع أسوأ مما عليه في إسرائيل.
التقري����ر ّبي����ن األضرار االقتصادية الكبيرة التي تتس����بب به����ا هذه الحوادث
للميزانية العامة بسبب حوادث العمل .وفي العام  2015لوحده دفعت الدولة أكثر
من 5ر 4مليار ش����يكل لمصابي الحوادث .وبحس����ب تقارير أخرى دفعت إسرائيل
خالل السنوات الست الماضية أكثر من  24مليار شيكل لمتضرري ومصابي حوادث
العمل .وتشير المعطيات إلى أن أكثر من  60بالمئة من الحوادث وقعت في مجال
فرع البناء .وأظهر التقرير أن إس����رائيل ال تقوم باالس����تثمار بشكل جدي في منع
ح����وادث إصابات العمل وأن الميزانيات المخصص����ة للموضوع في وزارة الصناعة
والتجارة ال تفي بالحاجة .وبحس����ب المعطيات فإن الوزارة اس����تثمرت العام 2011
في برامج وقائية من حوادث العمل  85مليون ش����يكل فقط في الوقت الذي بلغت
فيه مصروفات الدولة على مصابي الحوادث في نفس العام 5ر 3مليار شيكل.
وأظهرت المعطيات أيضا أن  187ألف إسرائيلي يعملون في فرع البناء ،األكثر
تض���ررا من إصابات العمل ،فيما يبلغ عدد العمال األجانب والفلس���طينيين في
ه���ذا المجال نحو  94ألف عامل ،وأن نس���بة التعويضات الت���ي يتلقاها العمال
األجان���ب والفلس���طينيون من ح���وادث العمل تكاد ال تذكر وذلك بس���بب عدم
قيامه���م بتقديم دع���اوى للحصول عل���ى تعويضات ،وباألحرى بس���بب تراكم
العقبات البيروقراطية والسياس���ية التي تح���ول دون ذلك ،ضمن الحاجز الكبير
الذي يش���كله جهاز وواقع االحتالل .وأشار التقرير إلى أن المسبب األول لحاالت
الموت في فرع البناء هو السقوط عن علو.

ّ
أمثلة لحوادث مرعبة وقعت في البناء ،الزراعة ،تركيب مكيفات الهواء
ُ
وضع البنية التحتية ،وأعمال الترميم
وفق���ا لمعطيات نش���رها مطلع هذا العام موقع تابع للهس���تدروت فإن 91
ً ُ
عامال قتلوا في حوادث عمل خالل  .2019وقال إن العشرات من حوادث العمل
المرعبة وقع���ت في البناء ،ف���ي الزراعة ،في المختبر ،ف���ي تركيب ّ
مكيفات
الهواء ،في وضع ُ
البنية التحتية ،في أعمال الترميم وفي انهيار جدران.
ّ
التقري���ر الذي وضعه تس���في كوهين فصل أس���ماء ومواقع عمل الضحايا
واألسباب الظاهرة المباشرة التي أدت إلى الحوادث.
وفيما يلي عدد من األمثلة التي تعطي صورة ّ
مقربة لهذه الظاهرة المؤلمة
م���ن جهة والناجمة عن سياس���ة من جه���ة أخرى – ك���ون الحكومة ال تقوم
بمسؤوليتها الواضحة والحاسمة ،وأولها فرض أنظمة رقابة صارمة.
ّ
فلس���طيني ابن  48من قرية اللبد إلى جانب طولكرم
العامل إبراهيم رجب،
ُ
قتل في إثر س���قوطه من ارتفاع الطبقة الخامس���ة ،في موقع بناء في نتانيا
كان���ت فيه عيوب خطيرة ّ
خاصة بالس�ل�امة واألمان – س���قالة غير س���ليمة
ونواقص في درابزينات الواقية.
ّ
س���رﭼـي درتش���وﭪ ،ابن  46من س���كان يروح���ام ،علق في فتح���ة الفرن
في مصنع ،حيث كان يعمل وحده في وردية ليل مس���اء الس���بتَ .
وحس���ب
التقديرات ،اقترب من الفرن ،على ما يبدو لس���بب عطل ما ،والعربة التي كان
ّ
القرميد موضوعًا عليها حبسته ،ففقد القدرة على التخلص أو االستغاثة.
حوادث كثيرة برز فيها انعدام وس���ائل األمان للعاملين في علو .فالعامل
ّ
ّ
فلسطيني ابن  ،58من سكان قرية جيوس قرب قلقيلية
ماجد عبد الله سليم،

نصة رفع عل���ى ّ
س���قط من ِم ّ
علو  10أمتار خالل أعم���ال ترميم في مصنع في
تس���ور يـﭽـآل .وإبراهيم عبدو ،ابن  19من الناصرة ،سقط خالل عمله كتقني
مكيفات في الطبقة الثالثة في مبنى مكاتب في تل أبيب .روس���لن سرطان،
ابن  35مهاجر عمل من مولدوﭬـا ،س���قط م���ن ارتفاع  5طبقات في موقع بناء
في شارع سـﭙـير في حريش ،ووجد مراقبو مديرية األمان عيوب أمان كثيرة.
أما إيتسيك كوهن ،ابن  31ويعمل س���ائق شاحنة ،فقد جاء ّ
ليفرغ بضاعة
في موقع بناء في ياﭬـنه .وعندما لمس سلسلة الرافعة التي ترتبط بالحمولة
ّ
تكه���رب ،حيث ّ
تيار عالّ .
خ���ط ّ
تم نقله في حالة
إن الرافعة كانت قريبة من
ٍ
ُ
ّ
حرج���ة إلى المستش���فى ،لكن اضطروا هن���اك إلى تقري���ر وفاته .وبموجب
قدمتها العائلة ّ
عريض���ة الدعوى التي ّ
ّ
المتورطة ،فقبل ذلك
ضد الش���ركات
َ
ّ
ّ
المنطقة لسبب إصابة
ببضعة أشهر حدث انقطاع في التيار الكهربائي في ِ
َ
ّ ّ
الكهرباء
عال ،وبعد الحادث ببضعة أيام جاء عاملو ش���ركة
رافعة
خ���ط تيار ٍ
ّ
لدفن الخط تحت األرض .وفي الموقع نفس���ه وقع حادث الرافعة الذي أزهق
أرواح أربعة عاملين آخرين ،بعد نحو شهر على وفاة كوهن.
َ
نون���ي الهـﭫ ( )46وبيني أس���ولين ( ،)49عامالن في ش���ركة الكهرباء ،من
ّ
س���كان رحوﭬـوت .تكهرب االثنان خالل أعمال على عمود َ
كهرباء بين القرية
الزراعية بن زكاي وياﭬـنه ،في ليلة عيد الفصح .سقط نوني من ارتفاع خمسة
أمتار نتيجة للتكهرب ،وقد ّ
تم نقله في حالة حرجة إلى مستش���فى كاﭘـالن،
تقررت وفاتهّ .
حيث ّ
تم نقل أس���ولين إلى المستشفى وهو يعاني من حروق

ّ
ّ ُ ّ
ّ
األطباء من أجل إبقائ���ه على قيد الحياة لكن���ه توفي متأثرًا
خطي���رة .ق���اوم
بجراحه في  23نيسان.
فراس قفطان ياس���ين ،ابن  28من قرية ّ
عرابةُ ،دهس تحت سقالة انهارت في
ّ
ً
موقع بناء لمبنى خاضع للترميم في حيفا .وس���يم أبو كف الباز ،ابن  21من القرية
البدوية ّأم بطين في النقب ،س���قط من خالل س���قيفة انكسرت في أثناء أعمال
ّ
لتركيب منظومة خليوية ،في أش���كلون .رض���وان أبو طبيخ ،ابن  24من مدينة يطا
قضاء الخليل ،س���قط م���ن ارتفاع الطبقة الرابعة ُوأصيب عل���ى نحو بالغ ّ
جدًا في
ّ
كريات ﭼـاتّ .
تم نقله إلى مستشفى سوروكا وتوفي في الليلة بين الـ  24والـ 25
ُ
ّ
من َحزيران .ونحو س���نة قبل ذلك قتل عامل آخر في الموقع نفس���ه .رامي أيوب
ّ
ّ
ّ
يركب ّ
شباكًا على ارتفاع ستة أمتار،
ابن  ،43من س���كان حيفا ،س���قط عندما كان
ّ
في مبنى مكاتب في حيفاّ .
محمد شحادة اغريب ،ابن  ،49من سكان بلدة ترقوميا
ُ
قضاء الخليل ،أصيب في جزء جسمه األعلى في موقع بناء في هود هشارون.
حوادث أخرى جاءت بس���بب س���قوط أغراض ثقيلة من آليات محركة .فمثال
ُ
أش���رف مش���اعلة ،ابن  20من قرية الجبعة بالقرب من بي���ت لحم ،أصيب من
ّ
المنطقة الصناعية ميش���ور
جراء انهيار لوح باطون من رافعة في مصنع في ِ
ّ
أدومي���م .جابر صال���ح عطا الله ،ابن نحو  45من كفر كنا في الجليل األس���فل،
سائق شاحنة ،علق– على ما يبدو – بين الشاحنة والمجرور في القرية الزراعية
حينانيت .ﭘـيكده باينه ،ابن  41من نتانيا ،يعمل في كيبوتس شفاييم وفي
أثناء ّ
طي فاصل ُيس���تخدم لتقسيم القاعة ،انفصل الفاصل عن ارتباطه في
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السقف وانهار على باينه الذي ّ
تقررت وفاته في الحال.
ُ
عامل ابن نحو  50من مدينة نيش���ر اسمه لم ُينشر ،أصيب من غرض ثقيل
ّ
ّ
ّ
س���قط من ّ
متنقلة ّ
يتم
علو ،بعدما تبي���ن أنه – على ما يبدو – ش���غل رافعة
ً
حملها على ش���احنة في مصنع في حيفا .شفيق فايق أبو القيعان ،فتى ابن
ّ
 17من س���كان حورة ،دهسته رافعة ش���وكية في مرآب تابع إلى عائلته في
المنطقة الصناعية في رهط .علي أحمد دراوش���ة ،ابن  25من قرية إكس���ال،
ِ
ُ
ّ
أصيب في رأس���ه من غرض ثقيل خالل أعمال ُبنية تحتية إلنشاء خزان مياه
صرف ّ
صح ّي في ِمنطقة مفتوحة إلى جانب كيبوتس نيتسانيم في المجلس
ُ
ّ
اإلقليمي شاطئ أشكلون ،خالل عطلة رأس السنة .وقد أصيب إلى جانبه عامل
آخر إصابة خطيرة.
موسى فايز األميطل ،ولد في الـ  12من عمره ،من بير هادج في النقبُ ،عثر
ّ
علي���ه إلى جانب حفارة مقلوبة في ِمنطقة مفتوحة إلى جانب البلدة ،على ما
يبدو في أثناء القيام بتنفيذ أعمال .داﭬـيد يش���ار ،ابن  66يعمل في ش���عبة
ُ
ّ
اللوجستيات في بلدية رعنانا ،أصيب – على ما يبدو – في إثر سقوط بالطات
ُ
من الخشب عليه ّ
وتم نقله إلى مستشفى مئير ،وقد ع ّرفت حالته في البداية
ُ
ّ
ّ
بالطفيفة .وعلى ّ
مر المكوث للعالج في المستشفى عرفت حالته بالمستقرة،
ّ
ّ
ّ
لكنها تفاقمت فجأة ما أدى إلى وفاته .فادي خاليلة ،ابن  30من سكان يافة
الناص���رة ،صعد عل���ى بالطة حديد ليصلها بالرافعة ،وعلى ما يبدو س���قطت
ّ
ّ
مستقرة ،ودهسته تحتها.
البالطة ألنها لم تكن
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