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 29قائمة تخوض االنتخابات اإلسرائيلية يوم االثنين المقبل و 8منها فقط مرشحة للفوز!
*عدد ذوي حق االقتراع 453ر 6ماليين  %9منهم في عداد المهاجرين *نسبة العرب تالمس 8ر %15من أصحاب
حق االقتراع *القوائم الكبيرة تتخوف من شائعات تتعلق بفيروس كورونا قد تتسبب بخفض نسبة التصويت*
«المش���هد اإلس���رائيلي» :تخوض  29قائمة انتخابي���ة ،االنتخابات
البرلمانية اإلس���رائيلية ،الثالثة في غضون  11ش���هرا ،والتي ستجري
يوم االثنين المقب���ل ،الثاني من آذار ،وهو العدد األقل منذ س���نوات
طويلة ،انعكاس���ا لتكرار االنتخابات ،على ضوء الفش���ل في تش���كيل
حكومة .وبلغ عدد ذوي حق االقتراع الرسمي ما يزيد عن 453ر 6مليون
نسمة ،أكثر من  %9منهم في عداد المهاجرين.
وحتى يوم االنتخابات قد تنسحب قائمة أو أكثر ،ولكنها من القوائم
الهامش���ية التي ال يمكنها أن تحقق أكثر من مئات األصوات ،أو حتى
آالفًا على األكثر .وفقط قائمة واحدة مرشحة للفوز بأكثر من 5ر %1من
األصوات ،في حين أن نسبة الحسم للتمثيل البرلماني هي 25ر.%3
ويعود هذا العدد المتدني للقوائم المرشحة إلى إجراء ثالث جوالت
انتخابية خالل  11شهرا ،وهذا بحد ذاته ُيعد تكلفة مالية ،إذ ال تمويل
رس���ميا ألي قائمة ال تجتاز نسبة الحس���م ،وفي أحسن األحوال ،فإنها
قد تحصل على ميزانية جزئية في حال اجتازت نس���بة  %1من أصوات
الناخبين .كذلك فإن التحالفات االنتخابية ضمت كتال كانت قائمة في
ّ
واليات انتخابية س���ابقة ،مثل آخر تحالف تشكل تمهيدا لالنتخابات
القريب���ة بين حزبي العمل وميرتس ،ما قلص عدد القوائم المرش���حة
بالف���وز بمقاعد برلمانية من  9قوائم في انتخابات أيلول ،إلى  8قوائم
في انتخابات آذار المقبل ،ولك���ن تفكك كتلة أو أكثر بعد االنتخابات
يبقى احتماال واردا.
وتشير آخر استطالعات الرأي إلى تثبيت المشهد العام الذي أفرزته
انتخابات أيل���ول الماضي ،مع بعض التغي���رات الطفيفة ،ولكن ليس
بالقدر الذي من الممكن أن يكسر مشهد األزمة الحاصل في الكنيست
منذ انتخابات نيسان .2019
وتقول االس���تطالعات إن تحالف «أزرق أبيض» مرش���ح للحصول على
 33إلى  35مقعدا ،مقابل  33مقعدا كانت له في انتخابات أيلول .كما
أن الليكود لن يغير نتيجته كثيرا ،إذ أن اس���تطالعات الرأي تمنحه ما
بي���ن  31إلى  33مقعدا ،مقابل  32مقع���دا حصل عليها في انتخابات
أيلول.
وبالنس���بة للقائمة المشتركة ،فإن بعض االس���تطالعات تشير إلى
حفاظها على مقاعدها الـ  ،13بينما غالبية االس���تطالعات تمنحها 14
مقعدا ،وقلة قليلة من االس���تطالعات تمنحها  15مقعدا .وزيادة قوة
القائمة المشتركة مرهونة بارتفاع نسبة التصويت بين العرب ،التي
بلغ���ت في أيلول الماضي  ،%61مقابل  ،%50في نيس���ان  .2019كما أن
األمر مرهون بأنه بموازاة ارتفاع نس���بة التصويت بين العرب ال يرتفع
مجددا وبنسبة كبيرة التصويت بين اليهود .وفي انتخابات أيلول كان
تصويت اليهود أعلى بنس���بة  %9من نسبته بين العرب ،وهي الفجوة
األقل في التصويت منذ سنوات.
وتمنح استطالعات الرأي حزب شاس لليهود المتزمتين (الحريديم)
الش���رقيين ما بي���ن  7إلى  8مقاعد ،مقابل  9مقاع���د حصل عليها في

أيل���ول ،إال أن اس���تطالعات الرأي تخط���ئ تقريبا دائما بقوة ش���اس،
ال���ذي يفاجئ في ي���وم التصويت بزيادة مقع���د أو اثنين ،عما تنبأت
له اس���تطالعات الرأي .وتقدر االس���تطالعات أن تبقى كتلة الحريديم
الثانية لليهود األش���كناز ،يهدوت هت���وراة ،عند مقاعدها الـ  7التي
حصل���ت عليها في أيلول ،ولكن هذه القائمة خس���رت فائض أصوات
كبير كانت به أقرب للمقعد الثامن.
ويش���ار هنا إلى أن نس���بة الحريديم من إجمالي السكان تصل إلى
حوال���ي 5ر ،%13ولكن من بي���ن المصوتين تجتاز نس���بة  %10بقليل
بس���بب أن  %49من الحريديم هم دون سن  18عاما ،وهذه النسبة بين
الس���كان من دون الحريديم أقل من  .%35إال أن نس���بة التصويت بين
الحريديم أعلى بحوالي  %20من نسبة التصويت العامة ،وهذا يضمن
لهم زيادة قوته���م البرلمانية بأكثر من مقعدين ،عدا األصوات التي
يحصل عليه���ا الحريديم من خارج مجتمعهم ،وخاصة ش���اس الذي
يحصل على نسبة من اليهود الشرقيين من الشرائح الفقيرة.
وتقدر اس���تطالعات الرأي بأن يبقى حزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة
أفيغ���دور ليبرم���ان عند قوت���ه 8 ،مقاعد ،أو أن يخس���ر مقعدا واحدا.
وحس���ب تلك االس���تطالعات ،فإن قوة تحالف أحزاب المس���توطنين،
«يمينا» ،ستبقى على حالها مع  7مقاعد.
أم���ا التحالف الجدي���د الذي يجمع حزبي العم���ل وميرتس ،ومعهما
الحزب الصغير «غيشر» ،فيحصل على  9إلى  10مقاعد ،رغم أن الحزبين
حصال معا في انتخابات أيلول على  11مقعدا.
غير أن استطالعين نشرا مساء األحد األخير أشارا ألول مرة إلى تقدم
ح���زب الليكود على قائم���ة «أزرق أبيض» بمقعد واح���د ،ولكن هذا لم
ُ
يغير في موازين القوى التي تظهرها كل استطالعات الرأي.
إلى ذلك ،أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أن عدد ذوي حق االقتراع،
في السجل الرسمي ،تجاوز بقليل 453ر 6مليون شخص؛ زيادة بأقل من
 60ألف صوت ،من عدد ذوي حق االقتراع الذي كان في انتخابات أيلول
الماضي ،بمعنى زيادة بأقل من  %1خالل خمسة أشهر ونصف الشهر.
واس���تنادا لما أورده مكتب اإلحصاء المركزي قب���ل انتخابات أيلول
الماض���ي ،من المفترض أن يكون  600ألف م���ن ذوي حق االقتراع من
المهاجرين أو من المقيمين بش���كل دائم في الخارج ،وهؤالء يشكلون
نسبة تزيد بقليل عن  ،%9وهي النسبة األقل منذ عقدين من الزمن.
وفي الس���نوات األخيرة ،بدأت دائرة الس���كان ف���ي وزارة الداخلية
في البحث عن الكثير من حملة الجنس���ية اإلس���رائيلية المهاجرين،
والذين أس���ماؤهم ما تزال مسجلة كأحياء ،في سعي لتعديل السجل
السكاني ،وش���طب أس���ماء من رحلوا ،وهذا قد يكون من خلف تراجع
نس���بة المهاجرين في س���جل الناخبين ،خاصة وأن وتيرة الهجرة لم
تتغير منذ س���نوات طويلة .واس���تنادا لهذه المعطيات ،من الممكن
التقدي���ر بأن أكثر م���ن  %10من اليهود هم في ع���داد المهاجرين أو
المقيمين بش���كل دائم في الخارج ،مقابل نسبة تقل عن  %5من ذوي

ح���ق االنتخاب العرب ،وقس���م جدي من هؤالء العرب ه���م من الطلبة
الجامعيين في الخارج.
وبحسب مكتب اإلحصاء ،فإن نسبة العرب من ذوي حق االقتراح تصل
إلى  ،%16ولكن في حس���ابات أدق ،فإن نسبتهم 8ر ،%15ولكنهم %16
من الذين سيكونون في البالد يوم االنتخابات .وبفعل فارق التصويت
بين اليهود والعرب ،الذي بلغ في انتخابات أيلول  %10لصالح اليهود،
مقابل فارق بنسبة  %22في انتخابات نيسان العام الماضي ،فإن نسبة
المقترعين العرب كانت 9ر %13من إجمالي المقترعين ،وبذلك خس���ر
العرب 9ر %1من حجمهم في سجل الناخبين ،وهي تعادل 28ر 2مقعد.
وإذا م���ا صحت التقدي���رات بارتفاع آخر في نس���بة تصويت العرب،
وتقلي���ص الفجوة ،فإن هذا س���يصب في صالح القائمة المش���تركة
وحدها ،خاصة إذا حافظت نسبة تصويت اليهود على حالها.
وبموجب تقديرات مكتب اإلحص���اء المركزي ،فإن  %14من ذوي حق
االقت���راع هم أبناء  18إلى  24عام���ا ،و %30أبناء  25إلى  39عاما ،و%31
أبناء  40إلى  59عاما ،بينما نس���بة من هم أبناء  60عاما وما فوق بلغت
.%25
ووفق���ًا للجنة االنتخابات المركزية ،سينتش���ر في ي���وم االنتخابات
 10631صن���دوق اقتراع ،م���ن بينها  184صندوقا في المستش���فيات
والمرافق الطبية ،و 55صندوقا في السجون والمعتقالت.
وتبدأ عملية االقتراع في الس���اعة الس���ابعة صباحا وتس���تمر حتى
العاش���رة ليال ،وفي التجمعات الس���كانية الصغي���رة التي يقل عدد
الناخبي���ن فيه���ا عن أل���ف ناخب ،وفي معس���كرات الجي���ش ،تغلق
الصناديق عند الساعة الثامنة مساء.
ويجيز القان���ون التصويت في الخارج فقط للبعثات الدبلوماس���ية،
والبعث���ات بمهمات خاصة ،من بينها جن���ود الجيش .وجرت محاوالت
عديدة ف���ي العقود الثالثة األخيرة لس���ن قانون يجي���ز للمهاجرين
التصويت خارج البالد ،والهدف منه تعزيز قوة اليمين االس���تيطاني،
اس���تنادا إلى فرضية أنه فقط أنصار اليمين س���يبذلون جهدا لقطع
مسافات للوصول إلى صناديق االقتراع .إال أن هذه المبادرات جوبهت
بمعارض���ة من أوس���اط صهيوني���ة عقائدية ،تق���ول إن قانونا كهذا
سيش���جع مبدأ الهجرة من إس���رائيل .وكانت هذه المبادرة قد وردت
ضمن أهداف حكومة بنيامين نتنياهو التي ش���كلها في العام ،2015
ولكنها لم تصل أبدا إلى مسار التشريع.
وفي األيام األخيرة بدأت تنشر تقارير تفيد أن لدى القوائم الكبيرة
تخوفات من تدني نس���بة التصويت ،إما من ب���اب اليأس ،أو من خالل
نشر شائعات في يوم االنتخابات وقبله تتعلق بفيروس كورونا ،لمنع
مصوتي���ن من الوصول إلى صناديق االقت���راع خوفا؛ وهذا بعد أن زال
احتمال أن يك���ون يوم االنتخابات ماطرا ،األمر الذي كان س���ينعكس
س���لبا على نس���بة المصوتين ،إذ تقول األرصاد إن الطقس س���يكون
ربيعيا ودافئا نسبيا.

دعوات متجددة ومقترحات لتغيير طريقة االنتخابات في إسرائيل!
ي���وم الثالثاء المقبل ،الثاني من آذار ،تجرى في إس���رائيل انتخابات
عامة أخرى للكنيس���ت الـ ،23وس���تكون هذه ه���ي االنتخابات العامة
الثالث���ة الت���ي تج���رى في غض���ون أقل من ع���ام واحد ،إذ س���بقتها
االنتخابات للكنيس���ت الـ 21في التاسع من نيسان الماضي ،2019 ،ثم
تلتها االنتخابات للكنيس���ت الـ 22في السابع عشر من أيلول من العام
نفسه.2019 ،
ُيش���ار إلى أنه منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين الماضي،
لم ُت ّ
تم أية حكومة دورتها القانونية الكاملة ،المحددة بأربع سنوات،
مما ّ
جر بالتالي عدم إتمام الكنيس���ت دورته القانونية المحددة ،هي
ّ
األخرى ،بأربع س���نوات ،وهو ما حتم إجراء انتخابات برلمانية عامة مرة
ّ
كل ثالث س���نوات ،بالمتوس���ط ،وأحيانًا خالل أقل من ذلك .وقد ش���ذ
الكنيس���ت الـ 20عن هذه «القاعدة» ،إذ امتدت دورته نحو أربع سنوات
تقريب���ًا ـ منذ انتخابه يوم  17آذار  2015وحتى االنتخابات للكنيس���ت
الـ  21في  9نيس���ان  .2019غير أن هذا االستثناء الذي سجله الكنيست
الـ  ،20لم يحمل أية بشائر بشأن تغلب النظام السياسي في إسرائيل
على أزمته المتفاقمة باستمرار جراء عدم االستقرار الذي أصبح سمة

مالزمة للحكومات المتعاقبة وللكنيست في دوراته المتتالية.
وحيال تفاق���م هذه األزمة من «الجمود الحزبي» ،س���واء في مس���توى
تش���كيل حكومات جديدة في إث���ر االنتخابات العامة ،أو في مس���توى
المحافظ���ة على هذه الحكومات وصيانة وحدتها وس�ل�امتها بما يضمن
نجاع���ة أدائها في إدارة ش���ؤون الدولة ومواطنيها ،وحيال ما تعكس���ه
م���ن عجز األحزاب وممثليها في الكنيس���ت والحكومة عن حس���م األمور
وإخراج النظام السياس���ي من مأزقه المستمر ووضعه على سكة «الحياة
الطبيعي���ة» ،بدأت تتعال���ى في إس���رائيل أصوات مختلفة ،س���واء في
بعض األحزاب السياس���ية أو في األكاديميا أو في بعض معاهد األبحاث
السياس���ية ،تدعو إلى تغيير طريقة الحكم في إس���رائيل ،بما يش���مل
بالتال���ي تغيير طريق���ة االنتخابات أيضًا ،في محاول���ة إلعادة المنظومة
السياسية ـ الحزبية في إسرائيل إلى مسار طبيعي يجنبها هذه العودة
االضطرارية المتك���ررة إلى معارك انتخابية أصبح���ت تجرى بوتائر غير
طبيعي���ة وتكلف خزينة الدولة اإلس���رائيلية واقتصاده���ا مبالغ طائلة
وخس���ائر فادحة ،عالوة على ما ينطوي عليه عدم االس���تقرار السياسي ـ
الحزبي من أخطار جدية تحدق بنظام الحكم الديمقراطي في إسرائيل.

ويذه���ب الداعون إل���ى تغيير طريقة االنتخابات في إس���رائيل إلى
القول بأن الوضع السياس���ي المس���تمر منذ س���نوات ،وخصوصا في
السنوات األخيرة بصورة أكثر حدة واستدعاء للقلقُ ،يبرز على السطح
ُ َ
حقيقة أن المنظومة السياسية ـ الحزبية اإلسرائيلية لم تشف تمامًا
من مخلفات طريقة «االنتخاب المباش���ر» التي أحدثت تشتيتًا عميقًا
في الخارطة الحزبية في داخل الكنيست ،مما أدى إلى إضعاف األحزاب
الكبيرة ووضع قوة ال يس���تهان بها في أي���دي األحزاب الصغيرة على
اختالف مشاربها وتفاوت قوتها.
ويعد ه���ؤالء بأن تغيي���ر طريقة االنتخاب���ات هو المخ���رج الوحيد
الممكن لتجنب اضطرار إس���رائيل إلى خوض جول���ة انتخابية رابعة،
قريبة ،عل���ى خلفية ما من المرجح أن تف���رزه االنتخابات القريبة (في
 2آذار القريب) ـ اس���تمرار حال���ة «التعادل» بي���ن الحزبين الكبيرين
والمعس���كرين األساسيين ،بما س���يعمق مأزق المنظومة السياسية ـ
الحزبية (والبرلمانية) وسيفاقم أزمة الحوكمة في إسرائيل.
[طالع ص ]5

بصرف النظر ع���ن التفصيالت المهمة التي تتضمنه���ا ورقة تقدير الموقف
الجدي���دة الصادرة عن «معه���د أبحاث األمن القومي» في جامع���ة تل أبيب فيما
يتعل���ق ببن���ود صفقة ترام���ب -نتنياهو المعروفة باس���م «صفق���ة القرن» ،فإن
االس���تنتاج ال���ذي تخلص إليه يظل األكث���ر أهمية ،وفح���واه أن فرص تحقيقها
ً
ضئيلة جدًا وتوازي الصفر [طالع تقريرًا مفصال ص .]2
وتش���ير الورقة إلى أنه على صعيد التصريحات ،ترس���م الخط���ة «رؤية لقيام
دولة فلس���طينية قابلة للحياة ،من خالل احترام التطلعات الوطنية الفلسطينية.
ّ
تش���دد في الوقت عينه على عدم ّ
المس بأمن إسرائيل ،ومنع تحويل الضفة
وهي
الغربي���ة إلى نوع من قطاع غزة ثان» ،لكن في الوق���ت ذاته تؤكد أنه توجد فجوة
كبيرة بين الرؤية وطريقة تحقيقها كما هو مفصل في الخطة .فش���روط االعتراف
بدولة فلسطينية تفرض اعترافًا فلسطينيًا بالدولة اليهودية ،أي :تسوية متفق
عليها لدولتين قوميتين  -إس���رائيل كوطن قومي للش���عب اليهودي ،وفلسطين
كوطن قومي للش���عب الفلسطيني ،انطالقًا من إلغاء حق العودة لالجئي  1948إلى
ُ
دولة إس���رائيل .وثمة مطالب أساسية أخرى ،هي تأسيس حكم فلسطيني سليم،
ديمقراط���ي ،يحترم حقوق اإلنس���ان ،بمعايير عالية ال يوج���د مثلها في أي دولة
عربية؛ قبول مطالب إسرائيل األمنية؛ نزع سالح حركة «حماس» وسائر التنظيمات
التي توصف بأنها «إرهابية»؛ استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع
غزة الذي سيكون منزوعًا من قدراته العسكرية؛ وقف التحريض الفلسطيني ضد
إس���رائيل في المنظومة السياس���ية ،والعامة ،والتعليمية .ومن الواضح أن هذه
الشروط كلها من الصعب جدًا على الجانب الفلسطيني قبولها ،كما ّ
تنوه.
وكانت أوراق تقدير موقف س���ابقة صادرة عن معهد األبحاث الس���الف نفسه
ومعاهد أبحاث أخرى أش���ارت إلى أن االعتراف بإس���رائيل دولة يهودية ،كشرط
مس���بق إلقامة دولة فلس���طينية ،كان غائبًا حتى اآلن ع���ن كل المقترحات التي
ِّ
مركبًا جديدًا في َ
مقترح أميركي رس���مي
قدمتها الواليات المتحدة ،وهو يش���كل
يسند المطلب اإلسرائيلي المطروح بتواتر غير مسبوق خالل األعوام األخيرة.
بن���اء على ذل���ك فالخلل غي���ر كامن في الفج���وة القائمة بي���ن الرؤية وطريقة
تحقيقها فحس���ب إنما أيضًا في الرؤية نفس���ها ،وال سيما فيما يتعلق بـ»حقوق»
ً
الدول���ة اليهودية ،كما ج���رى التعبير عنها مثال قبل إط�ل�اق الصفقة في ما بات
ُيسمى في إسرائيل بـ»عقيدة بومبيو»ُ ،ويقصد بها إعالن وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،يوم  18تش���رين الثان���ي  ،2019أن الواليات المتحدة لم تعد تعتبر
أن المس���توطنات اإلسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتعارض مع
القانون الدولي .وحتى هذا اإلعالن كانت السياسة األميركية تعتمد ،من الناحية
النظرية على األقل ،على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية العام  ،1978ويعتبر
أن إقامة المس���توطنات في األراضي الفلس���طينية المحتلة يتعارض مع القانون
الدولي.
وال ُب ّد من أن نش���ير هنا إلى أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو
ّ
«يصحح خطأ تاريخيًا».
ّرحب بهذا التح���ول في الموقف األميركي ،واعتبر أن ذلك
وبرأيه فإن هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود «ليسوا مستعمرين
أجانب في يهودا والسامرة».
وأش���ار نتنياهو إلى أن اليهود يدعون يهودًا لكونهم «شعب يهودا» .وهو ما
ّ
ّ
ببغائي السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في خطاب
كرره على نحو
ألقاه أمام مؤتمر ُعقد على خلفي���ة تصريحات بومبيو المذكورة ،نظمته مجموعة
«منت���دى كوهيلت» اليمينية في «مركز بيغن للت���راث» في القدس يوم  8كانون
الثاني الفائت .وقد نش���رت ع���دة منابر يمينية ترجمته تح���ت العنوان «وثيقة:
إلس���رائيل حق غير قابل للنقض في االس���تيطان في يهودا والس���امرة» ،مشيرة
عل���ى نحو خاص إلى أن فريدمان اعتبر الفلس���طينيين في الضفة مجرد مقيمين
ال سكان أصليين.
وفيما يلي الفقرات التي وردت في خطاب فريدمان بهذا الصدد ،وتنطوي على
ّ
ما يشف عن الرؤية المختلة المذكورة:
«يهودا والس���امرة -االسم «يهودا» يقول عمليًا كل شيء -هما منطقة جغرافية
كان فيها عب���ر التاريخ وجود يهودي مهم .وكما اعتدن���ا القول فهي ّلب األرض
التوراتي���ة .إنها تش���مل الخليل ،حي���ث امتلك إبراهيم مغ���ارة المكفيال (الحرم
اإلبراهيمي الش���ريف) ليدفن فيها سارة زوجته ،وش���يلو حيث كان «الميشكان»
قبل  369عامًا من قيام س���ليمان ببناء الهيكل ف���ي القدس ،وبيت إيل حيث حلم
يعقوب بالس���لم الذي يصل رأسه إلى الس���ماء ،وقصر اليهود حيث قاد يهوشع
بني إسرائيل إلى أرض الميعاد وقام يوحنا المعمدان بمعمودية المسيح ،وأماكن
معروفة كثيرة أخرى («الميش���كان» المعروف أيضًا باس���م خيم���ة االجتماع ،هو
المس���كن األرضي المحمول للرب والذي اس���تخدمه بنو إسرائيل من الخروج حتى
غزو كنعان).
«بع���د هزيمة اإلمبراطورية العثمانية أودعت الس���يادة في يهودا والس���امرة-
س���وية مع س���ائر ما ُس���مي آنذاك فلس���طين -في أيدي البريطانيين من أجل أن
يطبق���وا في تلك المنطقة وعد بلفور ،وقرارات مؤتمر س���ان ريمو ،وانتداب عصبة
األمم .بكلمات بس���يطة ،كان البريطانيون ملزمين بإتاحة االس���تيطان اليهودي
ف���ي كل أنحاء تلك الب�ل�اد .وليس المقصود بهذا أن المنطقة ّ
معدة لالس���تيطان
اليه���ودي فق���ط ،أو أنه ُيحظر عل���ى آخرين العيش فيها ،ولك���ن حق اليهود في
االستيطان فيها كان غير قابل للنقض أو الشك.
ّ
«لنتحرك بس���رعة في التاريخ نحو  1967وحرب األيام الس���تة .بعد أن تعرضت
إلى الهجوم ،استعادت إس���رائيل من األردن يهودا والسامرة .سيطر األردن على
يهودا والس���امرة  19عامًا فقط ،في وقت لم يعت���رف أي طرف بحقوقه على هذه
المنطقة.
«لمن يوجد إذًا من ناحية حدس���ية ادعاء جيد حيال هذه المنطقة؟ إلس���رائيل
التي اعترف بحقوقها التاريخية والقانونية من طرف عصبة األمم ،أو لألردن الذي
استمر وجوده هناك -عمليًا من دون أي شرعية 19 -عامًا فقط ،وفي األحوال جميعًا
أزال مطالبت���ه بالمنطقة الواقعة غربي نهر األردن العام  ،1995أو ربما للعثمانيين
الذين نفضوا أيديهم من فلس���طين بعد الح���رب العالمية األولى؟ الجواب واضح
ومفهوم ضمنًا ،مع كل االحترام للخبراء كافة.
ُ
«ولكون ذلك كله مفهومًا ضمنًا ،ش���رع بتغيير قواع���د اللعب ،وتحريك خطوط
الهدنة من العام  ..1949إن عقيدة بومبيو ال تحل النزاع بش���أن يهودا والس���امرة
لكنها ّ
تحدد من جديد األهداف في الملعب نفسه!».
س���بق لنا أن ذكرنا أن أهم س���مة يخلعها صهاينة إس���رائيليون كثيرون على
الرئيس األميركي الحالي دونالد ترامب وإدارته أنهما متماهيان حتى النخاع مع
الرواية التاريخية الصهيونية ،لناحية الجزم أن فلس���طين هي الوطن التاريخي
للش���عب اليهودي .وفي هذا الصدد ُيش���ار ،كما ُيستشف من عدة تعليقات ،إلى
ما يوصف بأنه انقالب على طروحات للرئيس األميركي الس���ابق باراك أوباما فيما
يتعل���ق بـ»جوهر الحق اليهودي في فلس���طين» ،وردت بادئ ذي بدء في الخطاب
ال���ذي ألقاه ف���ي جامعة القاهرة ،ي���وم  4حزيران  ،2009وألمح ف���ي ثناياه إلى أن
إقامة إسرائيل ال تعدو كونها أحد استحقاقات «العذابات اليهودية» التي بلغت
ذروتها في المحرقة النازية.
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ورقة تقدير موقف جديدة لـ «معهد أبحاث األمن القومي»

فـرص تـحـقـيـق خـطـة تـرامـب ضـئـيـلـة جـدًا وتـوازي الـصـفـر!
*دالالت الخريطة تعني دولة فلسطينية غير متواصلة جغرافيًا ،مقسمة إلى ستة كانتونات محاطة تمامًا بإسرائيل *السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير هما بمثابة «الحاضر الغائب» في خطة ترامب والمغزى الحقيقي للخطة بالنسبة إلى الفلسطينيين هو تقريبًا اتفاق استسالم*
أكدت ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن «معهد أبحاث
األمن القومي» في جامع���ة تل أبيب بعنوان «صفقة القرن،
إلى أين ت���ؤدي؟» ،أن فرص تحقيق خطة الرئيس األميركي
دونال���د ترامب لحل النزاع بين إس���رائيل والفلس���طينيين
ضئيلة جدًا وتوازي الصفر.
وأضاف���ت الورق���ة ،التي كتبه���ا الباحثون ف���ي المعهد
المذكور أودي دي���كل وعنات كورتس ونوعا شوس���ترمان،
ونش���رت في موق���ع المعهد ،وقامت مؤسس���ة الدراس���ات
الفلسطينية بنش���رها بترجمة كاملة إلى العربية أنجزتها
الباحث���ة اللبناني���ة رندة حي���در ،أن الخط���ة تمنح دالالت
مغايرة لمبادئ رافقت المفاوضات بش���أن تس���وية دائمة
بين إسرائيل والفلسطينيين خالل العقود الثالثة األخيرة،
وهي عملي���ًا تفرغها من مضمونها .وف���ي إطارها ،من بين
أمور أخرى ،جرى رفض المطالبة الفلس���طينية بـ»كل ش���يء
أو ال ش���يء»  -وخصوصًا «حق الفيتو الفلس���طيني» ،على أي
ً
تس���وية ال تقدم ردًا كامال على تطلعاتهم ،أو ال تلتزم بخط
الرابع من حزيران .1967
وج���اء فيها أنه عل���ى صعيد التصريحات ،الخطة ترس���م
رؤي���ة لقي���ام دولة فلس���طينية قابل���ة للحي���اة ،من خالل
احترام التطلعات الوطنية الفلس���طينية .وهي تشدد في
الوقت عينه على عدم ّ
المس بأمن إس���رائيل ،ومنع تحويل
الضف���ة الغربي���ة إلى نوع م���ن قطاع غزة ث���ان .لكن توجد
فجوة كبيرة بين الرؤي���ة وطريقة تحقيقها كما هو مفصل
ف���ي الخطة .فش���روط االعتراف بدولة فلس���طينية تفرض
اعترافًا فلس���طينيًا بالدولة اليهودية ،أي :تس���وية متفق
عليها لدولتين قوميتين  -إس���رائيل كوطن قومي للشعب
اليهودي ،وفلس���طين كوطن قومي للش���عب الفلسطيني،
انطالق���ًا م���ن إلغاء ح���ق الع���ودة لالجئي  1948إل���ى دولة
ُ
إس���رائيل .وهناك مطالب أساس���ية أخرى ،هي تأس���يس
حكم فلسطيني س���ليم ،ديمقراطي ،يحترم حقوق اإلنسان
 بمعايي���ر عالية ال يوجد مثلها ف���ي أي دولة عربية؛ قبولمطالب إس���رائيل األمنية؛ نزع سالح حركة «حماس» وسائر
«التنظيمات اإلرهابية»؛ اس���تعادة الس���لطة الفلسطينية
الس���يطرة على قطاع غزة الذي س���يكون منزوعًا من قدراته
العس���كرية؛ وقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل في
المنظومة السياسية ،والعامة ،والتعليمية .ومن الواضح أن
هذه الشروط كلها من الصعب جدًا على الجانب الفلسطيني
تحقيقها.
وأش���ارت الورق���ة إل���ى أن الخط���ة تتضمن إقام���ة دولة
فلسطينية مع سيادة محدودة على أراضي الضفة الغربية
وقطاع غ���زة ،وعلى جيبين في النق���ب الغربي .وتنص على
األخذ في الحس���بان الواقع الذي نشأ على األرض في العقود
الخمسة األخيرة ،بحيث أن كتل المستوطنات الواقعة غربي
خطوط جدار الفصل ،والتي يسكنها نحو  345ألف مستوطن
ُ
ُ
ُ
س���تضم إلى إسرائيل .ولن تقتلع أو تخلى مستوطنات تقع
شرقي الجدار يقيم فيها نحو  100ألف مستوطن (بينها 15
ً
معزوال يس���كنها نحو  14ألف نسمة)ُ .وي ّ
طبق القانون
جيبًا
ً
اإلس���رائيلي كام�ل�ا على كافة ه���ذه المس���توطنات .وفي
األراضي اإلس���رائيلية ،ستبقى جيوب فلسطينية يسكنها
نحو  140ألف فلسطيني ،سيتعين عليهم التحرك إلى أرجاء

الضفة الغربية عبر أراضي إسرائيل.
وبالنس���بة إلى أراضي الدولة الفلسطينية ،باإلضافة إلى
ْ
منطقتي أ وب ،الواقعتين تحت حكم السلطة الفلسطينية،
َّ
وقطاع غزة الواقع تحت حكم «حماس» ،س���يخصص للدولة
الفلس���طينية نحو نصف أراضي المنطقة ج ( %30إضافية
م���ن الضفة الغربية ،تش���مل -%17 :من غ���ور األردن؛ - %3
أراضي مستوطنات؛ و -%10كتل المستوطنات وطرق التنقل
تنضم إسرائيل) ،وكذلك مناطق واقعة حاليًا تحت السيادة
اإلس���رائيلية :منطقتان في النقب ستوس���عان من مساحة
قطاع غزة (تفس���ير ذلك هو في األساس إنساني :تقليص
الكثافة الس���كانية في القطاع) وجنوب جبل الخليل .عالوة
على ذلك ،سيكون من حق إس���رائيل تقرير انتقال مناطق
آهل���ة تابعة لس���يادتها  -مثل قرى وبل���دات المثلث التي
يسكنها نحو  250ألف عربي في إسرائيل ،هم من مواطني
الدولة .باإلضافة إلى ذل���ك ،إقامة تواصل في المواصالت -
طرق ،تقاطعات وأنفاق -تربط بين المناطق الفلس���طينية،
ّ
وأيض���ًا بين المناطق اإلس���رائيلية ،للس���ماح بحرية تنقل
أشخاص وبضائع وحياة اقتصادية.
كما ّ
تنص الخطة على مس���ؤولية أمنية أكبر إلسرائيل في
الجو والبحر والبر ،وفي كل المنطقة الواقعة غربي نهر األردن
وضمن ذلك س���يكون غور األردن الحدود األمنية الش���رقية
إلسرائيل وخاضعا لسيادتها (استنادًا إلى السيادة وليس
فقط على ترتيبات أمنية) والمغزى هو س���يطرة إسرائيلية
عل���ى الغ�ل�اف الخارج���ي للدول���ة الفلس���طينية العتيدة
واإلحاطة بها.
أما حق العودة ُ
في َّ
طبق في داخل فلس���طين ،أو على أساس
توطين الالجئين الفلس���طينيين في أماكن سكنهم أو في
دول���ة ثالثة ،من دون ممارس���ة حق العودة إلى إس���رائيل.
وعدد الالجئين الذين ُ
سيس���مح لهم بالسكن في فلسطين
سي َّ
ُ
حدد باتفاق مع إسرائيل .وسيجري وضع آلية لتعويض
ُ
الالجئين ،لك���ن لن يطلب من إس���رائيل تعويضهم ،ألنها
ً
وظفت أمواال في استيعاب وتوطين الالجئين اليهود الذين
غادروا من دول عربية ،بعد قيام دولة إسرائيل.
وقالت الورقة إن دالالت الخريطة تعني دولة فلس���طينية
غير متواصلة جغرافيًا ،مقسمة إلى ستة كانتونات محاطة
تمامًا بإسرائيل؛ س���يطرة إسرائيلية على كل المحاور التي
تربط بين المناطق الفلس���طينية؛ سيطرة إسرائيلية أمنية
وس���يادية عل���ى الغالف ،بما ف���ي ذلك المعاب���ر الخارجية
(معب���ر أللنبي على نهر األردن ،ومعبر رفح مع مصر) .وتمتد
حدود دولية بين إس���رائيل وفلسطين بطول  1400كيلومتر
(تقريب���ًا ضعفي طول الج���دار القائم حاليًا الذي س���ينقل
بحس���ب الخطة إلى المخطط الجدي���د) .والمغزى الحقيقي
لهذا المخطط بالنسبة إلى الفلسطينيين هو تقريبًا اتفاق
استسالم.
وفيما يتعلق بقضية القدس ،بحسب الخطة سيبقى قلب
المدينة موحدًا ،وبذلك تبقى األحياء الواقعة داخل خطوط
الج���دار ،وبينها المدين���ة القديمة ،جب���ل الهيكل [الحرم
القدس���ي الش���ريف] ،وجبل الزيتون ومدين���ة داود ،ضمن
عاصمة إس���رائيل .والعاصمة الفلس���طينية ستتضمن أبو
ديس الواقعة خارج الجدار.

												
نتنياهو وخلفه جبل أبو غنيم.

وتش���دد الخطة على أهمية القدس بالنسبة إلى األديان
الثالث���ة ،وحري���ة الوصول إل���ى األماكن المقدس���ة وحرية
العب���ادة ،وتتعهد إس���رائيل بالمحافظة على الس���تاتيكو
القائ���م في المدينة .والحرم س���يبقى مفتوحًا للصالة لكل
األدي���ان (وأيضًا لليه���ود ،وعمليًا ما يج���ري هنا هو تغيير
ُ
تجاهل واضح
الس���تاتيكو) .مع ذل���كُ ،يالحظ في الخط���ة
للمكانة الخاصة لألردن في األماكن المقدسة .ووفق الخطة،
سيجري إقصاء السلطة الفلس���طينية بالكامل عن القدس،
كما ال يوجد فيها أي ذكر لمؤسس���ات ومواقع فلس���طينية
في المدينة.
ورأت الورقة أن الس���لطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
الفلس���طينية هما بمثاب���ة «الحاضر الغائ���ب» في خطة
ترام���ب التي ّ
تدع���ي تحديد المس���تقبل الفلس���طيني
الوطني .ومعن���ى المخطط المقترح ه���و هزيمة النضال
ّ
تق���وض االعتقاد
الفلس���طيني لتحقيق الوطنية ،ألنها
بأن الزمن يعم���ل للمصلحة الوطنية الفلس���طينية ،وأن
المجتمع الدولي س���يفرض ،مع مرور الزمن ،على إسرائيل
شروط الفلس���طينيين للتسوية .بناء على ذلك ،ليس من
المفاجئ أن ترف���ض كل الفصائل الفلس���طينية الخطة

بش���دة .فبالنس���بة إليها ،الخطة وانعكاساتها هما خطر
وجودي حقيقي عل���ى اإلنجازات التي حققوها حتى اآلن،
وعلى رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة ،ذات السيادة
الكامل���ة .ومن الصعب العثور على زعيم فلس���طيني في
الحاضر والمس���تقبل يوافق على مخطط دولة فلسطينية
مجزأة ومشرذمة ومحاطة بإسرائيل ،عاصمتها أحياء في
أطراف القدس الش���رقية .وزعماء الش���عب الفلسطيني
ُ
الذين رفضوا كل اقتراحات التسوية التي طرحت عليهم
حتى اآلن ،ال يس���تطيعون قبول مخط���ط ترامب ،ومعناه
الواضح بالنس���بة إليهم استسالم ،وينطوي على تهديد
فعلي بخسارة مطلقة للشرعية الشعبية.
كما رأت أن صعوبات إضافية يمكن أن تنشأ في ضوء الرد
اإلقليمي والدولي البارد على خطة ترامب.
وخلصت الورقة إلى أن���ه في الحقيقة هذه أول مرة تقبل
إدارة أميركية المطالب اإلسرائيلية لترتيبات أمنية ،وأيضًا
ضم كل المس���توطنات  -مناطق الكتل االس���تيطانية وغور
األردن وحتى معالوت ،المش���رفة على غربي الغور .وس���فير
الواليات المتحدة في إس���رائيل ديفيد فريدمان ش���رح أن
هن���اك صفقتين :وثيق���ة «صفقة الق���رن» ،وباإلضافة إلى

(أ.ف.ب)

«صفقة داخل صفقة» بحسب قول فريدمان :تنتظر إسرائيل
انتهاء عمل لجنة سداسية ،تشمل ثالثة أميركيين وثالثة
إس���رائيليين ،تقوم بمالءمة الخريط���ة المقترحة في خطة
ترام���ب مع الواق���ع عل���ى األرض ،لجعلها قابل���ة للتطبيق،
ّ
وتجمد البناء في المناطق المخصصة للدولة الفلس���طينية.
عندئذ ،تعترف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية في
مناطق ليس���ت مخصصة للدولة الفلسطينية .أي أن اإلدارة
األميركية تبني شروطًا تسمح إلسرائيل بضم مناطق إليها
حتى من دون موافقة فلسطينية.
كم���ا لفتت إلى أن الخطة تنط���وي على خطر حقيقي على
رؤيا الدولة اليهودي���ة الديمقراطية ،ألنه بموجبها ،هناك
قرابة  450ألف فلس���طيني سيجري اس���تيعابهم في دولة
إسرائيل .وإذا انهارت الس���لطة الفلسطينية بعد عمليات
ضم إسرائيلية ،فإن إسرائيل ستضطر الى ّ
تحمل المسؤولية
عن كامل الس���كان الفلس���طينيين .والمغ���زى الذي ال مفر
من���ه هو االنزالق فعليًا إلى واق���ع دولة واحدة .في المقابل،
سيتسارع االتجاه القائم وسط الجمهور الفلسطيني الشاب
في األس���اس ،نحو السعي لنش���وء واقع الدولة الواحدة ،مع
المطالبة بالمساواة في الحقوق للجميع.

ّ
تشكيك في جهوزية إسرائيل أمام احتمال تفشي الكورونا!
ّ
بنيوية وسوء استعداد منهجي
بسبب مكامن خلل

كتب هشام نفاع:
يش����هد كل ي����وم ّ
تطورًا في إس����رائيل أم����ام الخوف
ّ
من في����روس كورونا ،وهو الذي كان ب����دأ مع تبين وجود
مس����افرين إس����رائيليين مصابين على متن الس����فينة
اليابانية الس����ياحية «دايموند برنسيس» ،التي كانت
فرض����ت عليها الس����لطات اليابانية حج����رًا صحيًا .وقد
وصل فجر الجمعة الماضي  11إسرائيليًا كانوا على متن
الس����فينة تم إخضاعهم للحجر الصحي ألسبوعين في
وحدة خاصة أقيمت في مستش����فى شيبا تل هشومير
بالقرب من تل أبيب.
وتصاع����د الخ����وف أكثر مع وصول التقري����ر من كوريا
الجنوبية بش����أن  9سائحين من مجموعة ّ
سياح تواجدت
في إسرائيل وقامت بجولة في بعض المواقع الشهيرة
بالبالد بين التواريخ  8و 15ش����باط الحال����ي ،والذين تم
تش����خيصهم كمرض����ى بالكورون����ا بع����د عودتهم إلى
س����يئول .واتخذ األمر صبغة األزمة الدبلوماسية بهذه
الدرج����ة أو تلك ،حي����ن قامت هيئة مطارات إس����رائيل
بإرج����اع حوال����ي  180كوري����ا جنوبيا إل����ى بالدهم بعد
أن تقطع����ت بهم الس����بل في إس����رائيل ،عندما أوقفت
الرحالت الجوية بين البلدين بس����بب مخاوف من تفشي
فيروس كورونا.
وكان موق����ع «واين����ت» اإلخب����اري ذكر ي����وم األحد أن
إس����رائيل فحصت إمكانية وضع نحو  200زائر من كوريا
الجنوبية ف����ي حجر صحي داخل قاعدة عس����كرية ،في
إش����ارة إلى مجموعة مختلفة فيما يب����دو ،لكنها عادت
وأرجعتهم ال����ى بالدهم .س����لطات إس����رائيل ّ
صرحت
رس����ميًا أنها ستمنع الس����فر من كوريا الجنوبية وإليها
بعد زيادة اإلصابات بفيروس كورونا هناك.
ف����ي هذه األثناء تم اإلعالن عن مزي����د من الدول التي
ُ
سيمنع السفر منها وإليها .وبعد أن كان وزير الداخلية
اإلس����رائيلي آرييه درعي قد ق����ال إنه أمر بإضافة كوريا
الجنوبي����ة والياب����ان إلى قائم����ة دول آس����يوية تحظر
إسرائيل الس����فر منها وإليها والتي تضم أيضا الصين
وتايالن����د ،تم����ت إضافة دول جديدة ال����ى القائمة هي
هون����غ كونغ ،م����اكاو ،س����نغافورة ،اليابان وأس����تراليا.
وذكرت إذاعة الجيش «غالي تس����اهل» صباح االثنين أن
السلطات تدرس فرض إجراءات استثنائية على السفر
من وإلى إيطاليا ،حيث تجاوز عدد حاالت اإلصابة الـ،130

وأمرت السلطات في منطقتين شمالها بإغالق المدارس
والجامعات لمدة أسبوع على األقل كما أغلقت المتاحف
ودور الس����ينما وألغت اليومي����ن األخيرين من مهرجان
مدينة البندقية.
وزارة الصح����ة االس����رائيلية قالت في آخ����ر بيان لها:
بدءًا من يوم اإلثنين صباحًا س����يتم من����ع دخول أولئك
الذين ليس����وا مواطنين أو قاطنين في إسرائيل والذين
تواجدوا في كوري����ا الجنوبية واليابان ف����ي األيام الـ14
قبل وصولهم إلى إسرائيل .باإلضافة لذلك فمن تواجد
في تايوان ،إيطاليا أو أس����تراليا في األيام الـ 14األخيرة
وتظه����ر لديه أعراض مرضي����ة ،عليه اتب����اع تعليمات
الوزارة والخضوع للفحص.
ال���وزارة تؤكد أن تحري الوب���اء لتحديد األماكن التي
المس���تها هذه المجموعة في إسرائيل ما زال مستمرًا.
وعن���د ظهور أعراض يج���ب التوجه لطلب المس���اعدة
الطبية بحسب التعليمات التي في موقع الوزارة .يشار
إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت أنها أمرت نحو مئتي
تلمي���ذ بمالزمة منازله���م لمدة  14يوم���ا بعدما ّ
تبين
ّ
الس���ياح الكوريين
أنهم كانوا على تواصل مباش���ر مع
الجنوبيين.
ّ
ّ
ال���وزارة كان���ت قالت ف���ي أول تط���رق للقضية قبل
أس���بوعين :حاليًا ،لم يتم تش���خيص فيروس الكورونا
الجديد في إس���رائيل! لذلك ،فإن سياسة وزارة الصحة
هي محاولة من���ع الفيروس من دخول إس���رائيل ،وإذا
كان���ت هناك ح���االت مرضية  -منع الع���دوى المحلية.
لذل���ك ،أوصت وزارة الصحة بإغ�ل�اق المعابر الحدودية
ألولئ���ك الذين مكث���وا في الصي���ن ،تايالن���د ،هونغ
كونغ ،س���نغافورة ،ماكاو حت���ى  14يومًا قبل وصولهم
بع���زل منزلي ألولئ���ك الذين
إلى إس���رائيل ،وأم���رت
ٍ
دخل���وا إس���رائيل وبقوا ف���ي الصين ،تايالن���د ،هونغ
كونغ ،س���نغافورة ،ماكاو لمدة  14يوم���ًا قبل الدخول.
تتاب���ع وزارة الصحة هذا الحدث من���ذ بدايته ،وكانت
عل���ى اتصال بمنظمة الصحة العالمية ومع الس���لطات
الصحية في جميع أنح���اء العالم ،وأصدرت توجيهات
لنظ���ام الصحة والجمهور الواس���ع للتعامل مع وصول
الفي���روس المحتمل إل���ى إس���رائيل ،وتحديثها وفقًا
للمعلوم���ات المجمعة عن الم���رض والفيروس .النظام
الصح���ي جاهز لتحدي���د الحاالت المش���بوهة وعزلها
وتشخيصها وعالجهاُ .يس���مح بالدخول إلى إسرائيل

ألي مواطن أو مقيم إس���رائيلي .يت���م منع دخول غير
المواطنين أو المقيمين في إسرائيل والذين مكثوا في
الصين لمدة  14يومًا قبل وصولهم.

وعود بالعمل على اختراع لقاح مضاد
ّ
دبلوماسية
ومخاوف من «انتقامات»
على المس����توى السياس����ي أعلنت رئاس����ة الحكومة
اإلسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «أوعز
للمعهد البيولوجي في إسرائيل بالعمل على انتاج لقاح
ضد الفيروس وإنش����اء ش����بكة تلقيح» .وعقد نتنياهو،
صباح األحد ،جلس����ة مش����اورات إضافية ح����ول إمكانية
تفش����ي الوباء في إس����رائيل بمش����اركة وزراء ومديري
مستش����فيات ومدعوين آخرين ،وذلك بدال من الجلس����ة
األسبوعية للحكومة.
وفي الوقت نفس����ه ،ذك����رت موق����ع «آي »24-اإلخباري
العب����ري أن وزارة الخارجية اإلس����رائيلية قدمت لوزارة
الصحة رؤيتها بش����أن الس����ؤال :إلى أي حد من الممكن
للقيود الحالية على دول آسيا بسبب كورونا أن تؤثر وأن
تس����بب ضررا ديبلوماس����يا؟ لكن وزارة الصحة تجاهلت
التوصي����ة .وذك����رت تقاري����ر إس����رائيلية أن المخاوف
لدى وزارة الخارجية هي من أن تقوم الدول اآلس����يوية
«باالنتقام» من إس����رائيل دبلوماس����يا بسبب تحذيرات
وزارة الصح����ة -وه����ي تحذيرات لم تصدره����ا أية دولة
أخرى.
وأش����ارت التقارير إلى أن وزارة الزراعة اإلس����رائيلية
تحاول منع رحيل العمال ف����ي قطاع الزراعة من تايالند
والذين تنتهي عقودهم بالبالد من أجل منع إلحاق ضرر
ف����ي قطاع الزراعة .وتق����ول وزارة الصحة إن الهدف من
تعليماتها هو تقليل عدد المس����افرين حتى ال يتسبب
بانتش����ار المرض في البالد .ونقلت هيئة البث الرسمية
«كان» عن مسؤولين من مجال السياحة يقدرون أن 1500
حتى  2000ش����خص يصلون من الش����رق األقصى يوميا
ويدخلون إلى العزل خشية من انتشار مرض كورونا في
الب��ل�اد .وفي أعقاب تقليص وإلغاء الرحالت من الش����رق
األقصى ،فان شركة «إل عال» اإلسرائيلية ستضطر الى
فصل عمال.
صحيف����ة «هآرتس» كانت توقفت ف����ي افتتاحية لها
عند ش����كل المواجهة المطلوبة مع المرض ،قبل ظهور
ّ
ّ
العينية ومخاطر التفشي .وذكرت بأن «إسرائيل
الحاالت

ّ
مرضية.
نجحت في الماضي في التصدي ألوبئة وأزمات
فف����ي العقد األخير فقط كان الجهاز الصحي مطالبا بأن
يتصدى النتشار انفلونزا الطيور ،شلل األطفال ،الحصبة
وغيرها من األمراض التي تعرض الصحة العامة للخطر.
أم����ا اآلن فهي تقف قيد االختبار امام فيروس الكورونا.
الس����ؤال فيما إذا كان الفزع لدى الجمهور حول انتشار
الكورونا في إس����رائيل وفي العالم مبالغا فيه لم يحسم
بعد ،كون ف����وارق المعلومات كبيرة والمس����ائل الطبية
حول الفيروس ال تزال مفتوحة».
وخلص����ت الى أنه «بالذات بس����بب انعدام اليقين فإن
إسرائيل مطالبة بأن تستعد للس����يناريو األخطر» .فقد
قبل����ت وزارة الصحة اس����تنتاج الخبراء الذي����ن قرروا أن
وصول الفيروس الى البالد «هو أغلب الظن مس����ألة وقت
فق����ط» .وإضافة إلى ذل����ك ،أعلنت الوزارة ع����ن الكورونا
كمرض معد وخطي����ر ،وأصدرت مراس����يم تمنح الوزارة
الصالحي����ات التخ����اذ وس����ائل متنوعة لمنع انتش����اره.
وبالتوازي تعمل الوزارة على إرشاد الجمهور.
لكن الصحيف����ة ذهبت أبعد من الظرف الراهن مؤكدة
أن «القسم األهم من االستعداد يعتمد على وجود بنى
تحتية مناسبة ،خطط مفصلة ومناورات لسيناريوهات
الط����وارئ في الجهاز الصحي وخارج����ه .وكلما مر الوقت
ظهر النقد وانكش����ف اإلهمال عديد السنين في جهاز
الصحة العامة الى جانب مواضع خلل مختلفة ومقلقة».
وبين مكامن الخلل التي أش����ارت إليها :االس����تعدادات
الناقص����ة في مط����ار بن غوري����ون ،ال����ذي تنقصه وفقًا
لمص����ادر مهني����ة ،البنى التحتي����ة الحيوي����ة لتنفيذ
فحوص����ات للكورون����ا وإدخال المرض����ى المحتملين في
الع����زل؛ غياب خطة عم����ل مرتبة في الموضوع بس����بب
نقص المعلومات ومخاوف أطباء العائلة في المجمعات
الجماهيري����ة؛ األداء غير المضمون لقطارات إس����رائيل
والمواص��ل�ات العامة بش����كل ع����ام؛ ضع����ف الخدمات
الضرورية ،جه����از التعليم ،وانتهاء بجاهزية االقتصاد
لوضع تلزمه الكورونا بالعزل واإلغالق.

وزارة الصحة أعلنت تأسيس
منظومة هاتفية للوشاية
الكاتبة سريت روزنبلوم أشارت في مقال لها بصحيفة
«يديع����وت أحرونوت» إلى تصاعد حال����ة الهلع الناجمة
ّ
ع����ن قلة المعلوم����ات والنقص في المعرف����ة والتوعية.

فكتبت أن «المزيد والمزيد من األس����ئلة التي ليس لها
جواب ب����رزت في األيام األخيرة .ف����ي أي ظروف يتعين
على المس����افرين العائدين العيش؟ هل من المسموح
لهم االتصال بأبن����اء عائالتهم ،وماذا س����يكون مصير
العائالت التي س����بق أن تعرضت لذلك؟ هل هي ملزمة
أيضا بالعزل؟ إن انعدام اليقين حول كل هذه المسائل
يولد ردود فع����ل متطرفة وال تغتفر ،مثل إبعاد األطفال
عن أهاليهم الذي����ن عادوا من مثل ه����ذه البلدان وعن
مؤسس����ات التعليم الت����ي يتعلمون فيه����ا أو نبذهم
كخطيرين».
ووجه���ت س���هام النق���د للحكومة قائل���ة« :بدال من
تهدئة الخواطر وتوفير تفسيرات مسؤولة وواعية عن
الخطوات الالزمة لمنع انتش���ار المرض ،بهدف تجنيد
الت���زام جماهيري عام ض���روري لمكافح���ة الفيروس،
تشعل وزارة الصحة بنفس���ها حالة الهلع .هكذا مثال
ُعل���م عن تأس���يس منظومة للوش���اية ،منظومة تبليغ
هاتفية تس���تهدف المواطنين القلقين الخائفين من
أن جيرانه���م الذين ع���ادوا للبالد خرقوا ش���روط حظر
التجول المفروض عليهم .كما علم أن ثمانية مراقبين
خاصين سيتجولون بين مئات المحاصرين في محاولة
للتأكد من احترام ش���روط عزلهم» .وتضيف بسخرية
س���وداء« :إن جملة هذه المب���ادرات اإلبداعية ،التي لن
توضع ابدا قيد االختبار في الواقع ،تثير الش���ك في أن
هناك من يشجع الفزع ألس���باب غير موضوعية .ليس
هناك ما يماثل الخوف م���ن الموت البيولوجي لصرف
االهتمام عن الواقع السياس���ي الم���أزوم وعن خطوات
جنائي���ة معلقة فوق رؤوس مس���ؤولين كبار مختلفين
في الحكومة».
أم����ا المحلل االقتص����ادي نحميا شترس����لر فقد انتقد
ما س����مي «خطة الليكود االقتصادي����ة» التي تم اإلعالن
عنه����ا ضم����ن الحملة االنتخابي����ة الراهنة .وأش����ار الى
البن����د الثالث الذي يتناول الصحة وفيه جاء« :س����نقوم
ببناء أربع مستشفيات أخرى وسنضيف  700سرير في
كل س����نة .وهكذا س����نقلل االكتظاظ ونقصر الطوابير».
ويقول الكاتب س����اخرًا :فعال ،بكبس����ة زر .كم س����يكلف
هذا؟ إنهم ال يذكرون ذلك .وماذا س����نقلص؟ ال ش����يء.
وكيف سيتساوق هذا مع العجز الكبير الذي أورثنا إياه
نتنياه����و ،الذي يقتضي تقليص  20مليار ش����يكل في
الميزانية؟ ال جواب.
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نـحـو انـتـخـابـات الـكـنـيـسـت يــوم  2آذار

تمترس المصوتين اإلسرائيليين بمواقفهم يجعل المنافسة الرئيسة داخل «المعسكرات»!
*تحالف «أزرق أبيض» والليكود يتنافسان على موقع الكتلة األكبر ويحاوالن كسب أصوات من القوائم الحليفة لهما *«أزرق أبيض» يعرض أكثر مواقف اليمين
ّ
االستيطاني لجذب أصوات من الليكود *نتنياهو الذي حذر من أن «العرب سيسرقون االنتخابات» في أيلول بدأ حملة مغازلة القتناص أصوات منهم
*القائمة المشتركة تبدي ثباتًا وتعزيزًا لقوتها رغم هجمة القوائم الصهيونية والدينية اليهودية على الشارع العربي*
كتب برهوم جرايسي:
يس���تدل من اس���تطالعات الرأي الع���ام التي تظه���ر تباعا أن
انتخابات الثاني من آذار المقبل ،لن تغير المشهد االنتخابي الذي
أفرزته انتخابات أيلول  ،2019بما يمكنه أن يقلب الموازين رأس���ا
على عقب ،إذ أن الليكود وحلفاءه من جهة ،والقوائم األخرى التي
تعارض الليك���ود ،أو تعارض الليكود طالما هو برئاس���ة بنيامين
نتنياه���و ،من جهة أخرى ،هي أيض���ا ال تحقق أغلبية ،في حين أن
القائمة المشتركة ،التي تمثل أساسا الجماهير الفلسطينية في
الداخل ،تب���دي ثباتا واتجاها نحو زيادة قوتها ،ما س���يعقد أزمة
إسرائيل البرلمانية أكثر.
وه���ذه الحال ،التي ق���د تتغير حتى ي���وم االنتخابات في حال
حصلت مفاجآت غير منظورة حتى اآلن ،جعلت المنافس���ة األش���د
في داخل المعس���كرات ،بمعنى أن كال م���ن قائمتي «أزرق أبيض»
والليكود تسعيان القتناص أصوات من القوائم الحليفة المباشرة.
وف���ي ذات الوق���ت ف���إن «أزرق أبي���ض» يعرض مواق���ف يمينية
متشددة أكثر ،لكسب أصوات من الليكود ،في حين أن الليكود بدأ
في األيام األخيرة حملة في محاولة يائسة القتناص بعض أصوات
من العرب ،ويقود الحملة ش���خص بنيامي���ن نتنياهو ،الذي جعل
حملته في أيلول الماضي تحريضا شرس���ا على الجماهير العربية،
متهما إياها بنيتها تزوير االنتخابات.

الليكود وحلفاؤه والسعي لألغلبية
يخوض حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو معركة شديدة،
في س���عي للوصول إلى ع���دد المقاعد «الذهبي» م���ن ناحيته61 ،
مقع���دا ،له وللقوائم الحليفة الفورية ل���ه ،بمعنى من دون قائمة
«يس���رائيل بيتينو» ،التي هي سياس���يا في صلب هذا المعسكر،
ولكن رئاس���ة نتنياهو لليكود ما تزال تمنع زعيم الحزب أفيغدور
ليبرمان ،االنضمام له لتشكيل الحكومة األغلبية.
وحسب كل اس���تطالعات الرأي الصادرة حتى اآلن ،فإن قوة هذا
المعسكر تراجعت منذ انتخابات نيسان ،من حيث المقاعد ،من 60
مقعدا ،من دون ليبرمان ،في انتخابات نيس���ان ،إلى  54وحتى 55
مقعدا ،على األكثر ،وه���ي نتيجة مطابقة لنتائج انتخابات أيلول.
وبعد ضم ليبرمان ،فإن القوة المجتمعة ،حسب االستطالعات ،هي
ما بين  62إل���ى  63مقعدا ،مقابل  67مقعدا ف���ي انتخابات العام
.2015
ورغم هذا ،فإن هذا المعس���كر ،وبضمن���ه ليبرمان ،يحصل على
 %60من أصوات اليهود .وما ساهم في تراجع التمثيل البرلماني،
خاصة في انتخابات أيلول  ،2019كان ارتفاع نس���بة التصويت بين
العرب بنس���بة  %10من اجمالي ذوي حق االقتراع العرب ،من %50
في نيسان  2019إلى  %61في انتخابات أيلول  ،2019بمعنى زيادة
فعلية بنسبة  %20مقارنة بنيسان ،مقابل أن نسبة التصويت بين
اليه���ود في أيلول تراجعت بنحو نص���ف بالمئة .وكل الزيادة في
أص���وات العرب ّ
صبت في صالح القائمة المش���تركة ،التي حصلت
أيض���ا على أصوات تعادل قرابة مقع���د برلماني كان قد ّ
صبت في
نيسان لصالح األحزاب الصهيونية.
وعلى ضوء ما يراه الليكود من شبه تمترس في مواقف الناخبين،
فإنه يعمل في مس���ارين بش���كل متواز :األول أنه وفق حساباته،
ف���إن قطاعا من مصوتي���ه لم يصل إلى صنادي���ق االقتراع ،وهذه
تقديرات مش���كوك بمدى دقتها ،بعد فحص نمط التصويت في
بلدات عينية ،فنمط التصويت لمعسكر اليمين االستيطاني ،كما
هو لدى كل واحد م���ن القطاعات المختلفة ،يتم أخذه من البلدات
والتجمعات الس���كانية ذات األغلبية الس���احقة لهذا المعسكر أو

ذاك .وفي حالة الليكود ،فإن المقياس األكبر له ،نجده في نس���ب
التصوي���ت وأنماطه في مس���توطنات الضف���ة ككل ،على مختلف
تياراتها في داخل هذا المعس���كر ،ونرى أن االقبال على صناديق
االقتراع من ناحية هذا المعس���كر هو األعلى من دون منافس ،بما
في ذل���ك تصويت المتديني���ن من التيارين ،الدين���ي المتزمت-
الحريديم والديني الصهيوني (القومي).
وفي المقابل ،يس���عى الليكود ،ولكنه يفش���ل ،في اقناع قائمة
«عوتس���ما يهوديت» (ق���وة يهودية) المنبثقة ع���ن حركة «كاخ»
اإلرهابي���ة المحظ���ورة ،وزعيمها إيتمار بن غفير ،باالنس���حاب من
المنافس���ة ،منعا لحرق ما بي���ن  70ألف إلى  80ألف صوت ،بعد أن
حصلت القائم���ة في انتخابات أيلول الماضي على  83ألف صوت،
في الوقت الذي احتاج فيه اجتياز نسبة الحسم ،أكثر من  140ألف
صوت .فقد أعلن بن غفير في مقابلة مطولة مع صحيفة «يديعوت
أحرونوت» في نهاية األس���بوع الماضي ،أنه مصر على االس���تمرار
في المنافس���ة ،وأنه يرفض كل توجهات الليكود وأحزاب اليمين
االستيطاني لالنسحاب.
ولكن حتى من ب���اب االفتراض بأن «عوتس���ما يهوديت» قررت
االنسحاب في الدقيقة التسعين ،فإن جمهور هذه القائمة هو في
أقصى حدود التطرف ،ومنه تخرج عصابات اإلرهاب االستيطانية،
وغالبيت���ه لن تخ���رج للتصويت في ح���ال انس���حبت القائمة من
المنافس���ة .ولكن تفاصيل االتصاالت بين الليكود وهذه القائمة،
واغراءات الليكود لها ،مثل العمل على خفض نسبة الحسم الحقا،
تش���ير إلى مدى استعداد نتنياهو للشراكة حتى مع قوى كهذه،
ُ
خالفا لموقف أحزاب اس���تيطانية ،تعد أش���د تطرفا من الليكود،
ولكنها ترفض في ذات الوقت الش���راكة االنتخابية مع «عوتسما
يهوديت».
أمام هذا المش���هد ،فإن الليكود ال يتوانى عن منافسة شركائه
الفوريين في أي حكومة يشكلها ،وهي قائمة «يمينا» التي تضم
ثالثة أحزاب ،وتمثل باألساس التيار الديني الصهيوني -القومي،
وم���ن حين إل���ى آخر ،تتصاعد لهج���ة المناكف���ات ،المزايدة على
المواقف األشد تطرفا بين الليكود وقائمة «يمينا».

القوائم المقابلة لليكود
في الحقيقة فإن القوائ���م الصهيونية األخرى من غير الممكن
إطالق صفة المعس���كر عليها ،ألنها ليس���ت متناغمة ،والمسألة
ليس���ت فقط القائمة المش���تركة ،التي هي معس���كر ثالث قائم
بحد ذاته ،وإنما أيضا حزب «يس���رائيل بيتينو» برئاس���ة أفيغدور
ليبرمان ،الذي يرفض الليكود طالما هو برئاسة بنيامين نتنياهو،
وال يرفضه سياس���يا؛ فمن ناحية سياسية ،هذا الحزب يقف على
يمين الليكود ،وخاصة بالخطاب العنصري.
وقد كس���ر ليبرم���ان كل الرهانات ،بعد جولت���ي االنتخابات في
نيس���ان وأيل���ول  ،2019بأنه س���ينضم لحكومة الليكود برئاس���ة
نتنياهو في الدقيقة الـ  .90فالصحافة اإلس���رائيلية جعلت األمر
وكأنه خالف شخصي بين ليبرمان ونتنياهو ،بينما حقيقة موقف
ليبرمان نابعة من كونه بات يتمسك بالخشبة األخيرة ،التي تسلق
عليها في النهر السياس���ي الهادر ،كي يبقى ف���ي الحلبة ،وهي
مس���ألة التصدي لقوانين وأنظمة اإلكراه الديني ،وفرض الخدمة
العس���كرية على ش���بان الحريديم ،وهو ما ال يس���تطيع نتنياهو
القبول به ،ألنه سيفقد الدعم الفوري من الكتلتين اللتين تمثالن
الحريديم .وقد كرر ليبرمان موقفه في نهاية األس���بوع الماضي،
بأنه ل���ن يكون جزءا من حكومة يرأس���ها بنيامين نتنياهو ،ورغم
ذلك ،فإن كل االحتماالت تبقى واردة.
من ناحية أخرى ،ف���إن تحالف «أزرق أبيض» ما زال يراوح مكانه
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وفق اس���تطالعات الرأي ،مع تقدم طفي���ف مفترض على الليكود،
ولكن هذا التقدم جاء على حساب التحالف األقرب لـ»أزرق أبيض»،
قائمة حزب���ي العمل وميرتس ،التي تض���م أيضا الحزب الصغير
الذي أقامته النائبة أورلي ليفي -أبكسيس ،قبل انتخابات نيسان
 .2019وه���ذا على الرغم م���ن أن «أزرق أبيض» يس���عى أيضا إلى
اقتناص أصوات من اليمين االستيطاني ،من خالل خطاب يميني
متش���دد ،برز في عدة نقاط ،منها اس���تعداده لضم منطقة غور
األردن وش���مال البحر الميت ،في الضفة المحتلة ،رغم أن برنامجه
السياسي الذي أقره في شهر آذار  ،2019كان ينص على أن الضم
سيكون ضمن ضم كل الكتل االستيطانية ،وفي إطار اتفاق وحل
نهائ���ي .كما أعل���ن «أزرق أبيض» عن تبنيه لما تس���مى «صفقة
الق���رن» ،والتزامه بتطبيقها فور تس���لمه رئاس���ة الحكومة .كما
هاجم هذا التحالف قرار لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة،
بإعالن قائمة الشركات الـ  112الش���ريكة باقتصاد المستوطنات،
وهو ذات الموقف الذي اتخذه أيضا حزب العمل الش���ريك لحزب
ميرتس.
وبم���وازاة ذلك كث���ف «أزرق أبي���ض» هجومه عل���ى القائمة
المش���تركة ،ونف���وره منها ،متعه���دا أنها لن تك���ون جزءا من
حكومته ،ولن يطلب شراكتها ،في حين أن مسألة الشراكة في
الحكومة ليس���ت في وارد القائمة المش���تركة .وفي هذا اإلطار،
كان «أزرق أبي���ض» من أبرز الداعمين لش���طب ترش���يح النائب
د .هب���ة يزبك من التجم���ع الوطني الديمقراط���ي ،في القائمة
المشتركة.

القائمة المشتركة

ّ
مرة أخرى ،س���تكون قوة القائمة المش���تركة التي تضم كل
األحزاب الناش���طة في الش���ارع العربي المنخرط���ة في العمل
البرلمان���ي ،هي محط األنظار ف���ي انتخابات آذار المقبلة .فبعد
أن نجحت القائمة في رفع نسبة التصويت من  %50في نيسان
 ،2019إل���ى  %61ف���ي أيلول  ،2019ما أدى إل���ى تغيير جدي في
موازين الق���وى بين المعس���كرات ،بإضافة ثالث���ة مقاعد لها،
يج���ري الحديث اآلن عن احتمال ارتفاع آخر في تصويت العرب،
وتحويل أصوات عربية أكثر م���ن األحزاب الصهيونية للقائمة
المشتركة.
وتبق���ى هذه تقديرات تش���ير له���ا اس���تطالعات داخلية ،في
حين أن كل االس���تطالعات التي تنشر في مختلف وسائل اإلعالم
اإلس���رائيلية تمنح القائمة المش���تركة ما بين  13إلى  14مقعدا،
وغالبيتها تش���ير إلى  14مقعدا .في حين أن ذات االس���تطالعات
كانت تمنح القائمة المشتركة قبل انتخابات أيلول ما بين  10إلى
 11مقعدا ،بينما حصلت فعليا على  13مقعدا.
وزيادة المش���تركة مرهونة أساسا بارتفاع نسبة التصويت بين
العرب ،وأيضا بمدى قدرتها على جذب أصوات عربية من األحزاب
الصهيونية ،التي حصلت ف���ي أيلول على حوالي  105آالف صوت
عربي ،مقابل  134ألف صوت عربي في انتخابات نيسان .2019
وهذا الواقع جعل األحزاب الصهيونية تقتحم الش���ارع العربي
في األي���ام األخيرة ،أكثر مما كان في انتخاب���ات أيلول .وحتى أن
بنيامي���ن نتنياهو ،ال���ذي جعل التحريض عل���ى العرب «والخوف

(أ.ف.ب)

من أنهم سيس���رقون االنتخابات» في أيل���ول ،يغير االتجاه حاليا
بـ  180درجة« ،بمغازلة» العرب ،وبات ينسب لنفسه إنجازات تجاه
المجتمع العربي ،ولكن حسب األجواء القائمة ،فإن هذا لن يضيف
له شيئا ،ولهذا فإن االعتقاد الس���ائد في األوساط السياسية في
ّ
المجتمع العربي ،هو أن نتنياهو يسعى لتهدئة األجواء ،ظنا منه
أن هدوءا كهذا سيساهم في عدم رفع نسبة التصويت.
وداللة على هذا االستنتاج ،هو أن تحريض نتنياهو على العرب،
خاص���ة في ما ُع���رف في حين���ه بقانون الكامي���رات في صناديق
االقتراع باس���تهداف العرب ،قد س���اهم في رفع نسبة التصويت
في حينه.
كذل���ك فإن البند ال���وارد في ما تس���مى «صفق���ة القرن» بضم
منطقة المثلث إلى الكيان الفلسطيني ،الذي تسميه الخطة إياها
«دول���ة» ،مقابل ضم المس���توطنات ،بمعنى مقايض���ة أهل البالد
بالمس���توطنين ،قد أثار الجماهير العربية ،وس���ط مؤشر الرتفاع
نسبة التصويت في االنتخابات المقبلة .ولهذا فقد ادعى نتنياهو
في مقابلة متلفزة باللغة العربية أن هذا البند لن يطبق ،في حين
أكدت سلس���لة من التقارير أن هذا البند دخ���ل إلى الخطة بطلب
من نتنياهو.
يش���ار إلى أن االنتخابات في المجتمع العرب���ي تجري ألول ّمرة
منذ  72عاما ،بعدم وجود منافس���ة بين قوائم عربية أخرى ،ما خلق
أجواء أفضل لعمل القائمة المش���تركة ،الت���ي من المتوقع لها أن
تحصل أيضا على آالف األصوات من الش���ارع اليهودي ،كما حصل
في انتخابات  2019وقبلها.

أجندات معارك االنتخابات الثالث فرضها نتنياهو على خصومه!
*قضايا فساد نتنياهو ُحسمت منذ انتخابات نيسان  2019بنتائج لليكود دلت على عدم اكتراث الجمهور بهذه المسألة بالقدر الذي يطيح بنتنياهو *«أزرق أبيض» حاول
إعادة ملف الفساد إلى المواجهة في الحملة الدائرة وفشل *في الحمالت االنتخابية الثالث ظهر التنافس القوي على مواقف اليمين المتشدد واليمين االستيطاني*
تم حل الكنيس���ت الـ  22في ش���هر كان���ون األول بعد أكثر من 3
ّ
وللم���رة الثانية خالل ع���ام ،لتتجه
أش���هر على انتخاب���ات أيلول،
إس���رائيل النتخاب���ات ثالثة ،خالل  11ش���هرا ،في الثان���ي من آذار
المقبل ،وفي مركز األزمة عدم تش���كيل حكومة ،بأي أغلبية كانت.
وف���ي واجهة األزمة مس���ألة ت���رؤس بنيامين نتنياه���و للحكومة،
ول���و بالمناوبة ،في الوق���ت الذي صدر فيه نهائيا ق���رار بتقديمه
للمحاكمة في ثالث قضايا فساد .ولكن األزمة هي أعمق ،من ناحية
النهج ،ومنطق التعامل مع مؤسسات الدولة ،وهذا الجانب سنأتي
عليه بعد االنتخابات.
وس���عى تحال���ف «أزرق أبي���ض» ألن تك���ون في واجه���ة حملة
االنتخابات الحالي ،قضايا فساد نتنياهو ،وأنه ليس بقدرته قيادة
الحكومة ف���ي الوقت الذي يمثل فيه أمام المحكمة .إال أن نتنياهو
ّ
للم���رة الثالثة في فرض أجندة انتخابي���ة على األحزاب التي
نجح
ُ
تدور في فلك الحكم وتتنافس عليه.
ّ
للم���رة الثالثة ،أيضا ،ينجح نتنياهو في جر تحالف «أزرق أبيض»
إلى أجندته ،ليجعل المنافس���ة في الس���احات المريحة لنتنياهو
والليك���ود وحلفائ���ه ،رغم أن ه���ذا الليكود لم ينج���ح في جولتي
االنتخابات السابقتين ،وال الثالثة بحسب االستطالعات ،في تحقيق
األغلبية المطلقة ،من دون الحليف الطبيعي لهم ،أفيغدور ليبرمان
وحزبه «يسرائيل بيتينو».

نيسان ،2019حسم الموقف من الفساد
كانت في واجهة انتخابات نيس���ان قضايا الفس���اد التي تالحق
بنيامي���ن نتنياهو ،وقبل الوصول إلى ي���وم االنتخابات ،صدر قرار
المستش���ار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبلي���ت ،بتوجيه ثالث
لوائح اته���ام ضد نتنياهو ،ولكن���ه كان قرارا مرهونا باالس���تماع
لوجه���ة نظر طاق���م الدفاع عن نتنياه���و ،وبعدها يص���در القرار
النهائي بخصوصه.
وعلى الرغم من أن قضايا الفس���اد بحدتها ،رافقها الجمهور على
م���دى حوالي عامين ونصف العام ،حتى ذلك الوقت ،إال أن نتنياهو

نجح ف���ي تحويل الج���دل ،من تورطه بالفس���اد ،الى م���دى نزاهة
طاقم التحقيق في الش���رطة ،ونزاهة طاق���م النيابة ،وحتى نزاهة
المستشار ،الذي حارب نتنياهو من أجل تعيينه في منصبه ،حينما
كان سكرتير حكومة نتنياهو ،وبتعيين مباشر منه.
وله���ذا باإلمكان الق���ول إن موقف الجمهور من مس���ألة فس���اد
نتنياهو ُحس���مت في انتخابات نيس���ان العام الماضي ،واتضح أن
الجمه���ور المؤي���د لنتنياهو لم تقلقه قضايا الفس���اد .وكما يبدو
فإن القضايا التي ُوجهت لنتنياهو لم تكن بذاك المس���توى التي
تجع���ل الجمهور يقتن���ع بفس���اد نتنياهو .وبكلم���ات أخرى ،فإن
مفهوم الفس���اد في وعي الجمهور ،والشرائح المبتعدة عن أسس
«نزاه���ة الحكم» ،هو االس���تيالء على المال العام ،وتلقي رش���اوى
بمبال���غ ضخمة ،رغ���م أنه في لوائح االتهام ما ي���دل على أنه كانت
رشاوى ،ولكن ليس���ت مالية نقدية ،كما يفهمها الجمهور .ولهذا،
فإن نتنياهو لم يعد قلقا من مس���ألة الفساد ،وبالذات حينما يرى
شبكة أمان من أحزاب اليمين االستيطاني ،والمتدينين المتزمتين
الحريديم ،تجعله يتحرك بحرية أكثر.

أيلول  ،2019يمين استيطاني وتحريض على العرب
ف���ي نهاية أي���ار  ،2019جرى حل الكنيس���ت بمب���ادرة نتنياهو
وحلفائه ،كي ال ينتقل تكلي���ف الحكومة ليد رئيس تحالف «أزرق
أبي���ض» ،بين���ي غانتس .ورغم م���رور أكثر من  3أش���هر على قرار
المستشار القانوني للحكومة ،إال أن جلسة االستماع لطاقم الدفاع
لم تتم حتى ذلك التاريخ ،ما يعني أن األمر بقي معلقا ،في حينه.
وكما يب���دو ،فإن تحال���ف «أزرق أبيض» فهم من نتائج نيس���ان
 ،2019والتس���اوي في المقاعد بينه وبي���ن الليكود 35 ،مقعدا لكل
ُ
منهما ،أن مس���ألة الفساد ليس���ت هي التي من شأنها أن تضعف
نتنياهو والليكود ،والمعسكر الحليف؛ لذا بدأ «أزرق أبيض» ،يدفع
إلى الواجهة بعضا من أجندته اليمينية االستيطانية ،مثل موقفه
من مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتلة ،وأن إسرائيل لن تنسحب
منه���ا .وتال ذلك جولة لقادة «أزرق أبي���ض» في منطقة غور األردن

وش���مال البحر الميت في الضفة الغربي���ة المحتلة ،لإلعالن عن أن
هذه المنطقة س���تبقى تحت «س���يادة إس���رائيل» ،ف���ي ظل الحل
الدائم.
ف���ي المقابل ،س���عى نتنياهو إلى اس���تنهاض خالي���ا اليمين
االس���تيطاني النائم���ة ،رغ���م أن جمه���ور اليمين االس���تيطاني،
السياسي والديني ،كان مستنهضا منذ انتخابات نيسان ،وكما في
كل انتخابات ،إذ أن معاقلهم تسجل أعلى نسب تصويت.
وإذا أخذنا نس���بة من يصوتون خارج أماكن سكناهم ،فإن نسبة
من ل���م يصوتوا من هذا الجمهور ،تبقى هامش���ية ج���دا ،من بين
أولئك الذين كانوا في البالد يوم االنتخابات .إذ يش���ار إلى أن %12
م���ن ذوي حق االقتراع اليهود إن لم يكن أكثر بقليل ،هم في عداد
المهاجرين ،أو المقيمين بشكل دائم خارج البالد.
ولهذا رأينا أن نتنياهو خاض انتخابات أيلول  2019بالتركيز على
التحري���ض العنصري ضد العرب ،وحاول فرض أنظمة انتخابية ،ثم
فرض قانون خ���اص لوضع كاميرات داخل صنادي���ق االقتراع «في
أماكن معينة» ،إذ أن المس���تهدفة كانت البلدات والمدن العربية،
ولكن كل هذا فش���ل .وبموازاة ذلك ،أعل���ن نتنياهو نيته ضم غور
األردن وشمال البحر الميت ،إلى ما يسمى «السيادة اإلسرائيلية».
وظه���ر تحالف «أزرق أبي���ض» ضعيفا في ه���ذه المواجهة ،ولم
يطرح بديال ،ورغم ذلك فإن النتائج انقلبت بش���كل محدود في تلك
االنتخاب���ات ،وه���ذا ألن تحريض نتنياهو ضد العرب ،اس���تنهض
العرب أنفس���هم ،إذ ارتفعت نسبة التصويت بينهم ،من  %50في
نيس���ان إلى أكثر بقليل من  %60في أيلول ،بينما نسبة التصويت
بين اليه���ود تراجعت بنحو نص���ف بالمئة ،وألول ّ
م���رة في تاريخ
االنتخابات اإلس���رائيلية ،يكون العرب الس���بب في ارتفاع نس���بة
التصويت العامة.
وتدفق أكثر من  100ألف صوت عربي ،صوتوا للقائمة المشتركة،
إضافة إلى سحب حوالي  30ألف صوت للمشتركة ،كانوا قد صوتوا
ألحزاب صهيونية في نيسان ،انعكس على التوزيع الكلي للمقاعد،
ففي حين حصل���ت قائمتا الجماهير العربية في نيس���ان على 10

مقاع���د مجتمعة ،فقد حصلت القائمة المش���تركة على  13مقعدا،
وهذا س���اهم في أضعاف تحال���ف الليكود وش���ركائه بمقعدين،
والثالث كان من معسكر «أزرق أبيض» ومن على «يساره» صهيونيا.

آذار  ،2020طغيان أجندة اليمين االستيطاني
ف���ي نهاية تش���رين الثان���ي  ،2019ص���در الق���رار النهائي من
المستش���ار القانوني للحكومة ،بتوجيه الئحة اتهام ضد نتنياهو،
في ثالث قضايا فس���اد .وبموجب القان���ون فإن لنتنياهو مهلة 30
يوما ليقرر ما إذا س���يطلب الحصانة البرلمانية ،التي من المفترض
أن تبت بها بداية اللجنة اإلدارية للكنيست (لجنة الكنيست) ،التي
لم تقم بع���د انتخابات أيلول؛ إذ فضلت األحزاب انتظار تش���كيل
الحكومة.
وبعد حل الكنيست في شهر كانون األول  ،2019استغل نتنياهو
فترة األيام الثالثي���ن ،وفي اليوم األخير ،أعلن أنه يطلب الحصانة،
ظنا من���ه أن ال وجود للجنة لتبحث طلبه ،بمعنى أن طلبه س���يبقى
معلقا حتى بعد تش���كيل الحكومة ،بعد انتخابات آذار  .2020وهنا
اس���تغل «أزرق أبي���ض» وجود كتل ذات أغلبية حاس���مة ،ضد طلب
نتنياهو ،وخاض معركة مع باقي الكتل إلقامة لجنة كنيست ،لبحث
طلب نتنياهو ،وكان واضح���ا أن نتنياهو لن يحصل على الحصانة،
ما يعني أنه سيخوض االنتخابات وهو في ظل النقاش على شرعية
طلبه الحصانة ،ثم تقديمه للمحاكمة رسميا.
ف���ي هذه االثناء ،وعلى ضوء ما ظهر وكأنه وضع محرج لنتنياهو،
أطل البيت األبيض بش���كل مفاجئ لينقذ حليفه ،وبش���كل س���ريع
أعلن نيته إطالق ما أسماها «صفقة القرن» ،لتطغى على كل نقاش
حول فس���اد نتنياهو ،وهذا ما أعاد أجندة اليمين االستيطاني إلى
الواجه���ة .ففي اليوم التال���ي لإلعالن عن «صفقة القرن» ،س���حب
نتنياهو طلب���ه للحصانة البرلمانية ،وبات ملفه منذ ذلك اليوم في
المحكمة.
أمام هذا المشهد ،نجح نتنياهو في فرض المنافسة على مواقف
اليمين االستيطاني األشد تطرفا ،ولهذا فإن «أزرق أبيض» بات ُيبرز

مواقف يمينية أشد ،وعمليا فإن من يتعمق في البرنامج السياسي
لتحالف «أزرق أبيض» ،الذي أقر في ش���هر آذار  ،2019يرى الغالبية
الساحقة من بنود «صفقة القرن» موجودة هناك.
وعلى هذا األساس ،أعلن «أزرق أبيض» تبنيه لتلك الصفقة ،بكل
ّ
بنودها ،وأنه س���يعمل على تطبيقها في حال شكل الحكومة .ولم
يكتف «أزرق أبيض» بهذه المواقف ،بل ش���ن معركته على القائمة
المشتركة ،معلنا أنها لن تكون ضمن حكومته ،في حين أن القائمة
المشتركة ترفض أصال ،ومن حيث المبدأ ،المشاركة في أي حكومة
إسرائيلية في ظل استمرار االحتالل واالستيطان ،وكل السياسات
العنصرية.
كما دع���م «أزرق أبيض» ،بقوة ،ومعه حزب العمل برئاس���ة عمير
بيرتس ،ش���طب ترش���ح النائبة هب���ة يزبك ،من التجم���ع الوطني
الديمقراطي ،في القائمة المش���تركة ،بسبب منشورات قليلة في
صفحتها في ش���بكة الفيس���بوك ،تعود إلى خمس وسبع سنوات
سابقة ،إال أن المحكمة العليا ألغت قرار لجنة االنتخابات المركزية،
بأغلبية  5قضاة ضد  4قضاة أيدوا شطب ترشحها.
وأكثر من هذا ،فإن تحالف «أزرق أبيض» جعل في واجهة خطابه
السياسي ،الحزب األصغر في هذا التحالف ،حزب «تلم» بزعامة وزير
الدفاع األسبق ،موشيه يعلون ،وهو حزب يتمسك بمواقف اليمين
االستيطاني المتطرفة ،بما فيها مواقف عدائية ضد العرب .وأعلن
ه���ذا الحزب ،كما صدر أيضا عن زعي���م التحالف بيني غانتس ،أنه
لن يقبل بش���راكة أية قائمة ال تعترف بإس���رائيل «دولة يهودية
وديمقراطي���ة» ،وال تنبذ ،ما تصفه إس���رائيل ب���ـ «اإلرهاب» ،بقصد
المقاومة الفلس���طينية ضد االحتالل؛ ما يعني أنه في الوقت الذي
س���عى فيه «أزرق أبيض» ألن تكون الحمل���ة االنتخابية ضد رئيس
حكومة يمثل أمام المحكمة بقضايا الفس���اد ،وجد نفسه ،ينافس
الليكود على كل مواقف اليمين االستيطاني ،في حين بقيت قضية
الفساد هامشية.

[ب .جرايسي]
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
ارتفاع النمو في العام الماضي بنسبة 5ر%3
أعل���ن مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي تعديل
تقدي���ره للنمو االقتصادي في العام الماضي ،من 3ر%3
بموجب بيان سابق ،إلى 5ر %3وفق التقدير األخير ،بعد
تعديالت على الس���جالت المالية للفص���ول األربعة في
العام الماضي ،ولكن بش���كل خاص ،عل���ى ضوء االرتفاع
الح���اد للنمو في الربع األخير من العام الماضي بنس���بة
8ر.%4
وم���ن المفترض أن تكون نس���بة النمو االقتصادي في
العام الماضي  2019ش���به نهائية ،في نيس���ان المقبل
على األقل ،بعد اس���تكمال كاف���ة التقارير المالية ،التي
ّ
تع���دل التقارير الس���ابقة .وقال مكتب
من ش���أنها أن
اإلحصاء ف���ي تقريره ،إن اس���تكمال التقاري���ر المالية،
لألرباع الثالث���ة األولى من العام الماض���ي ،قاد إلى رفع
كل المعطي���ات االقتصادية المالية إلى األعلى ،وهذا ما
س���اهم في رفع نس���بة النمو ،التي جاءت في المحصلة
أعلى من كل التوقعات اإلس���رائيلية ،وحتى المؤسسات
المالية واالقتصادية العالمية.
وحس���ب ذلك التقرير ،فإن العامل األبرز الذي س���اهم
في رفع النمو االقتصادي بش���كل حاد ف���ي الربع األخير
من العام الماضي ،هو االس���تهالك الفردي ،الذي ارتفع
بنسبة 8ر ،%4وباألس���اس بسبب االرتفاع الحاد في شراء
السيارات ،في األشهر الثالثة األخيرة ،على الرغم من أن
اجمالي بيع الس���يارات في العام الماضي شهد تراجعا
للع���ام الثالث على التوالي؛ إذ تراجع بيع الس���يارات في
 2019بنسبة 1ر %5عما تم بيعه في  ،2018الذي شهد هو
أيضا تراجعا بنس���بة اعلى عما تم بيعه في العام ،2016
ال���ذي س���جل ذروة تاريخية ببيع ما يزي���د عن  300ألف
سيارة ،مقابل  254ألف سيارة في .2019
ويش���ار إلى أن النمو االقتصادي ُيعد ضعيفا ،مقارنة
مع نس���بة التكاثر الس���كاني  ،%2ففي حين سجل النمو
في  2019ارتفاعا بنسبة 5ر ،%3فقد كان في العام 2018
بنسبة 4ر ،%3وفي العام  2017بنسبة 6ر ،%3وفي العام
 2016بنس���بة  ،%4بينما النمو ف���ي  2015كان أقرب إلى
الركود ،إذ ارتفع بنسبة 4ر.%2

توقعات بتضخم مالي سلبي في العام 2020
تتوقع األوس���اط االقتصادية أن يكون التضخم المالي
في العام الجاري  2020س���لبيا بالمجمل ،على ضوء تراجع
الحركة الشرائية ،وأشبه بحالة ركود اقتصادي ،في ضوء
نسب النمو الضعيفة ،ولكن هذه التقديرات تعززت أكثر
بعد أن س���جل التضخم المالي في الش���هر األول من هذا
العام ،كانون الثاني ،تراجعا بنس���بة 4ر ،%0وهي نس���بة
شبيهة لذات الشهر من األعوام  ،2016 -2014التي سجل
اجمالي التضخم فيها تراجعا بنسب طفيفة متفاوتة.
كما تش���ير التقديرات إل���ى أن التضخم في الش���هر
الجاري ،شباط ،والذي س���يعلن عنه في منتصف الشهر
المقبل ،س���يكون هو أيضًا س���لبيا ،ولو بنس���بة أقل من
تلك التي س���جلت في كانون الثاني ،على ضوء استمرار
تراجع األسعار الموس���مية ،الملبوسات واألحذية ،وأيضا
الخضراوات والفواكه ،ويضاف لها تراجع أسعار الوقود.
وفي حين تراجعت أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة
 ،%4إال أن أس���عار الكهرب���اء عموم���ًا كما س���نرى هنا لم
تتراجع في الس���نوات الخمس األخيرة ،كما كان متوقعا
منها ،بعد تزويد ش���ركة الكهرباء م���ن حقول الغاز التي
تسيطر عليها إسرائيل في البحر األبيض المتوسط.
وقال مكتب اإلحصاء إن التضخم المالي الس���لبي تأثر
في كانون الثاني من تراجع أس���عار الملبوسات واألحذية
بنس���بة 4ر ،%6وتراجع أس���عار المواد الغذائية بنس���بة
5ر ،%0وتراج���ع أس���عار الصرف على الثقاف���ة والترفيه
بنس���بة 8ر .%0وفي المقابل ،ارتفعت أسعار الخضراوات
والفواكه بنسبة 1ر.%3
وكان التضخ���م المالي قد س���جل في الع���ام الماضي
 ،2019ارتفاعا بنسبة 6ر .%0وبهذا يكون التضخم للسنة
السادس���ة على التوالي ،ما دون الحد األدنى للتضخم %1
إلى  ،%3بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي ،وهذا يدل
على حالة تباطؤ في األس���واق .وفي حال صدقت توقعات
التضخم للعام الجاري ،س���يكون هذا للعام الس���ابع على
التوال���ي الذي في���ه التضخم أقل من الح���د األدنى الذي
حدده بنك إسرائيل.
وكما ذك���ر ،في ما يتعلق بأس���عار الكهرباء ،فإنه على
الرغ���م م���ن تراجع أس���عارها في مطل���ع الع���ام الجاري
بنس���بة  ،%4إال أنه بموجب تقاري���ر ظهرت في الصحافة
االقتصادية اإلسرائيلية ،فإن أسعار الكهرباء لم تتراجع
بالقدر الذي وعدت به حكومات بنيامين نتنياهو ،بعد أن
بدأ مد شركة الكهرباء الحكومية بالغاز من الحقول التي
تس���يطر عليها إس���رائيل في البحر األبيض المتوسط،
وكانت تقارير س���ابقة قد أكدت أن الس���عر الذي تدفعه
ش���ركة الكهرباء ُيعد عاليا مقارنة مع أس���عار الغاز في
العالم.
وفن���دت صحيف���ة «كالكاليس���ت» مزاع���م بنيامي���ن
نتنياهو ،بأن أسعار الكهرباء تراجعت بفعل الغاز بنسبة
 ،%20وقالت إن األس���عار الحقيقية لم تتراجع بالتأكيد.
ففي حين تراجعت أس���عار الكهرباء بنسبة 13ر ،%4في
مطل���ع العام الجاري ،فإن أس���عار الكهرب���اء ارتفعت في
مطلع العام الماضي  2019بنس���بة 9ر ،%2بعد أن تراجعت
في مطلع  2018بنس���بة 3ر ،%2وفي مطلع  2017ارتفعت
بنس���بة 63ر ،%4وبقي���ت على حالها في الع���ام  ،2016ما
يعني أن أسعار الكهرباء ارتفعت منذ نهاية  2015وحتى
مطلع العام الجاري بنس���بة 84ر ،%0ولم تتراجع بنس���بة
 ،%20كما يزعم نتنياهو.
وفي س���ياق متصل بارتفاع األسعار ،كشف النقاب في
األيام األخيرة عن أن أسعار األدوية المسكنة ،التي يجوز
ش���راؤها من دون وصفة طبية ،في الصيدليات الخاصة،
أعلى بنس���بة  %37م���ن معدلها في األس���واق العالمية.
وبدأت في نهاية األسبوع الماضي جلسات استيضاح مع
الشركات المنتجة ومستوردي األدوية حول سبب ارتفاع
أسعارها.

إعـــداد :برهوم جرايسي

وزارة المالية تحذر من ارتفاع حاد في عجز الموازنة اإلسرائيلية في السنوات الثالث المقبلة!
*الوزارة تتوقع أن يتجاوز العجز نسبة  %4في العام الجاري والعامين التاليين*
حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين
نتنياه����و االنتقالية ،من أن العجز في الموازنة العامة ،في
الع����ام الجاري والعامين المقبلين  2021و ،2022س����يتعدى
حاج����ز  ،%4في كل واحد من هذه األع����وام ،ما يعني تزايد
نس����بة الدين العام من حجم الناتج العام ،ما س����ينعكس
س����لبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسس����ات االعتمادات
المالية الدولية.
ويتبين أن ما س����اهم بش����كل طفيف في رفع العجز في
ميزاني����ة  ،2019كان التالعب في العجز في ميزانية ،2018
خاصة في الش����هر األخير من ذلك العام ،كي ال ُيحرج وزير
المالية موشيه كحلون الذي كان يستعد لخوض انتخابات
نيسان .2019
وكان العج����ز ف����ي ميزاني����ة  2019ق����د س����جل ذروة في
الس����نوات الخمس األخيرة ،وبلغ نس����بة 7ر %3من اجمالي
الناتج العام ،بدال من الس����قف الذي حددته ميزانية ،2019
وه����و 9ر ،%2بمعنى بدال من عجز مخط����ط بقيمة  40مليار
شيكل42( ،ر 11مليار دوالر) بلغ العجز  52مليار شيكل ،وهو
ما يعادل (86ر 14مليار دوالر).
وارتفاع العجز سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام من
حجم الناتج العام ،إذ أن هذه النس����بة بلغت أدنى مستوى
لها مع نهاية العام  ،2018وهي  ،%61إال أن خبراء االقتصاد
يتوقع����ون في ه����ذه النقطة العينية ،أن ال ترتفع نس����بة
الدين العام بقيمة الش����يكل ،من حجم الناتج العام كثيرا،
بسبب ارتفاع قيمة الشيكل امام الدوالر.

وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي ،أمير يارون ،في
وقت س����ابق ،من أن العجز في الموازنة العامة قد يصل مع
نهاية الع����ام الجديد  2020إلى نس����بة 5ر %4ما لم تتخذ
الحكومة إجراءات اقتصادية حازمة ،لمنع استفحال العجز،
وتعويض العجز الحاصل في العام الماضي بقيمة  12مليار
دوالر.
وحس����ب التقارير االقتصادية التي تظهر تباعا ،فإنه لن
يكون مفر من رف����ع الضرائب في ميزاني����ة العام الجاري،
التي س����تقر على األغلب في الصيف المقبل .وهذه خطوة
كانت الحكومة مطالبة بها ،منذ انتخابات نيسان ،إال أن حل
الكنيس����ت ،واجراء جولتي انتخابات برلمانية خالل العام
الماض����ي ،والثالثة في مطلع آذار المقبل ،منع الحكومة من
اتخاذ خطوات كهذه ،ليس فق����ط ألنها حكومة انتقالية،
وإنما ألنها في أجواء انتخابات مستمرة.
وقالت مصادر في وزارة المالية إنه لن يكون مفر من رفع
ضريبة القيمة المضاف����ة في مطلع أيلول المقبل ،من أجل
زيادة مداخيل الضريبة في العام الجاري.
وفي هذا السياق ،فإن أحد روافد المداخيل التي تركض
وراءها س����لطة جباي����ة الضرائب ،هي األرباح من أس����هم
الشركات ،ولكن يتضح من التقارير االقتصادية ،أن ظاهرة
ما تسمى «األرباح المحتجزة» ما تزال قائمة ،رغم مالحقتها
في السنوات األخيرة.
ويج����ري الحديث عن أرباح أس����هم ،خاصة لمس����اهمين
إسرائيليين في شركات في الخارج ،يتم تأخير دفعها ،أو

أنها تبقى محتجزة ألصحابها في الخارج ،بهدف التأخير،
حتى تعرض س����لطة الضرائب تسهيالت وتخفيضات من
أجبل جباية الضرائب عليها .وهذه الظاهرة تكشفت بقوة
في العامين  2012و ،2013وبقيت األموال محتجزة لسنوات،
حتى فاوضت س����لطة الضرائب أصح����اب األرباح ،وبدال من
أن يدفع����وا  %25ضريبة عليها ،دفع����وا  ،%10وهذا يعني
ملي����ارات أقل لخزينة الضرائ����ب .وكان الحديث يومها عن
أرباح بقيمة  33مليار دوالر ،وكان المفترض أن تتم جباية
أكثر م����ن  8مليارات دوالر ،إال أنه تم����ت جباية 3ر 3مليار
دوالر .وتبي����ن اآلن أن الظاهرة تكررت في العام  ،2017ومن
المتوقع أن تكون في الع����ام الجاري والمقبل  ،2021وقالت
صحيف����ة «ذي ماركر» إن أصحاب األرب����اح ينتظرون عروض
تخفيض ضريبي كي يفرجوا عن ارباحهم ،ويكش����فوا عن
حجمها.
ويش����ار إلى أن العام  2019شهد مدخوالت ضريبة تقريبا
بحجم المتوقع ،بدال من فائ����ض تراوح من  %2إلى  %6في
السنوات األربع التي سبقت.

تزييف عجز 2018
كما ذكر سابقا هنا ،كشفت صحيفة «كالكاليست» عن
أن وزارة المالية ،وبتواطؤ المحاسب العام للدولة ،وأيضا
س���لطة جباية الضريبة ،تالعبوا في نس���بة العجز المالي
في العام  ،2018وجعلوه ضمن المحدد له ،أي 9ر ،%2بينما
ف���ي الواقع كان اعلى من ذلك ،ولربما بلغ 2ر ،%3من حجم

الناتج العام.
وكان هذا في خضم االس����تعداد النتخابات نيسان ،2019
إذ وجهت انتق����ادات في مطلع ذلك الع����ام لوزير المالية
موشيه كحلون ،بسبب استفحال العجز في الموازنة العامة.
وكان كحلون يومها ي����رأس حزب «كلنا» ،الذي تلقى ضربة
قاصمة في انتخابات نيس����ان ،بهبوط����ه من  10مقاعد في
العام  ،2015إلى  4مقاعد في نيس����ان ،وبعد ذلك انضم مع
حزبه لح����زب الليكود تمهيدا النتخابات أيلول  ،2019وقبل
أسابيع أعلن عن اعتزاله السياسة ،ولن يخوض االنتخابات.
وحس����ب تقرير «كالكاليس����ت» ،فإن وزارة المالية أجلت
مدفوعات من الشهر األخير للعام  ،2018إلى الشهر األول
من العام  ،2019في حين استقدمت سلطة جباية الضرائب،
جباية كان من المفروض أن تدخل في جباية الشهر األول
من  ،2019وتم دفعها في الشهر األخير من .2018
وهذا األمر تكشف في األيام األخيرة ،بعد أن ظهر فارق
العجز بين الش����هر األول للعام  ،2019والشهر األول للعام
 ،2020بمعنى كانون الثاني الماضي.
ووفق����ًا للتقرير الصحافي ،فإن المراقب الس����ابق للدولة
يوسف ش����ابيرا ،وضع يده على الخلل في حسابات العجز،
ووضع مس����ودة تقرير ينتقد فيه وزارة المالية والحكومة،
إال أن مراقب الدولة الجديد ،متنياهو إنجلمان ،الذي ضغط
بنيامين نتنياهو النتخابه ،أفرغ تقرير سلفه من مضمونه،
وجعله أخف وطأة بكثير ،ورغم ذلك ،فقد عمل على تأجيل
نشره إلى ما بعد انتخابات آذار المقبل.

البطالة في  2019هبطت عن  %4ولكن مواطن ضعفها ال تزال قائمة!
*رغم هبوط البطالة إال أن مواطن الضعف في االنخراط في سوق العمل ال تزال قائمة *نساء عربيات محرومات من فرص عمل،
ورجال متدينون «حريديم» يمتنعون عن االنخراط في العمل *تحقيق جديد يكشف عن تزييف أعداد الحريديم في سوق العمل*
س���جلت البطالة بمعدلها الس���نوي في الع���ام  ،2019في
حدود نس���بة 8ر ،%3للش���ريحة العمري���ة العالمية  15إلى
 64عام���ا ،ولكنها لدى الش���ريحة العمري���ة الفعلية لجيل
العمل 25 ،إلى  64عاما ،هبطت إلى نس���بة 4ر .%3ولكن هذه
النسب تبقى حسب التقارير الرسمية الجافة ،التي ال تأخذ
بالحسبان ،المحرومين من العمل طيلة حياتهم ،وباألساس
جمهور النساء العربيات ،وال من يعمل اضطرارا في وظائف
جزئية ،أو في أعمال ال تالئم مؤهالته.
وجاء ف���ي تقرير مكت���ب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي
لتلخي���ص العام الماض���ي ،أن معدل البطال���ة انخفض بين
األش���خاص الذين تتراوح أعمارهم بي���ن  15عاما فأكثر إلى
8ر %3ف���ي ع���ام  ،2019مقارنة بنس���بة  %4في ع���ام 2018؛
وانخفض معدل المش���اركة في س���وق العمل إلى 5ر،%63
مقارنة مع 9ر %63في العام .2018
أم���ا ل���دى الش���ريحة العمرية م���ن  25إل���ى  64عاما ،فقد
تحسنت مؤش���رات التوظيف الرئيسية الثالثة :إذ انخفض
معدل البطالة من 5ر %3إلى 4ر%3؛ وارتفع معدل المشاركة
في سوق العمل من 3ر %80إلى 4ر .%80وزاد معدل العمالة
الفعلية من 5ر %77إلى 7ر .%77وبالنس���بة للنس���اء الالتي
تتراوح أعمارهن بين  25و 64عاما ،ارتفع معدل مشاركتهن
من 2ر %76إلى 5ر .%76ومع ذلك ،انخفض معدل المشاركة
بش���كل طفيف بين الرجال من هذه األعمار ،من 5ر %84إلى
4ر.%84
وفي ش���هر كانون األول  2019وح���ده ،هبطت البطالة مرة
أخ���رى إلى أدنى مس���توى لها في العق���ود الماضية ،وكان
4ر %3فق���ط ممن تتراوح أعمارهم من  15عاما وأكثر (الذين
كانوا يعملون أو يبحث���ون عن عمل) ،أو 4ر 141ألف عاطل عن
العمل في كانون األول ،مقارنة بـ 9ر %3في تشرين الثاني.
ويت���م قياس مع���دل البطالة (العاطلين ع���ن العمل) من
قبل أولئك الذين يش���اركون في الق���وة العاملة ،أي جميع
العاملين ،حتى ساعة واحدة في األسبوع ،أو الذين يبحثون
بنشاط عن عمل .وبهذه الطريقة ،ال ُيعتبر أي شخص ُمحبط
م���ن البحث عن عم���ل عاطال عن العمل .وبي���ن العاطلين عن
العمل ،انخفضت نس���بة الباحثين عن عمل لمدة  27أسبوعا
أو أكث���ر من 9ر %22ف���ي العام  2017إل���ى 2ر %18في العام
 ،2018واستمرت في االنخفاض إلى 4ر %17في العام .2019
أما بالنس���بة للبطالة بين العرب ،فإن مسح مكتب اإلحصاء

المرك���زي يتعامل مع البل���دات التي يعد س���كانها من 10
آالف نس���مة وما فوق ،ما يعني أن عشرات القرى العربية ال
تدخل في هذا المسح ،والمسألة تزيد أكثر في قرى صحراء
النقب جنوبا ،إذ هناك عشرات القرى التي ترفض السلطات
االعتراف بوجودها عل���ى األرض ،وهي تضم حوالي  90ألف
نسمة.
ويتبين من تقارير س���لطة التشغيل أن البطالة في بلدات
الجن���وب العربية تقفز عن  ،%20وتص���ل أحيانا إلى حوالي
 ،%30إال أن البطال���ة الفعلي���ة بين الع���رب ال تنعكس في
التقاري���ر الرس���مية ،ألن قرابة  %65من النس���اء العربيات
محروم���ات كليا من ف���رص العم���ل ،وبموج���ب المقاييس
المتبعة ،فإنه ال يتم ادراجهن في نسب البطالة ،ولكن هذا
ينعكس في النس���بة االجمالية النخراط العرب في س���وق
العمل ،إذ أن النسبة الرسمية تتحدث عن  ،%55فقط ،مقابل
 %77بين اليهود في جيل العمل الفعلي ،بمعنى ما بين 25
إلى  64عاما.
وه���ذه النتيج���ة المنخفضة تعود إلى أن نس���بة انخراط
الرجال العرب هي  ،%78مقابل  %82بين اليهود ،و %35بين
النس���اء العرب ،وهناك من يتح���دث حاليا عن  ،%38مقابل
 %72من النساء اليهوديات.
ويعود انخفاض نس���بة انخراط الرجال العرب ،كون نسبة
عالية منهم هم عمال في مهن صعبة ،مثل البناء والزراعة،
ما يضطره���م للتقاعد مبكرا ،وقب���ل وصولهم إلى جيل 64
عام���ا بكثير ،في حين أن جيل التقاع���د للرجال هو  67عاما،
وللنساء حاليا  62عاما.

حصة التكنولوجيا الفائقة
وفقا لمكت���ب اإلحصاء المركزي ،كانت هن���اك زيادة في
معدل الموظفين العاملين في صناعة التكنولوجيا الفائقة
(الهايتك) في العام  ،2019من 4ر %9إلى  %10من الموظفين
في البالد ،وتش���مل ه���ذه األرقام جمي���ع الموظفين في ما
يعرف باس���م «صناع���ات التكنولوجيا الفائقة» ،س���واء في
وظائف التكنولوجيا أو وفي وظائف أخرى ،يعمل حوالي 122
ألف امرأة و 225ألف رجل في هذه الصناعات.
وجاء أيضا في التقرير الس���نوي ،أنه ف���ي العام الماضي
 ،2019كان متوس���طعدد س���اعات العمل أقل من السنوات
السابقة ،وانخفض من 2ر 36ساعة أسبوعيا ،لكل موظف في

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

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

»

العام  ،2017إلى 1ر 36س���اعة في العام  2018و8ر 35ساعة
في العام الماضي (بما في ذلك الغياب المؤقت عن العمل).
وتم قياس انخفاض عدد س���اعات العمل في العام الماضي
بش���كل رئيس بين الرجال ،من 5ر 40س���اعة في العام 2018
إلى 9ر 39ساعة في العام  ،2019مقارنة بـ 4ر 31ساعة و3ر31
س���اعة للنس���اء على التوال���ي .ويعكس االنخف���اض جزئيا
تقصير أسبوع العمل من  43إلى  42ساعة ،والذي دخل حيز
التنفيذ في  1نيسان .2018
وفي المقارنة العالمية ،كانت معدالت البطالة في إسرائيل
ف���ي الس���نوات األخيرة منخفض���ة ليس فقط م���ن الناحية
التاريخية ،بل على المس���توى الدول���ي ،ولكن االنتعاش في
أس���واق العمل في بعض الدول المتط���ورة ،أدى إلى تراجع
مكانة إس���رائيل على الالئحة الدولية .ولكن ال تزال معدالت
البطالة في إس���رائيل أقل من المتوس���طف���ي دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،التي كانت 1ر %5في تشرين
الثاني ،وفي منطق���ة اليورو 5ر ،%7لكن معدالت البطالة في
بع���ض االقتصادات المتقدمة أقل منها في إس���رائيل :في
جمهورية التشيك واليابان كانت البطالة في تشرين الثاني
2ر %2فقط ،وفي ألمانيا 1ر ،%3وفي بولندا 2ر.%3

تزييف عدد العاملين الحريديم
بعد رفع قيود المخصصات االجتماعية عن الحريديم في
العام  ،2018توقف دخول الحريديم إلى سوق العمل ،ولكن
العام الماضي  ،2019ش���هد ارتفاعا طفيفا .وحس���ب مكتب
اإلحص���اء المركزي ،فإن نس���بة االنخراط في س���وق العمل،
للرجال الحريديم ،من الش���ريحة العمري���ة  25إلى  65عاما،
ارتفعت إلى مس���توى 5ر ،%51بينما هذه النسبة لدى باقي
الشرائح تتجاوز نسبة  .%81بينما نسبة االنخراط في سوق
العمل ،وفق الشريحة العمرية المعتمدة عالميا 15 ،إلى 64
عاما ،في حدود  ،%48مقابل حوالي  %63لدى باقي الشرائح.
ولك���ن بعد ش���هرين عل���ى كش���ف تزوير أعداد ش���بان
الحريديم الذين تجندوا في الجيش ،منذ العام  2011وحتى
العام الماضي  ،2019كش���ف تحقي���ق لصحيفة «ذي ماركر»
االقتصادي���ة التابعة لصحيفة «هآرتس» اإلس���رائيلية ،أن
الجهات الرسميةّ ،زيفت أيضا أعداد الحريديم المنخرطين
في سوق العمل ،وجعلتها أعلى من الواقع.
ويق���ول التقرير إن الحكومة وضعت في العام  2010هدفا

بأن تصل نسبة انخراط رجال الحريديم في سوق العمل إلى
 %63حتى العام  ،2020بينما نسبتهم اليوم ،كما ذكر هنا،
بال���كاد تتجاوز  .%48ومن أج���ل تطبيق هذا الهدف ،عملت
الحكومة على خصخصة مش���روع تحفيز الحريديم للخروج
إلى سوق العمل ،ودفعت محفزات مالية ألربع شركات فازت
بالعطاء ،على كل رجل من الحريديم ينخرط في سوق العمل.
وحس���ب التقرير فإن «مركز تطوير تش���غيل الحريديم»،
الذي تعمل فيه الش���ركات األربع ،عمل على تس���جيل رجال
منخرطين أصال في سوق العمل ،على أنهم منخرطون جدد،
كي يحص���ل على محفزات مالية .وليس واضحا كم س���اهم
هذا األمر في رفع نس���بة المنخرطين في س���وق العمل في
التقارير الرسمية ،إال أن الصحيفة قالت في تحقيقها إنها
تتحدث عن ظاهرة منتشرة.
وكانت إس���رائيل قد ّ
ضجت في مطلع ش���هر كانون األول،
األخير م���ن العام  ،2019بعد أن كش���فت اإلذاعة العامة عن
فضيح���ة تزوير التقاري���ر الدورية الت���ي يصدرها الجيش
ّ
بش���أن أعداد الحريدي���م المجندين س���نويا .فهذه عملية
تزوير مستمرة على األقل منذ  .2011وتبين أن أوامر التزوير
جاءت من قيادات عليا ف���ي الجيش .ما يعني أن وراء هؤالء
جهات سياس���ية ،معنية بتخفيف أزمة إس���رائيل بش���أن
الحريديم ،أمام الرأي العام.
وجاء كش����ف اإلذاعة ،بعد أن أعلن الجي����ش قبل ذلك بأيام
قليلة ،أنه تم في العام  2019تجنيد  2480شابا من الحريديم،
بدال من هدف سابق يصل إلى  3400شاب .ومن تم تجنيدهم،
يقفز قليال عن  %16من الش����ريحة العمرية للشبان الذكور ،إذ
أن الشابات المتدينات معفيات من الخدمة.
ّ
وتبين أنه حتى هذه األعداد مضخمة .فمثال ،حينما ادعى
الجيش أن عدد المجندين  2480ش���ابا ،ف���إن الحقيقة هي
ّ
أنه تم تجنيد  1650ش���ابا .كما أن الجيش أعلن أنه جند في
العام  2017حوالي  3070ش���ابا من الحريديم ،بينما العدد
الحقيق���ي كان  1300ش���اب ،إذ قام���ت المديري���ة الخاصة
بالحريديم في الجيش ،بإضافة أعداد ش���بان ،أبناء عائالت
غادرت مجتمع الحريديم منذ سنوات ،إلى ّ
تدين أقل ،وحتى
إل���ى عالم العلماني���ة ،وهذا رغم علم المس���ؤولين في تلك
المديرية بحقيقة أولئك الشبان.
كما تبين أنه في العام  2011جرت مضاعفة العدد زورا ،من
 600شاب إلى  1200شاب وفق التقرير المزيف.

الثالثاء  2020/2/25الموافق  1رجب  1441هـ العدد  443السنة الثامنة عشرة

5

مــحــــور خــــــاص
حيال أزمة «الجمود السياسي ـ الحزبي» وإمالئها ثالث جوالت انتخابية عامة في أقل من عام:

دعوات متجددة ومقترحات لتغيير طريقة االنتخابات في إسرائيل!
كتب سليم سالمة:
يوم الثالث���اء المقب���ل ،الثاني م���ن آذار ،تجرى في
إس���رائيل انتخابات عامة أخرى النتخاب الكنيس���ت
الـ ،23وس���تكون هذه هي االنتخاب���ات العامة الثالثة
التي تجرى في غضون أقل من عام واحد ،إذ س���بقتها
االنتخابات للكنيس���ت الـ  21في التاس���ع من نيس���ان
الماضي ،2019 ،ثم تلتها االنتخابات للكنيس���ت الـ 22
في السابع عشر من أيلول من العام نفسه.2019 ،
منذ مطلع التس���عينيات من القرن الماضي ،لم ُتتمّ
أية حكوم���ة دورتها القانونية الكاملة ،المحددة بأربع
س���نوات ،مما ّ
جر بالتالي عدم إتمام الكنيست دورته
القانوني���ة المحددة ،هي األخرى ،بأربع س���نوات ،وهو
ّ
ما حت���م إجراء انتخابات برلماني���ة عامة مرة كل ثالث
ّ
سنوات ،بالمتوسط ،وأحيانًا خالل أقل من ذلك .وقد شذ
الكنيس���ت الـ  20عن هذه «القاعدة» ،إذ امتدت دورته
نح���و أربع س���نوات تقريبًا ـ منذ انتخاب���ه يوم  17آذار
 2015وحتى االنتخابات للكنيس���ت الـ  21في  9نيسان
 .2019غير أن هذا االس���تثناء الذي سجله الكنيست الـ
 ،20لم يحمل أية بشائر بشأن تغلب النظام السياسي
في إس���رائيل عل���ى أزمته المتفاقمة باس���تمرار جراء
عدم االس���تقرار الذي أصبح س���مة مالزمة للحكومات
المتعاقبة وللكنيست في دوراته المتتالية.
وحي���ال تفاقم ه���ذه األزمة من «الجم���ود الحزبي»،
س���واء في مستوى تش���كيل حكومات جديدة في إثر
االنتخابات العامة ،أو في مستوى المحافظة على هذه
الحكومات وصيان���ة وحدتها وس�ل�امتها بما يضمن
نجاع���ة أدائها في إدارة ش���ؤون الدول���ة ومواطنيها،
وحيال ما تعكس���ه م���ن عجز األح���زاب وممثليها في
الكنيست والحكومة عن حس���م األمور وإخراج النظام
السياس���ي من مأزقه المس���تمر ووضعه على س���كة
«الحياة الطبيعية» ،بدأت تتعالى في إسرائيل أصوات
مختلفة ،س���واء في بعض األحزاب السياس���ية أو في

األكاديمي���ا أو في بعض معاهد األبحاث السياس���ية،
تدعو إلى تغيير طريقة الحكم في إسرائيل ،بما يشمل
بالتال���ي تغيير طريقة االنتخاب���ات أيضًا ،في محاولة
إلعادة المنظومة السياس���ية ـ الحزبية في إس���رائيل
إلى مس���ار طبيعي يجنبها هذه الع���ودة االضطرارية
المتكررة إلى مع���ارك انتخابية أصبحت تجرى بوتائر
غي���ر طبيعي���ة وتكلف خزين���ة الدولة اإلس���رائيلية
واقتصادها مبالغ طائلة وخس���ائر فادحة ،عالوة على
ما ينطوي عليه عدم االستقرار السياسي ـ الحزبي من
أخطار جدي���ة تحدق بنظام الحك���م الديمقراطي في
إسرائيل.
ويذهب الداعون إل���ى تغيير طريقة االنتخابات في
إس���رائيل إلى القول بأن الوضع السياس���ي المستمر
منذ سنوات ،وخصوصا في الس���نوات األخيرة بصورة
أكثر حدة واس���تدعاء للقلقُ ،يبرز على السطح حقيقة
أن المنظوم���ة السياس���ية ـ الحزبية اإلس���رائيلية لم
َ
ُ
تش���ف تمامًا من مخلفات طريقة «االنتخاب المباشر»
التي أحدثت تش���تيتًا عميقًا في الخارطة الحزبية في
داخل الكنيست ،مما أدى إلى إضعاف األحزاب الكبيرة
(أو :الحزبين األكبرين على وجه التحديد) ووضع قوة ال
يستهان بها في أيدي األحزاب الصغيرة على اختالف
مش���اربها وتفاوت قوتها .وق���د انعكس هذا التراجع
ً
في قوة الحزبين الكبيرين ،بص���ورة واضحة مثال ،في
تحجيم ق���درة كل منهم���ا (بتوليه قي���ادة االئتالف
الحكومي على حدة مع مجموعة من األحزاب الصغيرة)
على الس���يطرة على االئتالف الحاك���م :فبينما كانت
كتل���ة الحزب الحاكم في الماض���ي تعادل ،في العادة
والغالب ،أكثر من  %50من عدد أعضاء الكنيس���ت من
االئتالف الحاكم ،تراجعت هذه النس���بة منذ بدايات
التس���عينيات ليصب���ح الح���زب الحاكم ف���ي وضعية
األقلية باس���تمرار .ومن نتائج هذا الوضع المس���تمر
والمتفاقم ،كما يش���ير هؤالء ،ظه���ور صعوبات حادة
وخطيرة أمام مهمة تش���كيل الحكومات الجديدة في

										
متوالية االنتخابات اإلسرائيلية :النظام السياسي في مأزق.

إسرائيل ،ثم أمام إدارتها بصورة سليمة وناجعة.
ويعد هؤالء بأن تغيير طريقة االنتخابات هو المخرج
الوحيد الممكن لتجنب اضطرار إس���رائيل إلى خوض

جولة انتخابية رابعة ،قريبة ،على خلفية ما من المرجح
أن تف���رزه االنتخاب���ات القريبة (ف���ي  2آذار القريب)
ـ اس���تمرار حالة «التع���ادل» بين الحزبي���ن الكبيرين

(إ.ب.أ)

والمعسكرين األساسيين ،بما سيعمق مأزق المنظومة
السياس���ية ـ الحزبي���ة (والبرلمانية) وس���يفاقم أزمة
الحوكمة في إسرائيل.

مـقـتـرحـان للـتـغـيـيـر
من بي���ن المقترح���ات المركزية الت���ي ُعرضت مؤخرًا
وتط���رح مخرجًا من أزمة الحوكم���ة المتفاقمة ومن مأزق
الخارطة السياس���ية ـ الحزبية في إس���رائيل ولوضعها
عل���ى مس���ار «األداء الطبيعي» ،نعرض هن���ا لمقترحين
هما األبرز واألش���مل كما عرضهما «المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطية» و»مركز م���والد لتجديد الديمقراطية في
إسرائيل».

مقترح «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
يدعو المقترح الذي أعده خبراء «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطية» إلى إجراء جملة من التغييرات الجوهرية
الحيوية ،في مقدمتها تغيير طريقة تشكيل الحكومة
اإلس���رائيلية ،على نح���و يعيد المنظومة السياس���ية ـ
الحزبية إلى الوضع الس���ابق ،حين كان الحزبان الكبيران
يشكالن البديل الس���لطوي األنسب من خالل تحالفهما
معًا وتش���كيل ائت�ل�اف حكومي مش���ترك «يكون قادرًا
على تس���يير دفة األمور في الدولة لدورة كاملة وبدرجة
عالية من النجاعة ،عوضًا عن وضع قوة غير تناسبية في
أيدي األحزاب الصغيرة وتمكينها من أخذ زمام المبادرة
والقرار وحس���م األمور في كل م���ا يتعلق بعمر الحكومة
وفت���رة دورة الكنيس���ت» ،كما ورد في تس���ويغات هذا
المقترح.
يش���مل مقترح «المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية»
العناصر األساسية التالية:
س���ن قانون «رئيس القائمة األكب���ر» ـ رئيس القائمة
األكب���ر (هي القائمة الحزبية ـ االنتخابية التي تفوز في
االنتخاب���ات البرلمانية العامة بالعدد األكبر من المقاعد
ف���ي البرلمان ـ العدد األكبر من األعضاء في الكنيس���ت.
وف���ي حال التعادل ف���ي عدد أعضاء الكنيس���ت ،تكون
القائم���ة األكبر هي التي حصلت عل���ى العدد األكبر من
األص���وات في االنتخابات) هو ال���ذي يجري تكليفه بعد
االنتخاب���ات ،بص���ورة أوتوماتيكية ،بتش���كيل حكومة
جديدة ورئاس���تها ،دون أية حاجة إلى أية توصيات من
َّ
جانب الكتل البرلمانية األخرى الممثلة في الكنيس���ت
وأحزابه���ا السياس���ية .ويحس���ب المقترح ،ف���إن هذا
التش���ريع سيش���جع الناخبين على التصويت لألحزاب
الكبي���رة مباش���رة ،كما سيش���جع على التح���اق أحزاب
صغيرة بالحزب الكبير أو بقائمته االنتخابية ،حتى قبل
االنتخابات .وبهذا ،تتعزز ق���وة «المركز الحزبي» مقابل
تراج���ع قوة القوى الطرفية ،غي���ر المركزية في الخارطة
السياسية ـ الحزبية.
إلغاء تصوي���ت الثقة عل���ى الحكوم���ة الجديدة لدى
عرضها على الكنيس���ت ـ يتكئ المقت���رح في هذا على
م���ا هو قائم في عدد من الدول ذات النظام الديمقراطي
البرلماني المش���ابه للنظام القائم في إس���رائيل ،حيث
من المتب���ع والمقبول هناك أن يق���وم رئيس الحكومة
بعرض حكومته الجديدة عل���ى البرلمان دون أية حاجة
إل���ى تصويت ثقة عليه���ا (أي تصوي���ت البرلمان لمنح
الحكومة الجديدة ثقته) .ويقترح «المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطية» تبني هذا النموذج واعتماده في إسرائيل
أيض���ًا ،بما فيه م���ن تحجيم لقدرة األحزاب السياس���ية
الصغيرة على المس���اومة لق���اء انضمامها إلى الحكومة
(كم���ا يجري في إس���رائيل الي���وم) وتس���هيل لمهمة
تشكيل الحكومة الجديدة.
إلغ���اء القانون الذي يوجب حل الكنيس���ت في حال عدم
المصادق���ة عل���ى ميزاني���ة الدولة ـ من أج���ل تعزيز قدرة
الحكومة على الحكم ورفع مس���توى الحوكم���ة ،إلى جانب
توس���يع دائرة الخيارات واإلمكانيات السياسية ـ الحزبية
المتاحة أمامها وتعزيز قدرتها على التوصل إلى اتفاقيات

سريعة وطارئة ّ
لسن قانون محدد أو لتمرير قانون الميزانية
العامة للدولة ،يوصي «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
بإلغاء النص القانوني الذي يوجب حل الكنيست (والذهاب،
بالتالي ،إلى انتخابات تشريعية جديدة قبل انتهاء الدورة
القانوني���ة) في حال عدم مصادقة الكنيس���ت على قانون
الميزانية العامة للدولة.
اإلبق���اء عل���ى إمكاني���ة تغيي���ر الحكومة بواس���طة
ّ
تصوي���ت الثقة البناء ـ البن���ود الثالثة التي وردت أعاله
تزيد من إمكانية تش���كيل حكوم���ة أقلية (تعتمد على
أغلبي���ة برلمانية ضئيلة) ،ولذا يعتق���د خبراء «المعهد
اإلسرائيلي للديمقراطية» بضرورة اإلبقاء على اإلمكانية
القائم���ة الي���وم لتغيي���ر الحكومة وتش���كيل حكومة
جديدة ،في تركيبة الكنيس���ت نفسها (من دون الحاجة
إلى حل الكنيس���ت وإجراء انتخابات جديدة) ،وذلك من
ّ
خالل تصويت الثقة البناء ـ أي ،بتأييد  61عضو كنيست
وما ف���وق ،فقط .في مث���ل هذه الحال���ة ،إذا كان رئيس
الحزب األكبر ـ ال���ذي حصل على عدد األعضاء األكبر في
الكنيس���ت أو على عدد األصوات األكبر في االنتخابات ـ
يقف على رأس كتلة برلماني���ة ما ،بينما تمتلك الكتلة
المناوئة /المعارضة  61عضوًا (في الكنيس���ت) أو أكثر،
يك���ون باإلمكان عندئ���ذ تغيير رئي���س القائمة األكبر
واستبداله برئيس حكومة من الكتلة المناوئة ،بواسطة
تصويت الثقة فقط.
تشديد شروط انفصال الكتل البرلمانية وانقسامها ـ
تشريع قانون «رئيس القائمة األكبر» ،كما ورد في البند
 1أعاله ،إضافة إلى رفع نس���بة الحس���م (كما جرى عشية
انتخابات العام  ،)2015هما خطوتان تش���جعان تحالف
قوائم انتخابية صغيرة وانخراطها في قائمة انتخابية
واحدة عشية االنتخابات .وهذا ،في نظر خبراء «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» ،تطور إيجاب���ي ومحمود.
غير أن قائمة تحالفية كهذه تس���تطيع ،وفقًا لألنظمة
القائمة والمعمول بها اليوم ،االنقس���ام واالنفصال إلى
كتل ،كعدد األحزاب التي تش���كلها وتشارك فيها ،فور
انتهاء االنتخابات مباشرة ،ما يعني أن عمليات االنقسام
واالنفص���ال ق���د تزداد في الكنيس���ت بش���كل ملحوظ.
ولهذا ،يقت���رح «المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية»
تش���ديد الش���روط وتصعيب إمكانيات انقسام قائمة
انتخابية مركب���ة من عدة أح���زاب وانفصالها إلى كتل
برلمانية متعددة .ويقضي هذا االقتراح بحرمان الكتلة
المنفصل���ة ،في أي���ة عملية انقس���ام وانفصال تحصل
خالل السنتين األوليين من عمل الكنيست الجديد بعد
انتخابه ،من مخصص���ات تمويل المصروف���ات الجارية
المستحقة لها من ميزانية الدولة عادة.
ويورد «المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية» اقتراحًا
آخر ،أكثر راديكالية ،يقضي باعتبار أي انفصال يحصل
خالل الس���نتين األوليين من دورة الكنيس���ت الجديدة
بمثاب���ة «اعت���زال» .وفي هذه الحالة ،ف���إن أي انفصال ـ
سواء كان انفصال أحزاب قائمة أو انفصال أكثر من ثلث
ً ُ
أعضاء الكتلة ـ يعتبر «اعت���زاال» تفرض عليه العقوبات
المش���ددة المفروضة الي���وم على االنفص���ال عن كتلة
برلمانية قائمة .وتشمل هذه العقوبات:
عدم جواز تعيين أعضاء الكنيست المنفصلين وزراء أو
نواب وزراء خالل دورة الكنيست العينية؛
عدم جواز انضمام أعضاء الكنيس���ت المنفصلين إلى
كتلة أخرى في الكنيست خالل دورتها العينية ،ثم عدم
أحقيتهم بالتالي في الحص���ول على تمويل مصروفات
جارية خالل دورة الكنيست العينية؛
عدم جواز ترش���ح أعضاء الكنيست المنفصلين ،خالل
االنتخاب���ات الجدي���دة ،التالية ،ضمن قائم���ة انتخابية

ً
تحالفية مع حزب كان ممثال في دورة الكنيست العينية.
إلغ���اء البن���د الذي يتيح للكنيس���ت حل نفس���ه إبان
عملية تش���كيل حكومة جديدة ـ بغية إفس���اح المجال
أمام اس���تنفاد أي���ة محاولة لتش���كيل حكومة جديدة،
حتى النهاية ،بعيدًا عن «س���وط» التهديد الدائم بحل
الكنيس���ت ،يوصي «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
بإلغاء النص القانوني (بند في قانون الكنيس���ت) الذي
يتيح للكنيس���ت «التغلب» على عملية تشكيل حكومة
جديدة بواس���طة حل نفس���ه (والذهاب إل���ى انتخابات
برلمانية جديدة) .ويقض���ي هذا االقتراح بعدم تمكين
الكنيس���ت من س���ن قانون لح���ل نفس���ه والذهاب إلى
انتخاب���ات جديدة (كما هي الحال الي���وم) طوال الفترة
الممتدة من تكليف المرش���ح بتشكيل حكومة جديدة
(في ظل «قانون رئيس القائمة األكبر» ـ من لحظة نش���ر
النتائ���ج الرس���مية النتخابات الكنيس���ت) وحتى موعد
عرض الحكومة الجديدة على الكنيست.

مقترح «مركز موالد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل»
ينطلق هذا المقترح ،الذي أعده أبراهام (رامي) ريطوف،
من «الش���عور الس���ائد في الحيز العام اإلس���رائيلي بأن
طريقة االنتخابات الحالية غير سليمة» ،إذ أن الصراعات
االئتالفية ال تس���مح بدفع وتنفي���ذ إصالحات وإجراءات
جدية وجوهري���ة؛ الجوالت االنتخابية المتتالية ،بوتائر
مرتفعة ،ال تؤدي إل���ى اختراقات واضحة وال تفضي إلى
قرارات حاس���مة؛ تراج���ع وضعف الهوي���ة الحزبية ،بما
يشجع السياسيين ـ النجوم على االنسحاب من األحزاب
الكبي���رة واالنفصال عنه���ا «نحو إقامة ش���ظايا أحزاب
وتعيين أعضاء كنيس���ت مطيعين مذعنين» .والنتيجة:
َ
أزمة حوكمة عميقة وهبوط حاد جدا في نوعية منتخبي
الجمهور وممثليه في الكنيست.
يس���تعرض هذا المقترح عددا م���ن الطرق االنتخابية
البديلة المعمول بها في دول أخرى في العالم ويخلص،
في ختام عملية محاكاة للوضع اإلسرائيلي استنادا إلى
نتائ���ج االنتخابات البرلمانية العامة في نيس���ان ،2019
إلى استنتاج قاطع بأن طريقة االنتخابات المعتمدة في
إيرلندا (والتي يطلق عليها اسم طريقة «الصوت الوحيد
المتح���رك») تلبي ،م���ع بعض التغيي���رات والمواءمات،
احتياجات المجتمع اإلسرائيلي بصورة تامة تقريبًا.
وبعد أن يستعرض المقترح طرق االنتخابات المعتمدة
ف���ي عدد من الدول في العال���م ،بما في كل واحدة منها
م���ن أفضليات ونواق���ص ،إيجابيات وس���لبيات ،إضافة
إلى بحث م���دى مالءم���ة كل منها للواقع اإلس���رائيلي،
بتمايزاته المختلفة ،يخلص إلى االستنتاج بأنه كان من
المفضل للكنيست اإلسرائيلي تبني طريقة االنتخابات
المعتمدة في إيرلن���دا واعتمادها في قانون خاص يتم
سنه لهذا الغرض.
يؤس���س الباح���ث اس���تنتاجه ه���ذا عل���ى جملة من
التس���ويغات من بينها ،بصورة أساسية :األول ـ تشجع
ه���ذه الطريقة جمه���ور الناخبين عل���ى تقصي كل ما
يتعلق بالمرش���حين ،فردًا فردًا ،وعدم االكتفاء بكونهم
مرشحين في قائمة حزبية ،في إطار حزبي .وبهذا ،فهي
تفيد وتس���اعد في محاصرة وتقلي���ص ظاهرة انتخاب
مرش���حين يفتقرون إلى القدرات القيادية والتمثيلية
وإل���ى المؤهالت السياس���ية في الحد األدن���ى ،كما هو
حاصل في إسرائيل تكرارا ،لمجرد كون هؤالء المرشحين
مطيعي���ن للقائد الحزبي ومنفذين إلرادته ،السياس���ية
واالجتماعي���ة والحزبي���ة ،وهو م���ا يمكن أن يس���اهم،
ف���ي نهاية المطاف ،في تحس���ين القوى البش���رية في
الكنيس���ت .الثان���ي ـ تتيح هذه الطريق���ة التعبير عن

موقف مركب حيال المرش���حين ،بما ف���ي ذلك إمكانية
التصوي���ت لمرش���حين من قوائ���م انتخابي���ة (حزبية)
مختلفة .ومن ش���أن انتخاب كهذا أن يحفز المرش���حين
على ط���رح مواق���ف براغماتية من أجل الف���وز بأصوات
مجم���ل الناخبين ،بمن فيهم مصوت���و األحزاب األخرى،
المنافس���ة .والثال���ث ـ أن هذه الطريق���ة تلغي الحاجة
إلى إج���راء انتخابات داخلية تمهيدي���ة (برايميرز) في
األحزاب المختلفة ،إذ أن المرش���حين من الحزب نفس���ه
يتنافس���ون بالتوازي ويس���تطيع عضو الح���زب الناخب
ترتيب المرشحين وتدريجهم كما يرتئي ،دونما حاجة
إلى انتخابات تمهيدية داخلية.
ثم يش���رح الباحث كي���ف يمكن أن يب���دو تبني هذه
الطريق���ة االنتخابي���ة (اإليرلندي���ة) وتطبيقه���ا ف���ي
إس���رائيل ،بما في ذلك التقس���يم إلى مناط���ق (دوائر)
انتخابي���ة ،وذلك من خ�ل�ال محاكاة تقوم على أس���اس
النتائج الحقيقية التي أس���فرت عنها انتخابات نيسان
 2019ث���م انتخابات أيل���ول  .2019ويوضح أن مدى تأثير
طريق���ة المناط���ق االنتخابي���ة مرهون ،إلى ح���د بعيد
ووثيق جدا ،بعدد الممثلي���ن الذين تنتدبهم المنطقة
المح���ددة لعضوي���ة البرلم���ان :كلما كان ع���دد ممثلي
المنطق���ة (الدائ���رة) االنتخابية أقل ،كان���ت األفضلية
أكبر لألحزاب الكبيرة .وعلى ه���ذا ،أخضع الباحث ثالثة
تقس���يمات محتملة للفحص ،على النحو التالي :األولى
ـ تقس���يم الدولة إلى خمس مناط���ق (دوائر) انتخابية،
بحي���ث تمكون كل دائ���رة ممثلة بواس���طة  22حتى 99
عضوًا في الكنيس���ت .الثانية ـ تقس���يم الدولة إلى 12
دائرة انتخابية ،بحيث تكون كل دائرة ممثلة بـ  8حتى
 13عضوًا في الكنيس���ت .والثالثة ـ تقس���يم الدولة إلى
 120دائرة انتخابية ،بحيث تكون كل دائرة ممثلة بعضو
واحد في الكنيست .في المرحلة التالية ،ينبغي ترجمة
النتائج الحقيقية التي أسفرت عنها االنتخابات في كل
دائرة انتخابية وتدريجها في الئحة حس���ب تفضيالت
الناخبين للقوائم االنتخابي���ة (الحزبية) ،بافتراض إنها
تتوزع بصورة تناس���بية بين األحزاب األخرى التي احتار
بينها الناخبون.
تبين نتائج هذه المحاكاة أن تقسيم البالد إلى خمس
ً
مناط���ق (دوائر) انتخابية ،م���ع  22ممثال على األقل لكل
دائ���رة ،هو الخيار األنس���ب واألكثر مالءم���ة للواقع في
إس���رائيل .ففي ه���ذه اإلمكانية ،تتعزز ق���وة األحزاب
الكبيرة بصورة معتدلة ،من دون إحداث تغيير جوهري
ف���ي موازين القوة بي���ن الكتل الكبرى ،ع�ل�اوة على فوز
جميع األحزاب التي تجاوزت عتبة نسبة الحسم بتمثيل
في الكنيست ،دون أي استثناء .وبهذا ،تم حفظ التوازن
الحيوي ما بين الرغبة في خلق منظومة سياسية ـ حزبية
أكثر تركيزًا ،م���ن جهة أولى ،وبين الحاج���ة إلى اإلبقاء
على الكنيس���ت بتركيبة تمثل ،بصورة حقيقية ،جميع
القطاعات السكانية وأطيافها السياسية .وينوه الباحث
هنا إلى حقيقة أن االنتقال إلى هذه الطريقة االنتخابية
ال يمثل تغييرا دراماتيكيا ،من الناحية البراغماتية على
األقل ،تزيد من احتماالت تبنيها وتطبيقها ،من الوجهة
السياسية.
يش���ير معد هذا المقت���رح إلى أنه بعد فت���رة تأقلم
لهذه الطريقة االنتخابية الجدي���دة ،يتعرف الناخبون
وأحزابهم خاللها على المنظومة الجديدة وإسقاطاتها
المختلف���ة ،س���يكون باإلم���كان زي���ادة ع���دد المناطق
(الدوائ���ر) االنتخابي���ة إلى  ،12مع تحدي���د وتقييد عدد
ممثل���ي كل دائرة انتخابية بـ  13عضو كنيس���ت فقط.
وبعد تكريس هذا التغيير وتحوله إلى «منهج طبيعي»،
يصبح التنافس بين األحزاب وقوائمها االنتخابية أش���د

صعوبة وض���راوة ،مما يحتم عليها انتش���ارًا جماهيريا
ً
واسعًا ،على عكس ما هو قائم اليوم إجماال.
يش���دد المقترح على أن الدوائ���ر االنتخابية ذات عدد
ممثلين أقل من ثمانية أعضاء في الكنيس���ت هو خيار
غي���ر محب���ذ ،ألن المجتمع اإلس���رائيلي متن���وع كثيرًا
ومتقط���ب ،وهو (التنوع والتقاطب) م���ا ال يمكن أن يجد
له تعبيرًا حقيقيا ومالئما ف���ي دائرة انتخابية صغيرة
جدا .ففي الخيار األكث���ر تطرفًا من بين البدائل الثالثة
المذك���ورة أعاله ( 120دائرة انتخابية مع ممثل واحد في
الكنيس���ت عن كل دائرة) س���تكون االنعكاسات سلبية
جدا ،بل خطي���رة ،عل���ى الخارطة السياس���ية ـ الحزبية
اإلس���رائيلية ،إذ س���تبقى أحزاب مثل ش���اس ،العمل،
«إس���رائيل بيتنا» واتحاد أحزاب اليمين بدون أي تمثيل
في الكنيس���ت ،وهو م���ا يعني ـ ف���ي رأي معد المقترح
ـ حرم���ان قطاعات واس���عة من الس���كان في إس���رائيل
م���ن التمثي���ل السياس���ي ـ البرلماني ،ف���ي مقدمتها:
المهاجرون من جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق،
الحريديم الش���رقيون والصهيونيون المتدينون ،عالوة
عل���ى فوز «اليس���ار الصهيوني» بتمثي���ل الحد األدنى.
وإضافة إل���ى ذلك ،ينبغي االنتباه إل���ى أن نظام الحكم
في إس���رائيل يقوم ،عمليا ،على الحكم االئتالفي ،وفي
غياب دس���تور (كما هي الحال في إسرائيل حتى اليوم)
أو ثقافة سياسية ـ حزبية راسخة ومتينة ،يبقى التوازن
األس���اس في مواجهة قوة الحكومة وسلطتها محصورا
ف���ي االتفاقيات االئتالفي���ة .أما االنتقال الس���ريع جدا
لنه���ج الدوائ���ر االنتخابية الصغيرة ج���دا فقد يفضي
إلى فوز ح���زب واحد بأغلبية مطلقة في الكنيس���ت ،ثم
بحرية مطلقة في الس���يطرة عل���ى مقاليد الحكم وإدارة
شؤون الدولة والمواطنين .وقد بينت المحاكاة لتي جرت
في هذا الس���ياق أن حزب الليك���ود يقترب جدا من هذا
االحتمال ،بفوزه بأغلبية  58مقعدا في الكنيست.
ختامًا ،يش���دد هذا المقت���رح على أن ه���ذه الطريقة
االنتخابي���ة (المعتمدة في إيرلن���دا) هي األكثر مالءمة
للواقع اإلس���رائيلي ومن ش���أنها ضم���ان أفضل صورة
من التمثي���ل لمختل���ف اآلراء والمصالح ف���ي المجتمع
اإلس���رائيلي ،لكنها ت���ؤدي ـ في المقاب���ل وفي الوقت
نفس���ه ـ إل���ى تقييد األح���زاب وتقلي���ص قدرتها على
االنقس���ام واالنفصال (كما يحصل الي���وم) ،كما تقلص
م���ن حجم الق���وة الفائضة التي يمتلكها السياس���يون
من «النجوم» .ورغم أنه من الصعب التكهن بما س���يغدو
عليه الواقع السياس���ي ـ الحزبي اإلسرائيلي في أعقاب
تبني ه���ذه الطريق���ة ،إال أن باإلم���كان الترجيح ،بحذر
ش���ديد ،بأن األحزاب القائمة على نجومية القائد الفرد
س���وف تتأذى بصورة واضحة ،نظرا لميلها الجارف عادة
إلى انتخاب مرش���حين عديمي الخبرة في إدارة حمالت
مس���تقلة بعيدًا عن القائد وبمعزل عن توجيهاته .في
المقاب���ل ،من المتوقع أن تس���تفيد األحزاب الكبيرة من
ه���ذه الطريقة ولكن ـ كما ورد أعاله ـ ليس على حس���اب
األح���زاب والقوائ���م االنتخابي���ة التي تمث���ل قطاعات
معينة من الس���كان ،مثل القائمة المش���تركة ويهدوت
هتوراه (الحريديم الغربي���ون) .أما التغيير األهم الذي
قد تدفع الطريقة الجديدة باتجاهه ،فهو تغيير صورة
ً
األحزاب نفسها .فبدال من أحزاب النجوم ،من غير تاريخ
أو منظومات وهيئات حزبي���ة ،تحتم هذه الطريقة على
السياسيين من مختلف الدرجات والمستويات التعاون
ُ
والعمل المشترك على صعيد قطري ،وليس محليًا فقط،
وهو ما من ش���أنه أن يحول األحزاب السياسية إلى أداة
حكم على درج���ة عالية من الكفاءة والنجاعة ،إلى تجمع
حقيقي من السياسيين والقادة.
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

مسؤولون سابقون كبار في الشرطة والجيش
يعتقدون أن محاربة العنصرية من واجب الجمهور
بقلم :أورن زيف (*)
في وقت س���ابق من هذا الشهر ،وفي نشاط عقد
ف���ي مقر رئيس الدولة ،تم إط�ل�اق مبادرة جديدة
تسمى «إس���رائيليون ضد العنصرية» والتي ،كما
يوحي االسم ،تهدف إلى القضاء على العنصرية.
ولتحقي���ق ه���ذه الغاية ،ت���م تجنيد مس���ؤولين
س���ابقين في أجهزة الشرطة والجيش واألمن وفي
الوزارات الحكومية وكذلك في الش���ركات الخاصة.
كان الهدف األول من المبادرة هو تشجيع مكافحة
العنصرية تجاه المجتمع األثيوبي في إس���رائيل.
وبموجب هذه المبادرة ،صدرت معاهدة ،يناش���د
فيه���ا المب���ادرون الجمهور ويطلب���ون من خاللها
من المواطني���ن التعهد بعدم القي���ام بتصرفات
عنصرية ،بل السلوك من خالل التسامح واالحترام
المتبادل.
تأتي هذه المبادرة بعد أن أطلقت الشرطة النار،
في العام  ،2019على شابين من المجتمع األثيوبي
م���ا أدى إلى قتلهما  -هما الراح���ل يهودا بيادجه
والراحل س���لومون تيكا ،في األح���داث التي أثارت
احتجاجات واسعة النطاق في عشرات المدن.
يبدو أن الخط الذي تسترشد به المبادرة الجديدة
هو وضع المس���ؤولية عن العنصرية ،أو على األقل،
وضع المس���ؤولية ع���ن القضاء عل���ى العنصرية،
ً
على عاتق «المجتمع» أو «اإلس���رائيليين» ،بدال من
الموقف الذي يضع المس���ؤولية عن السياس���ات
التمييزية على عاتق الدولة وسلطاتها .في مؤتمر
إطالق المبادرة ،قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين:
ُ
«يج���ب أال توضع مس���ؤولية مكافح���ة العنصرية
والتميي���ز عل���ى المؤسس���ة فق���ط ،عل���ى الدولة
فحسب» .وقال إن النشاط «اإليجابي» الذي بدأ لدى
الس���لطات يجب أن يقابل «بحركة اجتماعية عامة
موازية».
كذلك األمر ،فقد أعربت المديرة العامة السابقة
ل���وزارة العدل إيمي بالمور ،وهي واحدة من أعضاء
المب���ادرة والرئيس���ة الس���ابقة للجن���ة مناهضة
العنصري���ة ضد مهاج���ري أثيوبيا ،ع���ن الموقف
نفس���ه .في مقابلة مع موقع واينت تكريما إلطالق
المشروع ،قالت بالمور« :إن المسؤولية ليست على
المؤسس���ة ،وليس���ت على المجتمع ،وليست علي
شخصيا .بل إن المسؤولية تقع على اإلسرائيليين».
على الرغم من أن المبادرة هي موضع ترحيب في
حد ذاتها ،إال أن هناك إش���كالية بكون األشخاص
الذين يش���كلون «نواة المواطني���ن الذين ينتمون
إلى سويداء قلب مجال األمن واألعمال والمؤسسات
العام���ة اإلس���رائيلية»  -كم���ا يح���دد المبادرون
أنفسهم  -يختارون التركيز على الجمهور ،وليس
ّ
ّ
ويكرس���ون ويعززون
على أولئك الذي���ن يقودون
هذه السياسة التي تروج للعنصرية ..هناك شيء
مقلق ف���ي حقيقة أن األش���خاص الذين جاؤوا من
قلب المؤسسة والذين كان لديهم تأثير على هذه
السياسة ،يقفون اآلن على الجانب «الصحيح» ،من
دون مساءلة أو حساب للنفس أو حتى التطرق إلى
موقع هذه السياسة وتأثيرها على العنصرية.
أحد أعض���اء «منتدى الكبار» ف���ي المبادرة ،على
سبيل المثال ،هو مفتش الش���رطة العام السابق،
روني ألش���يخ ،الذي قال ف���ي العام  2016عن عنف
الشرطة ضد المهاجرين األثيوبيين« :من الطبيعي
أن نش���تبه بهم أكثر» .وقال ألشيخ أيضًا إنه كان
يعمل «الس���تعادة ثقة المجتمع األثيوبي» .ولكن
فقط خ�ل�ال العام التالي لمغادرت���ه منصبه ،قتل
اثنان من أفراد المجتمع األثيوبي برصاص عناصر
من الشرطة.
هذا األمر يشبه مسؤولي األمن الذين يتقاعدون
م���ن المؤسس���ة األمنية ويب���دأون ف���ي الترويج
لمبادرات الس�ل�ام والتعايش ،وهناك أيضًا يوجد
س���ؤال يطرح نفسه  -هل يش���مل الجمهور الذي
يريدون العمل معه على ترويج مبادراتهم ،يشمل
أيض���ًا أجهزة الجيش والش���رطة واألمن والوزارات
الحكومي���ة؟ ه���ل س���يعملون أيضًا عل���ى تغيير
السياسات التمييزية؟
هل س���يذهب هؤالء المس���ؤولون الكب���ار أيضًا
ً
إلى المتنزه���ات ليال لرؤية وضعها بل اس���تغالل
صالحياته���م لغرض القيام بش���يء حي���ال ذلك،
في إزاء قيام الش���رطة بتنفيذ سياس���ات التنميط
والقولب���ة ومضايقة الفتي���ان األثيوبيين ،والقيام
باس���تخدام أجهزة الصع���ق بالكهرب���اء ضدهم،
واحتجازه���م؟ أم أن المب���ادرة س���تبقى فقط على
المستوى الرمزي للتوقيع على معاهدات؟ أم ربما أن
ّ
تجندهم في المبادرة يهدف إلى مساعدتهم في
الترويج لصورة جديدة و «اجتماعية» ألنفسهم؟

أين اختفى العرب؟
قضية أخرى بين القضايا التي يصعب تجاهلها
هي اختفاء المواطنين اإلسرائيليين العربّ .
تدعي
المبادرة الجديدة أنه «بسبب حالة الطوارئ ،فإنها
س���تركز جهودها األولية على مكافحة العنصرية
تج���اه المهاجري���ن األثيوبيين» ،ومقط���ع فيديو
إطالق المبادرة تظهر فيه الفنانة ميرا عوض وفيه
عدد من التعليقات العنصرية مثل «الموت للعرب»
وشارك فيه العديد من القادة الدروز.
ولكن فيما يتجاوز ذلك ،ال توجد إش���ارة واضحة
للعنصري���ة الممارس���ة تجاه المواطني���ن العرب،
وليس واضحًا س���بب ع���دم تضمينها ف���ي «حالة
الطوارئ» المعنية .بمجرد النظر إلى قائمة القتلى
بسبب عنف الشرطة داخل إسرائيل خالل السنوات
الخم���س الماضية ،يمكن للم���رء أن يرى أن معظم

الضحايا هم من العرب ،إلى جانب بعض الشرقيين
واألثيوبيين.
وبهذا المعن���ى ،فإن اختي���ار التركيز على نوع
واحد من العنصرية تجاه مجتمع واحد ،هو موقف
يس���اعد أيضًا في إخفاء وكتم الس���ياق األوسع -
حيث توجد صلة مباشرة بين العنصرية المنتهجة
ضد المجتمعات المختلفة.
قد يكون اختفاء مواطني إسرائيل الفلسطينيين
م���ن مب���ادرة الكفاح ض���د العنصرية ناب���ع من أن
التعام���ل م���ع العنصري���ة المؤسس���ية اليومية
للمجتمع العربي ،هو أمر غير مريح – وهي عنصرية
مؤسسية َ
تمارس من خالل هدم المنازل والتمييز
في جميع مناحي الحياة والتحريض المس���تمر من
قبل الحكوم���ة والفك���رة الجديدة-القديم للقيام
بترانسفير ونقل بعض المواطنين الفلسطينيين
في إس���رائيل إلى الدول���ة الفلس���طينية .فهذه
س���تتحول إلى قضية «سياس���ية» تجل���ب معها
مطالب التغيير السياس���ي ،ولي���س مجرد إصدار
بيان عام للنوايا ضد العنصرية.
يبدو أنه بصدد العنصرية ضد الفلسطينيين في
الضفة الغربية وقطاع غزة ليس لدى هذه المبادرة
ما تقوله هنا .اثنان من قادة المبادرة كانا س���ابقًا
قادة س�ل�اح الجو في الجيش اإلسرائيلي .أحدهم
هو أمير إيش���ل ،الذي تولى قيادة سالح الجو بين
عامي  2012و  ،2017بما في ذلك خالل حرب غزة في
العام  ،2014والتي قتل فيها  1391ش���خصًا ،منهم
ً
 526طف�ل�ا  -العديد منهم نتيجة للغارات الجوية
على المناطق السكنية في مدن ومخيمات القطاع.
وقد ّ
أقرت لجنة التحقي���ق التابعة لألمم المتحدة
بهذا الش���أن أن  142أسرة فلس���طينية فقدت  3أو
أكثر من أفراد األس���رة في قص���ف القوات الجوية
على المس���اكن المدنية (إجمالي القتلى في هذه
العائالت هو  742قتيال).
إن الميل اإلسرائيلي إلى عدم رؤية من يعيشون
وراء الجدران واألس���وار على أنهم بشر ،مما يسمح
بس���جنهم أو تجويعه���م أو قصفه���م أو ضمهم،
هو في نهاية المطاف أخطر أش���كال العنصرية -
واألكثر صعوبة في االعتراف بها.

«واجب إحضار ّ
البينة على عاتقكم»
جمعية اليهود األثيوبيين في إس���رائيل قالت:
«ترحب الجمعية ب���أي مبادرة تهدف إلى مكافحة
ظاه���رة العنصري���ة القبيحة .ومن بين األس���ئلة
الت���ي تناولناها ف���ي االحتجاج األخي���ر ،مع وفاة
الراحل سلومون تيكا مؤخرًا على يد ضابط شرطة،
س���ؤال كيفية جعل اإلسرائيليين غير األثيوبيين
يتحملون مس���ؤولية قضية العنصري���ة ،والعمل
من أجل القضاء عليه���ا .نحن نعتبر هذه المبادرة
خطوة مهمة ،وهي تعبر عن المسؤولية.
«ومع ذلك ،م���ن المهم التأكيد عل���ى أن هدفنا
لي���س إدارة ظاهرة العنصرية ،ب���ل القضاء عليها
داخل المجتمع اإلسرائيلي  -بحيث ال يعود أطفالنا
يتعرض���ون لها وال يعود عليه���م وجوب التعامل
معه���ا .لقد ح���ان الوقت ألن تكون هذه سياس���ة
المجتمع اإلس���رائيلي كله وسياس���ة مؤسس���ات
الدول���ة برمتها .ألجل القيام بذل���ك ،يجب أن نبدأ
بالعنصري���ة المؤسس���ية الموجودة ف���ي األروقة
الحكومي���ة ،بي���ن صانع���ي السياس���ات ومنفذي
السياس���ات – وهي نفس السياس���ة التي مهدت
لعي���ش المجتم���ع األثيوبي في األحي���اء الفقيرة
المحروم���ة؛ والتي أدت لوض���ع المجتمع األثيوبي
في أسفل السلم االجتماعي -االقتصادي؛ مما خلق
ً
فصال في النظم التعليمية وتسبب في ممارسات
التنمي���ط والقولب���ة الت���ي تق���وم بها الش���رطة
اإلس���رائيلية وفت���ح ملفات جنائي���ة بكميات غير
متناسبة ضد شباب المجتمع االثيوبي.
«بالنظر إلى أن معظمهم كانوا جميعًا من نفس
المؤسسات التي قادت السياسات العنصرية تجاه
المجتمع األثيوب���ي ،وحتى ش���اركوا في تكريس
رواي���ة خاطئة ع���ن هذا المجتمع ،فم���ن الطبيعي
أن تكون قائمة األش���خاص المش���اركين في هذه
المبادرة مشبوهة .تكثف هذا الشك بعد أن قرأنا
تصريح الس���يدة إيم���ي بالمور بأن «المس���ؤولية
ليس���ت على المؤسس���ة ،وليس���ت على المجتمع،
وليست علي ش���خصيا .بل إن المسؤولية تقع على
اإلسرائيليين .إن مكافحة العنصرية ليست صراعًا
يخص هذا الوسط أو القطاع أو ذاك ،والمسؤولية ال
تقع على الحكومة وحدها».
«إن أولئك الذين يس���عون إل���ى مكافحة ظاهرة
العنصري���ة ويترأس���ون لجن���ة خلص���ت إل���ى أن
المهاجري���ن األثيوبيي���ن يعان���ون م���ن التمييز
المؤسسي من جانب الوزارات الحكومية ،يجدر أن
نتوقع منهم القول إن المسؤولية تقع على عاتقنا
ً
جميعًا ،أوال وقبل كل شيء على دولة إسرائيل .في
ضوء ذلك ،من الواضح أن الس���ؤال ه���و ما إذا كان
هؤالء األش���خاص قادرين اآلن عل���ى محاربة نفس
المؤسس���ات واألنظم���ة من أجل إح���داث التغيير
الحقيقي ،أو ما إذا كان األمر سيكون بمثابة توقيع
معاه���دة ال غير .ليس هناك ش���ك ف���ي أن واجب
إحضار ّ
البينة يقع على عاتقهم.
«م���ن ناحية أخرى ،بما أن ه���ذه المبادرة تتقدم
بشكل ملموس في القضية وستعمل على القضاء
على العنصرية على جميع المستويات ،بالطبع نود
أن نتعاون معها ،كما كتبنا رسميًا بالفعل إلى من
يقودون هذه المبادرة».
(*) كاتب في موقع «سيحا ميكوميت»

حركة مؤلفة من مسؤولين كانوا في مواقع صنع القرار ووضع
السياسات ترفع لواء «مناهضة العنصرية» في المجتمع اإلسرائيلي!
تــقــديـــم
دار مؤخ���رًا جدل م���ع إطالق حركة إس���رائيلية اس���مها
«إس���رائيليون ضد العنصرية» ،وذلك ألن الحركة مؤلفة من
شخصيات ذات نفوذ وامتيازات ،بكونها عملت في وظائف
كبيرة س���ابقًا داخل أجهزة األمن والشرطة والجيش ،إضافة
إلى مس���ؤولين في ش���ركات اقتصادية كب���رى .فيما يلي
ترجمة لعدد من المواد المرتبطة بهذا الجدل ،وهي تشمل
المعاهدة التي نش���رتها الحركة المذك���ورة ،ومقاال نقديًا
لكاتب في موقع «سيحا ميكوميت» النقديّ ،
ورد عليه كتبه
أحد مؤسسي الحركة ،وهو مسؤول عسكري سابق في جهاز
الدعاية التابع للجيش.

معاهدة مناهضة العنصرية في المجتمع اإلسرائيلي
المجتمع اإلسرائيلي يتكون من مجموعات مختلفة.
تكاف���ؤ الف���رص واالحترام المتبادل والتس���امح هو الش���رط
المسبق لقوتنا االجتماعية واألخالقية.
ّ
يتبدى عنه بشكل
نحن نفخر بالتضامن المتبادل بيننا والذي
أس���اس في لحظ���ات االنكس���ار ونحتاج إلى تعزي���زه أيضًا في
األوقات االعتيادية.
لألس���ف الشديد ،شهدنا في السنوات األخيرة مظاهر قاسية
للعنصرية بداخلنا.
تش���مل العنصرية بيننا ظواهر الكراهي���ة والتمييز واإلذالل
والعن���ف واالزدراء والمضايقة وانعدام التس���امح تجاه األفراد
والجماعات على أس���اس أصلهم الطائفي أو القومي أو اإلثني أو
على خلفية لون بشرتهم .تشكل هذه العنصرية تهديدًا ألمن
الف���رد وتهديدًا لقوة المجتمع ككل .إنها تعمق االنقس���امات

االجتماعي���ة واالقتصادي���ة وتلح���ق الض���رر ببيتن���ا
المشترك جميعًا وبقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية
وديمقراطية.
بصفتي مواطنًا في دولة إس���رائيل ،أنا ش���ريك في
المسؤولية عن تماس���ك ومناعة المجتمع اإلسرائيلي.
أنا أقر بوجود العنصرية والتمييز وأنا شريك كامل في
اإلرادة لوضع حد لها.
أتعه���د بتحمل المس���ؤولية في حيزي الش���خصي
والعائلي والمهني والع���ام ،وبالعمل على دفع بيئتي
الشخصية لالعتراف بالعنصرية وفهم أخطارها وبذل
كل ما في وس���عي لمكافحتها ومن���ع مظاهر التمييز
والعنصرية.
أحب لنفسك ما تحب لغيرك.
هذا ه���و وقتك���م إلج���راء التغيي���ر  -التوقيع على
المعاهدة واالنضمام إلى المعركة.

دعوة لتوقيع المعاهدة
«لقد آن األوان لتغيير الخطاب.
في دولتنا بالذات .بالتحديد في إسرائيل .بلد اجتمع
فيه أشخاص يعانون من الندوب والشحنات التاريخية
بس���بب االضطهاد واللجوء والحرمان والتمييز والعنف
العنصري .ف���ي داخلنا نحن بال���ذات ،هناك عنصرية،
وهي تزداد ق���وة في الحياة اليومي���ة وتصل ذروتها
بس���لوكيات صارخة وأفع���ال غير الئق���ة وفي الجدل
والخطاب على الشبكات االجتماعية.
هناك العديد من الوجوه للعنصرية .هناك العنصرية
الفظ���ة والعنصري���ة المس���تترة .هن���اك العنصرية
ّ
المطهمة .لكن وراء هذه الكلمة
العنيف���ة والعنصرية
يقف أناس ،أطفال وطفالت ،بنون وبنات ،آباء وأمهات،

أجداد وجدات .ناس من جميع أطياف إسرائيل .يمكن
ألي شخص يش���ار اليه بوصفه «اآلخر» أن يشعر بهذا
الجرح على جس���ده ،وه���ذا مؤلم .العنصري���ة مؤلمة.
حت���ى عندما ال نس���معها .ال يمكن إخف���اء العنصرية
ُ
في األفكار .األفكار أيضًا قابلة ألن تش���اهد وتس���مع،
واألفكار تخلق واقعا.
العنصرية تش���ققنا .إنها تدف���ع الكثير من الناس
إلى خارج حدود اإلس���رائيلية .إنه���ا تعمق الخالفات،
وتحولن���ا إل���ى مجتم���ع ضعي���ف ومتف���كك وتقضم
أساس���نا األخالقي .إنها تهديد لوجودنا بما ال يقل عن
التهديدات األمنية الخارجية.
نح���ن مجموعة من الناس الذين يش���عرون أنه يجب
علين���ا وضع حد لهذا .على وج���ه التحديد ،ينبغي لنا،
نحن األش���خاص الذي���ن ينتمون إلى قلب المؤسس���ة
األمنية والتجارية والعامة في إس���رائيل ،اس���تخدام
قوتنا العام���ة للتأثير عل���ى العنصري���ة وهزيمتها.
لوقف الخطاب العنصري على الش���بكة ،وقف التمييز
في دخول األماكن العام���ة والمواقع الترفيهية ،وقف
االزدراء ف���ي المقابلة الش���خصية المتعلق���ة بالقبول
للعمل ،والتش���كيك في الفضاء الع���ام .وبالتالي خلق
مجتمع سليم وراشد.
ّ
العنصرية هي للضعفاء .وعلينا المضي قدما.
 2020ه���و ع���ام االنط�ل�اق لمحارب���ة العنصرية في
المجتم���ع اإلس���رائيلي .ع���ام ندين في���ه العنصرية
وننهيها ونتخلص منها في مشهد حياتنا.
تعال ووقع .دعونا نرى أنه بوسعنا القيام بذلك بشكل
مختلف؛ أننا لسنا ضعفاء؛ أن مفهوم اإلسرائيلية كبير
بما فيه الكفاية وقوي بما يكفي الس���تيعاب الجميع.
انضموا إلى التوقيع ولنهزم العنصرية».

ّ
رد على أورن زيف:

القضاء على العنصرية في إسرائيل يتم بواسطة التأثير وليس االحتجاج
بقلم :عميت ليفني (*)
ف���ي مقالته ح���ول إط�ل�اق حرك���ة «إس���رائيليون ضد
العنصري���ة» ،ينتق���د أورن زيف تركي���ز الحركة المزعوم
ً
على «العنصرية العامة» بدال من «العنصرية المؤسسية»،
كما أنه يتس���اءل عن عدم انتقاد العنصرية ضد السكان
اآلخرين في إسرائيل باإلضافة إلى المهاجرين األثيوبيين،
وخاصة العرب .أريد االس���تفادة من المنصة التي أعطيت
لي هنا لتوضيح األمور.
اس���تنتاجه أن حرك���ة «إس���رائيليون ض���د العنصرية»
اختارت تحميل مس���ؤولية القضاء عل���ى العنصرية على
ً
عات���ق «المجتمع» أو «اإلس���رائيليين» بدال م���ن الحكومة
وسلطاتها ،هو استنتاج يسنده زيف كما يبدو على حدث
تغطية إطالق الحركة في وس���ائل اإلعالم .خالل مراس���م
الحدث ،تم عرض مقط���ع فيديو يقدم أداء جديدا ألغنية
«ثمة يوم قادم» ،وفي أعقاب ذلك خرجت الحركة في حملة
عامة واس���عة من أجل جمع تواقي���ع على ميثاق مناهض
للعنصري���ة .ومع ذلك ،فهذا ليس الطرف العائم من جبل
الجليد الضخم لعمل الحركة ،والتي بدأت بالتش���كل في
غضون بضعة أشهر.
مؤسس���و «إس���رائيليون ضد العنصرية» جميعهم من
ّ
اإلس���رائيليين الوطنيي���ن الذين ينظ���رون بأعين متقدة
كيف ت���ؤدي العنصرية ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي إلى
تفككه وتشكل خطرا النهياره من الداخل .إنهم يريدون
تغيير ذلك .إنهم ال يس���تخلصون أي مكسب شخصي من
بأيد نظيفة وال يحتاجون إلى شهادة
هذا الصراع .يأتون ٍ
نزاهة من أي شخص.
إنها بالفعل مجموعة من األش���خاص الذين ينتمون إلى
قلب المؤسس���ات األمنية والعامة والتجارية اإلسرائيلية.
بعض الناس يس���مونهم «إس���رائيليين ذوي امتيازات».
في غضون ثالثة أش���هر فقط ،تمكن «أصحاب امتيازات»،
وهم جوهر مؤسس���ي الحركة  -عل���ى نفقتهم وأموالهم
الخاصة وب���دون أي تمويل خارجي  -من تش���كيل طواقم
عمل لصياغة خطط لمحاربة العنصرية في سلسلة طويلة
من المنظمات ،بما فيها الجيش اإلس���رائيلي والش���رطة
اإلسرائيلية .تم تش���كيل مثل هذه الطواقم في منظمة

الهس���تدروت العام���ة ،ف���ي جمعي���ات وإدارات ن���وادي
كرة الق���دم ونوادي كرة الس���لة؛ في جمعية التس���ويق
اإلسرائيلية في رابطة ش���ركات اإلعالن؛ في قائمة طويلة
م���ن أكبر الش���ركات التجارية في االقتص���اد؛ في االتحاد
العام للطالب الجامعيين؛ في المجلس القطري للطالب في
المدارس الثانوية؛ في جميع حركات الش���باب ابتداء من
حركة بني عكيفا ووصوال إلى حركة هش���ومير هتسعير؛
أقيم���ت طواقم أيضًا في سلس���لة طويلة من الس���لطات
المحلي���ة واإلقليمي���ة ،بما ف���ي ذلك الق���دس وتل أبيب
ونتانيا وأشدود – وما زالت الجهود كبيرة والقائمة تطول.
لق���د تم تنفي���ذ كل هذا النش���اط مع الغط���اء والدعم
والمش���اركة الش���خصية لرؤس���اء الهرم من خالل قائمة
المنظمات واالتحادات .هذه هي أكبر وأهم عملية حش���د
وتعبئة على اإلطالق في دولة إسرائيل للقضاء على ظاهرة
العنصرية المؤسسية والمستترة ،في أهم الهيئات ذات
القوة والنفوذ في البالد.
إن حركة «إسرائيليون ضد العنصرية» لم تنشأ كحركة
احتجاج ،بل كحركة تهدف إلى التأثير .هناك مس���احة
ومكان لالحتجاج في دولة إسرائيل ،وسالح المظاهرة هو
سالح مهم ،ولكن من أجل االستفادة من االحتجاج لغرض
القيام بإح���داث التغيير الحقيقي ،من الضروري حش���د
الناس الذين يعرفون كيفية الوصول إلى قلب المؤسسة
اإلسرائيلية ووضع مسألة الحرب على العنصرية والقضاء
عليه���ا ،على رأس ج���دول أعمال الهيئ���ات المهمة في
البالد.
إن التحرك العميق للوصول إلى مختلف هيئات التأثير
في البالد من خ�ل�ال المزيد من النش���اط العام الذي يتم
ِّ
لتكمله حملة جمع
نحو المجتمع اإلسرائيلي ككل – جاءت
التواقيع على المعاهدة العامة .تكتس���ي أهمية التحرك
العام أهمية كبيرة ،ألنه طالما اس���تمر الخطاب العنصري
والسلوك العنصري – حتى ذلك الذي يأتي أحيانًا بدوافع
إيجابية  -في التمتع بالشرعية في المجتمع اإلسرائيلي،
فلن يكون هناك تغيير حقيقي .لذلك ،تعمل الحركة في
كل م���ن المجال الظاهر العلني ،وكذلك تعمل في المجال
المستتر المخفي من خالل التحركات الفردية أمام أجهزة
الحكومة والهيئات العامة والخاصة في إس���رائيل .تبذل

هذه الجهود في الوقت نفس���ه ،م���ن أجل تكملة بعضها
البعض.
تم إنش���اء حركة «إسرائيليون ضد العنصرية» لمكافحة
جميع الظواهر العنصرية في المجتمع اإلس���رائيلي على
أس���اس اللون العرق واإلثنية و/أو لون البشرة .هذا ما تم
تعريفه في رؤيتها ّ
األولية ،وما هو مفصل في المعاهدة
العام���ة التي وضعتها .في الوقت نفس���ه ،ف���ي العديد
من االجتماعات الت���ي عقدها مؤسس���و الحركة مع أفراد
المجتمع األثيوبي ،في المحادثات مع نش���طاء المجتمع،
ومع الش���بان والش���ابات في مواقع التجمعات السكانية
الكبيرة ،ت���م توضيح صورة الط���وارئ المتعلقة بالحاجة
إلى ح���دوث تغيير عميق في كل م���ا يتعلق بالعنصرية
الممارسة تجاه المهاجرين األثيوبيين والمخاطر الناجمة
عن عدم حدوث مثل هذا التغيير.
ولهذا الس���بب ،اختارت الحركة أن تضع قضية مكافحة
العنصرية ضد المهاجرين األثيوبيين على رأس أولوياتها
عل���ى الم���دى القصير .لكن من���ذ اآلن ،وحتى بق���وة أكبر،
تنوي الحركة العمل بكام���ل قوتها للقضاء على الظواهر
العنصرية أيضًا تجاه الس���كان اآلخرين  -وخاصة السكان
العرب اإلس���رائيليين ،وكذلك المتدينين اإلس���رائيليين
غير المنتمين دينيًا وغيرهم.
لق���د اخت���ارت حرك���ة «إس���رائيليون ض���د العنصرية»
التركيز على ظاهرة العنصرية الموجودة داخل المجتمع
اإلسرائيلي تجاه المواطنين اإلسرائيليين ،وهي ال تتعامل
م���ع القضي���ة الفلس���طينية أو قضية العم���ال األجانب.
ه���ذه قضايا مهمة في حد ذاته���ا ،ولكن التحديات التي
واجهتها الحركة كبيرة وتتطلب التركيز في العمل.
تدعو حركة «إس���رائيليون ضد العنصرية» أي ش���خص
يح���ارب العنصرية ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي ،أو كل من
يهم���ه هذا األمر ،إلى الدخول إل���ى موقع الحركة وتوقيع
اتفاقية مناهضة العنصرية.
(*) العقي���د احتياط ليفني هو من مؤسس���ي حركة «إس���رائيليون ضد
العنصرية» ،مستش���ار استراتيجي ،ورئيس القس���م االستراتيجي في
ش���عبة الناطق العس���كري في الجيش اإلس���رائيلي ومدي���ر عام مكتب
الدعاية غيتام.
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التماس إلى المحكمة ضد برمجية الليكود التي كشفت
معلومات تفصيلية حساسة جدًا عن 5ر 6مليون مواطن
تعريض المواطنين اإلس���رائيليين إلى مخاطر
مختلف���ة ،داخلية وخارجية ،ال س���بيل إلى حصر
مصادرها وانعكاساتها!
م���ن المفت���رض أن تنته���ي ،الي���وم الثالثاء،
مهلة األيام الخمس���ة الت���ي حددتها «محكمة
الع���دل العلي���ا» اإلس���رائيلية ل���كل م���ن حزب
الليكود ،المستشار القانوني للحكومة ،أفيحاي
مندلبليت ،رئي���س لجنة االنتخاب���ات المركزية
للكنيس���ت الـ ( 23الوش���يكة) ،قاضي المحكمة
العليا نيل هندل ،و»س���لطة حماية الخصوصية»
ف���ي وزارة العدل اإلس���رائيلية لتقديم ردودها
على االلتماس الذي تقدم به المحاميان شاحر بن
مئير وإسحاق أفيرام إلى المحكمة ضد استمرار
اس���تخدام برمجية «إلكت���ور» االنتخابية في إثر
التسرب الذي حصل من خاللها وأدى إلى كشف
كل المعلوم���ات الش���خصية لنح���و 5ر 6مليون
مواطن إسرائيلي على شبكة اإلنترنت (6453254
مواط���ن ،على وجه الدقة ،هم من بين المواطنين
اإلس���رائيليين أصحاب حق االقتراع ،من سن 18
عاما وما فوق).
ويفترض في «محكمة العدل العليا» أن تصدر
قراره���ا النهائ���ي في ه���ذا االلتم���اس بأقصى
السرعة الممكنة نظرًا القتراب موعد االنتخابات
العامة التي ستجرى يوم االثنين القادم.
وقد تقدم المحاميان المذكوران بالتماس���هما
هذا إلى المحكمة العليا يوم  19ش���باط الجاري،
غداة قرار رئي���س لجنة االنتخاب���ات المركزية،
القاضي هندل ،رف���ض االلتماس الذي تقدما به
إلى اللجن���ة ذاتها بحجة «ع���دم امتالك اللجنة
صالحي���ة» البح���ث ف���ي الموضوع واتخ���اذ قرار
بشأنه.
ورغ���م ق���راراه رف���ض االلتماس ،لع���دم توفر
الصالحي���ة ،نوه القاض���ي هندل إل���ى «ضرورة
النظ���ر في إمكانية تعدي���ل قوانين االنتخابات
اإلس���رائيلية ك���ي تت�ل�اءم م���ع التط���ورات
التكنولوجي���ة المتس���ارعة ،إذ أن القضاي���ا
المس���تجدة تثير أس���ئلة في غاي���ة األهمية ال
يستطيع قانون االنتخابات الذي سنه الكنيست
ف���ي الع���ام  1969وم���ا زال عل���ى حال���ه توفير
إجاب���ات كافية وش���افية عليها .يمك���ن القول
إن التكنولوجي���ا غيرت وج���ه االنتخابات ،بمعان
مباشرة وغير مباشرة ،مكشوفة وخفية».
وأعلن هن���دل أنه س���يبادر ،بع���د االنتخابات
القريبة ،إلى تشكيل لجنة شعبية خاصة ،برئاسة
قاض متقاعد من المحكمة العليا ،لفحص كل ما
يتعلق بقضايا قواني���ن االنتخابات وخصوصا ما
يتص���ل منها بقوانين حماي���ة الخصوصية بكل
أوجهها ،بما فيها سرية االنتخابات ،بالنظر إلى
التط���ورات التكنولوجية الت���ي أصبحت تتحكم
بالمعارك االنتخابي���ة وحمالتها الدعائية خالل
الس���نوات األخيرة .وقال إن هذه اللجنة ستقدم
تقريرها وتوصياتها إلى الكنيست ،الذي سيقرر
كيفية إجراء التعديالت القانونية الالزمة.
وإلى جانب موضوع���ة الخصوصية ،أكد هندل
على ضرورة أن يشمل الفحص أيضًا مسألة «نشر
الدعاي���ة االنتخابية بما يتع���ارض مع القوانين،
بوسائل تكنولوجية مختلفة تجعل من الصعب
ّ
الوصول إلى مخالفي القوانين» .وذكر بمحاوالت
س���ابقة لفرض رقاب���ة على الدعاي���ة االنتخابية
التكنولوجي���ة (على ش���بكة االنترنت) لكن هذه
المحاوالت اإلصالحية باءت بالفش���ل جراء إصرار
حكوم���ة الليكود على إجهاضه���ا قبل انتخابات
نيسان .2019

بإيعاز وتشجيع مباشرين من نتنياهو
جاء ه���ذا االلتم���اس إل���ى لجن���ة االنتخابات
المركزية عل���ى خلفية ما كش���ف عنه محققون
خصوصيون م���ن أن برمجي���ة تدع���ى «إلكتور»
(الناخ���ب ـ  ،)Electorوهي تطبيق إلدارة ملفات
االنتخابات والعالقات مع الناخبين ،يستخدمها
حزب الليك���ود (وأحزاب إس���رائيلية أخرى ،كما
تبي���ن الحقًا) ق���د تس���ببت بتس���رب معلومات
ش���خصية كثي���رة وهامة ع���ن نح���و 5ر 6مليون
مواطن إس���رائيلي ،م���ن أصحاب ح���ق االقتراع،
وانكش���اف ه���ذه المعلوم���ات عل���ى الش���بكة
العنكبوتية ،انكشافا تاما .كما تبين الحقًا ،أيضًا،
أن هذه البرمجية تفتقر إلى أي وسائل أمان وأن
ّ
المعلومات المخزنة فيها عن المواطنين أصبحت
مش���اعًا على ش���بكة االنترنت ومن المرجح أنها
أصبحت بين أي���دي جهات ذات مصالح مختلفة،
إجرامي���ة أو سياس���ية أو أمنية أو س���واها ،علمًا
بأن هذه المعلومات تش���مل جمي���ع المعلومات
الرس���مية الواردة في سجل الناخبين للكنيست
الـ  ،23مع معلومات إضافية أخرى أضافها ناشطو
ومس���ؤولو الحملة االنتخابية لحزب الليكود .وقد
نش���ر أن هذه المعلومات تم جمعها وتركيزها
وإضافتها ضمن «حملة واس���عة النطاق» أجراها
حزب الليكود ،ضم���ن حملته االنتخابية الحالية،
بإيعاز وتشجيع شخصيين مباشرين من زعميه،
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ومن ضمن ما تش���مله هذه المعلومات :أسماء
الناخبي���ن ،أرقام هوياته���م ،عناوين إقاماتهم
بالكامل ،آراؤهم السياسية وميولهم االنتخابية،
أوضاعه���م االقتصادي���ة ،حاالته���م وح���االت
أقربائهم الصحية وغيرها .وقد نشر ،على سبيل
المث���ال ،أن من ضمن المعلمات المخزنة عن أحد
المواطني���ن ورد ما يلي« :والده ناش���ط معروف

ّ
ص���وت في االنتخابات
ف���ي الليكود .أما هو فقد
الماضية لحزب كاحول لف���ان (أزرق أبيض) وفي
االنتخاب���ات الحالي���ة هو متلب���ك ومحتار .يجب
ممارسة الضغط عليه ،بالعاطفة وبالمنطق»!
وورد في مالحظة أخ���رى عن ناخب آخر ما يلي:
«ه���ذا الش���خص هو عمي���ل واش لح���زب «أزرق
أبيض» .انضم إلى مجموعة «فقط نتنياهو وفقط
الليكود» يوم  28كانون الثاني وقال كالما بذيئا
عن رئيس الحكومة .قمنا بطرده من المجموعة».
وفي مالحظة عن س���يدة أخرى ورد« :هي عاشقة
لبيبي (نتنياهو) ،لكنها غاضبة جراء إطالق سراح
نعما يسسخار (من الحبس في روسيا)».
وقد أش���ير ،ف���ي هذا الس���ياق ،إل���ى أن هذه
المعلومات الش���خصية الحميمة قد تؤثر الحقًا
على فرص قبول بعض األش���خاص لمجاالت عمل
معين���ة ،بم���ا في ذلك عل���ى خلفي���ة مواقفهم
السياسية وميولهم االنتخابية ،بمعنى االنتقام
منهم وحرمانه���م من االنخراط في مجاالت عمل
معينة.
يطلب الملتمس���ان من «محكمة العدل العليا»
تخوي���ل رئي���س لجن���ة االنتخاب���ات المركزية
صالحية البحث في التماسهما مرة أخرى التخاذ
القرارات المناس���بة ،كم���ا يطلب���ان منها أيضًا
إصدار أمر احترازي يلزم حزب الليكود بالتوقف
الفوري ع���ن العمل بهذه البرمجي���ة ومنعه من
السماح ألي شخص باالطالع على هذه المعلومات
المخزن���ة عن المواطني���ن ،باس���تثناء العاملين
في االنتخابات بأجر وبش���رط التزامهم بش���روط
وأحكام قانون حماي���ة الخصوصية ،ثم بإصدار
أم���ر لحزب الليكود ولمدير عام ش���ركة «إلكتور»
بش���طب وإزالة جميع المعلوم���ات التي جمعها
بواسطة هذا التطبيق.

تعريض المواطنين إلجراءات انتقامية
أش���ار المحاميان في التماسهما إلى «محكمة
الع���دل العلي���ا» إل���ى أن المستش���ار القانوني
للحكومة وس���لطة حماي���ة الخصوصية قد أكدا،
في ردهما إلى رئيس لجنة االنتخابات المركزية،
أن «ثمة نواقص خطي���رة في هذه البرمجية في
مجال تأمين المعلوم���ات المخزنة فيها لكن أيًا
من الس���لطات الرس���مية المس���ؤولة ،وخصوصا
س���لطة حماي���ة الخصوصي���ة ف���ي وزارة العدل
والمؤتمنة على حماية خصوصية المواطنين ،لم
تحرك أي ساكن لوقف العمل بها بصورة فورية».
ونوه الملتمس���ان إل���ى أن «بن���ك المعلومات»
في برمجي���ة «إلكتور» ليس أنه تعرض لالختراق
والتس���ريب فقط ،وإنما تم وضع���ه على خوادم
ش���ركة «أمازون» ،عمالقة الش���بكة العنكبوتية،
وه���ي الخ���وادم الموجودة ،فعليا ،خ���ارج حدود
دول���ة إس���رائيل ،مما يش���كل انته���اكا صارخا
ألحكام القوانين اإلسرائيلية ذات العالقة ،وفي
مقدمتها قانون حماية الخصوصية.
وإل���ى جان���ب الضرر الجس���يم على مس���توى
المواطنين األفراد الذي تسربت هذه المعلومات
الش���خصية عنهم إلى جهات وعناوين مختلفة
ال عل���م له���م بمواقعه���ا ومصالحه���ا ،يش���ير
الملتمس���ان إل���ى ما س���ببه هذا التس���رب من
ض���رر «جوهري وج���دي جدا» في مج���ال طهارة
االنتخاب���ات وس���ريتها ،ب���ل ق���د يش���كل هذا
مدخ�ل�ا وس���يعا النتش���ار الرش���اوى االنتخابية
في االنتخابات الوش���يكة للكنيس���ت .وأوضحا:
«تس���رب أو إخراج معلومات من صندوق االقتراع
ع���ن هوية األش���خاص الذين لم يش���اركون في
عملية التصويت يتعارض مع الحق الدس���توري
المكفول للمواطن اإلسرائيلي ،بنص قانوني ،في
أن يكون تصويته سريًا ...سرية التصويت بهذا
المعنى تش���مل ،أيضًا ،حق اإلنسان في أن يبقى
قراره بعدم ممارس���ة حقه في االنتخاب (كفعل
سياسي ،أيضا) طي السرية .أما كشف مثل هذا
الش���خص أمام الحزب بأنه قرر عدم المش���اركة
في التصويت فق���د يعرضه لعقوبات اجتماعية
أو ممارس���ات انتقامي���ة ،بما يعني س���لبه حقه
الدستوري في أن يبقى قراره سريًا وأال يتعرض
ألي أذى من ّ
جرائه».
وكان الملتمس����ان قد أرفقا التماس����هما إلى
لجن����ة االنتخاب����ات المركزية برأي استش����اري
مهني أعدت����ه د .عنات بن دافي����د ،المحاضرة
الكبي����رة ف����ي قس����م عل����م االجتم����اع ،العلوم
السياس����ية واإلعالم في «الجامعة المفتوحة»،
رأت في����ه أن تقني����ات تعق����ب الناخبي����ن
ومراقبته����م ال تختل����ف عن تقني����ات التعقب
والرصد في مجاالت أخرى ،إذ هي ـ على المنوال
ُ
نفس����ه ـ تنتج تش����كيلة معلوم����ات يمكن من
خاللها المماثلة ما بين مواقفهم السياس����ية
وهويتهم الشخصية .ومن شأن منح استخدام
ه����ذه التقني����ات ش����رعية قانوني����ة تس����ريع
اس����تخدام المعلومات في المستقبل على نحو
يتي����ح المماثلة ما بين رأي الش����خص وهويته
في أي جان����ب من جوانب حياته الش����خصية ـ
س����واء لدى رغبته في االنضمام إلى عمل ما ،أو
لدى طلبه خدمة معينة من الدولة أو من شركة
تجاري����ة ،أو حتى حين يتفاعل م����ع أصدقائه.
وف����ي دولة مثل إس����رائيل ،حيث ثم����ة أحزاب
تعان����ي اإلقصاء خارج «اإلجم����اع القومي» ـ كما
هي حال األح����زاب الممثلة للمواطنين العرب ـ
تصبح إساءة استخدام هذه المعلومات بصورة
انتقامية أمرا محتمال جدا وغير مستبعد إطالقا.

يعترف مجددًا باإلخفاق في مواجهة الجريمة المنظمة:

هل ستعود خطوة مراقب الدولة اإلسرائيلية القادمة بفائدة وتؤدي لتغيير؟
أعل���ن مراق���ب الدولة اإلس���رائيلية متنياهو إنجلمان أنه س���يقوم
بمراجعة أنش���طة ال���وزارات الحكومي���ة لمنع العنف ف���ي المجتمع
العربي ،وس���يبحث دم���ج الموضوع بما في ذلك العن���ف المنزلي في
برنامج التقرير السنوي.
إنجلم���ان قال إن «العنف في المجتمع العربي يهدد الس���كان ومن
واجبنا التأكد من أن الدولة تعمل على القضاء على العنف واستعادة
األمن في البلدات العربية» .كما أعلن المراقب أنه سيوسع نطاق رقابة
الدولة لتشمل المجتمع العربي :سيتم توسيع النشاط في التجمعات
العربية ،وس���يتم ترقي���ة موقع مكتب اللغة العربي���ة على اإلنترنت
وتوسيع أنشطة اللغة العربية على الشبكات االجتماعية.
وفقا لموقع مكتبه ،س���وف تبحث المراجعة ،من بين أش���ياء أخرى،
البرام���ج التي تنفذها الحكومة والش���رطة والس���لطات المحلية لكبح
العنف وتش���جيع التس���امح وزيادة أمن المرأة ف���ي المجتمع العربي
وس�ل�امة الس���كان العرب بشكل عام .س���وف تتناول المراجعة أيضًا
تقارير التدقيق من الس���نوات الس���ابقة التي بحث���ت تنفيذ القرار
الحكومي  922وستبحث ما إذا كان قد تم تصحيح أوجه القصور.
كجزء من «المشاركة العامة» في المراجعة ،ستقوم فرق رقابة الدولة
بجوالت ميدانية ،وتوزع استبيانات وتجري مقابالت مع مواطنين عرب
(نس���اء ورجال) لتقديم وجهة نظرهم عن المحنة الشخصية والقلق
الشخصي بشأن العنف المتزايد.
مراقب الدولة قال إنه مدرك لخطورة انتش���ار الجريمة في المجتمع
العربي ،وإن عالجها يجب أن يكون منهجيًا وشامال .وأكد أن الموضوع
على جدول أعماله ،وستكون هناك متابعة حثيثة للموضوع بمرافقة
النواب.

الجريمة والعنف وباء يستوجب حلوال شاملة تتجاوز الحل األمني
خلفي���ة التصريح أن ن���واب القائمة المش���تركة كان���وا التقوا مع
مراق���ب الدولة في مكتبه في القدس .وش���ارك في االجتماع النواب:
أيمن عودة رئيس القائمة المش���تركة ،د .منصور عباس رئيس طاقم
المش���تركة لمحاربة العنف والجريمة ،المحامي أسامة السعدي عضو
طاقم المش���تركة لمحاربة العنف ،وكذلك الش���يخ كامل ريان رئيس
مؤسسة «أمان» لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأعلنت المش���تركة أنه تم بحث الجوان���ب المختلفة لوباء الجريمة
والعنف في المجتمع العربي ،أسبابه وتبعاته .وقدم النواب تصورهم
لمعالجة المش���كلة والخطوات التي قاموا بها أمام الوزارات المختلفة
ومع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد خطة عمل شاملة في الموضوع.
وأش���اروا لتقرير المراقب في العام  2018حول أداء الش���رطة وظاهرة
انتشار السالح ،وطالب النواب بمتابعة تنفيذ التوصيات في التقرير
المذكور .وطالب النواب المراقب العام ببدء العمل على تقرير شامل،
يتعامل مع الجريمة والعنف كوباء يس���توجب حلوال ش���املة ،تتجاوز
الحل األمني الشرطي ،إلى معالجة مكامن الفشل الحكومي في تنمية
المجتمع العربي وتطوير القرى والمدن العربية ،في مختلف مجاالت:
التربية والتعليم ،والتنمية االقتصادية وفرص العمل والتش���غيل،
والتخطيط والبناء واإلس���كان والبنى التحتية ،والمؤسسات الشبابية
والرياضية ،وغيرها من المرافق.

انتشار السالح عنصر مركزي
ال يمك���ن للس���لطات االدع���اء انها تجه���ل صورة الوض���ع وال مدى
خطورته .لقد تناولت مؤسس���ات رس���مية القضية وقدمت معلومات
ومعطيات تش���كل قاعدة بيانات مهمة فيما لو توفرت نوايا حقيقية
للعالج لدى الحكومة وأذرعها العديدة.
المعطيات الرسمية المتعلقة بمجال األمن الشخصي متوفرة بوفرة.
مكتب اإلحصاء المركزي قدم تقريرًا عن وضع الس���كان في إسرائيل
وفقا لمقاييس جودة الحياة يستند إلى معطيات مختلفة ،استمرارا
لقرار حكومة إسرائيل في نيسان .2015
وفق���ًا للتقرير ،بلغت أض���رار مخالفات الممتل���كات من المدخوالت
كم���ا يلي1 :ر %6من البي���وت تضررت من اعت���داءات ضد دور و9ر%3
من اعت���داءات ضد س���يارات .والبيوت اليهودية تض���ررت أكثر من
البيوت العربية في نوعي المخالفات .كذلك ،هناك ارتفاع في نس���بة
التضرر واإلصابة من العنف أو من التهديد باستخدام العنف .وتشير
المعطيات إلى أرقام واضحة حول تفش���ي العنف الدموي بين العرب
أكثر من���ه بين اليهود .إذ بلغت حاالت القتل عام  2016بين العرب ما
يفوق الحاالت المشابهة بين اليهود بـ 7ر 5ضعف.
بي���ن المعطي���ات األخرى :ع���ام  2017تض���رر وأصي���ب 7ر %3من
المواطني���ن/ات أبناء  20عاما فما فوق م���ن مخالفات عنف ناجمة عن
القوة الجس���دية أو من التهديد باس���تخدام العنف .عام  2017أشار
 %14من أبناء  20فما فوق الى أنهم ال يش���عرون باألمان خالل الس���ير
وحيدين في س���اعات الظالم في منطقة س���كناهم (ليس في مناطق
بعي���دة أو غريبة عنهم) ،وهي نس���بة أعلى من المع���دل القائم في
الدول المشاركة في اإلحصاء االجتماعي األوروبي الذي اعتمد التقرير
مقاييسه لحساب جودة الحياة ،إذ تبلغ النسبة .%10

هذه الممارسات العنيفة تؤثر
في عدة مستويات ومجاالت
لقد كانت نس���بة حاالت القتل بين المواطنين العرب على امتداد

أسباب عميقة للجريمة المنظمة في إسرائيل.

السنين أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالواقع لدى المواطنين
اليهود .وكما س���بقت اإلش���ارة ،كانت ه���ذه الجرائم بين
الع���رب أكثر ب���ـ 6مرات تقريب���ا منها ل���دى اليهود .هذا
الجو وهذه الممارس���ات العنيفة تؤثر في عدة مستويات
ومجاالت ،ففي عام  .2017وثيقة المعطيات تش���تمل على
مقاييس تربطها عالقة بتلك النس���ب المتعلقة بالعنف،
والمخالفات والجرائم .منها الفقر والبطالة والشعور العام
باالكتفاء.
فمثال فيما يخص نس���بة التش���غيل ،يالح���ظ أنها لدى
اليهود أعلى بش���كل جدي منها لدى الع���رب ،وذلك بواقع
1ر %65لصال���ح اليهود مقاب���ل 4ر %43بين العرب .فالفجوة
في التش���غيل بين اليهود والعرب تتزايد بشكل مضطرد
عل���ى امتداد الس���نين وارتفعت من 4ر %17ع���ام  2002إلى
7ر %18ع���ام  2011ومنذ عام  2012زادت عن  .%22كذلك فإن
نسبة التشغيل بين النساء العربيات ظلت منخفضة بشكل
استثنائي مقارنة بالنساء اليهوديات بواقع 4ر %26مقابل
2ر %63بين العرب واليهود بالتالؤم.
ف���ي الصورة العام���ة كما ورد في تقري���ر مكتب االحصاء
المركزي ،يتضح أن نس���بة الش���عور بالرضى واالكتفاء في
الحي���اة هي أعلى لدى اليه���ود وتبلغ  %91مقابل  %75لدى
الع���رب .ويرتبط ذلك فيما يخص النج���اح في التعاطي مع
المش���اكل ومواجهتها حيث أج���اب  %71من اليهود أنهم
ينجح���ون في مواجهة مش���اكلهم ،مقاب���ل  %56فقط من
العرب أفادوا بذلك.
ثم���ة معط���ى آخر عل���ى صل���ة بدرج���ة الش���عور العام
بالطمأنين���ة ،هو مدى الثقة باآلخر ،حيث أفاد اليهود أنهم
يثقون باآلخر بنس���بة أكب���ر بثالث مرات م���ن العرب%47 :
مقاب���ل  %15بالتالؤم وهو كما يبدو مرتبط بمدى الش���عور
العام باألمان وما يهدده من عنف وسالح.

فجوة بين عدد حوادث اإلجرام
وعدد لوائح االتهام وفشل للشرطة

ّ
ّ
ّ
ّ
ووجودية،
أساسية
الشخصي لإلنسان هو حاجة
«إن األمن
ّ
ّ
ويؤثر المس به في جودة حياته مباشرة ..تشير المعطيات
ّ
العربي وحوادث العنف،
حول الجرائم الخطيرة في المجتمع
ّ
بما في ذلك مخالفات األسلحة وإطالق النار ،إلى أن الجرائم
الخطيرة قد ازدادت على ّ
مر السنين» ،هذا ما جاء في تقرير
غير مسبوق لمراقب الدولة االسرائيلية.
وأكد« :ال تتناس���ب هذه المعطيات بالنسبة إلى المجتمع
ُ
الق ّ
ّ
طري
العربي مع معطيات ارتكاب الجرائم على المستوى
ُ
م���ن حيث حجمه���ا وخطورته���ا .تلحق الجرائ���م الخطيرة
ّ
ّ
العربي الض���رر الفادح
في أوس���اط الس���كان في المجتمع
ليس بالضالعين فيها مباش���رة فحس���ب ،بل أيضًا بجميع
المواطني���ن العرب في إس���رائيل الذي���ن يعانون أيضًا من
ّ
الش���خصي ،إضافة إلى الض���رر الكبير الذي
انع���دام األمن
يلحق بجودة حياتهم».

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

إسرائيل واألبارتهابد
إعداد وتحرير:
هنيدة غانم
عازر دكور

»

ّ
هناك حاجة إل���ى النظر في ّ
عدة قضايا رئيس���ة تتطلب
ّ
ّ
الفحص واتخ���اذ القرار في م���ا يتعلق باس���تعداد الدولة
ّ
العربي،
للتعام���ل مع ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع
ُّ
ّ
ق���ال التقري���ر« ،صحيح أنه ق���د اتخذت خط���وات في هذا
المجال ،لكن هناك ش���كوك بشأن قدرة هذه الخطوات على
ّ
وهام بالنس���بة إلى الجريمة الخطيرة
إحداث تغيير واس���ع
ّ
ّ
العربي ،بحجمها وخصائصها الفريدة .تتمتع
في المجتمع
ّ
ّ
مراكز الش���رطة عامة ،ومكاتب التحقيقات والشرطة خاصة،
ّ
ّ
المهام العديدة والمعقدة
بقدرة محدودة على التعامل مع
ّ
المفروضة عليها بسبب طبيعة الجرائم المتعلقة باألسلحة
وإط�ل�اق النار في هذا المجتمع .هناك حاجة إلى تحس���ين
بقية ّ
التعاون بين جميع األطراف في الش���رطة وبين ّ
قوات
األمن والشرطة».
إن الفج���وة بين ع���دد حوادث اإلجرام الت���ي تنطوي على
ّ
ّ
المقدمة
اس���تخدام األس���لحة وعدد لوائح االتهام القليلة
إلى المحاكم ،تش���ير إلى فشل الشرطة في وضع قاعدة من
ّ
األدل���ة ،وإلى ضعف في إج���راءات التحقيق التي تقوم بها
الش���رطة وإلى نجاعتها المنخفضة .و»هذا األمر يستوجب
ً
تحليال واس���تخالص النتائج بهدف فرض القانون بش���كل
أوس���ع وأكثر نجاعة» ،يوصي التقري���ر ،متابعًا على صعيد
آخر ّ
حس���اس« :التعاون ،في السنوات األخيرة ،بين الجيش
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي والش���رطة للحد من توفر األسلحة في المجتمع
ّ
العرب���ي لم يك���ن كافيًا .إل���ى جانب ذلك ،في المس���تقبل
ّ
الضروري فحص ما إذا كان النش���اط
القريب ،س���يكون م���ن
ّ
المش���ترك من قبل الجيش اإلس���رائيلي والشرطة من خالل
وحدة مشتركة ّ
مخصصة لمكافحة سرقة األسلحة من قواعد
الجيش سيقضي على هذه الظاهرة».
ّ
ف���ي الخالصة« :يتطل���ب حجم ظاه���رة الجريمة الخطيرة
ّ
ّ
ّ
الحكومي
ومميزاتها تعزيز النش���اط
العربي
ف���ي المجتمع
ّ
االقتص���ادي ،المجتمعيّ-
على المس���تويات :االجتماع���يّ،
ّ
ّ
المحل ّ
والتربوي وعلى مس���توى الرفاه أيض���ًا ...يتطلب
���ي
ّ
ّ
العربي خطوات
الحد م���ن الجريمة الخطيرة في المجتم���ع
ّ
حكومي���ة واس���عة النطاق ّ
ّ
وفعالة .س���يكون لع���دم اتخاذ
ّ
اإلس���رائيلي
مثل ه���ذه الخطوات تأثير كبير في المجتمع
العربي ّ
ّ
ّ
خاصة» ،كما يؤك���د مراقب الدولة
عام���ة والمجتمع
اإلسرائيلية.
هل س���يجدد مراقب الدولة ش���يئا جديا حي���ن يعلن أنه
ينوي إدراج قضية الجريم���ة والعنف المنظم في المجتمع
العربي ضم���ن تقرير الرقاب���ة الدوري الس���نوي؟ ذلك أنه
س���بق لمكتب المراقب أن تطرق في تقرير سابق للموضوع.
فالسؤال متعلق بمدى جدية الوزارات المختصة ذات الصلة
ف���ي التعامل الجدي���د والعملي مع األمر .م���ع هذا يصعب
تجاهل أهمية التوصل الى معطيات جديدة بختم رسمي،
من ش���أنها تس���هيل خط���وات قادمة لمواجه���ة الجريمة
والعنف المنظم ،مث���ل مقاضاة وزارات أو كل الحكومة أمام
المحكمة العليا.
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الفجوات االجتماعية في إسرائيل آخذة باالتساع :المداخيل تزداد لدى األغنياء والميسورين فقط!
*الشريحة األغنى %1 -من الجمهور -زادت مداخيلها السنوية في العام  -2018بنسبة  %18في حين أن  %34من العاملين يتقاضون الحد األدنى من األجر وأقل!
*الفقراء ليسوا قادرين على تمويل خدمات طبية أرقى من الخدمات التي يقدمها قانون الصحة *حوالي نصف العائالت الفقيرة ليست لديها مدخرات تقاعد!*
يس���تدل من تقرير دوري جديد لمركز «أدفا» اإلس���رائيلي للقضايا
االقتصادي���ة -االجتماعي���ة ،أن الفج���وات االجتماعية مس���تمرة في
ُ
االتس���اع ،على الرغم من أن إسرائيل تعد صاحبة الفجوات األكبر ،بين
الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة .OECD
ويق���ول تقرير «أدفا» ،الذي يحلل أساس���ا تقرير الفقر الرس���مي ،إن
مداخيل الش���ريحة األغنى الذين هم  %1م���ن الجمهور ،ارتفعت في
العام  2018بنس���بة  ،%18بينما ارتفعت نس���بة من يتقاضون رواتب
الحد األدنى من األجر إلى قرابة .%34
ويقول التقرير إن المدخول الش���هري للشريحة األغنى التي تمثل
 %1من إجمالي الس���كان ،بل���غ في العام  2018ما قب���ل الماضي139 ،
الف ش���يكل بالمعدل ،وهذا يساوي أكثر من  26راتبا من رواتب الحد
مرة من معدل الرواتب الفعلي ،و3رّ 13
األدن���ى ،وأكثر بـ 6رّ 17
مرة من
معدل الرواتب الرس���مي في ذلك العام .وحتى أن مداخيل ش���ريحة
ال���ـ  ،%1كانت أعلى بـ  9مرات من معدل رواتب الش���ريحة االجتماعية
األعلى.
وفي المقابل ،حس���ب التقرير ذاته ،فإن ش���ريحة الذين يتقاضون
روات���ب الحد األدنى ،وما دون���ه ،من اجمالي األجيري���ن ،ارتفعت من
أق���ل من  %31في الع���ام  ،2015إلى ما يقارب  %34ف���ي العام ،2018
(6ر ،)%33وه���ذا م���ا يفس���ر أيضا انخف���اض البطالة المس���تمر في
إس���رائيل ،فقد بلغت نس���بتها في نهاية العام الماضي  ،2019بين
جيل العمل الفعلي 4ر ،%3إذ أن نسبة عالية من العاطلين عن العمل،
تعمل يائسة في وظائف أقل من مستوياتها المهنية.
وبحسب التقرير ذاته ،فإن نسبة متقاضي الحد األدنى من األجر وما
ُ
دونه6 ،ر ،%33تعد من أعلى النسب من بين الدول المتطورة ،األعضاء
في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة  .OECDوبحسب أنظمة
 ،OECDف���إن الحد األدنى م���ن األجر يجب أن يعادل ثلثي متوس���ط
الرواتب الفعلي ،الذي بلغ في العام  2018قبل الماضي 7988 ،شيكال،
وعليه من المفترض أن يكون الحد األدنى من األجر  5324ش���يكال ،إال
أنه في إس���رائيل  5300ش���يكل .في حين أن معدل الرواتب الرسمي
في العام قبل الماضي بلغ حوالي  10450شيكال.
والفرق ف���ي معدلي الرواتب ،أن معدل الرواتب الرس���مي يقس���م
مجموع الرواتب الرسمية على اجمالي العاملين ،بينما معدل الرواتب
الفعل���ي يأخذ بعين االعتبار عدد العاملين الذين يتقاضون كل واحد
من مس���تويات الرواتب ،ومن هنا تنش���أ الفجوة بين معدل الرواتب
الرس���مي ،ومعدل الرواتب الفعلي ،الذي كما تبين أقل بنسبة 6ر%22
من معدل الرواتب الرسمي.

الفوارق في الرواتب وتردي األوضاع االجتماعية

ُ
ويظهر التقري���ر الفوارق في معدالت الرواتب بين العرب واليهود،
وأيضا بين اليهود أنفس���هم .وتبين أن معدل رواتب الرجال اليهود
في العام  2018بلغ  13558ش���يكال ،وهذا أعلى بنسبة  %66من معدل
رواتب الرجال العرب الذي بلغ في العام ذاته  8190شيكال.
وكذا بالنس���بة للنس���اء ،إذ أن معدل رواتب النساء اليهوديات في
ذات العام بلغ  8923شيكال ،وهذا أعلى بنسبة  %56من معدل رواتب
النس���اء العربيات الذي بلغ  5722ش���يكال .وتس���تمر ه���ذه الفجوات
الصارخة ،على الرغم من االرتفاع الحاد في نس���بة األكاديميين وذوي
المؤهالت العلمية والمهنية العرب.
ولك���ن الفجوات ال تق���ف عند هذا الحد ،فحس���ب التقرير ذاته فإن
معدل رواتب اليهود األشكناز ،من كافة األجيال ،في حدود 7ر 17ألف
شيكل ،وهذا أعلى بنسبة  %30من معدل رواتب الرجال اليهود عامة،

بينما معدل رواتب اليهود الش���رقيين من األجيال الجديدة ،بلغ 2ر14
ألف ش���يكل ،وهذا أعلى بنس���بة 7ر %4من معدل رواتب اليهود .وما
يخفض معدل رواتب اليهود هو معدل رواتب الش���رائح األخرى ،مثل
الحريديم وقدامى اليهود الشرقيين ،واليهود األثيوبيين الذين بلغ
معدل رواتبهم  7913شيكال.
بكلمات أخرى ،فإن معدل رواتب اليهود رجاال ونساء ،مع األخذ بعين
االعتبار نس���ب انخراط الرجال النس���اء في س���وق العمل ،بلغ 11333
ش���يكال ،في حين أن مع���دل رواتب العرب  7744ش���يكال ،بعد األخذ
بعين االعتبار تدني نس���بة انخراط النساء العربيات في سوق العمل.
وهذا يعني أن معدل رواتب اليهود يساوي  %109من معدل الرواتب
الرس���مي ،في حين أن معدل رواتب الع���رب  %74من معدل الرواتب
الرسمي.
ويش����ار إل����ى أن التقرير األخي����ر لمكتب اإلحص����اء المركزي حول
معدالت الرواتب في العام الماضي  ،2019قد أش����ار الى أن  %66من
األجيرين يتلقون دون مع����دل الرواتب الفعلي ،وهذا يعكس حجم
الفجوات.
وتربع على رأس قائمة الرواتب قطاع التقنيات العالية «الهايتك»،
إذ بلغ معدل األجور غير الصافية أكثر بقليل من  24ألف شيكل ،أكثر
بنسبة  %216من معدل األجور العام .ويليه قطاع البنوك والتأمينات،
وشركات االس���تثمارات المالية التي بلغ معدل الرواتب فيها 21378
شيكال ،أكثر بقليل من ضعفي معدل الرواتب العام .وحل في المرتبة
الثالثة قطاع تزويد الكهرباء والماء وقطاعات ش���بيهة ،إذ بلغ معدل
الرواتب 3ر 16ألف شيكل.
وفي قط���اع معدالت الرواتب األدنى كان كالع���ادة قطاع الخدمات
والضيافة ،بمضمنها والمطاعم ،إذ كان معدل الرواتب  5323شيكال،
وهو ما يالمس راتب الحد األدنى للرواتب .ولكن في هذا القطاع ،فإن
معدل الرواتب في الفنادق وحدها بلغ  8443ش���يكال .يش���ار إلى أنه
في قطاع المطاعم والضيافة ،يؤخذ بالحس���بان غالبا تلقى العاملين
«إكرامي���ات» من الزبائن ،ولكن تدور معركة منذ س���نوات حول هذه
القضية ،كي تك���ون اإلكراميات ضمن الراتب الرس���مي ،كي يحظى
العاملون بضمانات اجتماعية بمستواها.
وحسب التقرير ،فإن األوضاع االقتصادية االجتماعية المتردية في
الشرائح الفقيرة ،تمنع غالبية تلك العائالت من االدخار في صناديق
التقاع���د ،رغم القانون الملزم ،الذي صدر قبل حوالي  13عاما .إذ تبين
أن حوال���ي  %47من العائالت الفقيرة لديه���ا ادخار تقاعد ،بين لدى
الش���رائح الميسورة ،ترتفع النسبة الى أكثر من  .%63ولكن في حين
أن النس���بة المتدنية لدى الش���رائح الفقيرة ،ناجمة عن عدم القدرة،
فإن انخفاض النسبة لدى الشرائح الميسورة والغنية ،نابعة من عدم
الحاجة لصناديق تقاعد لها.
كم���ا دل تقرير «أدفا» على التراجع الحاد في الصرف الحكومي على
القضايا االجتماعية.
ويق���ول التقرير ،إنه في الع���ام  2000صرفت العائ�ل�ات 6ر 4مليار
ش���يكل على التأمين���ات الصحية المكملة ،وهذا بم���ا يعادل القيمة
المالي���ة في العام  .2018أما في العام  2018ذاته فإن صرف العائالت
قفز الى 4ر 14مليار شيكل ،وهذا يعني زيادة بنسبة  ،%316في حين
أن عدد السكان تزايد في السنوات الـ  18بنسبة ال تتعدى  .%36وهذا
االرتف���اع ناجم عن تراجع الصرف الحكوم���ي على الخدمات الصحية.
وهذا ما ّ
وس���ع الفجوات في الخدمات الصحية ،بين طب للفقراء وطب
لألغنياء ،الذين يمولون بوليصات تأمين صحي في الشركات الخاصة
التي تملكها حيتان المال.

رجل يبحث عن طعام في القمامة في تل أبيب.

تقرير الفقر
وكان تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة الضمان االجتماعية
الحكومية (مؤسس���ة التأمي���ن الوطني) في الي���وم األخير من ،2019
ع���ن العام قب���ل الماضي  ،2018قد أظهر أن الفقر بين األفراد س���جل
اس���تقرارا ،عند نس���بة 2ر ،%21كما كانت الحال في العام  ،2017وهذا
رغم التراجع المحدود في نسبة الفقر بين العرب ،وأيضا بين اليهود
المتزمتين الحريديم.
والتفسير األقرب للواقع لهذه النتيجة ،هو تزايد أعداد الحريديم،
الذين باتوا يش���كلون قرابة  %49من فقراء اليهود ،رغم أن الحريديم
يشكلون نسبة 4ر %15من اجمالي اليهود اإلسرائيليين .ويبقى الفقر
بين العرب هو األش���د عمقا ،كما أن وتيرة تراجعه منخفضة جدا ،رغم
تراجع الوالدات ،وارتفاع المؤهالت العلمية بينهم.
وحسب تقرير الفقر ذاته ،فإن نس���بة الذين تحت خطر الفقر على
مس���توى األف���راد ،كانت 2ر ،%21كم���ا في  ،2017ومقاب���ل 9ر %21في
العام  .2016ونس���بة الفقر بين األطفال والقاصرين دون سن  18عاما،
ارتفعت إلى  ،%30مقابل 6ر %29في  ،2017ولكن نسبة الفقر تراجعت
عما كانت عليه بين األطفال في  ،2016إذ كانت نسبتهم .%31
ويبقى الفقر بين العرب هو األعلى واألكثر عمقا ،رغم التراجع الحاد
ف���ي معدالت الوالدة لألم الواحدة ،م���ن  5أوالد وأكثر في العام ،1990
إل���ى أقل من 4ر 3والدة في العامين األخيري���ن ،مقابل  7والدات لألم
من الحريديم.
ويقول التقرير إن الفقر بين العرب ،على مس���توى األفراد ،هبط من

3ر %50ف���ي العام  ،2017إلى نس���بة 4ر .%47وبين العائالت العربية،
هبط الفقر من 1ر %47إلى 3ر .%45وبين األطفال العرب هبط الفقر من
7ر %60في العام  ،2017إلى نسبة 8ر %57في العام .2018
وللمقارنة ،فإن نسبة الفقر بين اليهود على مستوى العائالت ،هبط
من 9ر %13إلى 4ر %13في  ،2018إال أنه على مس���توى األفراد ،س���جل
الفقر ارتفاعا من 9ر %13في  ،2017إلى نس���بة 5ر %14في  .2018وهذا
ما يؤكد أن من يرفع الفقر بين اليهود هي شريحة الحريديم ،الذين
يشكلون نسبة 4ر %15من اجمالي اليهود اإلسرائيليين ،وفق تحليل
لألرقام والنسبة المئوية ،أجريناه لغرض هذا التقرير.
والالف���ت أن نس���بة الفقر على مس���توى العائالت بي���ن الحريديم،
تراجع���ت من قرابة  %45في  ،2017إلى أكثر بقليل من  %42في ،2018
ولك���ن التكاثر الهائل بينه���م ،أكثر من 8ر %3س���نويا ،يجعل عدد
األفراد الفقراء يرتفع ،وهذا ما جعل نسبة الفقر مستقرة.
ولك���ن الف���وارق ال تتوقف عند هذا الحد ،بل أيض���ا من ناحية عمق
الفقر ،إذ يستدل من 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 من 2ر %50قبل
المخصصات ،الى 3ر %45بعد دف���ع المخصصات .بينما المخصصات
انتشلت 3ر %26من العائالت الفقيرة من الحريديم ،وهذا على الرغم
من كل التقارير التي تثبت أن نسبة انخراط رجال الحريديم في سوق
العمل قد تراجعت ،ونسبتهم حاليا أقل من  %49من إجمالي رجالهم،
مقابل  %53في العام .2015

مركز «أدفا» :النمو االقتصادي في إسرائيل ال يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة!
*«على ميزانية الدولة أن تتضمن محركات مساواة وليس محركات نمو اقتصادي فقط!»*
يش���ير التقرير الدوري الجديد لمركز «أدفا» اإلسرائيلي للقضايا
االقتصادي���ة -االجتماعية إلى أنه قبل  35عام���ًا ،في تموز ،1985
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بقي���ادة َ
حزبي العمل والليكود عن
خطة ط���وارئ لتحقيق االس���تقرار االقتصادي ،وه���ي الخطة التي
َ
تع���رف بأنها الت���ي أدت إلى خفض التضخم من مس���توى ثالثي
األرقام إلى مس���توى ثنائي األرقام .ودعت الخطة إلى تقليص وزن
الحكومة في الس���وق االقتصادية ،ووضع النمو االقتصادي كهدف
رئيسي للسياسة االقتصادية ونقل مسؤولية النمو االقتصادي من
الحكومة إلى قطاع األعمال .ومدح الخبراء االقتصاديون التحول إلى
«اقتصاد مفتوح أمام العالم يعتمد أكثر فأكثر على قوى السوق»،
وأطلق المحاس���ب العام في وزارة المالية آن���ذاك على هذا التاريخ
اسم «يوم االستقالل االقتصادي إلسرائيل».
ّ
تتحدى هذه االفتراضات
وأضاف التقرير أن البيانات الواردة فيه
وتشكك ببديهية فوائد «االقتصاد الذي يعتمد على قوى السوق».
وم���ا حدث بالفعل هو أنه أصبح النمو االقتصادي هدف السياس���ة
االقتصادي���ة الرئيس ،ولكن يتضح لنا الي���وم أن النمو االقتصادي
بحد ذاته ال يؤدي بالضرورة إلى تحس���ين مستوى المعيشة .وفي
جزء كبير من العقود الثالثة الماضية ،ارتفع إجمالي الناتج المحلي
للفرد بنسبة أعلى من نمو األجور .بعبارة أخرى ،على الرغم من النمو
ّ
االقتصادي ،لم تنعم غالبية السكان منه بالحد المتوقع.
ّ
وأدت قوى الس���وق الحرة إلى عدة أمور ،من بينها تكون طبقة من
العائ�ل�ات ومجموعات األعمال التي جمع���ت ثروة كبيرة وقوة عامة
س���محت لها بالتأثير على توجهات التنمية وسياس���ات الضرائب
وأنم���اط التوظي���ف .وهذه الطبقة ه���ي المئوية العلي���ا واأللفية
العلي���ا (أي الواحد بالمئة و1ر 0بالمئ���ة على قمة الئحة المدخوالت
بالتناظر) – التي ال بيانات رس���مية منتظمة عنها ،ما يش���وه صورة

عدم المساواة في البالد.
وخفضت خطة الط���وارئ من وزن الحكومة في االقتصاد ونجحت
بذل���ك أكثر م���ن الالزم ،حي���ث أن اإلنفاق الحكوم���ي المدني في
إس���رائيل اليوم ه���و من بين األدن���ى في دول منظم���ة التعاون
االقتصادي والتنمي���ة ويعني ذلك أن الحكومة ال تمول خدماتها
– الصح���ة ،التربية ،والتعليم العالي – بمس���توى مش���ابه له في
الدول الغربية ،وتنقل عبء تمويل هذه الخدمات على المواطنين،
خاصة من الطبقة الوس���طى ،التي تعد من الضئيلة في دول هذه
المنظمة.
وثم���ة طبق���ة أخرى ،تزيد ع���ن ربع الس���كان بقلي���ل ،هي طبقة
المواطنين الذين يعيش���ون تح���ت خط الفق���ر أو بمحاذاته .هذه
ّ
الطبقة ،التي ش���كلت 3ر %28من األس���ر بين األعوام ،2006-2009
انخفض���ت إلى  %26في العام  .2018ومع ذلك ،فإن معدل الفقر في
إسرائيل ال يزال من األعلى في دول منظمة التعاون والتنمية.
ودعا د .شلومو سفيرسكي ،الذي ش���ارك في كتابة هذا التقرير،
إلى «إع���ادة المصلحة العامة إلى مركز سياس���ة الحكومة .وهذا ال
يعني تضييق نطاق قطاع األعمال ،بل تقوية أذرع الدولة».
وأضاف سفيرسكي أن على «ميزانية الدولة أن تتضمن محركات
مساواة وليس محركات نمو اقتصادي فقط .على الدولة أن تستثمر
في المجاالت التي ال يستثمر فيها قطاع األعمال .على الدولة وضع
معايي���ر أجور أعلى لعمالها الحاصلين على الحد األدنى من األجور.
على الدولة أن تلبي االحتياجات المتزايدة للنظام الصحي وأن تحد
من خصخصت���ه .عليها أن تطور إمكانية المس���اكن العامة بإيجار
طويل األمد .وعليها أن تقوي شبكة األمان االجتماعي».
وج���اء في التقرير أن الزيادة في األجور أقل من الزيادة في النمو.
وأشار إلى أنه في الماضي ،خالل العقدين ما بين  1968و ،1989كانت

الزي���ادة في إجمالي الناتج المحلي للف���رد مصحوبة بزيادة موازية
في األجور .لكن في أوائل التس���عينيات تكونت فجوة بين االثنين
عندما ب���دأ إجمالي النات���ج المحلي للفرد ينمو أكثر من متوس���ط
الرات���ب .وخالل األع���وام  2014 – 2013بلغت الفجوة بين معدل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ومعدل نمو األجور الحقيقي ذروتها.
كما ورد فيه أن الطبقة الوسطى في إسرائيل هي من األكثر ضآلة
ف���ي دول منظمة التع���اون والتنمية ،وهي أصغ���ر منها في كافة
الدول األوروبية األعضاء في المنظمة باستثناء أستونيا وليتوانيا،
وفقط 8ر %53من األسر في إسرائيل هي من الطبقة المتوسطة.
وأشار التقرير إلى أن واحدة من كل أربع أسر تقريبا تعيش تحت
خ���ط الفقر أو بمحاذات���ه ولفت إلى أن االنخفاض في نس���بة الفقر
الرسمية في العام  2018يعود إلى اختزال سكان القدس الشرقية
من اإلحصائيات.
ووفقًا للتقرير حل انخفاض بس���يط في نسبة الالمساواة لكنها ال
ت���زال مرتفعة للغاية ،وهي أعلى مما في معظم الدول األعضاء في
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

معطيات أخرى
اش���تمل تقرير مركز «أدفا» على معطيات أخرى متعلقة باألوضاع
االجتماعية في إسرائيل ،ومنها:
التعليم العالي -واحد من بين كل ثالثة طالب فقط من بين الذين
بلغ���ت أعمارهم  17عاما في العام  2010توجه حتى العام  2018إلى
واحدة من مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
فجوات كبيرة في االس���تثمار في التعليم الالمنهجي أيضًا -في
العام  2018ارتفع اإلنف���اق لألطفال حتى جيل  18عامًا على دروس
المس���اعدة والدورات مع الوضع االقتصادي لألس���رة .بلغ متوسط

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة
أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

اإلنفاق على كل طفل في األس���ر اليهودي���ة من الطبقة العليا على
َ
دروس مس���اعدة ودورات  401شيكل شهريا –  10أضعاف ما ينفق
عل���ى طفل تحت خ���ط الفق���ر أو بمحاذاته .في األس���ر العربية بلغ
متوسط اإلنفاق في الطبقة الوسطى حوالي  100شيكل شهريا – 5
َ
أضعاف ما ينفق على طفل تحت خط الفقر أو بمحاذاته.
اإلس���كان -يتم تحويل  %70من الدخل من اإليجار إلى األسر في
العش���ريات الثالث العليا .التأجير الخاص هو في األساس تحويل
رأس الم���ال من الطبق���ات ذات الدخ���ل المنخفض إل���ى الطبقات
الميس���ورة .في الع���ام  ،2018بلغ إجمالي المدخ���والت من اإليجار
06ر 17ملي���ار ش���يكل .من ه���ذا الدخل ،وصل 18ر 7مليار ش���يكل
للعشرية العليا1 ،ر 3مليار شيكل للعش���رية التاسعة ،و7ر 1مليار
شيكل إسرائيلي للعشرية الثامنة .بعبارة أخرى ،تلقت العشريات
الث�ل�اث العليا مجتمعة  %70من إجمال���ي الدخل من اإليجار لكافة
األس���ر ،بينما تلقت العش���رية العليا وحدها حوال���ي  %42من هذا
الدخل.
جه���از الصحة -معدل وفيات الرضع ف���ي انخفاض ،لكنه ما يزال
مضاعفًا لدى األسر العربية .أداء جهاز الصحة العامة يمنح إسرائيل
مكانة محترمة بين الدول المتقدمة .مثال ،معدل وفيات الرضع :في
الع���ام  2017بلغ المعدل 1ر 3لكل  1000مولود حي وهو ّ
معدل وضع
إس���رائيل في مرتبة جيدة بين دول منظمة التعاون والتنمية .ومع
ذلك ،في العام  2018بلغ معدل وفيات الرضع لدى العرب 8ر 4أعلى
ّ
المكمل والخاص
من���ه لدى اليهود وآخرين – 5ر .2وأصب���ح التأمين
تجارة ضخمة؛ حيث بلغ إنفاق األسر في العام  2000على التأمينات
المكملة والخاصة وعلى المش���اركة ف���ي اقتناء األدوية والعالجات
6ر 4مليار شيكل (بأسعار )2018؛ وفي العام  2018ارتفع المبلغ إلى
4ر 14مليار شيكل.

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

