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إرجاء إقامة حكومة نتنياهو الخامسة إلى ما بعد الفصح
العبري وغانتس قد يطلب تمديد مهلة تكليفه!

كلمة في البـدايـة

هل بقي «يسار إسرائيلي»
عدا في مخيلة نتنياهو؟

*سلسلة عراقيل وتعقيدات تقف أمام تشكيل حكومة نتنياهو الخامسة ما يجعلها تحت عالمة استفهام *في حال أقيمت
الحكومة فإن أزماتها السياسية واإلدارية ستتفجر تباعًا بعد انتهاء أزمة الكورونا *على رأس نقاط الخالف واألزمات المستقبلية:
الموقف من ضم المستوطنات والتعامل مع الجهاز القضائي والمحكمة العليا*
يب����دو أن حكوم����ة بنيامين نتنياهو الخامس����ة ،التي س����ترتكز على
ّ
األغلبي����ة التي ضمنها له����ا بيني غانتس بعد أن ش����ق التحالف األكبر
لـ«أزرق أبيض» ،ستكون بعد عيد الفصح العبري ،الذي يبدأ هذا األسبوع
ويس����تمر أس����بوعا ،ما يعن����ي أن عل����ى غانتس طلب تمديد أس����بوعين
لتكليفه ،بموجب ما يتيحه له القانون .وقد ظهرت في المفاوضات نقاط
خالفية بين الجانبين س����تكون الحقا نقاط أزمة مستقبلية ،حتى وإن تم
إيجاد مخرج لها كي يتم إقرار الحكومة .ورغم ذلك ،فإن االعتقاد السائد
هو أنه سيتم تجاوز الخالفات في الدقيقة التسعين والحكومة ستقام.
وتنتهي فترة األس����ابيع األربع����ة لتكليف بيني غانتس بتش����كيل
الحكومة يوم الثالثاء  14نيس����ان الجاري ،ويجيز له القانون طلب تمديد
أس����بوعين ،لغاية  28نيسان الجاري ،وبعدها ينقل رئيس الدولة مهمة
التكلي����ف لبنيامين نتنياهو .واالتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاس����ة
الحكومة أوال لمدة س����نة ونصف الس����نة ال يتعارض مع تكليف غانتس
بتشكيل الحكومة.
والنقاط الخالفية األبرز في المفاوضات هي الموقف من فرض ما يسمى
«الس���يادة اإلسرائيلية» على كل المستوطنات ومناطق أخرى في الضفة،
إذ يطالب الليكود باإلسراع بتنفيذ قرار الضم ،في حين أن غانتس وحزبه
ّ
«مناعة إلسرائيل» ،الذي شكل من جديد كتلة «أزرق أبيض» ،يريد تأجيل
األم���ر إلى حين وجود موافقة في العالم ،أو إبرام «اتفاق س�ل�ام نهائي».
وبحس���ب آخر ما قالته مصادر في ح���زب غانتس ،فإنه من الممكن تجاوز
الخالف حول الضم ،من دون تقديم تفاصيل أوضح.
كم����ا أن من بين النقاط الخالفية ما يتعل����ق بلجنة تعيين القضاة ،إذ
يطالب الليك����ود أن يكون له اثنان من السياس����يين األربعة في اللجنة
التي تضم  9أعضاء ،ألن عضوين سياسيين يحق لهما فرض حق النقض
[الفيتو] على تعيين أي من قضاة المحكمة العليا المستهدفة أكثر من
غيرها من طرف اليمين االستيطاني.
وق����د أدى قرار بيني غانت����س وحزبه االنضمام إلى حكومة يرأس����ها
نتنياهو لمدة س����نة ونصف السنة ،إلى ش����رذمة في الكتل المعارضة
ً
الس����تمرار حكم نتنياه����و .وأوال أدى القرار إلى تفكي����ك تحالف «أزرق
أبيض» إل����ى ثالث كت����ل برلمانية ،واح����دة بقيت تض����م حزبي «يوجد
مس����تقبل» برئاس����ة يائير لبيد ،و»تلم» برئاسة موش����يه يعلون ،وكتلة
ثانية تضم حزب «مناعة إلس����رائيل» برئاسة غانتس وحصلت أيضا على
اس����م التحالف «أزرق أبيض» ،والكتلة الثالث����ة تضم نائبين من اليمين
االستيطاني في حزب «تلم» وهما في طريقهما لحكومة نتنياهو.
وليس هذا فحس����ب ،بل أدى األمر أيضا إلى تفكك كلي لتحالف حزبي
العمل وميرتس .وبعد أن انش����قت النائبة أورلي ليفي -أبكسيس ،التي
تترأس حزبا صوريا أسمته «غيشر» ،بعد أيام من إعالن النتائج النهائية،
فإن رئيس حزب العمل ،عمير بيرتس ،فكك في نهاية األسبوع التحالف
م����ع ميرتس ،إذ أن بيرتس مع زميله في الحزب إيتس����يك ش����مولي هما
أيضا ف����ي طريقهما إلى حكوم����ة نتنياهو ،وس����يتوليان حقيبتين من

حصة حقائ����ب «أزرق أبيض» ،فيما أعلنت النائبة الثالثة من حزب العمل
ميراف ميخائيلي تمردها على القرار ،وأعلنت أنها ستصوت على قرارات
الحكومة وقوانينها بموجب ما يتناسب مع برنامج حزبها.
وفي حال تش����كلت الحكومة برئاس����ة تناوبية بين نتنياهو وغانتس،
فإنها من المفترض أن ترتكز على قاعدة ائتالفية ثابتة ،تضم  77نائبا
م����ن أصل  120نائبا ،ولك����ن ليس مؤكدا ما إذا كانت كتل����ة «يمينا» التي
لها  6نواب ،من ثالثة أحزاب يمينية اس����تيطانية متطرفة ،ستنضم إلى
الحكوم����ة ،ألن توزيع����ة الحقائب المعلنة تبقيها م����ع حقيبة أو اثنتين
هامشيتين ،كما أن هذا سيخلق أزمة داخلية في الكتلة ذاتها.
يض���اف إلى هذا أن التش���كيلة التي اتف���ق عليها الحزب���ان ،الليكود
و»مناعة إلس���رائيل» ،وتضم  34وزيرا ،ويكون فيها عدد متساو لكل واحد
م���ن الحزبين ،تخلق تعقيدات جدية أمام «مناعة إلس���رائيل» ،الذي له 15
نائبا ،ويقال إنه سيكون له  13إلى  14وزيرا ،ما يعني أن كل نائب ستكون
ل���ه حقيبة وزارية ،ولك���ن حقيبتين منها س���يتوالهما نائبا حزب العمل
بيرتس -االقتصاد ،وش���مولي -الرفاه .ولكن هذا ال يكفي إلنهاء التعقيد،

ألن���ه في هذه الحال���ة لن يبقى لكتلة «مناعة إلس���رائيل» ن���واب للعمل
البرلماني الجاري والتفرغ للتصويت في الهيئة العامة .ومن أجل حل هذه
القضية ،فقد تم االتفاق على توسيع مجال ما يسمى «القانون النرويجي»،
الذي يجيز ،بصيغته اإلسرائيلية ،لوزير من كتلة برلمانية حتى  12عضوا،
أن يستقيل من عضوية الكنيست ،ويحل محله نائب من قائمة حزبه ،وفي
حال استقال الوزير فإنه يعود إلى عضوية الكنيست .ولكن هذه الصيغة
ال تناس���ب «مناعة إلس���رائيل» ،الذي خاض االنتخاب���ات بقائمة تحالفية
م���ع حزبين ،ويختلط فيها التدريج ،بمعنى أنه حينما يس���تقيل وزير من
«مناعة إلسرائيل» ،فإن التالي قد يكون نائبا من كتلتي المعارضة« ،يوجد
مستقبل» ،أو «تلم» ،ولهذا فإن الليكود و»مناعة إلسرائيل» يريدان تعديل
ّ
مش���وه ،من أجل تفكيك حتى قائمة الترشيحات األصلية
القانون بشكل
للكنيست ،وليس فقط الكتلة البرلمانية ،ويواجه هذا تعقيدات قانونية.
واقتراح القانون الجديد هذا يظهر كنوع من فس����اد الحكم ،يضاف له
ّ
ستقره حكومة نتنياهو -غانتس يمنح القائم بأعمال
مشروع قانون آخر
رئيس الحكومة مكانة رئيس حكومة في حال واجه لوائح اتهام ،بمعنى

ينف وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت قيام جهاز الموساد
لم ِ
بسرقة ّ
معدات ّ
طبية من دول أخرى لمواجهة فيروس كورونا.
وعندم���ا س���ئل بيني���ت في مقابل���ة أجرته���ا معه إذاع���ة الجيش
اإلسرائيلي («غالي تس���اهل») أمس االثنين عما إذا كان الموساد قام
بسرقة معدات طبية ،قال« :إننا نعمل بصورة هجومية ّ
وذكية».
وكانت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية نش���رت في األيام األخيرة أن
ّ
عمليتين إلحضار ّ
معدات
الموس���اد نفذ خالل األس���بوعين الماضيين
ّ
ّ
دبلوماسية معها ،وذكرت
طبية إلى إسرائيل من دول ال تقيم عالقات
ّ
أن العملي���ة األول���ى كانت من دولة خليجية ،لكن ل���م تعلن عن هوية
ّ
العملية الثانية.
الدولة في

كما ألمح مس���ؤولون كب���ار في هذا الجهاز ،ف���ي تصريحات لبرنامج
«عوفدا» التلفزيوني التي تبثه القناة التلفزيونية  ،12إلى أن الموساد
قام بمثل هذه الفعلة.
ّ
العمليات في الموس���اد للبرنامج« :س���يكون هناك
وقال مدير غرفة
نقص كبير في المع���دات ّ
الطبية في العالم .والناس س���يموتون من
نقص المعدات .ولكن في إسرائيل لن يحدث ذلك».
عل���ى صعيد آخ���ر قال وزير الداخلية اإلس���رائيلي آريي���ه درعي إن
الحكومة تدرس فرض إغالق ش���امل في جميع أنحاء إس���رائيل عشية
عيد الفصح اليهودي الذي يصادف يوم الخميس المقبل ،وذلك بغية
منع تفشي فيروس كورونا.

وأض���اف درعي أن الهدف م���ن وراء هذا اإلغالق ه���و منع أي تحرك
بين العائالت وإلزام كل مواطن بأن يقضي العيد مع األش���خاص الذين
يعيش معهم حاليًا.
وقب���ل تصريح���ات درعي هذه أعلن���ت الحكومة اإلس���رائيلية أنها
قررت فرض إغالق على مدن إس���رائيلية أخرى باإلضافة إلى بني براك
الت���ي تقطنها أغلبية من اليهود الحريديم بس���بب انتش���ار فيروس
كورونا فيها .وه���ذه المدن هي :إلعاد ،ومجدال هعيمق ،وأش���كلون،
وطبريا ،وأور يه���ودا ،باإلضافة إلى عدد من األحياء في مدينة القدس
ومستوطنتي بيتار عيليت وموديعين عيليت في الضفة الغربية  .
وأفيد أن الطريقة التي س���تتبع في اإلغالق س���تكون مشابهة للتي

											
نتنياهو وغانتس :اللقاء تحت مظلة "كورونا".

(أ.ف.ب)

أنه ليس مطالبا باالس����تقالة من منصبه ،وهذا من أجل ضمان اس����تمرار
نتنياه����و في الحكومة عق����ب انتهاء واليته بعد ع����ام ونصف العام من
تشكيل الحكومة.
وال يتوقف األمر عند هذا الحد ،بل إن غانتس ،الذي أعلن أنه س����يحارب
فس����اد الحكم ،طلب إقامة مقر خ����اص للقائم بأعم����ال رئيس الحكومة،
لنفس����ه ،أس����وة برئيس الحكومة ،وهذا بكلفة تصل إلى  4ماليين دوالر
في ثالث س����نوات .وأمام كل ه����ذا ،كان غانتس قد تخل����ى كليا ،بقراره،
عن مش����روع قانون من ش����أنه أن يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة بعد
انتخابات برلمانية تالية كونه يحاكم في قضايا فساد.
وهناك شبه اعتقاد لدى كثير من المحللين بأنه حتى في حال إقامة حكومة
بنيامين نتنياهو الخامس����ة بين حزبي الليكود و»أزرق أبيض» فإنها لن تدوم
طويال ،وهناك من يش����كك في أن يأتي الوقت الذي سيتاح فيه لرئيس الحزب
الثاني بيني غانتس تولي رئاسة الحكومة ،بعد عام ونصف العام من اآلن.

ّ
ّ
بينيت ال ينفي قيام الموساد بسرقة معدات طبية
مـن دول أخـرى لـمـواجـهـة فـيـروس كـورونـا!

[طالع ص ]3

فرضت على بني براك وأنه س���يكون للجيش اإلسرائيلي دور كبير في
هذه العملية.
وتم تكليف الجيش اإلسرائيلي رسميًا يوم الجمعة الفائت بتقديم
المساعدة لفرض اإلغالق على بني براك التي تعد بؤرة لفيروس كورونا،
فيما قامت الشرطة بوضع حواجز عند مداخل المدينة وخارجها.
وقال قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلس���رائيلي اللواء تامير يدعي
إنه من المتوقع إرسال الجيش إلى مدن أخرى تواجه تفشيًا للفيروس.
[طالع تقارير أخرى حول تداعيات
تفشي فيروس كورونا في إسرائيل ص  2و ]6

استطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» لشهر آذار :2020

أكثر من نصف اإلسرائيليين متشائمون حيال
مستقبل الديمقراطية في إسرائيل في المدى المنظور!
أظهرت نتائج اس���تطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» لشهر آذار األخير،
والتي نش���رت في الثالثين منه ،أن  %56من اإلسرائيليين «متشائمون» أو
«متش���ائمون جدًا» حيال مس���تقبل الديمقراطية في إسرائيل في المدى
المنظور
من ناحية أخرى أعربت نس���بة مرتفعة جدًا من المواطنين اإلسرائيليين
(5ر )%73عن ش���عور بالقلق ،بدرج���ات متفاوت���ة ،إزاء الوضع االقتصادي
خ�ل�ال الفترة القادمة ،حي���ال األزمة االقتصادية الت���ي تجمع التقديرات
والتوقعات على أنها ستنش���أ جراء انتش���ار وباء الكورونا في العالم وفي
أعقابه ،كما ُس���جل ارتفاع حاد أيضًا في نس���بة المواطنين اإلس���رائيليين
الذين يخش���ون ،بدرج���ات متفاوتة ،إصابتهم هم أنفس���هم أو أحد أبناء
عائالته���م بعدوى فيروس الكورونا ،إذ بلغت هذه النس���بة في آذار ،%76
مقابل  %34في شهر شباط السابق [طالع ص .]2
وهذا المؤشر هو اس���تطالع للرأي يجريه «مركز غوطمان لدراسات الرأي
العام والسياس���ات» (التابع لـ»المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية») بصورة

ش���هرية .وهذا االستطالع ،لشهر آذار األخير ،أجري في الفترة بين  24و26
آذار الماضي وشمل  611رجال وامرأة من المواطنين اليهود و 149رجال وامرأة
ُ
من المواطنين العرب ،يشكلون معًا عينة قطرية تمثل المواطنين البالغين
(في سن  18سنة وما فوق) في إسرائيل.
وبخصوص مس���تقبل الديمقراطية أظهرت نتائج االس���تطالع أيضًا أن
 %52من اإلس���رائيليين يعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إس���رائيل
أصب���ح اليوم «في وضع خطير جدًا» ،بينما عبر  %36منهم فقط عن قلقهم
و /أو تشاؤمهم حيال مستقبل األمن القومي اإلسرائيلي.
وتنس���جم هذه النتائج تمامًا مع الرأي السائد بين الجمهور اإلسرائيلي
عموم���ًا ( %52من الجمهور) بأن الديمقراطية اإلس���رائيلية «تمر اليوم في
أزمة خطيرة» ،حسبما بينت نتائج االستطالع.
وفي هذا المجال ،ظهر اختالف كبير وواضح بين اليهود والعرب مواطني
إسرائيل ،فبينما انقسمت آراء اليهود حول هذا الموضوع ،وبصورة الفتة،
تبعًا لالنتماء السياس���ي ـ الحزبي (اليمين ـ  ،%37الوس���ط ـ  %76واليسار

ـ 5ر ،)%84أظهرت النتائج اتفاقًا واس���عًا بين المواطنين العرب حول هذا
األم���ر ـ نحو الثلثين منهم ( )%65يعتقدون ب���أن النظام الديمقراطي في
إسرائيل «معرض لخطر جسيم» ،بينما قال  %19منهم إنهم «ال يعرفون»!
وعل���ى نحو معاكس ،ربم���ا ،أظهرت النتائ���ج ارتفاعًا طفيف���ًا (من %52
في ش���باط إلى  %54في آذار) في نس���بة اإلس���رائيليين المتفائلين بوضع
األمن القومي اإلس���رائيلي .وقد عزا معدو االستطالع هذا االرتفاع ،ولو أنه
طفيف ،إلى التراجع الحاد في مدى ّ
وحدة العمليات العسكرية على الحدود
اإلسرائيلية الجنوبية مع قطاع غزة.
وفي سياق الحديث عن الديمقراطية ومستقبل النظام الديمقراطي في
إسرائيل ،سئل المش���اركون في االستطالع :ثمة من يدعي بأن الوقت اآلن
غير مناس���ب لالحتجاج على أعمال وإجراءات السلطات الحكومية الرسمية،
حتى لو كان ثمة تخوف وقلق على مصير الديمقراطية اإلسرائيلية ،بينما
يقول آخ���رون إنه من المهم دائمًا وفي أي وق���ت ،وخصوصا اآلن في حالة
الطوارئ كما أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية ،أن يبقى الشعب بالمرصاد

ويمارس الرقابة العامة ،الجماهيرية ،على الس���لطات الحكومية لئال تسيء
هذه اس���تغالل األزمة وتتذرع بها للمس بالقي���م والحقوق الديمقراطية.
فمع أي الرأيين تتفق أكثر؟
على هذا الس���ؤال ،أجابت أغلبية ضئيلة ( )%52من الجمهور عامة بأنها
تتفق أكثر مع االدعاء القائل بأن الوقت اآلن غير مالئم لتنظيم نش���اطات
احتجاجية ضد السلطات .وقد اتفق مع هذا الرأي ،أيضًا %54 ،من الجمهور
اليهودي و %39من الجمهور العربي .وهذه النسبة األخيرة بين المواطنين
الع���رب ال تمث���ل أغلبية حقًا ،لكنها عل���ى أي حال أعلى من نس���بة الذين
يعتقدون (من بين المواطنين العرب) بأن���ه من الضروري البقاء بالمرصاد
حتى في وقت األزمات (.)%36
وظه���رت فجوة كبيرة جدًا ف���ي هذا الموضوع بي���ن الجمهور اليهودي
نفس���ه ،إذ بينت النتائ���ج أن  %80من مؤيدي اليس���ار يعتقدون بضرورة
االحتج���اج في وقت األزم���ات أيضًا ،مقابل  %52من مؤيدي الوس���ط ،و%21
من مؤيدي اليمين.

بقلم :أنطـوان شلحـت
يس���ود لدى البعض في إس���رائيل اعتقاد
بأن السقوط األخير لحزب العمل على خلفية
ني���ة ثلثي نوابه ( 2من  3ن���واب!) االنضمام
إل���ى حكومة بنيامي���ن نتنياهو الخامس���ة،
التي تجري هذه األي���ام مفاوضات لتأليفها
بين حزبي الليك���ود و»أزرق أبي���ض» ،بما قد
يعنيه ذلك من انهيار لـ»اليسار اإلسرائيلي»
التقلي���دي وتالش���يه ّ
ّ
كليًا ،ناج���م عن تبوء
ُ ّ
ّ
«مخلص دجال» على ش���كل عضو الكنيس���ت
عمي���ر بيرت���س زعامته ف���ي آخ���ر جولتين
انتخابيتين من الج���والت الثالث التي جرت
خالل العام األخير.
وال ُب ّد من اإلش���ارة في الوق���ت ذاته إلى أن
ج���زءًا من ه���ذا البعض ال يس���تنتج من ذلك
فقط أنه ال يجوز من اآلن فصاعدًا ارتكاب خطأ
ُ
كهذا ،والس���ير مرة أخ���رى وراء دجالين على
غ���رار بيرتس ،بل أيضًا يج���ب ،باإلضافة إلى
هذا ،العمل على إقامة حزب يساري حقيقي،
والكفاح م���ن دون هوادة من أج���ل المبادئ
الكوني���ة لليس���ار المتمثلة باألس���اس في
السالم والديمقراطية والعدالة االجتماعية.
ومث���ل هذا االس���تنتاج يأتي ،ف���ي أحيان
كثي���رة ،كتحصيل للخوض ف���ي ماهية هذا
«اليس���ار» ،مع مالحظة أن مث���ل هذا الخوض
يفضي إلى خالصة فحواها أنه يس���ار يعاني
م���ن أزمة هوي���ة ف���ي الجانبين السياس���ي
واالقتصادي -االجتماعي.
وكما قلنا مرات م���ن الصعب حصرها فهذا
ّ
اليس���ار يش���خص عن اليمين ،خالفًا لليسار
في العالم ،فق���ط بموجب موقفه من «عملية
الس�ل�ام» .وبالرغم من ذلك فإن���ه حتى فيما
ّ
ً
يتعلق بهذه العملية انقاد مثال وراء الرواية
التي صاغها رئيس الحكومة األس���بق إيهود
باراك ،وهو نفس���ه أحد «رموز» هذا اليس���ار،
وس���يطرت بكثافة ،على الس���جال السياسي
واإلعالمي ،عقب فش���ل قم���ة «كامب ديفيد»
ً
العام  .2000فضال عن ذلك ،فإن هذا «اليسار
الصهيوني» لم يعد يرفع راية حقيقية فيما
ّ
يتصل بالتخل���ي عن احت�ل�ال  .1967ورموزه
هم نفس���هم الذين بشروا أثناء أعوام أوسلو
بأن االحتالل انته���ى عمليًا ،وأن ما تبقى هو
بضعة أع���وام من المفاوض���ات فقط .وحتى
لدى عودة «اليسار الصهيوني» إلى الحديث
عن احتالل  1967فالغاي���ة القصوى الواقفة
خل���ف االلتفات إل���ى هذا الج���ذر تبقى ،في
العمق ،صرف االهتم���ام والنظر عما ينطوي
عليه هذا االحتالل كذل���ك من ثابت ومتغير
في السياسة االسرائيلية الرسمية المؤدلجة
بالصهيونية.
وربم���ا يتعين أن نعي���د التذكير بأنه ثمة
ف���ي إس���رائيل ق���راءات كثيرة تؤك���د أن ما
يعرف باس���م «اليس���ار الصهيوني» لم يعد
قائم���ًا .ووفق���ًا إلحداها فهو ل���م يعد قائمًا
عل���ى األقل من���ذ أن عبرت إس���رائيل ،العام
« ،2005انقالبًا سياس���يًا» ترتب ،ضمن أشياء
أخرى ،على خطة «فك االرتباط» عن قطاع غزة
التي طرحها رئيس الحكومة السابق أريئيل
ش���ارون ،واصطاد سياس���يًا من خاللها ليس
أطرافًا خارجية فحس���ب ،إنم���ا أيضًا اصطاد
أطراف���ًا إس���رائيلية ،ل���م يكن ح���زب العمل
الوحي���د بينها من خان���ة «أحزاب اليس���ار»
تحدي���دًا .وهناك من يرى أن هذا «اليس���ار»
اختف���ى من واجه���ة الحلبة السياس���ية في
إثر اذدنابه الكامل لخطة ش���ارون الس���الفة،
بموازاة هروبه من استحقاقات تحديد البحث
حول هويته .وقد أظهر استطالع للرأي العام
ُ
أج���ري فور االنته���اء من «ف���ك االرتباط» مع
القط���اع ،أنه حتى  50بالمئة من ناخبي حزب
ميرتس عبروا عن رغبتهم في استمرار وجود
حكومة ش���ارون .وقالت غالبية المنتس���بين
إلى ح���زب العم���ل إنها ترغب ب���أن يخوض
حزبه���ا االنتخابات العامة المقبلة في قائمة
يترأسها شارون.
وأخيرًا ولي���س آخرًا ينبغ���ي التذكير ،ربما
بقدر كبير من المفارقة الساخرة ،أن من بين
القالئل الذين ما زالوا يؤمنون بوجود «يس���ار
مؤثر» في إسرائيل رئيس الحكومة بنيامين
نتنياه���و ،فيما يؤك���د كثير م���ن المحللين
باالس���تناد إلى واقع الحال أنه عندما يتكلم
نتنياه���و عن إيمان���ه هذا يبدو كم���ا لو أنه
هزليًا ال أكث���ر ،أو ّ
ّ
يردد نكتة
يؤدي مقطع���ًا
سمجة.
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استطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» لشهر آذار :2020

خش��ية كبيرة جدًا بين اإلس��رائيليين من عدوى
كورونا وقلق عميق حيال المستقبل االقتصادي!
أعرب����ت نس����بة مرتفعة ج����دًا م����ن المواطنين
اإلسرائيليين (5ر )%73عن شعور بالقلق ،بدرجات
متفاوت����ة ،إزاء الوض����ع االقتصادي خ��ل�ال الفترة
القادمة ،حي����ال األزمة االقتصادي����ة التي تجمع
التقدي����رات والتوقعات على أنها ستنش����أ جراء
انتش����ار وباء الكورونا في العالم وفي أعقابه ،كما
ُس����جل ارتفاع حاد أيض����ًا في نس����بة المواطنين
اإلس����رائيليين الذين يخشون ،بدرجات متفاوتة،
إصابتهم هم أنفس����هم أو أحد أبن����اء عائالتهم
بعدوى فيروس الكورونا ،إذ بلغت هذه النسبة في
آذار  ،%76مقابل  %34في شهر شباط السابق.
ه����ذه المعطي����ات وغيره����ا ظهرت ف����ي نتائج
اس����تطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» لشهر آذار
األخير ،والتي نشرت في الثالثين منه.
وهذا المؤشر هو اس����تطالع للرأي يجريه «مركز
غوطم����ان لدراس����ات ال����رأي العام والسياس����ات»
(التابع لـ»المعه����د اإلس����رائيلي للديمقراطية»)
بصورة ش����هرية .وهذا االس����تطالع ،لش����هر آذار
األخي����ر ،أجري في الفترة بين  24و 26آذار الماضي
وشمل  611رجال وامرأة من المواطنين اليهود و149
رجال وامرأة من المواطنين العرب ،يش����كلون معًا
ُ
عينة قطرية تمثل المواطنين البالغين (في س����ن
 18سنة وما فوق) في إسرائيل.

العرب أقل خشية من العدوى
وأكثر قلقًا على الوضع االقتصادي
االرتفاع الحاد في معدالت الخش����ية من اإلصابة
بالعدوى ُس ّ
����جل بين المواطنين اليهود بش����كل
خاص ،إذ ارتفعت هذه النسبة من  %30في شهر
شباط إلى  %76في شهر آذار ،بينما ارتفعت بين
المواطنين العرب في إسرائيل من  %51في شهر
شباط إلى  %70في آذار.
وبين����ت نتائج االس����تطالع اختالف����ًا واضحًا في
الخش����ية من اإلصابة بعدى في����روس الكورونا ما
بي����ن الرجال والنس����اء ،إذ قالت  %81من النس����اء
اليهودي����ات (مقابل  %76من النس����اء العربيات)
إنهن يخش����ين إصابته����ن أو أحد أف����راد العائلة
بالعدوى ،مقابل  %72من الرجال اليهود و %66من
الرجال العرب.
لكن الخشية والقلق بين الجمهور اإلسرائيلي ال
يقتص����ران على احتمال اإلصابة بعدوى الفيروس
فقط ،وإنما يتعدان ذلك إلى الخشية والقلق حيال
الوضع االقتصادي في المستقبل المنظور ،أيضًا،
وخصوص����ا في ضوء األزمة االقتصادية التي تبدو
بوادره����ا واضحة تماما ف����ي العديد من المجاالت
والمؤش����رات ،ف����ي أعق����اب اإلج����راءات والقيود
الصارمة التي فرضتها الحكومة اإلسرائيلية على
القطاعات واألنشطة االقتصادية المختلفة ،والتي
أدت إلى إبطاء المعامالت والفعاليات االقتصادية
بصورة حادة جدًا ،حد الشلل التام في العديد من
الفروع والمجاالت االقتصادية المختلفة.
فقد أعربت نس����بة مرتفعة جدًا من المشاركين
في االس����تطالع ،تش����كل أغلبيتهم الساحقة ،عن
«قل����ق كبير» أو «قلق كبير ج����دًا» حيال أوضاعهم
االقتصادي����ة في المس����تقبل المنظور .ويش����مل
القل����ق جميع الفئ����ات والمجموعات الس����كانية،
م����ن دون اس����تثناء ،غي����ر أن نس����بة القلقين من
بي����ن المواطنين الع����رب ( )%79أعل����ى منها بين
المواطني����ن اليه����ود ( ،)%71بينما تقل النس����بة
كثيرًا بين اليهود الحريديم (.)%47
وأظه����رت نتائج االس����تطالع تناس����بًا واضحًا ما
بين الخش����ية م����ن اإلصابة بالع����دوى وبين القلق
على الوضع االقتصادي في المس����تقبل المنظور.
فقد قالت أغلبية س����احقة من المتخوفين جدًا من
اإلصاب����ة بعدوى فيروس الكورون����ا (5ر )%90إنها
قلقة أيضًا حيال الوضع االقتصادي في المستقبل
القري����ب ،مقابل أقل من الثلث ( )%31من الذين ال
يخش����ون اإلصابة بالعدوى قالوا إنهم قلقون على
مستقبلهم االقتصادي.

وباء الكورونا واألداء الحكومي في مواجهته
باإلضافة إلى ما يثيره وب����اء الكورونا وما يثيره
من مخاوف ومشاعر قلق بين الناس عمومًا ،تطرق
االس����تطالع ،بطبيعة الحال في ه����ذه األيام ،إلى
ما تقرره وتتخذه الحكومة والس����لطات الرس����مية
المختصة من إجراءات وتدابير ترمي إلى مواجهة
ه����ذا الوب����اء ،محاصرت����ه ومنع تفش����ي العدوى
بمقاييس مرعبة كما حصل في عدد من الدول في
العالم.
وف����ي ه����ذا الش����أن ،ي����رى  %53م����ن الجمهور
اإلس����رائيلي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة
لمنع انتش����ار العدوى الوبائية بي����ن الناس هي
خطوات «مناسبة» ،فيما رأى  %7أن هذه اإلجراءات
«صارم����ة جدًا ،مقاب����ل  %36قالوا إنه����ا إجراءات
«ليست بدرجة كافية من الصرامة».
ويعتق���د  %51من الذين ش���ملهم االس���تطالع
ب���أن معالجة أزمة الكورون���ا ينبغي أن تظل ضمن
مسؤولية وزارة الصحة وتحت سيطرتها ،بينما قال
 %35إن المسؤولية عن معالجة هذه األزمة ينبغي
أن تنتقل إلى وزارة الدفاع والجيش اإلسرائيلي.
أما بش���أن القيود والتقييدات المشددة نسبيًا
التي فرضتها الحكومة والس���لطات اإلسرائيلية
لمحاص���رة وب���اء الكورونا ومنع تفش���يه بصورة
واس���عة ج���دا ،فقد أعرب���ت غالبية س���احقة من
المش���اركين في االس���تطالع ( )%91ع���ن رضاها
بهذه اإلج���راءات واعتبرته���ا «مالئمة ومخففة
ج���دًا» ،بينم���ا اعتبرته���ا أقلية صغي���رة ()%6

«مشددة وصارمة جدًا».
بي����ن المواطني����ن العرب ،ت����رى األغلبية ()%85
أن اإلج����راءات والتقيي����دات الحكومي����ة في أزمة
الكورونا «مخففة» ،مقابل  %9منهم يعتقدون بأن
هذه اإلجراءات والتقييدات «مشددة جدًا».
في الس����ؤال عن تقييم أداء األذرع السلطوية /
الحكومية المركزية في أزم����ة الكورونا ،تبين من
النتائج أن المستش����فيات تحظى بدرجة التقدير
األعل����ى ( ،)%83تليها وس����ائل اإلعالم ( )%58ثم
وزارة المالية (.)%39
وتحظى المستشفيات بهذه النسبة المرتفعة
(األغلبي����ة الس����احقة) م����ن التقدير بي����ن مجمل
المواطني����ن ،م����ن اليهود والعرب ،غير أن نس����بة
التقدير بين المواطنين اليهود ( )%86أعلى منها
بكثير بي����ن المواطنين الع����رب ( .)%67وتحظى
وس����ائل اإلعالم بتقيي����م إيجابي بي����ن الجمهور
اليه����ودي من مختل����ف االنتماءات السياس����ية ـ
الحزبي����ة ( %51بين مؤي����دي اليمي����ن %66 ،بين
مؤيدي اليس����ار و %71بين مؤيدي الوسط) ،بينما
ال تحظ����ى وزارة المالي����ة بتقدي����ر إيجابي في أي
من المعس����كرات السياس����ية ـ الحزبية ( %45بين
مؤي����دي اليمين %32 ،بين مؤيدي اليس����ار و%18
بين مؤيدي الوسط).
وأظهرت النتائج تناس����بًا واضحًا بين مس����توى
القلق على المستقبل االقتصادي ودرجة التقدير
ألداء وزارة المالية .فكلما كانت درجة القلق أعلى،
كانت درجة التقدير أدنى.
وفي الس����ؤال ع����ن تقيي����م أداء الش����خصيات
الرس����مية المركزية ،تبين أن المدير العام لوزارة
الصحة ،موشي بارـ س����يمان طوف يحظى بدرجة
التقدير األعل����ى ( ،)%68يليه رئي����س الحكومة،
بنيامين نتنياهو ( )%58ثم وزير الصحة يعقوب
ليتسمان (.)%40
والالفت لالنتباه هنا ،بل المثير ،أن المدير العام
لوزارة الصحة ،بارـ س����يمان طوف ،هو الوحيد من
بين الش����خصيات الرسمية المركزية الذي يحظى
بتقدي����ر إيجابي بين المواطنين العرب (بنس����بة
.)%53
ولدى توزيع الجمهور اليهودي إلى معس����كرات
سياس����ية ـ حزبي����ة وديني����ة ،يتض����ح أن رئيس
الحكوم����ة ،نتنياه����و ،ووزير الصحة ،ليتس����مان،
يحظي����ان بتقدير إيجاب����ي بين أوس����اط اليمين
والمتدينين فقط.

الثقة بجهاز «الشاباك» والجهات الحكومية
تطرق استطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» في
آذار إل����ى أبعاد القرار الحكوم����ي بتخويل «جهاز
األمن العام» (الشاباك) صالحية استخدام تقنيات
الرص����د والمراقبة األمنية لتعقب وتحديد حاملي
فيروس الكورونا ،وهو ما اعتبرته أوساط إسرائيلية
واسعة جدا ،سياسية وقانونية وحقوقية ،تطورًا
خطيرًا جدًا بما فيه من تجاوز خطير لخطوط حمراء
تخص حقوق اإلنس����ان والمواطن ،وفي مقدمتها
هنا حق����ه ف����ي الخصوصية وفي ع����دم الخضوع
للمراقبة والرصد الدائمين ،دون توفر أية شبهات
جنائية بحقه.
ً
وتضمن االس����تطالع ،في هذا الس����ياق ،س����ؤاال
بالنص التالي« :هل تثق ،أم ال تثق ،بجهاز الشاباك
وبالجهات الحكومية التي تحصل على المعلومات
من الهوات����ف الخليوية الخاص����ة بالمواطنين أن
تس����تخدم هذه المعلومات لمنع تفشي العدوى
بالكورونا فقط ،وخالل األزمة الحالية فقط؟».
في اإلجاب����ة على هذا الس����ؤال ،قالـ����ت أغلبية
المواطني����ن اليه����ود ( )%63بأنها تث����ق بجهاز
«الش����اباك» وبالجه����ات الحكومي����ة ذات العالقة
(مقابل  %32قالوا إنهم ال يثقون) ،بينما قال %38
من العرب إنهم يثقون (مقابل  %45قالوا إنهم ال
يثقون) بجهاز «الش����اباك» وبالجهات الحكومية
بأن ال تس����تخدم هذه المعلومات إال في المعركة
ضد تفشي وباء الكورونا.
في توزيعة اآلراء بين المواطنين اليهود ،تبين
ّ
معس����كري
أن األغلبي����ة من بي����ن المنتمين إلى
اليمين والوس����ط السياس����يين ـ الحزبيين (%68
و %60عل����ى التوال����ي) تث����ق بجهاز «الش����اباك»
وبالجهات الحكومية ذات الش����أن ،بينما ال تقول
هذا سوى أقلية ( )%45من مؤيدي معسكر اليسار.
أخي����رًا ،تط����رق اس����تطالع «مؤش����ر الص����وت
اإلس����رائيلي» في آذار إلى المأزق السياسي الذي
تتخب����ط فيه إس����رائيل منذ فت����رة طويلة ،والذي
انعك����س بثالثة انتخاب����ات متتالية للكنيس����ت
اإلسرائيلي في غضون أقل من سنة واحدة ،دون أن
تفضي هذه االنتخابات ـ حتى اآلن ـ إلى تش����كيل
حكومة إس����رائيلية قادرة عل����ى الحياة .وفي هذا
الس����ياق ،تبين من نتائج االس����تطالع أن  %57من
الجمهور اإلس����رائيلي يؤيدون تشكيل «حكومة
وحدة قومية» أو «حكومة طوارئ قومية» بمشاركة
ّ
حزبي «الليكود» و»أزرق أبيض» (قبل تفككه) وعلى
أن يكون تناوب على رئاسة الحكومة بين رئيسي
هذي����ن الحزبين ،بنيامي����ن نتنياه����و وبنيامين
غانتس .في المقابل ،قال  %36إنهم يرغبون في
ً
أن يكون نتنياهو رئيس����ا للحكومة الجديدة ،أوال،
ثم يتنازل لغانتس ،بينما قال  %21إنهم يرغبون
في عكس ذلك ـ أن يكون غانتس رئيسًا للحكومة
ً
أوال ،ثم يتنازل لنتنياهو.
وبينما قال 5ر %13إنهم يؤيدون حكومة يمينية
برئاس����ة نتنياهو فقط ،ق����ال  %13إنهم يؤيدون
حكومة «وسط ـ يسار» برئاسة غانتس فقط.

									
موت بالـ"كورونا" في إسرائيل ،و"أعراض" صعبة على الجسم االقتصادي.

(أ.ف.ب)

أزمــة «كــورونــا»:

بنك إسرائيل يستعد لليوم التالي وخبراء
يرفضون «صرفًا زائدًا» لـ«تقليص عدد الموتى»!
*بنك إسرائيل يريد استئنافًا تدريجيًا للنشاط االقتصادي في النصف الثاني من نيسان الحالي *كل التقديرات
االقتصادية تتحدث عن انكماش اقتصادي كبير وزيادة في الدين العام *خبراء في وزارة المالية ومحللون
يعترضون على «صرف زائد» من أجل منع موت  7إلى  10آالف شخص بالفيروس في إسرائيل*
أقام محاف���ظ بنك إس���رائيل المركزي ،أمير ي���ارون ،في
األيام القليل���ة األخيرة ،طاقما لوضع خطة إلعادة النش���اط
االقتص���ادي تدريجي���ا ،بعد عي���د الفصح العب���ري ،أي في
النصف الثاني من نيس���ان الجاري .وتقول تقديرات وزارة
المالية ،حاليا ،إن االقتصاد اإلس���رائيلي سيشهد انكماشا
كبيرا هذا العام ،وسيرتفع الدين العام بنسبة كبيرة .وأمام
هذا ،صدرت أص���وات في أروقة المالية وأيضا على لس���ان
محللين في الصحافة االقتصادية ،تعترض على ما وصفوه
«الصرف الزائد» ،لمنع موت  7آالف إلى  10آالف ش���خص في
إسرائيل.
وبحسب تقديرات بنك إس���رائيل المركزي ،فإنه في حال
استمرت فترة توقف النشاط االقتصادي ،حتى نهاية شهر
نيسان ،فس���تكون كلفة ذلك حوالي  50مليار شيكل (سعر
صرف الدوالر حاليا بمعدل 6ر 3ش���يكل للدوالر) ،أي حوالي
5ر %3من الناتج المحلي اإلجمالي .وفي حال اس���تمر توقف
النش���اط االقتصادي ش���هرا آخر ،فإن الكلفة ستتضاعف،
لتصل إلى  90مليار ش���يكل ،وهذا يعادل حوالي 4ر %6من
الناتج المحلي اإلجمالي.
وتق���ول ذات التقدي���رات إن���ه إذا ت���م تش���ديد القيود
الحكومية ،فإن األضرار االقتصادية بحلول نهاية نيس���ان
س���تكون  69مليار ش���يكل ،حوالي 9ر %4من الناتج المحلي
اإلجمالي .وإذا اس���تمرت القي���ود الصارمة حتى نهاية أيار
المقب���ل ،فإن الكلفة االقتصادية س���تكون قرابة  127مليار
شيكل ،أي حوالي  %9من الناتج المحلي اإلجمالي.
ووضعت وزارة المالية تقديرات تدريجية ،لحجم خس���ائر
االقتصاد ،في ظروف توقف النش���اط االقتصاد اإلسرائيلي،
بما في ذل���ك تقدير تعمق العجز والدي���ون نتيجة لألزمة،
ودفع مخصصات البطالة لمئ���ات اآلالف ،الذين بغالبيتهم
ُ
الس���احقة فرضت عليهم إج���ازات ليس���ت مدفوعة األجر.
والتقديرات هي بحس���ب وقف النشاط االقتصادي لـ  5و8
و 12أسبوعا ،وحسب طبيعة اإلغالق :جزئي أو كامل.
في الس���يناريو األول ،الذي يصف الوض���ع الحالي ،والذي
تس���تمر فيه الخدمات األساس���ية في االقتصاد ،ويتواصل
العمل بنس���بة  %30تقريبا ،على أن تستمر الحال  5أسابيع
من���ذ بدئها ،في هذه الحالة سيخس���ر النات���ج المحلي %2
بالمجم���ل .ولكن العج���ز في الميزانية س���يقفز إلى 5ر،%6
وس���يرتفع حجم الدين العام إلى ما نس���بته  %68من حجم
النات���ج العام .وف���ي حالة اإلغ�ل�اق الكامل لعدة أس���ابيع،
س���يتراجع النم���و في العام الج���اري  2020بنس���بة 3ر،%6
وس���يقفز العجز إلى 3ر %9م���ن الناتج المحل���ي اإلجمالي
وسيقفز الدين إلى  %74تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي.
وم���ن حيث الحجم المالي ،فإن الخس���ائر تتراوح ما بين 70
مليار إلى  130مليار شيكل.
ف���ي ظل هذه التقديرات ،فإن الطواقم المهنية في وزارة
المالية ب���دأت تفحص مصادر تمويل العج���ز في الموازنة
العام���ة ،إضافة إلى تمويل ميزانيات الش���ركات والمصالح
االقتصادية .وحس���ب ما نش���ر في الصحافة االقتصادية،
فإن���ه ال مفر من ضمان ما وصفوه «مص���ادر مالية داخلية»،
وه���ذا يعني تقليص���ات في الصرف الع���ام ،بضمنها مثال
تقليص رواتب القطاع العام ،ورفع الضرائب على األجيرين،
وتقليص مخصصات اجتماعية ،بعد انتهاء األزمة الصحية.
وف���ي المقاب���ل ،ف���إن محافظ بن���ك إس���رائيل يارون
دعا في وقت س���ابق حكومت���ه لرصد ميزاني���ة  15مليار
ش���يكل ،لتوزيعها كمخصصات على الجمهور ،وبضمنها
مخصصات بطالة .وقد أقام في األيام األخيرة طاقما مهنيا
من خبراء ومسؤولي البنك ،لوضع خطة لكيفية استعادة
النش���اط االقتصادي تدريجيا ،فور انته���اء عيد الفصح
العبري في  15نيس���ان الجاري .وطلب ي���ارون من الطاقم
دراس���ة تجارب دول متطورة ،بدأت في استعادة النشاط
االقتصادي ،مثل هونغ كون���غ وتايوان وكوريا الجنوبية.
ففي هذه البلدان ،بعد بضعة أسابيع من اإلغالق الكامل،
بدأ فت���ح االقتصاد تدريجيا ،وهذا هو االتجاه الذي ينوي

يارون التأكيد عليه من اآلن فصاعدا.
وحسب يارون ،فإنه يجب فتح المطاعم والمحالت التجارية
وحتى مراكز التس���وق تدريجيا ،كما ه���ي الحال في الدول
اآلس���يوية ،لس���اعات محدودة ،مع الحفاظ على المس���افة،
وارت���داء األقنعة وزيادة تطبيق تعليمات الوقاية الصحية.
فبهذه الطريق���ة تبدأ محركات االقتصاد ،وبالذات محركات
النمو االقتصادي ،بالعمل تدريجيا ،من خالل توس���يع رقعة
االستهالك ،الذي هو حاليا استهالك أساسي ،وبذلك تعود
دورة اإلنت���اج تدريجيا ،ما يعني إع���ادة تدريجية للعاملين
إلى أماكن عملهم.
وفرضي���ة يارون ه���ي أنه لن يكون هن���اك لقاح لفيروس
كورونا حتى نهاي���ة العام الجاري ،عل���ى األقل ،ولذلك من
الضروري إيجاد حلول للعودة إلى النش���اط االقتصادي .ولذا
طل���ب يارون وضع خطط الس���تئناف النش���اط االقتصادي،
بس���يناريوهات متعددة ،في الفت���رة القريبة ،وحتى مطلع
العام المقبل ،بحسب وتيرة تدحرج األزمة الصحية.
ويرى المحاف���ظ أن عام  2020هو ع���ام الصرف الحكومي
الزائ���د وزي���ادة العج���ز ،وعام الرك���ود وحت���ى االنكماش
االقتص���ادي .بينما العام المقبل ،2021 ،هو عام اس���تعادة
النم���و ،وفي صلب هذه الفرضية أن تع���ود الدول األوروبية
والوالي���ات المتح���دة إلى نش���اطها االقتص���ادي ،فهاتان
المنطقتان تس���توردان حصة األس���د األكبر من الصادرات
اإلسرائيلية.
وجاءت خطوة يارون بإقامة الطاقم المهني أيضا بطلب من
كبار أصحاب الش���ركات وأماكن العمل الكبرى ،الذين حذروا
من أن اس���تمرار الوقف ش���به الكلي للنش���اط االقتصادي،
سيعني خسائر فادحة أكبر ،وتزايد حاالت إفالس لشركات
ضخمة ،م���ا يعني اس���تفحال البطالة ،بع���د انتهاء األزمة
الصحية.
وقال يارون ،ف���ي مؤتمر صحافي في األي���ام األخيرة «إن
الوقت الذي تنتهي فيه األزمة ،يعتمد أوال وقبل كل ش���يء
على ق���درة العالم عل���ى التغلب على الفي���روس ،ومع ذلك
فإن السياس���ة الصحيحة هي التي س���تملي وتيرة األزمة
وتحدد حجم ضعفها» .وبحس���ب ي���ارون« ،هدفنا النهائي
هو دعم االقتصاد والمجتمع لمس���اعدة المجتمع في اليوم
التال���ي .فبدون الصحة لن يكون هناك اقتصاد ،ولكن بدون
االقتصاد لن تكون هناك صحة».

«فليمت ناس أكثر ..ما الضرر؟»
بموازاة هذا ،اندلع جدل في الصحافة االقتصادية حول ما
أس���موه «جدوى الصرف الزائد ،لمنع زيادة عدد الموتى في
إسرائيل» ،وهذا سؤال نسبته ُصحف لمن أسمتهم «مصادر
ف���ي وزارة المالي���ة» ،ولك���ن أيضا جاء على لس���ان محللين،
وظهر األمر بعناوي���ن كبيرة في الصحف االقتصادية ،مثل
صحيفتي «ذي ماركر» و»كلكاليست».
ففي تقدي���رات وزارة الصحة ،بحس���ب نائ���ب مدير عام
ال���وزارة إيتم���ار غروطو ،فإن ع���دد القتلى في إس���رائيل،
مع انته���اء األزمة ،قد يتراوح ما بي���ن  10آالف إلى  20ألف
ش���خص .ومعظم الموتى هم من كبار السن الذين يعانون
من أمراض صعبة مزمنة .ونشير هنا إلى أنه يتم نثر الكثير
من السيناريوهات السوداوية ،مصدرها األساسي في أروقة
الحكم ،بينما بعد مرور ثالثة أس���ابيع عل���ى بدء اإلجراءات
الصارم���ة ،فإن ع���دد المصابي���ن التراكمي بل���غ عند مطلع
األسبوع (مساء األحد 5 ،نيسان) أقل من  9آالف مصاب ،بمن
فيهم المئات الذين تماثلوا للشفاء .كما تدل االحصائيات
التي تصدر مساء كل يوم على تراجع في نسبة ارتفاع عدد
المصابين يوميا .وتتراوح نس���بة الوفيات ،حتى إعداد هذا
التقرير ،بما بين  5إلى  6باأللف من إجمالي المصابين ،وهذا
أقل بعشرة أضعاف من نسبة الموت العالمية ،كما أن نسبة
من ت���م وصفهم بالحالة الصعبة هي ف���ي حدود 5ر %1من
إجمالي المصابين ،وليس���ت حال���ة كل هؤالء تعني موتهم
جراء المرض.

ورغم هذه اإلحصائيات ،التي من الممكن أن تكون مؤشرا
إيجابيا للحالة اإلس���رائيلية ،إال أن مصادر في وزارة المالية،
وأخرى من بين المحللي���ن ،تعترض على ما تصفه بالصرف
الزائ���د ،لمنع وفاة ما بين  7آالف إلى  10آالف ش���خص آخر.
ونقلت صحيفة «كلكاليس���ت» عن مصدر في وزارة المالية
قوله إن معدل الوفيات الس���نوي في إسرائيل في حدود 40
ألف ش���خص ،وعلى ضوء التقديرات الس���وداوية ،سيرتفع
ع���دد الموتى هذا العام إلى ما بي���ن  50ألفا وحتى  60ألف
ش���خص ،ما يعني زيادة المعدل السنوي بما بين  %25إلى
.%33
وق���ال نائب مدي���ر ع���ام وزارة الصحة ،ردا على س���ؤال،
إن���ه طالما هذه ه���ي التقديرات فلماذا تم وقف النش���اط
االقتصادي فأج���اب «أن إضافة هذا الع���دد من القتلى هو
حدث مؤلم أكبر من الحروب اإلسرائيلية».
ولك���ن ليس هك���ذا يفكر مس���ؤولون ف���ي وزارة المالية،
إذ نقلت صحيفة «كلكاليس���ت» عن أحده���م قوله إنه «في
تاريخ البشرية لم يتم حتى اآلن اتخاذ قرارات صعبة ،لمنع
احتمال زيادة صغيرة نس���بيا في الوفيات ،فهذا يمكن أن
يؤدي إلى تدمير االقتصاد تماما».
وتابع المصدر ذاته داعيا حكومته التخاذ تدابير سريعة
إلنقاذ االقتصاد ،وأن يتم اتخاذ «قرارات ش���جاعة» ،حس���ب
تعبيره ،وقال إن رئيس الحكومة يرس���ل جيشا إلى معركة،
مع معرفة مس���بقة أن الكثير من الجنود سيموتون .وحسب
«كلكاليس���ت» ،فإن م���ا يقوله «المصدر» ف���ي وزارة المالية
يقول���ه أيضا مس���ؤولون آخرون ف���ي ال���وزارة ،ولكن كلهم
يرفض���ون كش���ف هويتهم ،وكما يبدو بس���بب قس���وة ما
يقولون.
وتعترض المحللة االقتصادية ف���ي صحيفة «ذي ماركر»
ميراف أرلوزوروف على تقديرات وزارة الصحة الس���وداوية،
وتس���تند إل���ى مصادر له���ا ف���ي وزارة الصح���ة تقول إن
التقديرات بموت ما بين  7آالف شخص كحد أدنى ،و 20ألف
شخص كحد أقصى ،هي تقديرات مفرطة جدا ،وليس هناك
يقين من أنها ستتحقق.
ولك���ن أرلوزوروف تق���ول «حتى لو افترضنا أن متوس���ط
معدل الوفيات سيتجاوز  10آالف شخص ،فالحديث يجري
عن أش���خاص ومس���نين مرضى جدا .كما أن كلفة عالجهم
س���تلقي بثقلها على االقتص���اد» .وتضي���ف« :صحيح أن
كل ش���خص هو عالم بأكمله ،وكبار الس���ن هم عالم كامل
لعائالتهم ،وتقوم الديمقراطيات الليبرالية على قدس���ية
الحياة البش���رية لكل ش���خص ،مهما كان عم���ره ،وهذا أمر
جيد ،فمع ذلك ،من المس���تحيل اله���روب من الجدل حول
كلفة الحي���اة ،خاصة عندما يكون الس���عر البديل المعني
باهظ���ا للغاية ،مم���ا يؤدي إلى تعطي���ل االقتصاد بأكمله،
ويؤدي إلى خلق خطر فعلي النهيار دولة إس���رائيل ،خاصة
حينما يجري الحديث عن كلف���ة تتراوح بما بين  100مليار
إلى  140مليار ش���يكل ،وفقا للتنبؤات المحافظة» ،بحس���ب
تعبيرها.
وقالت أرلوزوروف« :هذه معضلة قاس���ية لكنها ضرورية.
في الممارس���ة العملية ،نناقش معضل���ة مماثلة كل يوم.
 140مليار ش���يكل هي خسارة اإلنتاج ،وتعني مئات أو آالف
األش���خاص الذين س���يفقدون مصدر رزقهم ،ويغرقون في
االكتئ���اب وينتحرون .وعش���رات اآلالف س���تضرر حياتهم
بشدة بسبب االنهيار االقتصادي .وهذا يعني زيادة كبيرة
في العنف المنزلي بسبب اإلغالق المستمر ونقص الموارد.
كما أنه س���تكون هناك زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن
ح���وادث الط���رق ،ألن الميزانيات المقررة لتحس���ين الطرق
الخطرة لن يتم تنفيذها بعد اآلن ،وارتفاع في عدد الوفيات
بسبب تلوث الهواء ،ألنه س���تتقلص االستثمارات لتطوير
النق���ل العام ،وس���ترتفع نس���بة الجريمة والموت بس���بب
العنف ،بس���بب تدهور الوضع االقتصادي ،وسيكون نقص
ف���ي ميزانيات برام���ج الرعاية ،وزيادة في إهمال الش���باب
المعرضين للخطر».
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تحليالت:
هناك شبه اعتقاد لدى كثير من المحللين بأنه حتى
في ح���ال إقامة حكوم���ة بنيامين نتنياهو الخامس���ة
بين حزب���ي الليك���ود و»أزرق أبيض» فإنه���ا لن تدوم
ً
وقت���ًا طويال ،وهناك من يش���كك ف���ي أن يأتي الوقت
الذي س���يتاح فيه لرئيس الحزب الثاني بيني غانتس
تولي رئاس���ة الحكومة ،بعد عام ونصف العام من اآلن.
وتق���ف في صلب خلفية هذا فرضي���ة خداع نتنياهو.
ولكن األزمات ستنشب حتى ولو كان في نية نتنياهو
تطبيق كامل االتفاق ،بعد أن يضمن لنفس���ه حصانة
في وج���ه المحاكمة ،حتى حينما ينه���ي فترة تناوبه
على رئاسة الحكومة.
وهذه األزمات ستنشب في عدة اتجاهات ،ولكن في
األساس س���تكون في الجانب السياسي ،وفي الجانب
القضائي .فنتنياهو يقود أحزاب اليمين االستيطاني،
بما فيه���ا أح���زاب المتدينين المتزمتي���ن .وحتى لو
أن كتل���ة أو أكثر بقيت خارج االئت�ل�اف المتبلور ،فإن
نتنياه���و س���يحافظ على مصال���ح تحالف���ه مع هذه
األحزاب.
ولدى اليمين االس���تيطاني هدفان أكبران :فرض ما
يسمى «السيادة اإلسرائيلية» على كامل المستوطنات
ومناط���ق أخرى في الضف���ة ،وهو م���ا ورد أيضا ضمن
«صفقة القرن» ،وتقوي���ض صالحيات المحكمة العليا،
واستمرار الس���عي إلحداث انقالب حاسم في تركيبة
القض���اة الـ  15في المحكمة العلي���ا ،لتكون غالبيتهم
الساحقة من ذات اليمين االستيطاني.
ُ
ويشار هنا إلى أن أحزاب اليمين االستيطاني تسارع
وتضغط لتطبيق «الس���يادة» على المستوطنات ،قبل
االنتخابات الرئاس���ية األميركية ،التي من المفروض،
حتى اآلن ،أن تجري في مطلع تش���رين الثاني المقبل.
فإذا حتى اندالع األزمة الصحية العالمية كان يبدو فوز
دونالد ترامب بوالية ثانية شبه مضمون ،فإن كل هذه
الحسابات قد تنقلب رأسا على عقب ،إذا توالت الكوارث
أكثر على الوالي���ات المتحدة ،وتبين أن من أس���بابها
فش���ل إدارة األزمةُ ،
ويلقى الفش���ل على عاتق ترامب
وفريق���ه .وهذا اليمين اإلس���رائيلي ليس واثقا من أن
منافس ترامب سيوافق على قرار إسرائيلي كهذا .كما
أنه يريد اس���تغالل انش���غال الدول الكبرى بكوارثها
ليمرر القرار ،من دون أن تلتفت أي جهة بالقدر الكافي
لما س���يكون ،وبالتالي عدم اتخاذ إجراءات افتراضية
ضد القرار اإلسرائيلي.
وهنا بالذات ،عل���ى الرغم من أن بيني غانتس وحزبه
انقلبا عل���ى كل التعهدات االنتخابي���ة ،بحجة األزمة
الصحية واالقتصادي���ة المتفاقمة ،وعلى الرغم من أن
غانت���س يعرف بموجب ما قال���ه لزمالئه في الحزب أن
هذه الخطوة س���تعني نهاية حياته السياسية ،فإنه
يبقى قائد الجيش األس���بق ،وهذا يجعله ينصت أكثر
من نتنياهو وتحالفه الحزبي إلى ما تقوله المؤسستان
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حت��ى ف��ي ح��ال إقام��ة حكوم��ة نتنياه��و الخامس��ة
ً
بي��ن الليك��ود و«أزرق أبي��ض» فلن تدوم وقت��ًا طويال!
العسكرية واالس���تخباراتية ،اللتان يبدو أنهما ليستا
معنيتين بخطوات وإجراءات تؤدي إلى تدهور األوضاع
األمني���ة ،ومثل هذا ال���رأي يظهر ف���ي كل واحدة من
محطات التصادم مع الساحة الفلسطينية وغيرها.
وله���ذا فإن مس���ألة الضم كانت نقط���ة خالفية في
المفاوض���ات بين الليكود و»مناعة إلس���رائيل» ،وحتى
إذا م���ا تم االتفاق على تأجي���ل هذا الملف ،إلى ما بعد
انته���اء األزمة الصحية المتفش���ية ،ليتس���نى إقامة
حكومة تعنى باألزمة الصحية واالقتصادية الناشئة،
واعتمادا على ما ذكر هنا ،فإن دحرجة األزمة لن تطول
كثيرًا حتى تعود لتطفو على السطح من جديد.
ونش���ير هنا إلى أنه في الكنيست س���تكون أغلبية
للضم ،حتى لو اعترض غانتس وحزبه على القرار ،ألنه
في القرارات اليمينية االس���تيطانية ،س���تكون كتلة
«إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان شبكة أمان،
إال إذا قرر ليبرمان في تلك الس���اعة اتخاذ موقف آخر.
علما أنه بموج���ب القانون ،فإن قرار الضم بحاجة لقرار
حكوم���ي ،وليس بحاج���ة لقرار كنيس���ت ،ولكن قراري
ضم الق���دس ومرتفعات الجوالن ج���رى عرضهما على
الكنيست أيضا ،وأقرا في الهيئة العامة باألغلبية.
وعلى صعي���د الجهاز القضائي ،ف���إن غانتس حتى
اآلن ضم���ن لحزب���ه وزارة الع���دل والوزير ه���و رئيس
لجنة التش���ريعات الحكومية ،ولكن���ه في ذات الوقت
سيكون في رأي األقلية ،في حال اعترض على مشاريع
قوانين عنصرية ،وأخرى داعمة لالحتالل واالستيطان.
والسؤال الذي سيكون مطروحا هو ألي درجة كل نواب
حزب «مناعة إلس���رائيل» س���يقبلون بانتحار سياسي
جماعي مع غانت���س ،خاصة وأن بعضهم جاء هو أيضا
من أجهزة أمنية وعس���كرية ،ويريد هؤالء الحفاظ على
شخصية سياسية واجتماعية لكل واحد منهم.
والجانب الثالث ،الذي ستس���لط علي���ه األضواء بعد
تش���كيل الحكومة ،والعودة إلى مس���ار عمل حكومي
وقضائي عادي ،هو محاكمة نتنياهو بقضايا الفس���اد
الث�ل�اث .وبع���ض المحللي���ن باتوا يطرح���ون إمكانية
إجه���اض المحاكمة ،على ض���وء تجربة األزمة الصحية
اإلنسانية القاسية .ولكن ال يمكن الحكم على مجريات
األمور المستقبلية ،استنادا للواقع الحالي ،ما يعني أن
فرضية سير طبيعي لمحاكمة نتنياهو ،وتكشف أمور
محرجة جدا للسياس���يين في «مناعة إلس���رائيل» ،أمر
وارد ،وحينها تكون األمور مفتوحة لكافة االتجاهات.

الكتل البرلمانية الجديدة
في هذه األثناء صادقت اللجنة المنظمة للكنيس���ت
مؤخ���رًا على تفكي���ك تحالف «أزرق أبيض» وس���محت
لحزبي «يوجد مستقبل» برئاسة عضو الكنيست يائير
لبيد و«تلم» برئاس���ة عضو الكنيس���ت موشيه يعلون
باالنش���قاق عن التحالف ،وسمحت ألعضاء كنيست من

غانتس إلى حكومة مع نتنياهوَ :مخرج ،أم محطة في أزمة متجددة؟									.

أحزاب التحالف بتغيي���ر والءاتهم قبل اتفاق حكومة
الوحدة الوش���يك الذي يجري العم���ل عليه في الحلبة
السياسية.
وصادقت اللجنة المنظمة من خالل السماح بتفكيك
«أزرق أبي���ض» على عدد م���ن الطلبات ه���ي :انفصال
«يوجد مس���تقبل» و»تلم» عن «أزرق أبيض» ،والس���ماح
لعضوي الكنيست من «تلم» تسفي هاوزر ويوعز هندل
باالنش���قاق عن هذا الحزب وتشكيل حزب خاص بهما
ُ
سيطلق عليه اس���م «ديرخ إيرتس» («السلوك الالئق»)
وسيعمل كحزب مستقل داخل «أزرق أبيض» ،والسماح
لعض���و الكنيس���ت غدير مري���ح بت���رك «أزرق أبيض»
واالنضمام إلى «يوجد مس���تقبل» ولعضو الكنيس���ت
بنينا تامانو -شاتا من «يوجد مستقبل» باالنضمام إلى
«أزرق أبيض».
وف���ي أعقاب هذه الخطوات س���يكون لـ «أزرق أبيض»

و«ديرخ إيرتس»  17عضو كنيست ،ولـ»يوجد مستقبل-
تلم»  16عضوًا .وحصل حزب «مناعة إلسرائيل» برئاسة
غانتس على موافقة باستخدام اسم «أزرق أبيض».
وقال���ت كتلة «يوجد مس���تقبل -تلم» إنها س���تخدم
اإلسرائيليين من المعارضة ،وس���تواصل كفاحها من
أجل حماية الديمقراطية .وأش���ارت إلى أنها ستساعد
الجمه���ور في تخطي أزمة في���روس كورونا ،وأكدت أن
ُ
األزمة ال تدار بش���كل جيد وأن االقتصاد ينهار وال يتم
تنفيذ قرارات.
وأضافت الكتلة في بيان صادر عنها« :سنكون صوتًا
واضح���ًا وعاليًا م���ن أجل ماليين اإلس���رائيليين الذين
يحب���ون هذا البلد ولكنهم يخش���ون على مس���تقبله.
ً
س���نراقب عن كثب عمل هذه الحكومة وننش���ئ بديال
حقيقي���ًا من أجل دولة إس���رائيل .س���نحارب المنحدر
الزلق ال���ذي تقودنا إليه حكومة فاس���دة تدوس على

(أ.ف.ب)

الديمقراطية».
وتأت���ي كل هذه التطورات بعد أن تم انتخاب رئيس
«أزرق أبي���ض» غانتس رئيس���ًا للكنيس���ت في خطوة
مفاجئ���ة ،ما فتح الطري���ق أمام الدخ���ول إلى ائتالف
حكومي م���ع نتنياهو وأدى إلى تف���كك تحالف «أزرق
أبيض» ،الذي ش���دد في حمالت���ه االنتخابية على مدار
ثالث جوالت في الع���ام األخير على عدم االنضمام إلى
حكومة برئاسة نتنياهو بسبب لوائح االتهام ضده في
قضايا فساد.
وفي إث���ر هذه الخطوة من جان���ب غانتس قدم حزبا
«يوجد مس���تقبل» و«تلم» برئاس���ة لبيد ويعلون طلبًا
رس���ميًا لالنفصال ع���ن «أزرق أبي���ض» .ورفض كالهما
بش���كل قاطع االنضمام إلى حكوم���ة وحدة مع الليكود
بقي���ادة نتنياه���و ،وانتق���دا بش���دة غانتس بس���بب
انشقاقه عن التحالف.

ّ
تحالف «أزرق أبيض» يفاجئ بسرعة تفككه وليبرمان كسر الرهانات مرة أخرى!
*«أزرق أبيض» أظهر تماسكًا كبيرًا بعد جولتي انتخابات  2019ومسألة تفككه كانت مطروحة كسيناريو ولكن ليس بهذه السرعة *غانتس يعترف أن هذه نهايته
السياسية *نتنياهو لربما تفاجأ من حجم انتصاره على المعسكر المعارض له *ليبرمان يكسر الرهانات ّ
للمرة الثالثة بتأثير حسابات البقاء على الساحة السياسية*
كتب برهوم جرايسي:
كش���فت إحدى قن���وات التلفزة اإلس���رائيلية في
األيام األخيرة عن رس���الة أرسلها بيني غانتس ،عبر
مجموع���ات التواصل االجتماع���ي ،لزمالئه في حزبه
«أزرق أبي���ض» ،ب���أن خي���اره االنضمام إل���ى حكومة
برئاس���ة بنيامي���ن نتنياه���و ق���د يعن���ي نهايته
السياس���ية ،ولكنه ادعى أن المصلحة العامة تطغى
على حساباته الش���خصية .إال أن غانتس الذي فكك
بيديه تحالفا قويا ،لم تشهده إسرائيل منذ سنوات،
أنهى بذلك ما من الممكن أن يميزه سياسيا ،ويضعه
على الخارطة البرلمانية .ف���ي المقابل ،فإن أفيغدور
ليبرمان كس���ر ّ
مرة أخرى ،كل التقديرات والرهانات،
حتى بات لغزا سياسيا ،ليس واضحا متى نهايته ،ال
ب���ل إن تفكك تحالف «أزرق أبيض» قد يعطيه دفعة
إضافية لوالية برلمانية أخرى مستقبال.
ويتبين شيئا فشيئا أن الجدل حول خطوة غانتس،
داخ���ل تحال���ف «أزرق أبي���ض» ،دار على م���دى أيام
ليس���ت قليلة ،حتى حس���م غانت���س خطوته ،بدعم
من شريكه غابي أش���كنازي ،وبمعارضة رئيس حزب
«يوجد مس���تقل» ،يائير لبيد ،ورئي���س حزب «تلم»
موش���يه يعلون .وتبعت هذه الخطوة شروخ إضافية
داخ���ل التحالف ،فح���زب «مناعة إلس���رائيل» ،الذي
يتزعمه غانتس ،احتفظ لنفس���ه باسم تحالف «أزرق
أبي���ض» .وهذا كما يب���دو لبناء التحال���ف من جديد
داخل ائتالف حكوم���ة بنيامين نتنياه���و المقبلة،
ألن حزب «تلم» ش���هد هو أيضا انش���قاق نائبين من
أصل خمسة ،وهما يوعز هندل وتسفي هاوزر ،وهما
من اليمين االس���تيطاني المتشدد ،وبقي يعلون مع
نائبي���ن آخرين في تحال���ف برلماني مع حزب «يوجد
مستقبل».
كذلك ش���هدنا م���ا هو أش���به بعملية اس���تبدال،
فقد انش���قت النائبة بنينا تمانو -ش���اتا عن «يوجد
مستقبل» وانضمت إلى غانتس ،فيما انشقت النائبة
العربية ابن���ة الطائفة الدرزية ،غدير مريح ،عن حزب
غانتس ،وانضمت إلى حزب «يوجد مستقبل» ،وبذلك
باتت كتلة «يوجد مستقبل -تلم» مع  16نائبا ،مقابل
 15ل���ـ»أزرق أبيض» بحلت���ه الجديدة ،التي تش���مل
النائبين المنشقين عن حزب «تلم».
وكان س���ؤال تفكك «أزرق أبيض» قد ظهر بعد كل
واحدة من جولتي االنتخابات في نيسان  2019وأيلول

 ،2019ولكن التحالف أظهر تماس���كا؛ وبموازاة ذلك،
في كل واحدة م���ن جوالت االنتخاب���ات الثالث ،كان
ُيظهر توجها أعمق نحو مواقف اليمين االستيطاني،
وبالذات ف���ي حمل���ة انتخاب���ات آذار الماضي ،التي
تخللها اإلعالن عما يس���مى «صفق���ة القرن» ،وتأييد
تحالف «أزرق أبيض» لها.
ورغم ذلك ،وحسب توقعات سابقة ،فقد كان واضحا
أن ه���ذا التحالف هو عبارة عن خليط سياس���ي ،في
بع���ض نواحيه هو خليط صدام���ي ،فالحزب األصغر
في هذا التحالف« ،تلم» وله  5نواب ،أسسه ويترأسه
وزير الدفاع األس���بق موشيه يعلون ،وهم جميعا من
قلب اليمين االستيطاني المتطرف .ويعلون من أبرز
المتمس���كين بما يسمى «أرض إس���رائيل الكاملة»،
ومع���ه الباح���ث اليميني يوع���ز هندل ،وس���كرتير
الحكومة األسبق تسفي هاوزر.
أما حزب «يوجد مس���تقبل» ،المنصاع لرئيسه لبيد،
فيطغى عليه الطاب���ع اليميني ،واليميني العنصري،
وكتل���ة هذا الحزب ش���اركت في الوالي���ة البرلمانية
العشرين ،في عشرات القوانين العنصرية والداعمة
ً
لالحتالل واالس���تيطان .فهذا الحزب مثال هو المبادر
الحتجاز أموال الضرائب الفلس���طينية ،رغم أنه كان
في المعارضة .ولكن فيه أيضا عدد قليل من النواب
المحسوبين على ما يسمى «اليسار الصهيوني».
والحزب الثالث« ،مناعة إلس���رائيل» ،الذي أسس���ه
غانتس ،هو أيضا يضم خليطا سياس���يا ،وقس���م من
نواب���ه من ذوي الرتب العالية باألجهزة العس���كرية
واألمنية واالس���تخباراتية ،وقس���م من نوابه ما تزال
هويتهم السياسية مجهولة.
وعلى أساس هذه التركيبة ،كان االستنتاج بأنهم
تحالف لن يصمد كثيرا .وهذا االس���تنتاج تبدد بعد
نيسان وأيلول  ،2019ولكنه أظهر شروخا بعد يومين
ال أكث���ر من ظهور النتائ���ج النهائية النتخابات آذار
الماض���ي ،حول الموق���ف من التفاوض م���ع القائمة
المش���تركة ،الت���ي زادت قوتها بمقعدي���ن ،وطلب
دعمه���ا لتكلي���ف غانتس لتش���كيل الحكومة ،ومن
ث���م الحديث ع���ن إمكانية دعم القائم���ة من الخارج
لحكومة أقلية .وقد برز في معارضة دعم المش���تركة
خارجيا للحكومة ثالثة نواب ،وهم الس���ابق ذكرهما
هاوزر وهندل ،ومعهما غابي أشكنازي ،وفي المقابل،
فإن النائبة أورلي ليف���ي المتحالفة مع حزبي العمل
وميرتس ،أعلنت تمردها ،وانش���قت ع���ن التحالف،

تح���ت غطاء رفضها لحكومة أقلي���ة مدعومة خارجيا
من «المش���تركة»؛ ورافضة التوصية بأي من االثنين
غانتس ونتنياهو ،ما يعني أن خيار حكومة أقلية قد
س���قط فورا ،في حين أن موقف المشتركة بالتوصية
بغانتس ،كتكتي���ك برلماني ،لم يك���ن يعني دعما
خارجيا لحكومة أقلية.
والس���ؤال ال���ذي م���ا زال مطروحا :ما ه���ي الدوافع
الخفية ،أكثر من العلني���ة ،التي دفعت غانتس إلى
هذه الخط���وة ،التي اعت���رف بأنها تعن���ي نهايته
السياسية؟
هو ّ
يدعي أن األزمة االقتصادية الناش���ئة ،بس���بب
تفش���ي وباء الكورون���ا ،ورفضه التوج���ه النتخابات
رابع���ة ،دفعاه للقيام بخطوة كه���ذه ،من أجل انقاذ
الحكم.
ولكن هن���اك فرضيات أخ���رى ،جعل���ت الجنرالين
غانتس وأش���كنازي يضحي���ان بتحالف ق���وي أمام
الليكود ،ومن بين هذه الفرضيات:
* تدخل أميركي ضاغط على غانتس ،للس���عي إلى
تشكيل حكومة ،وتجنيب إسرائيل انتخابات رابعة،
ّ
ستعمق أكثر أزمتها االقتصادية.
* أن يكون غانتس وأش���كنازي قد تلقيا توجهات
خفي���ة من قيادة الجيش ،وحت���ى المخابرات ،للعمل
عل���ى إقام���ة حكومة ،بس���بب تحديات ماثل���ة أمام
إس���رائيل ،استنادا لتقارير س���رية تعدها األجهزة
باستمرار ،وبضمنها مس���تقبل إسرائيل االقتصادي
واالجتماعي جراء األزمة المتفاقمة.
وأي���ا تكن الدواف���ع ،فإن المنتص���ر األوحد في كل
هذا ،هو ش���خص بنيامين نتنياه���و ،ولكن قد يكون
انتصاره جاء أكبر مما توقعه هو ،إذ أن نتنياهو كان
يس���عى إلى إحداث ش���روخ في الكتل المعارضة له،
ولكن ليس بهذا القدر في تحالف «أزرق أبيض».
مقابل هذا ،فإن أمام حزب «يوجد مستقبل» أساسا،
الفرصة اآلن ،ليتمركز أكثر في الس���احة السياسية،
وأن يعد نفس���ه ليحتل مكان تحالف «أزرق أبيض»،
وهذا على ضوء أن غانتس يوصف كمن خان مواقفه
وجمهور منتخبيه .وكذلك يوصف حزب العمل ،الذي
رئيس���ه عمير بيرتس وشريكه إيتسيك شمولي في
طريقهما لحكومة نتنياه���و ،ما يعني بداية الحلقة
األخيرة لحزب العمل ليتالشى كليا عن الساحة ،وهذا
ما يجعل «يوجد مس���تقبل» أم���ام قاعدة جماهيرية
أوسع من ذي قبل.

ما يعن���ي أن «يوجد مس���تقبل» بات ه���و العنوان
لجمه���ور مصوتي «الوس���ط» ،أو ما يس���مى «اليمين
المعتدل .وفي هذا الس���ياق ،نش���ير إل���ى أن حزب
ّ
«تلم» بزعامة يعلون ،من المستبعد أن يكون قد جند
جمه���ور مصوتين ،نظرا لكون ش���خصياته من عمق
اليمين االستيطاني المتشدد.
القضي���ة التي تبق���ى ماثل���ة أمام ح���زب «يوجد
مس���تقبل» ،هي أنه رغم وجوده منذ  7س���نوات على
الس���احة البرلماني���ة ،إال أنه ما زال بعي���دا عن حزب
المؤسس���ات ،بل هو ح���زب يائير لبي���د ،وحوله عدد
من الش���خصيات داعمة ومنصاعة له؛ وهذا سيشكل
عائقا أمام تمدده أكثر في الش���ارع ،خاصة وأنه اآلن
بإمكان���ه أن يتحرك وس���ط أكثر من ملي���ون ناخب،
في أي انتخابات برلماني���ة مقبلة ،في حال بقي عند
موقفه الرافض لالنضمام لحكومة نتنياهو الخامسة.

ليبرمان يكسر الرهانات
في كل واحدة من جوالت االنتخابات الثالث األخيرة،
كانت تتجه األنظار إلى ش���خص أفيغ���دور ليبرمان،
كالحلقة السياس���ية األضعف في الكتل المعارضة
الس���تمرار ُحك���م بنيامين نتنياهو ،بس���بب مواقفه
السياسية والعنصرية المتطرفة ،إال أن ليبرمان كسر
الرهان ّ
المرة تلو األخرى ،حتى األيام األخيرة.
فعل����ى الرغم م����ن أن ليبرم����ان دعا بعد ان����دالع أزمة
الكورونا ،لتشكيل حكومة وحدة تضم الليكود وتحالف
«أزرق أبيض» ،دون س����واهما ،لتخط����ي األزمة ،وبعدها
تفت����ح األوراق من جدي����د ،إال أنه لم يطل����ب االنضمام
للحكومة بشراكة غانتس .فصحيح أن القاعدة االئتالفية
باتت كبيرة ،وليس����ت بحاجة إلى ليبرم����ان ،خاصة وأن
الليكود سيرفض انضمامه إلى حكومته في هذا الواقع
المستجد ،إال أن ليبرمان أبرز ثباتا في موقفه.
وليبرم���ان كس���ر ف���ي العقدين األخيري���ن قاعدة
أحزاب الرجل الواحد ،إذ لم تصمد مثل هذه األحزاب
ألكث���ر من والية برلماني���ة أو اثنتين ،ففي العقدين
األخيري���ن وحدهما ،ظهرت  7إلى  8أحزاب ،واختفت
كليا عن الخارطة بالس���رعة التي ظه���رت بها ،بينما
ليبرم���ان حافظ عل���ى تمثيل���ه في ثمان���ي جوالت
انتخابية ،بضمنها الثالث األخيرة المتالحقة .وحتى
في انتخابات آذار الماضي ،حق���ق ليبرمان أكثر مما
توقعت له اس���تطالعات الرأي ،إذ خسر مقعدا واحدا،
بينما استطالعات الرأي توقعت خسائر أكثر.

وبقي ليبرمان في معادلة نتائج االنتخابات األخيرة،
بيضة القبان ،التي يمكنها أن تحسم لصالح استمرار
ُحكم نتنياهو ،إال أن ليبرمان تش����دد بموقفه ،وخالفا
النتخابات أيلول ،دعم تكليف بيني غانتس ،لتشكيل
الحكومة ،ول����م يرفض علنا تش����كيل حكومة ضيقة
مدعومة من الخارج بالقائمة المشتركة ،التي ترفض
بعض مركباتها دعم حكومة يشارك فيها ليبرمان.
وكما ذكرن���ا من قبل ،فإن موق���ف ليبرمان المعلن
ال يعني اس���تقامة زائدة لديه ب���ل لمعرفته أنه لم
تع���د لديه فرصة للبقاء في نهر السياس���ة الهائج،
سوى هذا «اللوح» المسمى علمانية ،وبقصد جمهور
اليمين العلماني ،المتشدد سياسيا وفي علمانيته؛
إذ أن القاع���دة األكب���ر الت���ي كانت تدع���م ليبرمان:
المهاج���رون من دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق
في العقود الثالثة ،ابتع���دت عنه ،ولم يعد ليبرمان
عنوانها .فهي على الرغم من محافظتها على بيئتها
االجتماعي���ة ،وع���دم انصهارها كليا ف���ي المجتمع
اإلس���رائيلي ،إال أنها تش���تتت سياس���يا ،وهذا ألن
ليبرم���ان كان ينقلب على كل ش���عاراته العلمانية،
الت���ي كان يطرحه���ا ف���ي كل واحدة م���ن الجوالت
االنتخابية ،فور دخوله إلى الحكومة.
كما أن في حس���ابات ليبرمان ف���ي العام األخير أنه
حتى لو تن���ازل وانضم إلى حكومة ضيقة برئاس���ة
نتنياه���و فإنها لن تدوم طويال ،ليس بس���بب لوائح
اته���ام نتنياه���و فقط ،إنم���ا أيضًا ألن���ه يعرف أن
الصدام مع المتديني���ن داخل الحكومة آت ال محالة،
وأي تن���ازل عن طلباته س���يؤدي إلى تكبده خس���ارة
فادحه في االنتخاب���ات التالية ،حتى إلى درجة عدم
عبوره نسبة الحسم.
ليبرم���ان اآلن س���يجلس م���ع نواب كتلته الس���تة
اآلخري���ن عل���ى مقاع���د المعارضة ،ولك���ن في ذات
الوقت س���يكون ش���بكة داعمة للسياسات اليمينية
المتطرفة ،بما فيها قوانين عنصرية واس���تيطانية،
في حال تش���كلت الحكوم���ة وبدأ الكنيس���ت والية
برلمانية عادية.
وفي ظل تفاقم أزمة كورونا ،من الصعب رؤية كيف
ستتدحرج األمور في مختلف االتجاهات ،وبعد زوال
األزمة فقط س���نعرف أكثر وجهة ليبرمان ،الذي قد
يكون هو أيضا مس���تفيدا من تف���كك تحالف «أزرق
أبي���ض» ،في حال جرت انتخابات ف���ي غضون عام أو
عامين من اآلن.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
أزمـة الـبـطـالـة الـطـارئـة
ستكلف  15مليار شيكل
يستدل من تقارير مؤسسة الضمان االجتماعي الحكومية-
مؤسس���ة التأمي���ن الوطن���ي -أن الص���رف اإلجمال���ي عل���ى
مخصصات البطالة الطارئة ،لفترة ش���هرين ونصف الش���هر،
بمعنى بدءا من منتصف آذار وحتى نهاية أيار ،س���تصل إلى
 15مليار ش���يكل ،وهذا أكثر بحوال���ي  8أضعاف من الصرف
الش���هري على مخصصات البطالة وضم���ان الدخل ،واألخيرة
تدفع للعاطلين عن العمل المزمنين.
وتأتي هذه التقديرات ،عل���ى خلفية وصول عدد العاطلين
ع���ن العم���ل ،وغالبيتهم الس���احقة من الذي���ن فرضت عليه
إجازات ليس���ت مدفوعة األجر ،إلى 1ر 1مليون شخص ،وهؤالء
يش���كلون نس���بة تقارب  %26من عدد المنخرطين في س���وق
العمل.
وكانت نس���بة البطالة م���ع نهاية الع���ام الماضي  2019قد
هبط���ت إلى 8ر ،%3ف���ي الش���ريحة العمرية م���ن  15إلى 64
عام���ا ،في حين أن نس���بة البطالة لدى الش���ريحة العمرية 25
إل���ى  64عاما ،كانت 4ر ،%3وتعد من أدنى نس���ب البطالة في
العال���م .ولهذا فإن البطالة الحاصلة في إس���رائيل هي بطالة
طارئ���ة ،وف���ي تقدي���رات بنك إس���رائيل المرك���زي ،أنه بعد
انتهاء أزمة تفش���ي الوباء ،وعودة الحي���اة االقتصادية ،فإن
البطالة الحقيقية س���تصل حتى نهاية العام الجاري إلى ،%7
وتنخفض إلى  %5في بحر العام المقبل  .2021وفي خلفية هذا
التقدير ،إفالس قس���م من المصالح االقتصادية ،من مشاغل
صغيرة وغيرها ،التي تضررت كليا من األزمة االقتصادية إلى
درجة اإلفالس .وس���يمر وقت حتى تظهر استثمارات جديدة
الستيعاب عاملين جدد.
وفي تقديرات مؤسس���ة التأمين ،فإن ه���ذا الصرف الزائد
على مخصصات البطالة من جهة ،والتراجع الحاد في مداخيل
المؤسسة بس���بب توقف األعمال وتراجع مداخيل األفراد من
جهة أخرى ،س���يضع المؤسس���ة أمام عجز مال���ي يتراوح بما
بين  34مليار ش���يكل إلى  52مليار شيكل (معدل سعر صرف
الدوالر 6ر 3ش���يكل حاليا) .وفي حين تطلب المؤسس���ة خطة
عم���ل لتقليص العجز ،بضرب المخصص���ات االجتماعية ،بعد
انتهاء األزمة ،فإن للمؤسس���ة دينا تراكمي���ا على حكومتها
بلغ  250مليار ش���يكل ،والحكومة تماطل في تس���ديدها ،إال
أنها أعلنت أنه ضم���ن الخطة االقتصادية التي أعدتها وزارة
المالية ،بمقدار  80مليار شيكل ،سيكون هناك تحويل مالي
لمؤسسة التأمين ،لتسديد نفقات المخصصات.
وعل���ى الرغم من هذا ،فإن المؤسس���ة تدع���ي أن تحويالت
الحكومة لها لن تغطي العجز الذي س���يكون ناجما عن تراجع
مداخيل المؤسس���ة م���ن الجمهور والش���ركات ،ولهذا فإنها
تطالب باتخاذ إجراءات س���تطال الشرائح الفقيرة والضعيفة،
وم���ن بين ما تطلبه المؤسس���ة تجميد ق���رار رفع مخصصات
ذوي االحتياج���ات الخاص���ة ،الذي جاء على ث�ل�اث مراحل ،تم
تنفي���ذ المرحلة األولى منها ،ف���ي حين من المفترض تطبيق
المرحلتي���ن األخريين في األش���هر المقبلة ،وله���ذا تطالب
المؤسس���ة بتجميد القرار ،الذي تم اتخاذه بعد نضال طويل
خاض���ه ذوو االحتياج���ات الخاص���ة ،مدعومين م���ن الجمهور
الواسع .كما تطالب المؤسسة بتجميد مخصصات الشيخوخة،
بمعنى ع���دم رفعها في الفترة المقبلة ،وال في العام المقبل،
رغم أنها مخصصات ش���حيحة ،بالنس���بة لم���ن ليس لديهم
روات���ب تقاعدية ،وتبلغ نس���بتهم حوال���ي  %30من اجمالي
المس���نين .إضافة إلى هذا ،تطالب المؤسس���ة أيضا بتجميد
وعدم رفع مخصصات األوالد ،ال بل وتقليصها في حال أمكن.
وف���ي المقاب���ل ،أعلن رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو
عن صرف مخصصات زائدة في ش���هر نيس���ان الجاري لسائر
الجمه���ور ،بمناس���بة عيد الفص���ح العبري ،إذ س���يتم صرف
 500ش���يكل لكل ولد في العائلة ،وحتى  4أوالد دون س���ن 18
عاما ،وصرف  500ش���يكل إضافي لمرة واحدة لكل من يتلقى
مخصصات شيخوخة.

 1168مليار شيكل قيمة
إيداعات الجمهور في البنوك
تبين من تقرير في بنك إسرائيل المركزي ،صدر في األيام
األخي���رة ،أن���ه ال توجد مش���كلة مالية لدى البن���وك لتقديم
اعتم���ادات مالي���ة ،للقطاع االقتص���ادي والجمه���ور ،مقابل
ٌ
ضمانات مالية تقدمها الحكومة ،وكل بحسب حجم مصلحته
وقدرت���ه على التس���ديد المس���تقبلي ،إذ أن حج���م إيداعات
الجمه���ور (توفيرات) في البنوك الخم���س الكبرى ،يبلغ حاليا
 1168مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل  324ملي���ار دوالر .وهذا ال
يش���مل إيداع���ات الجمهور في بن���وك صغيرة أخ���رى ،وفي
شركات التأمين الخاصة.
والغالبية الس����احقة من هذه اإليداعات ل����دى بنك ليئومي-
حوالي  374مليار شيكل ،يليه بنك هبوعليم -قرابة  362مليار
ش����يكل ،ثم بنك مزراحي 211 -مليار ش����يكل ،وتقفز اإليداعات
بقليل عن  200مليار شيكل لدى بنك ديسكونت ،أما لدى البنك
الخامس هبينليئومي ،فإن حجم اإليداعات  120مليار شيكل.
وأعلنت الحكومة عن تقديم ضمانات مالية لقروض تقدمها
البن���وك للمصالح والش���ركات االقتصادي���ة ،وأيضا للجمهور
بنحو  90مليار ش���يكل ،إال أنه حسب تقارير أخرى ،فإن البنوك
ال تس���ارع في إقرار طلب���ات القروض ،إلى جان���ب أنها رفعت
الفوائ���د على القروض ،وبنس���بة عالية ،باعتب���ار أنها فوائد
احتياطي���ة ،لتقليل ضرر مس���تقبلي ناجم عن ع���دم القدرة
على التس���ديد ،فالضمانات الحكومي���ة في هذه الحالة تأتي
في وقت متأخر ،وبعد اس���تنفاد كل اإلجراءات لجباية الديون
المستعصية.
إلى ذلك ،تشير التقارير إلى أن االنهيار الحاد في البورصة
اإلسرائيلية انعكس سلبا ،وبقدر كبير ،على توفيرات الجمهور
التي هي بغالبيتها مرتبطة بالبورصة ،وبضمن هذا توفيرات
التقاعد ،وأيضا صناديق توفير لقسم واسع من العاملين في
القطاع العام والشركات الكبرى وتسمى «صناديق استكمال»،
التي كلها تستثمر في البورصة.
وهذه خس���ائر فادحة س���يتكبدها أساس���ا م���ن حان وقت
تقاعده ،أو انتهاء فترة التوفير ،ولذا فإن الجمهور ال يس���ارع
للحص���ول على ه���ذه التوفي���رات ،ب���ل يبقيها ف���ي البنوك
وصناديق التوفير ،إلى حين تس���ديد جزء من الخس���ائر ،على
ً
أمل عودة البورصة إلى مسار االرتفاع مستقبال.

إعـــداد :برهوم جرايسي

تراجع مبيعات قطاع األغذية في إسرائيل
بنسبة  %25وشركات كبرى تتوقع استمرار أزمتها أكثر
*االرتفاع الحاد في تخزين المواد الغذائية األساسية ومواد التنظيف والتعقيم لم يسد الفجوة في التراجع الحاد في باقي نواحي
قطاع التغذية ،مثل المطاعم والمقاهي على أنواعها التي تشهد انهيارا تاما *شركات كبرى للمشروبات واألغذية غير االستهالكية
األساسية وشبكات المطاعم تتخوف من تغيير نمط االستهالك المألوف أيضا بعد انتهاء أزمة الكورونا
تق���ول سلس���لة تقارير اقتصادي���ة إن أح���د جوانب األزمة
االقتصادي���ة في إس���رائيل هو التراجع الحاد في اس���تهالك
الجمهور ،ال���ذي برز في قطاع األغذية األساس���ية ،إلى جانب
مواد التنظي���ف والمعقمات؛ في حين ش���هدت باقي جوانب
قط���اع األغذي���ة ،مثل المنتوجات غير األساس���ية ،وش���بكات
المطاع���م والمقاهي عل���ى أنواعها ،تراجعا ح���ادا ،إلى درجة
االنهي���ار التام ،كما ه���ي حال المطاع���م والمقاهي ،المغلقة
تماما بفعل تعليمات اإلغالق العام ،والحد من حركة الجمهور.
وحس���ب تلك التقارير ،فقد أنفق المواطنون في إس���رائيل
على مدى األس���ابيع الثالثة الماضية ،أكثر بمليار ش���يكل من
المعدل في ثالثة أس���ابيع ،في استهالك الطعام والمشروبات
في محالت الس���وبر ماركت ،مما قد يخلق انطباعا بأن ش���بكات
التس���وق الغذائية والبيتية الكبرى ،لم تطالها األزمة ،إال أنه
على الرغم من هذا الحجم ال���ذي قد يبدو كبيرا للصرف ،إال أن
القطاع الغذائي ككل ،بما يش���مل محالت التس���وق والمطاعم
والمقاهي على كافة مستوياتها ،كان الصرف فيه أقل بنسبة
 %25م���ن معدل الصرف في ثالثة أس���ابيع عادية في القطاع
الغذائي ،ألن الصرف كان على المواد االستهالكية األساسية.
فالصرف في قطاع المطاعم والمقاهي على مختلف أنواعها
ومس���توياتها ،يصل س���نويا إلى  37مليار شيكل ،وبعد ضم
محالت وش���بكات التس���وق الغذائية والبيتية ،ف���إن اجمالي
الصرف يصل إلى  120مليار شيكل سنويا ،وهو ما يعادل حاليا
 33مليار دوالر.
ويق���ول إيال ميل���س ،الرئي���س التنفيذي لش���ركة األلبان
واألجبان األكب���ر «تنوفا» ،التي مبيعاته���ا تصل إلى  %25من
س���وق المواد الغذائية األساسية ،إن قطاع الفنادق والمطاعم
والمقاه���ي وما ش���ابه ،واجه في األس���ابيع الثالث���ة األخيرة
ّ
سيعمق أزمة
«انهيارا تاما ،وال يوجد تعبير آخر لحالته» ،وهذا
هذا القطاع في المستقبل ،حتى بعد انتهاء األزمة القائمة.
وحس���ب ميلس ،فإنه حتى ش���ركته تراجعت مبيعاتها في
ش���هر آذار الماضي بما بين  %35إلى  ،%40وحس���ب توقعات
ش���ركته ،فإن نس���بة تراج���ع المبيعات في ش���هر نيس���ان
الجاري قد تص���ل إلى  .%50وهذا كما يب���دو متعلق بالصرف
على المنتوجات غير األساس���ية التي تنتجها الش���ركة ،مثل
منتوجات األلبان المصنعة ،وغالية الثمن.
وفي حس���ابات ميلس ،فإن الصرف على عيد الفصح العبري،
س���يكون هذا العام أقل من المعدل القائم في كل عام ،أيضا
في قطاع الغذاء األساس���ي ،ومقابل هذا التراجع ،فإن ش���ركة
«تنوفا» كباقي الش���ركات التي سمحت لها الحكومة بمواصلة
عملها ،ارتفعت كلفة اإلنتاج لديها ،بس���بب أنظمة الس�ل�امة
الصحية المفروضة ،مثل شراء الكمامات ومواد التعقيم ،ونقل
العاملين إلى أماكن العمل ،بس���بب تراج���ع حركة المواصالت
العام���ة ،وزيادة عدد س���يارات نق���ل العاملين ،ك���ي ال يكون
اكتظاظ فيها ،وغيرها من المصروفات الطارئة.
وبحس���ب تقري���ر صحيفة «ذي مارك���ر» ،فإن الض���رر األكبر
تلقته ش���ركات المش���روبات العادية ،والمشروبات الكحولية،
التي انخفضت مبيعاتها حتى في محالت التس���وق الغذائية،
ناهيك عن وقف االستهالك في شبكات المطاعم والفنادق.
وهذه الحال انعكس���ت على واقع كبرى شركات المشروبات،

												
العيش مع "كورونا" :مشهد من مدينة بني براك.

وأولها «الش���ركة المركزية للمشروبات» ،التي ّ
تسوق مشروبات
كوكاك���وال في إس���رائيل ،فق���د أخرجت الكثير م���ن العاملين
لديها ،إلى عطلة ليس���ت مدفوعة األج���ر ،بمعنى أنهم تحولوا
إل���ى عاطلين مؤقتين ع���ن العمل ،ليتلق���وا مخصصات بطالة،
ولكنهم لن يفقدوا بعد أماكن عملهم ،إلى حين انتهاء األزمة.
كما أن ش���ركة المش���روبات الثانية من حيث حجمها ،شركة
«طيمبو» والتي تسيطر على  %30من سوق المشروبات ،أخرجت
قس���ما كبيرا من العاملي���ن ،ووكالء التس���ويق والمبيعات إلى
عطلة ليست مدفوعة األجر ،في حين أن قسما آخر من العاملين،
تم تقصير أسبوع عمله.
وتتخوف ش���ركات المش���روبات على وج���ه التحديد ،من أن
انعكاسات األزمة س���تطالها إلى أمد أكثر من أمد انتهاء أزمة
انتشار فيروس كورونا ،وبضمن هذه التخوفات ،أن تؤدي حالة
اإلغ�ل�اق ،والمكوث ف���ي البيوت ،إلى تغيير نمط االس���تهالك
الذي كان قائما ،حتى ان���دالع األزمة ،وأن تصبح لدى الجمهور
قناع���ات أخرى ،من بينها تخفيف االس���تهالك مس���تقبال في
قطاع األغذية التي ال تبدو استهالكية أساسيا .كما أن التخوف
م���ن اندالع جديد لألزمة ،مثال في فصل الش���تاء المقبل ،يدفع
قطاعا واس���عا من الجمهور إلى أن يقتصد في مصروفاته ،كي
يكون في حالة قدرة عل���ى المواجهة أكبر حينها .يضاف إلى
هذا ،في تقديرات شركات األغذية الكبرى ،أن القدرة الشرائية
لدى الجمهور س���تتراجع بشكل ملموس ،ألنه عند الذين باتوا

في عداد العاطلين عن العمل ،وفي غالبيتهم الساحقة فرضت
علي���ه عطلة ليس���ت مدفوعة األجر ،وس���يتقاضون مخصصات
تتراوح ما بين  %40إلى  %70من رواتبهم ،وعند ذوي المداخيل
العالي���ة ،فإن الضرر يكون أضخم .وه���ذا التراجع في مداخيل
العائل���ة ،س���ينعكس عليها س���لبا لفت���رة ما بع���د األزمة ،إذ
ستتكدس عليها التزامات مالية ،تحتاج لتسديدها.
ولكن نظرة التخوف هذه تقابلها نظرة معاكس���ة كليا ،كتلك
التي ل���دى خبراء ف���ي وزارة المالية ،الذين يتوقع���ون أنه بعد
انتهاء األزمة ،فإن االس���تهالك الفردي سيتعاظم ،ما سيساعد
على س���د قسم جدي من الخسائر االقتصادية ،مستندين بذلك
إلى أجواء الحروب التي أدت إلى تراجع حجم االستهالك ،وبعدها
عاد االستهالك ليكون بوتيرة أكبر ،ما أدى إلى سد الفجوة.
وحس���ب ما ورد في تقري���ر «ذي ماركر» وغيره م���ن التقارير
االقتصادية ،فإن الضربة القاسية التي تلقاها قطاع المطاعم
والمقاه���ي ،لن تتوق���ف عند حد وقف كل���ي للمبيعات ،وهذا
سينعكس على مستقبل الكثير من المطاعم والمقاهي ،خاصة
الواقعة تحت التزامات مالية س���ابقة ،إن كانت قروضا لتعزيز
االس���تثمار ،أو إيج���ارات المح�ل�ات ،التي تعد م���ن األعلى في
العالم ،خاصة في المدن والمراك���ز الكبرى ،إضافة إلى ضريبة
المسقفات ،التي أعلنت الحكومة أنها ستعمل على تخفيضها
للش���ركات والمصال���ح االقتصادية في فت���رة األزمة .ما يعني
م���ن ناحيتهم ،أنه حتى لو عاد عمل قطاعهم إلى مس���توياته

(أ.ف.ب)

السابقة ،فإنه ألشهر طويلة تكون مهمة أصحاب هذه المرافق
تسديد التزامات سابقة.
وفي س���عي لتقليص الضرر ،فقد سمحت الحكومة للمطاعم
وش���بكات الطعام ،خاصة تل���ك التي تقدم أطعمة س���ريعة،
بأن تعمل مقابل التس���ليم الفوري ،وع���دم جلوس الزبائن في
المطاعم ،مع تقييدات مش���ددة على عدد المتواجدين في كل
محل ،وأيضا البيع عن طريق ش���بكة االنترنت ،مقابل التوصيل
إلى البيوت.
والش���راء عب���ر االنترن���ت أوجد ضغط���ا كبيرا عل���ى محالت
الس���وبرماركت الضخمة ،التي لم يع���د بإمكانها تغطية كافة
الطلب���ات ،وخاص���ة في الم���دن الكبرى ،ألن تجمي���ع الطلبيات
بحاج���ة إلى قوى عامل���ة ،وال يمكن زيادة الق���وى العاملة ،ألن
هذه مبيعات مواد أساس���ية غالبا ،وال توج���د جدوى مالية من
توظيف عمال له���ا ،إضافة إلى كلفة إيصال البضائع ،لذا ففي
غالب ش���بكات التس���وق يتم الطلب من الزبائ���ن الحضور إلى
السوبرماركت ألخذ ما طلبوه.
من ناحية أخرى ،قالت ش���بكات المطاع���م ومحالت األطعمة
السريعة إنها شهدت في ش���هر آذار الماضي ارتفاعا بنسبة
 %17في الطلبيات للبيوت ،وتتوقع ارتفاع النسبة إلى  %24مما
كان���ت عليه في األيام العادية ،ولكن أكدت أن حجم المبيعات
ال يغطي الخس���ائر الناجمة من إغالق المح�ل�ات كليا في وجه
الجمهور.

ّ
كلما تأخرت ذروة الوباء كان ضرره االقتصادي أشد وأدهى
*أبحاث تفحص سيناريوهات عدة حول طول األزمة ومدى انعكاساتها على االقتصاد اإلسرائيلي
ولكنها تتحدث عن أمد يتراوح ما بين نصف سنة إلى سنة كاملة كأسوأ سيناريو*

بقلم :سامي بيرتس
كم من الناس سيموتون؟ كم من الناس سوف يمرضون؟ كم
من الناس سوف يفقدون وظائفهم؟ تقدم أزمة كورونا الكثير
من الس���يناريوهات ،ومعظمها ليس���ت زاهية ،ال من الناحية
الصحية ،وال االقتصادية.
ونشر ثالثة باحثين اقتصاديين مشهورين مقاال مهنيا قبل
أيام ،يحاولون فيه ربط نموذج انتشار فيروس كورونا بنموذج
اقتصادي يفحص آثاره على اس���تهالك الواليات المتحدة في
العديد من السيناريوهات ،من األسهل وحتى األشد.
والباحثون هم البروفس���ور مارتن إيخنباوم ،الذي كان مرشح
بنيامي���ن نتنياهو لمنص���ب محافظ بنك إس���رائيل المركزي
ورف���ض العرض ،والبروفس���ور س���يرجيو رابيلو والبروفس���ور
ماتياس ترافاندت ،وأعدوا دراس���ة تدور حول الوباء المتفشي
واالستهالك ،بس���بب العالقة المباشرة بينهما .فالوباء يخفف
بش���كل كبير من االستهالك في أي س���يناريو ،سواء كان ذلك
بس���بب المبادئ التوجيهية الحكومية في العزلة أو اإلغالق ،أو
كاستجابة طوعية طبيعية من الجمهور.
تنطلق الس���يناريوهات التي يعرضونها من نقطة انطالق أنه
في السيناريو األخف وطأة ،تصل ذروة الوباء بعد  28أسبوعا من
بدئها ،بينما في السيناريو األكثر حدة ،والذي يشمل تسهيالت
وإغالقا ،فإن ذروة الوباء تأتي بعد  51أسبوعا من بدئها.
عندم���ا درس الثالثة التأثير على االقتص���اد األميركي وفقا
لحجم الس���كان ،وجدوا أنه بحلول األس���بوع  ،28سيصل معدل
اإلصابة إلى 4ر %8من السكان ،في ذات الوقت ،وبشكل إجمالي،
بحلول ذلك الوقت س���يكون  %65من الس���كان مصابين .وهذا
يعن���ي  215مليون مري���ض .وإذا كان مع���دل الوفيات  %1من
المصابين ،فسيكون هناك 15ر 2مليون حالة وفاة.
في المقابل ،درس البروفس���ور عيران ياشيف من جامعة تل
أبيب نموذج الثالثة وتأثيره على االقتصاد اإلسرائيلي ،ووجد
أنه وفقا لحجم السكان هنا ،وفي سيناريو أن ذروة الوباء ستحل

في األس���بوع  ،28فإن العدد التراكمي للمصابين سيكون 9ر5
مليون ،وعدد القتلى  59384ش���خصا ،وتأثيره على االستهالك
س���يكون حوالي  15مليار ش���يكل ف���ي الس���نة .وال يأخذ هذا
الس���يناريو في االعتبار تدابير مثل اإلغ�ل�اق أو إجراءات أخرى
تمليها الحكومة على الس���كان ،بل اإلغالق الطوعي لألشخاص
الذين يخشون.
إذا نظرن���ا إلى س���يناريو خطوات تتراوح ما بين تس���هيالت
وإغالقات بشكل كبير ،فإن تفش���ي الوباء سيكون في األسبوع
 ،51وفي هذه الحالة ،وفقا لحس���ابات ياش���يف ،س���يمرض 1ر4
مليون شخص في إس���رائيل ،ويموت  40950شخصا ،وسيكون
الضرر في االستهالك بمقدار  102مليار شيكل في السنة.
بين الس���يناريوهين ،توجد س���يناريوهات وس���طية .ولكن
خالصة الق���ول للباحثين هي أنه كلما طال���ت إجراءات اإلغالق
ّ
والع���زل ،قل ع���دد المصابي���ن والموتى من الفي���روس ،ولكن
الضرر في االس���تهالك سيكون أكبر .أي أن جهود وزارة الصحة
لتس���طيح الدالة البيانية س���تحتاج وقتا أطول ،لتقليل أعداد
المصابين والموتى ،ولكن هذا سيكون بكلفة اقتصادية أكبر.
وه���ذه الكلفة ال تأخذ أيض���ا في الحس���بان ،تكاليف إضافية
وكبيرة على االقتصاد ،مثل دفع مخصصات البطالة ،ومساعدة
الش���ركات ،وتأجيل المدفوعات الضريبي���ة ،وخفض بعضها،
وإف�ل�اس مصال���ح اقتصادية ،وص���رف االس���تثمارات الالزمة
الس���تعادة النظام الصحي واالقتصادي .لذلك ،يقول ياشيف،
من الواضح أن هذه أزمة اس���تثنائية ش���بيهة بكارثة طبيعية
هائل���ة ،وتتطلب خطوات غير تقليدي���ة ،األولى طباعة النقود.
ويقترح ياش���يف ،ضمن أمور أخرى ،تمري���ر قانون كورونا في
الكنيس���ت ،ال���ذي يمنح بنك إس���رائيل اإلذن لم���دة  90يوما،
لتمويل نفقات الميزانية والتخفيض���ات الضريبية عن طريق
طباعة النقود.
وقال ياش���يف إن هذا سيكون قانون طوارئ ،وسوف يتمكن
بنك إسرائيل من اس���تكماله قبل نهاية األيام التسعين .كما
يقترح أيضا تش���كيل لجنة سياس���ة كورونا ،بمش���اركة بنك

إسرائيل المركزي ووزارة المالية ،وخبراء خارجيين في مجاالت
االقتصاد الكلي واالقتصاد العام واالقتصاد الصحي.

إعطاء األولوية «لإلصابات الخطيرة»
حل���ت األزمة االقتصادي���ة على االقتصاد اإلس���رائيلي ،وهو
م���ن دون قي���ادة اقتصادية قوي���ة وموثوقة .إن ش���دة األزمة
وتجاوزاتها ،باإلضافة إلى فراغ القيادة ،دفعت معاهد البحوث
واألكاديميي���ن واالقتصاديين لطرح أف���كار ال حصر لها حول
كيفية تصرف الحكومة للتعامل مع األزمة االقتصادية.
ف���ي الواقع ،عندما تصادف هذه األفكار ،تبدو كأنها مأخوذة
من عالم آخر واس���تخدمت فيها المفاهي���م التي كانت تعتبر
حتى قبل ش���هر من المحرمات لس���نوات عديدة ،مثل اقتراح
البروفسور ياشيف ،والبروفس���ور ليو ليدرمان أيضا ،بأن يقوم
بنك إس���رائيل بطباعة األم���وال للتعامل مع األزم���ة .ويقترح
معه���د «كوهيل���ت» ،المرتبط باألف���كار النيوليبرالي���ة ،إنقاذ
المؤسسات المالية وعدم السماح لها بالسقوط حتى لو تطلب
األم���ر تأميمه���ا .وتقترح مؤسس���ة بيرل كتسنلس���ون ،التي
ّ
تروج لج���دول أعمال اجتماع���ي ديمقراط���ي ،أن تمول الدولة
برنامجا بقيمة  180مليار ش���يكل ،لتقديم مساعدات للمصالح
االقتصادية والش���ركات ،ولألجيرين ،وأن تطرح الدولة سندات
دين لتمويل هذه الميزانية.
ولدى المحاس���ب العام الس���ابق أورن ش���وكي اقت���راح أكثر
تحفظا :ليس ضخ نقود جديدة ،وإنما تقديم ضمانات حكومية
بقيم���ة  100مليار ش���يكل للقط���اع المالي -ش���ركات التأمين
والبنوك وشركات بطاقات االئتمان وصناديق االئتمان .ويقول
أورن إن���ه ال ينبغي للدولة أن تتدخل في أي ش���ركة في خطط
االسترداد (بما في ذلك شركة العال) ،بل باألحرى إعطاء أدوات
للسوق للقيام بما تعرفه وتقليل حصتها من تدفق السيولة.
قرار بنك إس���رائيل العمل في السوق والخروج ببرنامج شراء
س���ندات حكومية بقيمة  50مليار ش���يكل ،يعكس حقيقة أن
ه���ذه أوقات اس���تثنائية .وللمقارنة ،في األزم���ة االقتصادية

لعام  ،2008التي كانت مالية بش���كل أساس���ي ،اش���ترى بنك
إسرائيل  18مليار شيكل من السندات الحكومية .وأدى اإلعالن
عن البرنامج ،في حينه ،إلى تهدئة س���وق السندات على الفور،
ّ
حتى قبل تدخل البنك المركزي األوروبي فعليا ،ويش���ير القرار
أيضا إلى أهمية البيانات الملتزمة في هذا الوقت .وفي بعض
األحي���ان ،يوفر اإلعالن عن برنامج كبي���ر تأثيرا كبيرا ،ينعكس
إيجابا على األهداف المطروحة.
في ه���ذا الوقت ،تق���در وزارة المالية أن كلف���ة األزمة حتى
اآلن تبلغ حوالي  30مليار ش���يكل ،نتيج���ة ارتفاع مخصصات
البطالة ،وإضافة ميزانية لوزارة الصحة ،وإنشاء قرض ضمانات
حكومية ،وتأجيل تسديد مستحقات ضريبية.
في األيام األخي���رة ،طرحت الوزارة خط���ة اقتصادية بقيمة
 80مليار شيكل ،لتس���ديد نفقات البطالة الطارئة المتفاقمة،
وتقديم حلول مس���اعدة للش���ركات والمصال���ح االقتصادية،
باإلضافة إلى التدابير التي س���تكون مطلوبة بعد عيد الفصح
العبري ،إلعادة بعض الشركات إلى وضعها الطبيعي .األهداف
المح���ددة هي إع���داد نظ���ام الرعاية الصحية لع���دد أكبر من
المرض���ى ،وعزل من ه���م أبناء  65عاما وما فوق ،بش���كل فعال
مع توفير الخدمات لمنازلهم ،والمزيد من الفحوصات لكش���ف
المرض���ى ،وفرض أنظمة وقائية في أماك���ن العمل المفتوحة،
وفي المتاجر التي يسمح لها بفتح أبوابها.
وم���ن المتوقع أن توس���ع وزارة المالية ف���رص الحصول على
قروض ،باألساس من البنوك ،مقابل ضمانات حكومية ،وضمان
اس���تثمارات مس���تقبلية قريبة ،م���ن تلك التي ترف���ع النمو
االقتصادي.
وضمن أمور أخرى ،يجري فحص طرح جداول زمنية لمش���اريع
البنية التحتية مثل شق الطرق وبناء المستشفيات ،األمر الذي
سيسمح بخلق فرص العمل ،في عدة مجاالت ومنها أيضا مجال
إنتاج المواد الخام.

(عن «ذي ماركر» ،بتصرف)
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مـحـور خــاص -تـحـوالت فـي الـخـارطـة الـحـزبـيـة اإلسـرائـيـلـيـة

ّ
بيرتس يحرر حبل مقصلة العمل وميرتس يصارع للبقاء!

*أزمة حزب العمل القيادية والسياسية مستمرة منذ اغتيال رابين إال أن ممارسات بيرتس في األشهر األخيرة سرعت خطى إسدال الستار
على العمل بحلته الحالية *خالل  24عامًا استبدل الحزب  12رئيسًا *قوة ميرتس البرلمانية هي في الحد األدنى من نتائجه االنتخابية خالل العقد األخير*
ج���اء قرار عمي���ر بيرتس ،رئي���س حزب العم���ل المتهاوي،
لالنضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو الخامس���ة ،سوية مع
ش���ريك له في كتلة العمل التي تضم  3نواب فقط ،كتحرير
لحبل المقصل���ة لهذا الحزب ،الذي تلقى الضربة القاضية في
انتخابات آذار ،بعد سلس���لة ضربات أس���ميناها «قاصمة» في
الس���نوات األخيرة .في حين أن ح���زب ميرتس الذي تلقى هو
أيض���ا ضربة قاصمة في تحالفه مع ح���زب العمل ،ينتقل اآلن
لمرحلة صراع البقاء السياس���ي ،غير أن تالش���ي حزب العمل
بصيغته الحالية قد يعطي ميرتس متنفسا ،في صراعه للبقاء
السياسي في المرحلة المقبلة.
فق���د تلقى تحالف حزبي العم���ل وميرتس ،ومعهما الحزب
الص���وري للنائب���ة اليميني���ة أورلي ليفي -أبكس���يس ،ضربة
قاصمة ،ولكن بالنس���بة لحزب العمل ،كما يبدو ،هذه الضربة
القاضية ،فهذا الحزب الذي استفرد بالحكم اإلسرائيلي ثالثة
عقود بات يتمثل بـ  3نواب ،وحتى هذه الكتلة الهامشية جدا
تشهد انشقاقا ،إثر رفض النائبة ميراف ميخائيلي االنضمام
إل���ى حكوم���ة نتنياهو ،أو عل���ى األقل أعلنت أنه���ا لن تكون
ملتزمة بالتصويت تأييدا للحكومة وكل قراراتها وقوانينها.
وخالف���ا للتوقعات األول���ى ،لدى إقام���ة التحالف بين حزبي
العم���ل وميرتس ،بأن يحافظ الحزبان عل���ى ما حققاه معًا في
كل واحدة من جولتي االنتخابات في  ،2019فإن الحزبين خسرا
معا  %35من قوتيهما المجتمعتين ،فقد خسرا في انتخابات
آذار الماض���ي  140أل���ف صوت ،وهبط التمثي���ل من  11مقعدا
إلى  7مقاعد ،ثالثة منها لح���زب العمل ،ومثلها لميرتس .أما
المقعد الس���ابع (الثاني في تدريج القائمة) فقد كان للنائبة
أورل���ي ليفي ،التي لم تمر بضعة أيام قليلة على صدور نتائج
االنتخاب���ات النهائية ،حت���ى حملت مقعده���ا ،منفصلة عن
التحالف ،باتفاق م���ع حزب الليكود ،وهذا بعد أن انقلبت على
موقفها ف���ي الحملة االنتخابية ،وأعلن���ت رفضها ألي تعاون
بين كتلة «أزرق أبيض» والقائمة المشتركة ،ورفضها لحكومة
أقلية مدعومة من الخارج بالقائمة المش���تركةّ .
وتبين مباشرة
أن عائلة أورلي ليفي ،أي عائلة وزير الخارجية األسبق من حزب
الليكود دافيد ليفي ،شاركت في الضغط عليها لتنفصل عن
التحالف ،الذي لم تقدم له أي ّ
قوة تذكر في انتخابات آذار.
وفي تفصيل النتائج ،نجد أن تحالف حزبي العمل وميرتس
خسر  14ألف صوت ،في الشارع العربي ،من أصل  24ألف صوت
حصل عليها الحزب���ان في انتخابات أيلول ،وأيضا من أصل 45
أل���ف صوت حصل عليها الحزبان في انتخابات نيس���ان .2019
وهذه أصوات ّ
صبت مباشرة لصالح القائمة المشتركة؛ يضاف
لها خس���ارة حوالي  6آالف صوت في الش���ارع اليهودي ،أيضا
لصالح القائمة المش���تركة .وحس���ب تقدي���رات حزبية ،فإن
األصوات الـ  6آالف من اليهود هم من مصوتي ميرتس ،الذين
رفضوا تحالفا يضم عمير بيرتس وأورلي ليفي .وهذا يعني أن
 120ألف صوت خسرها التحالف لصالح تحالف «أزرق أبيض»،
الذي هو أيضا خس���ر عش���رات اآلالف من األصوات ،مع فرضية
أنه���ا اتجهت كله���ا تقريبا لليك���ود .وهذا يوض���ح أن «أزرق
أبيض» ،ال���ذي حصل على  50ألف صوت زيادة في االنتخابات
األخي���رة ،ق���د ّ
عوض نفس���ه وزاد من األصوات التي خس���رها

تحالف العمل -ميرتس.

المسمار األخير
من الواضح أن���ه ال يمكن القاء كل تهم���ة النتيجة األخيرة
لحزب العمل على عاتق شخص عمير بيرتس ،إال أن ممارساته
من���ذ أن عاد إلى رئاس���ة ح���زب العمل في مطل���ع تموز ،2019
س���رعت الخطى نحو المربع األخير لحزب العمل ،الذي سيكون
م���ن الصع���ب رؤيته يخلص نفس���ه منه ،ويعود إل���ى الحلبة
السياسية في أي انتخابات مقبلة إذا ما بقي على حاله اليوم.
وأزم���ة ح���زب العمل ب���دأت بأزمة قي���ادة ،رافقته���ا أيضا
أزم���ة أجندة سياس���ية ،وه���ذه األزمة بدأت تض���رب الحزب
مع اغتيال رئيس الحكومة األس���بق إس���حاق رابي���ن ،وعودة
ش���معون بيريس إلى رئاس���ة الحكومة والحزب .فمنذ اغتيال
رابين في مطلع تش���رين الثاني  ،1995وحتى االنتخابات التي
جرت في ش���هر أيار العام التالي  ،1996بمعنى  6أش���هر ،فتح
بيريس جبهات تصعيد وحرب ،على الس���احة الفلس���طينية
باستئناف االغتياالت ،التي قوبلت بعمليات تفجيرية ،وبحرب
شرس���ة على جنوب لبنان ،ما بدد الش���عور باألمن في الشارع
اإلسرائيلي ،وتراجع قس���م كبير من اإلسرائيليين عن النظرة
التفاؤلية التي رافقت مفاوضات الس�ل�ام المتش���عبة .وهذه
األزمة عززها إيهود باراك ،منذ أن تس���لم رئاس���ة الحزب في
العام  ،1997والحقا خالل رئاس���ته للحكومة لمدة  20ش���هرا،
ابتداء من حزي���ران  .1999وتوالت بعد ذلك الضربات واألزمات
القيادية والسياسية.
إال أنه في انتخاب���ات  2015حصل حزب العمل على ما يمكن
وصف���ه اآلن بالفرص���ة األخي���رة ،ليموضع نفس���ه مجددا في
مقدمة الخارطة السياس���ية ،منافسا على سدة الحكم ،حينما
أقام «المعس���كر الصهيون���ي» ،بتحالف مع ح���زب «الحركة»
برئاسة تسيبي ليفني ،وحصول التحالف في ذلك العام على
 24مقعدا ،منها  19مقعدا لحزب العمل .إال أن العمل برئاس���ة
إس���حاق هيرتس���وغ لم يس���تثمر هذا اإلنجاز السياسي ،بل
اختار مس���ار االنحياز نحو أجندات اليمين االستيطاني ،فأقر
ف���ي مطلع العام  2016برنامجا سياس���يا ،تراج���ع فيه عن حل
الدولتين ،واختار مس���ار االنفصال من جانب واحد عن الضفة،
بخل���ق كانتونات فلس���طينية غير متواصل���ة ومعزولة ،وبعد
مرور س���نوات طوال ،قد تنش���أ فرصة للتداول في إقامة دولة
فلسطينية ،بموجب منطق برنامج العمل ،الذي لم يتراجع عنه
رسميا الحقا.
وحينم���ا نق���ول أزمة قيادة ،تكفي اإلش���ارة إل���ى أنه بعد
اغتيال رابين اس���تبدل الحزب رئيس���ه  12م���رة ،بمعنى في
غضون  24عاما ،حتى صيف العام الماضي ،من بينها واليتان
قصيرتان لش���معون بيريس ،ورئاستان لعمير بيرتس .وفي
صيف  2017اس���تورد الحزب رئيس���ا له من خ���ارج صفوفه،
آف���ي غباي ،الذي قاد الحزب إل���ى هزيمة نكراء في انتخابات
نيس���ان  ،2019إذ حص���ل الح���زب على  6مقاعد ،ب���دال من 19
ف���ي انتخاب���ات  .2015وبعد تلك الهزيمة ،ب���ات الحزب مثل
«الوليمة الش���هية» لعمير بيرتس ،الذي انقض على رئاسة
الحزب مباش���رة ،في منافس���ة ضعيفة أمامه .إال أن بيرتس

عمير بيرتس" ..يعدم" حزب العمل!

انقل���ب في اليوم التالي النتخابه ،عل���ى ما وعد به بالتحالف
م���ع ميرتس ،بل تصدى للمبادرة بشراس���ة ،واختار التحالف
مع النائبة أورلي ليفي -أبكسيس ،التي كانت قد حصلت في
انتخابات نيس���ان  ،2019على ما يعادل مقعدين برلمانيين،
ولكنها لم تعبر نسبة الحس���م .وكانت حسابات بيرتس في
تلك االنتخابات طائفية يهودي���ة ،فاعتقد أن تحالفا كهذا
يرأسه هو الشرقي ،ومعه شريكته الشرقية أورلي ،سينقض
على «تركة» حزب «كلنا» المنحل ،الذي كان برئاس���ة موشيه
كحلون ،ولكن حس���ابات بيرتس كانت فاشلة كليا ،ألن حصة
كبيرة من «تركة» كحلون ،عادت إلى مربعها األصلي ،بمعنى
دعم حزب شاس الديني المتزمت .وحصل العمل مع شريكته
ليفي على  6مقاعد ،منها  5لحزب العمل.
رغم ه���ذه الهزيمة الثانية ،احت���اج بيرتس لضغوط كبيرة
كي يقبل بالتحالف مع ميرتس ،ولكن شرطه كان الحفاظ على
أورلي ليفي ،وأن تتقدم في القائمة المش���تركة على الممثل
األول لميرتس ،الذي قبل بالعرض مرغما ،كي ينجح في البقاء
في الحلبة البرلمانية .وهذه التركيبة غير المنطقية انعكست
سلبا على قوة التحالف ليتكبد خسارة فادحة بهذا الحجم.
ولم يكت���ف عمير بيرتس بهذه الهزيمة ،ب���ل رأى لربما أن
هذه دورته األخيرة ش���خصيا في الحلب���ة البرلمانية ،فاختار
االنضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو ،تحت إبط حزب بيني
غانت���س« ،أزرق أبي���ض» ،مقابل حقيبتي���ن وزاريتين لكل من

بيرتس ،وش���ريكه في القائمة إيتسيك شمولي ،فيما أعلنت
النائبة الثالثة ميراف ميخائيلي التمرد وأعلنت بعد التشاور
مع أعضاء كنيس���ت ووزراء س���ابقين من حزبها أنها لن تكون
ملتزمة بقرارات الحكومة وقوانينها ،وإنما فقط بما يتناس���ب
مع برنامج حزبها السياسي االقتصادي.
خطوة بيرت���س هذه ،في حال تمت أم ل���م تتم في اللحظة
األخيرة ،أو حتى لو دخ���ل بيرتس الحكومة وغادرها بعد وقت
قصير ،فإن الضربة القاضية كلي���ا لحزب العمل باتت حقيقة
واقعة ،وبات باإلمكان القول اآلن إن حلته الحالية أسدل الستار
عليها ،أو أن بيرتس ق���د حرر حبل المقصلة عليها .فإن بقيت
كوادر وأجهزة حزبية لهذا الحزب ،فسيكون عليها البحث عن
إطار سياسي جديد.

ميرتس وصراع البقاء
حص���ول ميرتس على  3مقاعد نتيج���ة تالئم ما حصل عليه
منذ انتخابات  ،2009وحتى انتخابات آذار الماضي ،إذ تراوحت
نتائجه في  6ج���والت انتخابية ،بما بين  3إلى  6مقاعد .ولكن
ميرت���س أيضا يعان���ي من أزمة قي���ادة ،بعد غي���اب الفريق
المؤس���س للحركة ،الذي أول ما تمثل به في الكنيست كان 12
مقعدا ،في انتخابات  ،1999وآخر تمثيل كبير له كان  11مقعدا
في انتخابات  ،1999والحقا بدأ يتلقى ضربات متتالية ،وأحيانا
يتقدم ،وأخرى يتراجع.

والمش���كلة األساس���ية التي واجهت ميرتس ،أنه لم يواجه
كفاية حالة التطرف المتزايد في الش���ارع اإلسرائيلي ،وفرض
على نفس���ه طابع الحرك���ة الحقوقية ،التي تدعو للمس���اواة
االجتماعي���ة ،م���ع تركيز خاص عل���ى المثليي���ن ،وغيرها من
القضايا ذات الطاب���ع العلماني ،التي تواجه نفورا في مجتمع
يغرق أكثر وأكثر بالتطرف السياسي وبالتوجهات المحافظة،
بمعنى أن ميرتس ّ
غيب نس���بيا تميزه السياس���ي بما يتعلق
بالقضية الفلس���طينية في الشارع اإلس���رائيلي ،في محاولة
خاس���رة لجذب قطاعات مصوتين ،ال يتفق���ون مع الحزب في
القضية السياسية.
في كل األحوال ،ف���إن وضعية ميرتس ما تزال أفضل بكثير
مما هو عليه ح���زب العمل ،ال بل إن انهيار حزب العمل يجعل
ميرتس عنوانا لقطاعات ذات توجهات «يس���ارية صهيونية»
في أطراف جمهور مصوت���ي العمل .ومخرج ميرتس لن يكون
في البحث ع���ن تحالفات جدي���دة ،ألن تجربتيه في تحالفات
انتخابات أيلول  2019وآذار  2020أدتا إلى خسارته قطاعا جديا
من مصوتيه.
بعد انتهاء أزمة تفش���ي وب���اء فيروس كورونا ،وتش���كيل
الحكومة ،والعودة إلى عمل برلماني عادي ،بعد غياب أكثر من
ع���ام ونصف العام ،فإن الحياة الحزبية لكل األحزاب س���تعود
إلى مساراتها ،وحينها ستتكش���ف أكثر اتجاهات الريح في
ميرتس.

أزمة التيار الديني الصهيوني بين الصراع الداخلي وضربات «الحليف»!
*التيار الديني الصهيوني تلقى ضربة قاصمة في انتخابات آذار ّ 2020
حولت أحزابه إلى فتات *هذا أحد انعكاسات الصراعات بين التيارات داخل التيار الواحد
واستفحال التطرف السياسي والديني وأيضًا بسبب توغل الليكود في هذا التيار حتى بات عنوانًا لشريحة واسعة جدًا من مصوتيه*
تلق���ى تحالف أحزاب المس���توطنين «يمينا» ،الذي يمثل
أح���زاب التيار الدين���ي الصهيون���ي ،في انتخاب���ات آذار
الماضي  ،2020ضربة قاصمة أش���د من تلك التي تلقاها في
كل واحدة من جولتي االنتخاب���ات في العام الماضي .2019
ّ
فهذا التحالف الذي تش���كل عشية انتخابات  ،2013وحصل
على  12مقعدا ،بات الي���وم مع نصفها فقط ،وهذا انعكاس
ألزمات داخلية ،منها ما هو نتاج استفحال التطرف الديني
والسياس���ي ،من جهة ،ومن جهة أخرى ،توغل الليكود في
هذا التي���ار الحليف له ،على حس���اب أح���زاب التيار ،التي
تحولت إلى فتات ،وأبرزها حزب المفدال («البيت اليهودي»)
ال���ذي بل���غ تمثيل���ه ذات يوم  15مقع���دا ،وب���ات اليوم مع
مقعدين فقط.
ويضم تحالف «يمينا» ثالثة أحزاب ،أقدمها حزب المفدال،
الذي بات يحمل اس���م «البيت اليه���ودي» ،وهو أول وأقدم
أحزاب التيار الدين���ي الصهيوني ،وكان في العقود األولى
إلس���رائيل ذا وزن سياسي كبير ،ووصل تمثيله إلى حتى 15
مقع���دا ،وكانت فيه تيارات إصالحية وأخرى محافظة .ولكن
مع السنين ،شهد المفدال الكثير من االنشقاقات ،وشهدت
األح���زاب التي انش���قت عنه ،هي األخرى انش���قاقات ،ومن
بينها الحزبان الحليفان له ف���ي تحالف «يمينا»« ،هئيحود
هليئومي» (االتحاد الوطني) ،الذي ظهر ألول مرة في نهاية
سنوات التس���عين ،ومعقله األساس بين المستوطنين في
الضف���ة ،وحزب «اليمي���ن الجديد» بزعام���ة نفتالي بينيت
وأييليت ش���اكيد ،واألخيرة هي علمانية ،وشريكة سياسية
قديمة لبينيت ،وقد انش���قا عن تحال���ف «البيت اليهودي»
في نهاية الع���ام  ،2018تمهيدا النتخابات نيس���ان ،2019
وخاضا االنتخابات بقائمة مستقلة ،وخسرت ولم تتمثل في
الكنيست ،بعد أن المست نسبة الحسم.
وفي الجوالت االنتخابية الثالث األخيرة ،كان واضحا األزمة
التي تعصف بهذا التيار ،فقد خاض انتخابات نيسان 2019
بقائمتي���ن ،األولى هي الس���ابق ذكره���ا« ،اليمين الجديد»
بزعامة بينيت وش���اكيد ،والثانية ضم���ت «المفدال -البيت
اليهودي» ،وح���زب هئيحود هليئومي (االتح���اد الوطني)،
وحركة «عوتس���ما يهوديت» (قوة يهودي���ة) المنبثقة عن
حرك���ة «كاخ» اإلرهابي���ة المحظ���ورة صوريا في إس���رائيل.
وه���ذا التحالف الثان���ي تم بضغط من بنيامي���ن نتنياهو،
إذ أن الحزبي���ن األولين رفضا بداية التحالف مع «عوتس���ما

يهوديت» ،بس���بب ش���دة تطرفه���ا ،فم���ن صفوفها تخرج
عصاب���ات إرهابية ترتك���ب جرائم ضد الفلس���طينيين في
الضفة والقدس وفي إسرائيل.
وقد حصل هذا التحالف الثالثي على  5مقاعد ،في الوقت
الذي خسر فيه التيار ككل ما يعادل  4مقاعد ،كانت لقائمة
«اليمين الجديد».
وف���ي انتخاب���ات أيل���ول  ،2019أقيم تحال���ف ثالثي ضم
«اليمين الجديد» و»البيت اليهودي» و»هئيحود هليئومي»،
وتم استبعاد قائمة «عوتس���ما يهوديت» ،رغم كل ضغوط
نتنياه���و ،ك���ي يتم التحال���ف معها ،منعا لحرق عش���رات
آالف األص���وات .وحصل التحالف على  7مقاعد ،في حين أن
«عوتس���ما يهوديت» خاضت االنتخابات بقائمة مس���تقلة،
وحرقت أكثر من  83ألف صوت ،ما يعادل أكثر من مقعدين
برلمانيين.
ولك���ن حصول التحالف على  7مقاعد ،كان مؤش���ر فش���ل
إضافيًا لهذا التحالف ،الذي انش���ق على نفس���ه في اليوم
التالي ،بتش���كيل كتلة مس���تقلة لحزب «اليمين الجديد».
غير أنه مع حل الكنيس���ت الـ  ،22إثر فشل تشكيل حكومة
بعد انتخابات أيلول ،مورس���ت ضغوط على األحزاب الثالثة،
ّ
الم���رة أيضا تم رفض التحالف
لتتحال���ف من جديد ،وهذه
ّ
م���ع «عوتس���ما يهوديت» ،الت���ي وجهت  %80م���ن قوتها
االنتخابية لصالح حزب الليكود ،كما يثبت هذا واقع النتائج
النهائية.
ف���ي المقابل ،فإن التحالف الذي مصدر قوته السياس���ي
هو المس���توطنات ،تلقى ضربة أخرى ،وحصل على  6مقاعد،
نصفه���ا لحزب «اليمين الجديد» ،ومقع���دان لصالح «البيت
اليهودي» والسادس إليحود هليئومي .ويتضح من النتائج
أن هذا التحالف خسر أيضا  20ألف صوت ،مقارنة بما حصل
عليه في انتخابات أيلول ،ولكن إذا أخذنا بالحس���بان نسبة
التكاثر الطبيعي ل���دى جمهور هذا التيار الديني ،وارتفاع
نس���بة التصويت ،فإن هذا التحالف خس���ر فعليا حوالي 24
ألف صوت من معاقله.
واالس���تنتاج األول ،ه���و أن هذا التحالف خس���ر أصواته
لصالح ح���زب الليكود ،الذي في كل واح���دة من االنتخابات
البرلمانية ،منذ الع���ام  ،2013وحتى االنتخابات األخيرة في
آذار ُ ،2020يظهر توغال متزايدا في هذا التيار الديني.

وحس���ب تقديرات خاصة ،فإن تحالف «يمينا» حصل على
 %45من أص���وات التيار الديني الصهيوني ،الذي يش���كل
نس���بة تتجاوز  %11من إجمالي ذوي حق التصويت ،علما أن
نس���بته بين الجمهور العام في ح���دود  ،%13وبين اليهود
وحدهم في حدود  ،%15ولكن نسبة تكاثره الطبيعي 8ر،%2
ما يجعل نسبة َمن هم دون  18عاما أعلى من المعدل العام.
ولكن نس���بة هذا الجمهور من اجمالي المصوتين في يوم
االنتخاب���ات تتجاوز نس���بة  %12ولربما أكثر ،لكون نس���بة
التصويت في أوس���اطه ،تتجاوز  ،%85مقابل 5ر %71نسبة
عامة ف���ي االنتخابات األخيرة .ونس���بة التصويت هذه من
الممكن أخذها من المس���توطنات التي كل المس���توطنين
فيها من التيار الديني الصهيوني ،وتش���كل نمط تصويت
لهذا التي���ار عامة ،وتض���اف لها نس���بة المصوتين خارج
أماكن سكناهم ،بموجب ما يجيزه القانون ،وكانت نسبتهم
العام���ة  ،%7وبي���ن اليهود وحدهم  ،%8ول���دى هذا التيار
لربما تجاوزت .%8
واس���تنادا لهذه المعادل���ة ،كان االس���تنتاج بأن تحالف
«يمين���ا» حصل عل���ى  %45من األصوات ،ف���ي حين أنه على
أس���اس ذات التقدي���رات الخاص���ة ،الت���ي أجريناها ،فإن
الليك���ود حصل عل���ى حوالي  %38من أصوات ه���ذا التيار.
ولدي���ه  6نواب م���ن المتدينين الصهاين���ة ،مقابل  5لدى
تحال���ف «يمينا» ،و 3ن���واب من تحال���ف «أزرق أبيض» قبل
انش���قاقه في األيام األخيرة ،على ضوء قرار رئيس���ه بيني
غانتس االنضمام لحكومة بنيامين نتنياهو.

األزمة الفكرية وتوغل الليكود
على م���دى عقود ،كان التيار الديني الصهيوني يش���هد
تيارات متنوع���ة في داخله ،مثل التي���ار المحافظ ،والتيار
اإلصالحي ،وآخر وس���طي .وهذا التنوع داخل التيار الديني
الصهيوني ما زال قائما بين اليهود المتدينين في العالم،
ولكنه تالشى في إسرائيل ،على األقل على مستوى الواجهة
السياسية.
فحزب المفدال التاريخي كان معروفا عنه أن هناك داخله
تيارين متنافس���ين ،إال أن التيار اإلصالحي تضاءلت قوته،
مع اس���تفحال التوجهات اليمينية المتطرفة وما رافق هذا
من انشقاقات سياسية ،ما عزز أكثر التنافس داخل الحزب
على المواقف األش���د يمينية ،وهذا كان ملموس���ا بش���كل

أق���وى ابت���داء من النصف الثاني من س���نوات التس���عين،
خاصة بعد أن انش���ق التيار اإلصالح���ي «ميماد» في نهاية
س���نوات الثمانين ،وكان هذا بداية النهاية لهذا التيار في
المفدال .وخاض حزب «ميم���اد» االنتخابات مع حزب العمل
في انتخابات العامين  1999و.2003
ومع تزايد أعداد المس���توطنين ف���ي الضفة ،وبالذات من
التيار الديني الصهيوني ،القوة السياس���ية الطاغية على
األجواء السياس���ية للمستوطنين ،باتت المستوطنات مركز
القوة السياس���ية ،لكل أحزاب التي���ار الديني الصهيوني،
رغ���م أن غالبي���ة أصواتها تأت���ي من خارج المس���توطنات،
بفع���ل التوزيعة الجغرافي���ة .وتحولت المس���توطنات إلى
دفيئة للتطرف السياس���ي من جهة ،وللتشدد الديني من
جهة أخرى ،وهذا التش���دد الديني عكس نفسه أيضا على
قيادات األحزاب الدينية ،التي لم تلتفت إلى سائر جمهور
المتدينين من هذا التيار ،والقصد هنا التيار الوس���طي من
حيث التش���دد الديني ،وحتى السياس���ي ،ول���م يعد لهذا
التي���ار حزب من التيار الديني الصهيوني العام ليمثله ،ما
أوج���د فراغا واضحا .ولهذا الفراغ دخ���ل حزب الليكود الذي
هو في ظاهره حزب علماني ،رغ���م أنه متواطئ كليا مع كل
أنظمة وقوانين اإلكراه الديني ،من باب الحفاظ على تحالفه
السياس���ي م���ع األحزاب الديني���ة ،خاصة م���ن المتدينين
المتزمتي���ن «الحريديم» .وس���اعد اختراق الليك���ود للتيار
الديني الصهيوني وجود ممثلين ل���ذات التيار في الحزب
وف���ي كتلت���ه البرلمانية ،وهي مجموعة في تنام مس���تمر.
وعلى مر الس���نين رأينا تعاظم قوة الليكود بين المتدينين
الصهاين���ة ،إذ تش���كل المس���توطنات الت���ي  %100م���ن
المستوطنين فيها من هذا التيار ،نموذجا لنمط التصويت
بينهم .ففي بحث «الخارطة السياس���ية في المستوطنات،
 »2015 -2013لبره���وم جرايس���ي ،الصادر ع���ن مركز «مدار»
للدراسات اإلسرائيلية ،رأينا أن الليكود حصل في انتخابات
 2013على  %12من أصوات مس���توطنات هذا التيار الديني،
ورفع النس���بة بعد عامين ،في انتخابات  ،2015إلى 3ر،%18
بمعنى أنه تجاوز زيادة  %50بالنس���بة المئوية ،و %64في
عدد األص���وات .وإذا حصل الليكود في المس���توطنات على
نس���بة كهذه ،فهذا يعني أنه حصل على نس���بة أعلى من
التيار الديني الصهيوني خارج المستوطنات ،حتى توصلنا
إلى اس���تنتاج حصول الليكود على  %38م���ن أصوات هذا

التيار في انتخابات آذار الماضي .2020
وه���ذا يعني أن أحزاب التيار الدين���ي الصهيوني تلقت
ضرب���ة من الحزب الحليف ،ال���ذي تدعمه في كل واحدة من
االنتخابات البرلمانية .إال أن هذا التنافس الحاد ،ال يتسبب
بحالة ش���رخ سياس���ي بين الفريقي���ن ،ألنه ال خي���ار ثانيًا
أمامهما س���وى التحالف السياس���ي ،وه���ذه معضلة أمام
األحزاب الدينية.
ولك���ن المعضلة األكبر واألصعب ،الت���ي حلها قد يخفف
من الضرر الذي يتس���بب به الليكود ،هو كيفية الخروج من
حالة الحصار الذاتي لهذه األحزاب في بوتقة المستوطنات،
وإعادة األحزاب أو على األق���ل أقدمها المفدال ،للعمل على
المستوى العام في إسرائيل .ولكن طالما أن قيادة متشددة
دينيا ومتطرفة سياسيا هي من تسيطر على األحزاب ،فإنه
لن يكون بإمكانها تغيير الواقع ،بل هذا سيقود إلى تدهور
آخر ،وحتى مصارعة نس���بة الحس���م للدخول إلى الكنيست
مستقبال.
ه���ذه المحاولة أجراها أكثر من ّ
مرة من يتولى حاليا وزارة
الدف���اع ،نفتالي بينيت ،حين ترأس حزب المفدال ،تمهيدا
النتخابات  ،2013إذ اس���تحضر ش���خصيات من خارج التيار
الديني ،وأولها ش���ريكته السياسية أييليت شاكيد .وحقق
هذا الحزب مع تحالفه في تلك االنتخابات قوة كبيرة نسبيا،
 12مقعدا ،ليبدأ الحديث عن تعاظم قوة هذا التحالف أكثر
الحق���ا .ولكنه في االنتخابات التالية ،في  ،2015خس���ر ثلث
قوته ،ومن بين األس���باب له���ذه الضرب���ة أن التحالف في
 2013رك���ب أيضا على موج���ة االحتجاجات الش���عبية ضد
كلفة المعيش���ة في العام  ،2011ورفع ش���عارات اقتصادية
اجتماعية ،انقلب عليها بعد االنتخابات.
وكرر بينيت المحاولة في انتخابات نيس���ان  ،2019وخاض
االنتخابات مع ش���اكيد بقائمة مستقلة ،وكما ذكر من قبل،
فإن هذه التجربة باءت بفش���ل ذريع ،بعد أن المس نس���بة
الحسم ولم يجتزها ،وحرق بذلك ما يعادل  4مقاعد.
وم���ن المفترض أنه بعد تش���كيل الحكومة ومرور الوقت،
س���تبدأ أحزاب التي���ار الديني الصهيوني ف���ي البحث عن
مخ���رج لورطتها ،كي تت���دارك احتمال تالش���يها كليًا عن
الساحة السياسية.

[ب .جرايسي]
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تأثير «كورونا» في األمن القومي اإلسرائيلي ..عرض عام ألبرز النقاشات واالستنتاجات
بقلم :علي عامـر (*)
ّ
تفش���ي وباء كورونا على ّ
ّ
البشرية
صحة األجس���اد
ال ينحصر أثر
ّ
فق���ط ،بل ّ
يتعداها ليش���كل تهديدًا على األم���ن القومي واألمن
االقتصادي لل���دول المختلفة ،بحيث قد يؤدي فش���ل الدولة في
احتواء الوباء إلى انهيار كامل في النظام واالقتصاد.
في إس���رائيل ،تتصاعد النقاش���ات على المس���توى الرس���مي
ّ
وعلى مس���تويات أخرى ،حول أثر تفشي الوباء على األمن القومي
اإلسرائيلي.
ّ
ّ
ّ
تقدم هذه المقالة عرضًا لعدة دراس���ات وأبحاث اس���تراتيجية
ّ
ّ
إس���رائيلية تفح���ص أث���ر تفش���ي كورون���ا على األم���ن القومي
ّ
اإلسرائيلي .وتنتهي بملخص تحليلي سريع.

ثالثة مسارات
عقد معهد دراس���ات األمن القومي اإلس���رائيلي ،ف���ي  12آذار
الماضي ،مؤتمرًا بدون جمهور ،تحت عنوان« :كورونا ،األمن القومي،
ّ
الديمقراطية» .ودار مركز النقاش حول مس���توى الاليقين العالي
ّ
عن���د صناع الق���رار ،والفجوات الكبيرة في المعرف���ة والمعلومات
حول طبيع���ة الفيروس وطرق انتش���اره ّ
وآليات الس���يطرة عليه،
ّ
ّ
يس���هل انتش���ار الشائعة واألخبار
والتحديات الناجمة عن وضع
ّ
ونظريات المؤامرة.
الكاذبة واالضطرابات
ّ
وقام المش���اركون بتحليل عدة مس���ارات محتمل���ة ،مع التأكيد
ّ
األساس���ية في ترجيح أحد هذه
ّأن أداء الدول���ة هو أحد العوامل
المسارات.
المس���ار المتفائل -دول���ة مع إنفلون���زا :اإلج���راءات والتدابير
لاّ
لاّ
الحت���واء الجائحة ّ
فعالة ،العدوى ال تصي���ب إ مئات وال تقتل إ
عش���رات .دخول الربيع والصيف وارتف���اع درجات الحرارة كفيالن
ّ
ّ
العالمية
التجارية
بكبح االنتش���ار واألعراض .واستعادة العالقات
في الربعين الثاني والثالث لهذا العام ،واس���تعادة السياحة ،مع
انخفاض طفيف في الناتج المحلي اإلجمالي.
المس���ار المتش���ائم -دولة مريضة :جائحة طويل���ة لن تنتهي
خالل األشهر الستة القادمة .معظم الدول غير قادرة على احتواء
العدوى .تباطؤ النمو في االقتصاد األميركي أو نمو سنوي سالب،
وهذا أكبر تهديد إلس���رائيل .آث���ار ّ
مدمرة عل���ى الناتج القومي
اإلسرائيلي ونمو سنوي سالب.
المس���ار األس���وأ -دولة غير ّ
فعالة :خروج المرض عن السيطرة،
انهي���ار الخدمات العامة ،تالش���ي الثقة بالحكومة والس���لطات.
ّ
ّ
االستراتيجية،
التحديات
انهيار قدرات صمود األمن القومي أمام
تعاظ���م الوجود اإليراني ف���ي العراق ،تنامي ق���درات حزب الله،
تعافي نظام األسد.
ّ
كما عالجت مجموعة من الدراس���ات والمقاالت ،أثر تفش���ي وباء
كورونا على األمن القومي اإلسرائيلي على ّ
عدة مستويات.

صراع القطاعات والمؤسسات ..دور الجيش

ّ
وجاهزي���ة للتعامل مع
إس���رائيل من أكث���ر الدول اس���تعدادًا
ّ ّ
ّ
العس���كرية حتى تلك التي تطال الجبهة الداخلية.
التهديدات
لاّ
ّ
إ ّأن التعاط���ي مع وباء صحي أم���ر مختلف تمامًا ،فهو تعامل مع
ّ
ّ
تحديًا مضاعفًا ،ف���ي ظل تراجع القطاع
تهديد مجهول ،يش���كل
ّ
الصح���ي اإلس���رائيلي في الس���نوات األخي���رة ،نتيج���ة التركيز
عل���ى ّ
أولويات أخ���رى مثل األم���ن القومي .وفي األس���بوع الثاني
ّ
من الش���هر الماضي ،أثار جن���راالت الجيش ج���داالت حادة حول
قضيتين أساس���يتين :صيانة قدرات الجي���ش لتفادي االضطرار
ّ
والبحرية ووحدات
إلغ�ل�اق وحدات كاملة مثل الطيران العس���كري
ّ
ّ
استخباراتية مختلفة ،وتقديم الدعم والمساندة للنظام الصحي
ّ
اإلعالمية ال تبرز عند
والمدني والش���رطة .وعلى عكس التقاري���ر
الجيش إل���ى اآلن ميول في ّ
ّ
تحمل أعباء الوب���اء ،فهو ال يملك أية
ّ
ّ
ّ
أفضلي���ة على المنظم���ات المدني���ة مثل الصحة والش���رطة في
ّ
ّ
التعامل مع أزمة ّ
لكيفية إدارة
حقيقيًا
صحية ،كما ال يملك فهمًا
ّ
ّ
المدنية .إلى اآلن لم تظهر عند الجنراالت أية اهتمامات
األزم���ات
ّ
بفرض إدارة عس���كرية للبالد ،حيث ينحصر دور الجيش بنظرهم
في تقديم الدعم والمس���اندة الثانوية للمؤسسة المدنية التي
ّ
المسؤولية.
من المفترض أن تتحمل
ّ
ّ
وكش���فت أزمة كورونا عن تناقضات ح���ادة بين القطاع الصحي
ّ
ّ
البشرية ،وقطاع
الصحة
الذي يطالب بفرض إجراءات أشد لحماية
االقتص���اد الذي يرفض ذلك لحماي���ة االقتصاد .وأظهرت ضعف
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية للتعامل م���ع الوباء ،في نقص
المادية
اإلمكاني���ات
ّ
الكادر الطبي ،ووس���ائل الوقاية ،ونقص منشآت الحجر وسيارات
اإلس���عاف ووس���ائل الوقاية والمعدات ّ
الخاصة ،ما يعيد للذاكرة
ّ
عدة حاالت في العقدين المنصرمين ،حيث كشفت لجان التحقيق
ما بعد الحرب عن ضعف االستعداد القومي للتعامل مع الطوارئ.
ّ
ّ
المؤسساتية التي تضرب هياكل المؤسسات
وعرى الوباء األزمة
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،فعلى س���بيل المثال افتقرت مديرية الدبلوماسية
العام���ة في مكتب رئيس الحكومة إل���ى مدير ّ
ّ
لمدة تزيد عن عام،
ّ
م���ا أثر على نظ���ام المعلومات والتواصل مع الن���اس ،الذي يعتبر
سببًا رئيسيًا لتدافع الناس في األسواق مساء السبت ،2020/3/14
ّ
األساس���ية .ومن المعلوم ّأن التواصل
وإفراغ الرفوف من الس���لع
ّ
ّ
مع الناس وتوجيه الخطاب���ات الدورية هي من أهم األولويات في
حاالت الطوارئ.
يرى البروفسور إفرايم عنبار ،مدير معهد القدس لالستراتيجيا
واألمنّ ،أن الجائحة أضعفت األمن القومي اإلس���رائيلي ،إذ تعاني
العديد من الوحدات في الجيش اآلن قصورًا في ّ
ّ
البش���رية.
القوة
ّ
اإلقليمية
وال يعتقد ّأن االنشغال بكورونا سيؤثر على التوجهات
ّ
المعادية إلسرائيل .ويرى ّأن هذا الوباء حرب على إسرائيل يشبه
من ّ
ّ
عدة جهات حالة الحرب التي تستخدم فيها أسلحة بيولوجية
ّ
ّ
وكيماوية .وتحاول الحكومة طمأنة الناس في حال تفش���ي الوباء
أكث���ر بتقديم وعود بتدخل الجيش الذي يملك منش���آت ومرافق
ومعدات كافي���ة للتعامل مع أعداد كبيرة م���ن المرضى ،وخبرات
لاّ ّ
ّ
ّ
وتنظيمية للتعامل مع حالة طوارئ ضخمة ،إ أنه تأس���س
إدارية
ّ
للتعام���ل مع الزالزل والهجمات الصاروخية وليس مع الوباء ،حيث
س���يضعف تدخله حركة المؤسس���ات المدنية التي تواجه الوباء
األمامية ،ناهيك ع���ن النقص في ّ
ّ
ّ
البش���رية
القوة
في الخط���وط
الذي س���تعانيه وحدات الجيش نتيجة إصابات الجنود والضباط
ّ
بالفيروس وسياسات الحجر .وفي حال تفشي الوباء ستتأثر قدرات
الجيش على االس���تجابات الس���ريعة ّ
والفعالة ،والتاريخ يقدم لنا
ّ
عدة أمثلة عن جيوش تفككت نتيجة الوباء .إلى اللحظة تم تنفيذ
ّ
تغييرات ّ
وهيكلية في مجموعة كبيرة من تدريبات الجيش
جدية
ّ
ّ
ّ
ّ
الروتينية للتكيف مع الوباء ،وخفضت العمليات العس���كرية في
ّ
ّ
الغربية .كما يمثل
المناطق ذات الكثافة الس���كانية في الضف���ة

القدس :احتالل ،و"كورونا"																		.

إجراء التباعد االجتماعي مشكلة في ّ
آليات إدارة الحواجز والمعابر
ّ
ّ
القتالية للجيش
ونقاط التفتيش والتدريبات ،ويؤث���ر على الروح
الرفاقية بين عناص���ره .ويمثل الوباء خطرًا ّ
ّ
ماليًا
ومتانة العالقات
يهدد تمويل الجيش بس���بب التكاليف المباشرة وغير المباشرة
ّ
ميزانية الدولة .وفي حال اس���تثمرت الحكومة مبالغ ضخمة
عل���ى
ّ
ّ
إلحي���اء االقتصاد بعد احت���واء الوباء ،س���تتأثر ميزانيات الجيش
ّ
خط���ة ّ
وخططه طويل���ة المدىّ ،
«القوة الدافع���ة -متعددة
خاصة
ّ
السنوات» لبناء الجيش ،التي وضعها قائد قوات الجيش في شباط
ّ
ّ
االس���تراتيجية في البيئة
التحديات
الماضي .وهذا مع اس���تمرار
ّ
اإلقليمية المحيطة بإسرائيل ،إذ لم يظهر أي أثر للوباء في تغيير
ّ
نظرة المحيط المعادي إلس���رائيل .فرغم النتائ���ج الكارثية للوباء
لاّ ّ
في إيران ،إ أنها تس���تمر في حملتها لطرد الواليات المتحدة من
ّ
لوجستية لتوفير الدعم لألسد وحزب
العراق ،ومحاولة تأمين طرق
الله ،كما يس���تمر األسد في االس���تفادة من الدعم االستراتيجي
الروسي له .ومن جهة أخرى لم تتوقف حملة تركيا للسيطرة على
ّ
السورية.
إدلب
لاّ
ً
وال يج���د مركز القدس للش���ؤون العامة بديال أمام إس���رائيل إ
ّ
المتقدمة
التركيز على االستثمار العلمي في تطوير االستجابات
ّ
العلمي���ة يخدم أمن
للفي���روس ،لتوكيد دورها كمرك���ز لألبحاث
ّ
الوالي���ات المتح���دة والغ���رب ،كطري���ق وحي���د لضم���ان التفوق
االستراتيجي اإلسرائيلي بعد جالء أزمة كورونا.

ّ
ّ
الصحة.
المهمة يتبع لتوجيهات الحكومة ووزارة
وهو في هذه
ّ
ّ
في  26آذار ش���يد الجيش وش���غل نظام مواص�ل�ات بديال خاصا
ّ
الصحة بالتعطيل التدريجي
للعساكر في تواز مع تعليمات وزارة
ّ
ّ
ّ
لنظ���ام المواصالت العامة .ولضم���ان الجاهزي���ة العملياتية ،تم
تشغيل  260حافلة ّ
تتحرك بين القواعد على طول البالد ،من األحد
إل���ى الخميس من كل أس���بوع .قبل ذلك بيومي���ن كان الجيش قد
افتتح مختبرًا لفحص العس���اكر ،قادرًا على تنفيذ مئات الفحوص
كل يوم تح���ت إدارة الوح���دة ّ
الطبية في الجي���ش .وقام الجيش
بتحوي���ل فن���دق كنيرت في مرتفع���ات الجوالن إلى منش���أة عزل
وتأهيل الس���تيعاب  260مدنيا عادوا مؤخرًا م���ن إيطاليا .وقبلها
بيومين أرس���لت ّ
القوات ّ
الجوية وفدًا م���ن  16عضوًا أللمانيا إلعادة
جنود كتائب ّ
بحرية مقاتلة إلى إسرائيل وجميعهم دخلوا العزل.
ّ
س���رية البحث واإلنقاذ
وقبله���ا بيومين قام���ت كتائب مقاتلة من
ُُ
ّ
المحلية في إخالء وتعقيم نزل في بلدة غديرا
بمساندة السلطات
بعد تشخيص إصابة أحد العاملين هناك .وقامت الوحدات ّ
الطبية
ّ
العس���كرية بتحوي���ل منتجع ترفيهي في أش���كلون إلى منش���أة
ّ
طبية لمعالجة الجن���ود أصحاب اإلصاب���ات المعتدلة بكوفيد،19-
ويتواص���ل المصابون مع األطب���اء والممرضين م���ن خالل تطبيق
ّ
ّ
والمستشفيات،
الصحة
خاص .وبتاريخ 19آذار ،بالتنسيق مع وزارة
ّ
ّ
وظفت الوحدة  81التابعة إلدارة االستخبارات العسكرية ،خبراتها
ّ
ّ
التحديات
التكنولوجية للمس���اعدة في إيجاد حل���ول لبعض أكبر
ّ
الطبية التي يفرضها كوفيد.19-

الموقع الرسمي للجيش اإلسرائيلي

ّ
الرئيس���ية عل���ى صفحة الجيش
خصصت واجهة االس���تقبال
ّ
الرسمية  ،www.idf.ilلإلعالن عن دور الجيش في ظل
اإلسرائيلي
ّ
حالة الطوارئ والتحوالت في طريقة وهياكل عمله متسلس���لة في
ّ
مس���ار زمني .ففي التاسع والعشرين من آذار ،يؤكد الجيش دعمه
ّ
القومي���ة لمكافحة كورونا ،ويطبق سلس���لة من التدابير
للجهود
ّ
لتخفي���ض أثر الفيروس عليه وصيانة االس���تعداد العملياتي له.
وف���ي الثامن والعش���رين ،وض���ع  3697جنديا في الع���زل 58 ،من
الجنود ّ
شخصوا باإلصابة.
وتحت عنوان كيف يكافح الجيش انتش����ار كوفيد ،19-يس����رد
الموقع مجموعة من السياسات التي يتبعها الجيش في ظل حالة
الط����وارئ ،مثل منع جميع الجنود من الس����فر إلى الخارج ألغراض
ّ لاّ
ّ
ّ
اس����تثنائية وم����ن خالل موافقة
مهنية إ لظروف
ش����خصية أو
ّ
استثنائية .ووضع كل الجنود العائدين من الخارج في عزل لمدة
 14يومًا .وكل جندي يش����تبه بتقاربه مع أح����د المصابين يدخل
العزل .وتحديد السقف األعلى الجتماعات الجيش بعشرة أفراد،
ّ
ّ
والتجمع في األماكن
والتجم����ع في أماكن مغلقة بثالثين ف����ردًا،
المفتوحة بمئة فرد .وطلب من الجنود الحفاظ على مسافة مترين
من بعضهم كحد أدنى .ومنع المدنيون من دخول قواعد الجيش
ّ
العس����كرية .وكل الجنود الذين يخدمون في القواعد المغلقة أو
ّ
ّ
وحدات القتال أو القواع����د التدريبية يبقون في مواقعهم لمدة
تمتد لش����هر .أي جندي تق����ارب مع أحد المعزولي����ن يمنع عليه
ّ
العس����كرية الحساس����ة لألمن القوم����ي .إلغاء كل
دخول القواعد
ّ
ّ
األولية للجنود حتى إشعار آخر .جميع الجنود
فترات االختبارات
يلتزمون بعدم اس����تخدام المواصالت ّ
العامة ،وس����يقوم الجيش
بتوفير وس����ائل مواصالت بديلة للعساكر .س����يخدم الجنود في
القواعد المفتوحة بحسب نظام المناوبة لتقليل فرص االحتكاك.
ّ
بع����د نهاية يوم العمل يتم تعقيم كاف����ة القواعد .إخالء جميع
المش����تبه بمرضهم أو الذين يسجلون درجة حرارة 5ر 37أو أكثر.
ّ
ّ
ينفذ الجيش دراس����ات تقدير وضع ّ
ويطور بروتوكوالته
دورية،
ّ
الصحة وتوجيهاتهاّ ،
ويقيد حركة الطاقم
بالتنس����يق مع وزارة
العس����كري قدر اإلمكان .يقدم الجيش الدعم والمس����اندة لوزارة
ّ
ّ
ّ
الطبي����ة الالزمة ،إذ ت����م تعيين مئات
المع����دات
الصح����ة بنقل
ّ
ّ
المستشفيات لتقديم
العس����كرية لمساندة
الجنود من الوحدة
ّ
ّ
الدعم اللوجس����تي والمس����اندة اإلدارية في عشرة مستشفيات
ّ
مدنية ،وسيس����اعد الجنود االحتياط ف����ي مهام مثل إخالء عنابر
المستش����فيات ،وتكييف العنابر لحاجات مختلفة ،إنشاء عنابر
بناء على طلب الش����رطةّ ،
الطبيةً .
جدي����دة ،ونقل المع����دات ّ
قدم
الجيش مئات الجنود للمساعدة في فرض اإلغالق على المدنيين،

نزع الغطاء عن الوحدة ()81

ّ
ّ
ّ
ّ
والعقائدية
الهيكلية
التحوالت
يسلط زاك دوفمان الضوء على
ّ
ّ
العس���كرية
الس���رية في االس���تخبارات
ف���ي الوح���دة  81األكثر
ّ
ّ
اإلسرائيلية والمسؤولة عن تطوير تكنولوجيا المساندة لعمليات
ّ
ّ
القت���ال .وتحت ضغط تفش���ي الوب���اء ،تم رفع غطاء الس���رية عن
ه���ذه الوحدة ،في ّ
ّ
العمليات
تحول كامل له���دف الوحدة من دعم
ّ
العس���كرية والحروب نحو بذل كل ما يل���زم لمواجهة وباء كورونا
كأكبر مش���كلة تهدد العالم اآلن ،بحسب أحد كبار المسؤولين في
الوح���دة .فبعد أن أعل���ن رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو حالة
ّ
الرقمية
الط���وارئ لمواجهة الع���دو الخفي ،تم توظي���ف األدوات
المعق���دة لتتبع مس���ارات المصابين المحتملين ،وه���ذه ّأول مرةّ
تس���تخدم فيها هذه األنظمة على المدنيي���ن ،ويرى نتنياهو ّأن
ّ
االس���تراتيجية منذ قيام
ه���ذا القرار يختل���ف عن كل الق���رارات
ّ
سيطورها خبراء التكنولوجيا الفائقة
الدولة .ستتاح الحلول التي
ّ
في الوحدة على الش���بكة العنكبوتية .كما ستساعد هذه الوحدة
التحديات ّ
ّ
الطبية في ظل األزمة باالستناد
في تقديم حلول لبعض
ّ
عسكرية سابقة .فقد أوكل إليها مهام تحويل أجهزة
على خبرات
التنفس الصناعي المنزلي إلى أجهزة بكفاءة كاملة لالس���تخدام
ف���ي المستش���فيات ،وتحديد وح���دات التهوي���ة المتعطلة في
المستشفيات القابلة لإلصالح ،وتقديم حلول الحتواء تدفق الهواء
في غرف المستشفيات الحتواء انتشار الفيروس ،وباالستفادة من
تكنولوجيا عزل حجرة الس���ائق عن اله���واء والبيئة في المركبات
ّ
العس���كرية المخصصة لنقل مصابي الحرب ،س���يتم تجهيز 150
ّ
س���يارة إسعاف بهذه التقنية .كما ترنو الوحدة إلى صناعة 1000
ّ
ّ
ّ
كمامة طبية يوميًا وتطوير برامج محوس���بة للمستشفيات قادرة
على تخزين وتحليل بيانات المرضى ونتائج الفحوصات.

ّ
ّ
الفلسطينية وغزة
السلطة
يتفق معهد دراس���ات األمن القومي مع مركز القدس للش���ؤون
العامة على ّأن الجائحة عززت التعاون والتنس���يق الفلس���طيني-
قوية ّ
فلسطينية ّ
ّ
وفعالة،
اإلسرائيلي ،وأكدت ضرورة وجود سلطة
ّ
ألن غيابها س���يؤدي إلى انتش���ار المرض في إسرائيل ،ومن جهة
ثانية منع دخول ّ
العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل ينذر بانهيار
ّ
ّ
اقتصادي فلس���طيني في الضفة كمقدمة لحالة فوضى ،ما يحث
ّ
الفلس���طينية لمنع
إس���رائيل على مزيد من التعاون مع الس���لطة
االنهيار والفوضى.
ّ
ّ
الفلس���طينية وضعت جانبًا
القضي���ة
يرى «مرك���ز القدس» ّأن
ّ
ّ
وتعطل تطبيق خطة ترامب للسالم.

ّ
المرجح أن
ورغم تصاعد التنس���يق مع الفلس���طينيين ،من غير
ّ
تغيرات ّ
يثمر ذلك عن ّ
الفلسطينية والموقف
جذرية في السياسة
ّ
ّ
ّ
من الصراع .وبالنس���بة لغزة ،من المرجح في حال تفش���ي الوباء أن
ّ
تذهب «حماس» إلى توجيه الضغط الشعبي في غزة ضد إسرائيل.

الوضع اإلقليمي

يعتقد بع���ض الخبراء ّأن التركيز على كورونا قد ّ
حد من تصاعد
ّ
ّ
نس���بيًا لإلصابات
اإلقليمية .فرغم األع���داد المنخفضة
األخط���ار
لاّ
ّ
ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط ،باس���تثناء إي���ران ،إ أن األعداد
مرجحة للتصاعد بس���بب اكتظاظ المدن ،ووجود ماليين الالجئين
والنازحين .ويختلف معهد دراس���ات األمن القومي ومركز القدس
ّ
التغيرات
للشؤون العامة مع هذا الطرح المتفائل ،فعلى الرغم من
ّ
لاّ
المحتملة الناجمة عن تفش���ي الوباء ،إ ّأن معظم العبي الش���رق
األوسط يتعاملون معه على ّأنه حالة مؤقتة فقطّ ،
بمجرد انتهائها
سيستأنفون الس���عي خلف مصالحهم .ومن المستبعد أن ّ
تتغير
ّ
ّ
ّ
االستراتيجية
المعادية إلسرائيل في البيئة
السياسية
التوجهات
المحيط���ة .فإيران األكثر تضررًا من الوب���اء الذي ضربها وهي في
ّ
اقتصادية س���البة مترافقة م���ع نمو أزمة
أس���وأ حاالتها -ظروف
ّ
النفط وثقة منخفض���ة بالنظام والتعاطي غي���ر الفعال مع الوباء
ال���ذي ّ
عمق أزمة الثقة بين الش���عب والنظام .وه���ذه التعقيدات
ّ
تأت���ي على ّ
طبيعية تجتاح
أرضية أزمة نفط متصاعدة وفيضانات
ّ
الدولة وأزمة الطائرة األوكرانية .ومن جهة ثانية تس���اهم طبيعة
ّ
تفشي الوباء في حماية النظام اإليراني من االحتجاجات الواسعة.
ّ
تس���رع إيران مش���روعها النووي
هناك احتمال ولكن بس���يط بأن
تحت غطاء االنش���غال العالمي بكورون���ا .وعلى المدى البعيد ،ربما
تضطر إي���ران للذهاب إلى المفاوضات م���ع الواليات المتحدة من
موق���ف أضعف وتحت س���قف أقل ،وذلك في ظل تعاظم الفش���ل
المؤسس���اتي والنظامي والهيكلي اإليراني ف���ي إدارة أزمة الوباء
وتبعاتها.
م���ن جهة ثانية ،أبرزت أزمة كورونا ضرورة تنس���يق الجهود مع
ّ
اتفاقيات س�ل�ام مع إسرائيل مثل األردن ومصر
الدول التي أبرمت
ّ
ّ
والسلطة الفلسطينية ،كما تمهد هذه الجائحة لمزيد من التطبيع
ّ
السنية.
مع الدول

الصعيد العالمي

ّ
يش���كل الوباء تهدي���دًا لمب���دأ العولمة ،ما ّ
ّ
المس���ؤولية
يعمق
ّ
الفردي���ة لكل دولة عل���ى حدة ف���ي التعامل مع الوب���اء وإنعاش
ّ
ّ
االقتصاد ما ينذر بتحوالت هيكلية في طبيعة النظام العالمي.
تنامي الص���راع الصيني األميركي ،والركود االقتصادي المتوقع
ّ
األميركية في تهديد
في أمي���ركا وأثر كل ذلك على االنتخاب���ات
ّ
األميركية الجدي���دة لتخفيض التواجد
فرص ترام���ب ،والخط���ط
ّ
العسكري األميركي في الخارج وخاصة العراق ،يفتح الطريق أمام
ّ
التغيرات في
إي���ران للوصول أكثر إلى حزب الله وس���ورية .وهذه
وض���ع الواليات المتحدة ّ
ّ
عالمية واحتمال فش���ل ترامب في
كقوة
ّ
االنتخابات الرئاسية ،تمثل التهديدات األخطر على األمن القومي
اإلسرائيلي.

تعليق
يجتاح الوباء إسرائيل في ظل تركيبة معقدة وغير مسبوقة من
ّ
السياس���ية الممتدة بعد انتخابات كنيس���ت ثالثة بدون
األزمات
نتائج حاس���مة ،ونصف الناخبي���ن يعادون نتنياه���و وال يثقون
ّ
ّ
ّ
األمنية
والتحدي���ات
الميزانية
بنواي���اه ،ناهيك ع���ن العجز ف���ي
ّ
المعقدة .وساهمت األزمة في مزيد من تعرية طبيعة الدولة ،فمن
ّ
ّ
الرأس���مالية الجشعة التي تمثلت في
جهة كشفت عن طبيعتها
التوتر الذي ش���اب قطاعات الصحة واألمن واالقتصاد .كما كشفت
ّ
االس���تراتيجية اإلقليمي���ة ،حيث ورغم
ع���ن طبيعتها في البيئة
تفاق���م األزمة التي تهدد ّ
صحة وس�ل�امة وحي���اة األفراد يحتدم
النقاش ح���ول األمن القومي االس���تراتيجي وصيانته ،كما يحاول
ّ
ترقبًا ّ
ّ
ّ
الحربية ّ
خارجية،
ألية أخطار
جاهزيته
الجيش الحفاظ عل���ى
وبالتالي لم ينخرط بش���كل أوس���ع في مهام مكافحة كورونا على
لاّ
ّ
الداخلية ،واقتصرت تدخ ته على النش���اطات المذكورة
الجبهة

(أ.ف.ب)

ّ
العنصرية
أعاله .ومن جهة أخرى كشفت أزمة كورونا عن الطبيعة
ّ
التوس���عية ،من حيث التمييز بين فلس���طينيي الداخل واليهود
ّ
ّ
فيما يتعلق بالتجهي���زات والخدمات الصحية وتوزيع مراكز الفرز
ّ
ّ
والفحص ،والتمييز ضد العمال الفلسطينيين من الضفة العاملين
ّ
االقتصادي���ة والتعاطي معهم في
ف���ي الداخل من حيث الحقوق
ظل الوب���اء ،والتمييز المش���ين ضد األس���رى الفلس���طينيين مع
ّ
التوسع
وصول الوباء للس���جون ،ناهيك عن اس���تمرار االحتالل في
االس���تيطاني واالقتحامات وهدم المنازل واالعتقاالت رغم تعاظم
ّ
تفشي الجائحة.
ّ
عل���ى صعيد ث���ان ،صن���ف الموقع الرس���مي الئت�ل�اف Deep
«( Knowledge Groupمجموع���ة المعرف���ة العميق���ة» -ائتالف
ّ
ّ
ّ
الربحية ،تنش���ط في مجال
التجارية غير
المنظمات
لمجموعة من
ّ
البحوث العلمية واالستثمار والتحليالت واإلعالم والعمل الخيري)
ّ
إس���رائيل على أنه���ا «الدولة األكث���ر أمانًا في العال���م» .في حال
ّ
ً
ّ
موضوعية هذا الموقع ف���ي التصنيف ،فإنه يقدم دليال
افتراض
على نجاح إس���رائيل في إحراز أعلى تصنيف في العالم برغم كل
والهيكلية التي ّ
ّ
ّ
تمر به���ا .ونجح النظام
الوجودي���ة
التعقي���دات
ّ
اإلسرائيلي في تحويل الدولة إلى مختبر حي لمعالجة كورونا ،عبر
توظيف أحدث التقنيات والتكنولوجي���ا الفائقة ،وبإظهار مرونة
عالية في ّ
ومؤسساتية ّ
ّ
ّ
التكيف مع الوباء في فترة قصيرة،
هيكلية
ً
ّ
التح���ول الجذري لوظيفة الوح���دة  ،81ومرونة
وه���ذا برز مثال في
ّ
ّ
مرجعية بعض الوحدات التي عينت لمس���اندة
الجيش في تغيير
ّ
الصحة أو الش���رطة .كما ّ
وجه مركز حاييم ش���يبا لالبتكار ً
نداء إلى
كل المبتكري���ن حول العالم يدعوهم لتقديم مقترحات مش���اريع
ّ
تقنيات لمعالجة كورونا ،فيما يبدو تنفيذًا ّ
تتعلق بتطوير ّ
لوصية
مركز القدس للش���ؤون العامة ،الذي اعتبر ّأن الطريق الوحيد الذي
ّ
االقتصادية الناجمة عن الجائحة،
س���ينقذ إس���رائيل من األضرار
ويحجز لها موقعًا متقدمًا بعد انجالئها عن العالم ،هو االس���تثمار
ّ
ّ
والبشرية والتوظيف األعلى للتكنولوجيا
المالية
الكثيف للموارد
ّ
ّ
والتقنيات المتقدمة لتطوير ابتكارات وتقنيات تس���اعد
الفائقة
ف���ي ع�ل�اج الوب���اء أو احتوائه .وال بد م���ن الق���ول إن تطوير قطاع
ّ
ّ
والتقني���ات المتقدمة مثل
التكنولوجي���ا الفائقة واألمن الرقمي
ّ
ّ
أساس���يًا أحرزت فيه إس���رائيل إنجازات متقدمة وما تزال،
مسارًا
ّ
وهو مسار اقتصادي أس���اس لدولة ذات عدد سكان صغير نسبيًاّ
ّ
اس���تراتيجية واسعة تعتبرها معادية ،وهو المسار
تقع في بيئة
ّ
الذي جعلها الدولة الوحيدة في اإلقليم الفاعلة عالميًا في جهود
مكافح���ة الوب���اء والوحيدة التي تش���ارك في التناف���س العالمي
المحموم للسبق في تطوير اللقاح.
(*) باحث من نابلس .خاص بـ«المشهد اإلسرائيلي»
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تـــقـــاريـــر خـــاصــــــة

																						
 ..من تظاهرة داعية لمحاربة الجريمة في مجد الكروم.

(أرش���يفية)

تـقـريـر جـديـد لـمـعـهـد أبـحـاث الـكـنـيـسـت:

ارتفاع دائم في عدد ضحايا جرائم القتل العرب مقابل انخفاض في عدد الضحايا اليهود!
ل���م يحمل التقري���ر األخير الص���ادر عن معهد الكنيس���ت
لألبحاث والمعلومات أي بشرى جديدة للمواطنين العرب ،حين
وج���د مثال وجود ارتفاع دائم في عدد ضحايا جرائم القتل في
المجتم���ع العربي ،حيث أن  %44م���ن ضحايا جرائم القتل بين
الس���نوات  2019-2015ه���م من المجتمع العرب���ي ،بواقع 1198
ضحي���ة ،مقابل  %56م���ن المجتمع اليه���ودي ( 1499ضحية)،
وذلك بناء على الملفات الرسمية للشرطة.
ه���ذا التقرير كم���ا يقول ّ
معدوه ينش���ر ألول م���رة بيانات
المعلوم���ات الت���ي تضعها الش���رطة اإلس���رائيلية وتتضمن
معلوم���ات عن المش���تبه فيهم وع���ن الضحاي���ا فيما يتعلق
بالملف���ات الت���ي فتحتها الش���رطة بين األع���وام .2019-2015
ويجدر التنويه أنه استمرارًا وغوصًا أكثر في سياسة «غسيل
الكالم» وعدم اإلشارة للعرب باسمهم وتعريفهم وانتمائهم،
ال تش���ير مصادر البيانات الواردة في التقرير إلى المواطنين
العرب ،بل إلى من تسميهم «السكان غير اليهود» .والمفارقة
أن من سارع لالنتباه والتنبيه إلى هذا هي مواقع محسوبة على
اليمين اإلس���رائيلي ،ووجد أحدها من الضروري التشديد على
أنه بالرغم من ذكر العرب صراحة فـ «بحسب المكتب المركزي
لإلحصاء ،الغالبية العظمى من غير اليهود الذين يعيشون في
إسرائيل هم من العرب» (القناة السابعة).
ويوم األربع���اء الفائت ،الفاتح من نيس���ان ،انعقد االجتماع
األول اللجن���ة البرلمانية الخاصة لمكافح���ة العنف والجريمة،
«لبح���ث مظاهر العنف والجريمة ف���ي المجتمع العربي خاصة
في ظل تفشي وباء كورونا» ،كما جاء في بيان للجنة ،التي قاد
اجتماعها رئيس���ها النائب عن القائمة المشتركة ،د .منصور
عباس .اللجنة ركزت على جزء واسع من المعطيات التي حملها
التقري���ر ،مش���يرة إلى «وج���ود ارتفاع دائم في ع���دد ضحايا
جرائ���م القتل في المجتم���ع العربي في ه���ذه الفترة ،مقابل
انخفاض في عدد الضحايا اليهود» وتناولت كذلك االعتداءات
الجسدية وتلك المرتكبة ضد ممتلكات ،على النحو التالي:
* لم تكن هناك فروق بين نسبة المواطنين العرب واليهود
فيما يتعلق بجرائم االعتداء الجس���دي إذ أظهر التقرير ذلك
فيما يتعلق بأبناء  15عاما فما فوق .بلغ عدد جرائم العنف في
المجتمع العربي  12000-11000جريمة بين  ،2019-2015مقابل
 30000-27000جريمة في المجتمع اليهودي .التقرير ّ
يفصل
أساليب وأش���كال الجرائم ضد األش���خاص ،وتشمل التهديد
بالقتل والقتل الخط���أ ومحاولة القتل والقتل .في ،2019-2015
كان  )%56( 1499من ضحايا هذا الجرائم بين اليهود و 1198من

الضحاي���ا ( )%44بين العرب .في تتمة هذا الفصل من التقرير
تم تقديم بيانات حول الجرائم الجسدية التي تضمنت إلقاء
زجاجات مولوتوف والتسبب بإصابة جسدية خطيرة واقتراف
أفعال خطف وإكراه وسجن وهمي.
*  %80من المتهمين بجرائم السالح – وهذا أخطر المعطيات
 هم من المجتمع العرب���ي ( 9219ملفًا بين  ،)2019-2015حيثتم تسجيل ارتفاع دائم في عدد الملفات في المجتمع العربي
طوال هذه الفترة ،وقفزت األرقام الدموية من  1645ملفًا العام
 2015إلى  2205ملفات العام  ،2019ولكن مقابل ذلك لم يسجل
ارتفاع ملحوظ في نسبة جرائم السالح في المجتمع اليهودي
خالل هذه الفترة التي يتناولها التقرير.
* بلغت نس���بة المتهمين باالتجار بالمخ���درات بين العرب
 %28وذلك من بين  52000ملف فتحتها الش���رطة بين األعوام
ّ .2019-2015
وينوه التقرير أنه ق���د طرأ عمومًا ارتفاع في عدد
الملفات المتعلق���ة باالتجار بالمخدرات س���واء أكان ذلك في
المجتم���ع العربي أم ف���ي المجتمع اليهودي ،وذلك بنس���بة
إجمالية بلغت .%34-%33
*أما فيم���ا يتعلق باالعتداءات على األم�ل�اك – وهي جرائم
ّ
معظمه���ا يقع كجزء من ممارس���ات اإلج���رام المنظم لالبتزاز
أو التهدي���د أو االنتقام من دائنين عاجزي���ن عن إرجاع ديون
ورافضي دفع «خاوة» وما ش���ابه – فقد تبي���ن من التقرير أنه
في الوقت الذي س���جل فيه انخفاض لدى المجتمع اليهودي
من حيث ع���دد ضحايا تلك الجرائم بي���ن  ،2019-2015فقد تم
تسجيل ارتفاع ّ
جدي بنس���بة  %10في المجتمع العربي .وهنا
بلغ عدد ضحايا االعتداءات على األمالك في هذه الفترة 94000
ضحي���ة عربية  %16 -من مجمل عدد الضحاي���ا؛ بينما بلغ عدد
المتهمي���ن العرب بالقي���ام بجرائم تتعل���ق باألمالك 71000
متهم  %37 -من مجمل عدد المتهمين.
* يشير التقرير خصوصًا إلى االرتفاع في عدد ضحايا جرائم
إح���راق الممتلكات في المجتمع العرب���ي والذي بلغ حدًا عبثيًا
بنس���بة  ،%57وباألرقام ،فقد ارتف���ع عدد ضحايا هذه الجرائم
ُ
التي تقترف ضمن الممارس���ات المش���ار إليها أعاله من 1002
ضحي���ة العام  2015إل���ى  1568ضحية الع���ام  .2019وباألرقام
اإلجمالية بل���غ عدد ضحايا جرائم إح���راق الممتلكات – بيوت
ّ
ومعدات عمل ومزروعات  -بين  2019-2015في الدولة
ومصال���ح
 10900ضحية ،وعدد المتهمين  4600متهم.
* وفقًا لتقرير معهد الكنيس���ت ارتف���ع عدد حاالت العنف
المنزلي لدى العرب خالل الفترة التي يتناولها بنس���بة ،%26

ف���ي حين ارتفع ع���دد الحاالت التي كان فيها المش���تبه فيه
يهوديًا بنسبة 6ر.%2

ارتفاع معدل البطالة واألزمة االقتصادية
يؤدي لزيادة آثار العنف والجريمة
كان الفتًا ما كتبه قبل أيام «معهد دراس���ات االمن القومي»
اإلسرائيلي في وثيقة جديدة له تناولت وضع البلدات العربية
في ظل انتش���ار وب���اء الكورونا ،حين ربط بي���ن الجريمة وبين
سياسة الحكومة .ومما جاء في الوثيقة:
«من الضروري إق���رار موارد اقتصادي���ة مخصصة للمجتمع
العرب���ي ،بما ف���ي ذلك الس���كان الب���دو في الجن���وب ،الذين
يعتمدون على الس���ياحة .حوال���ي  %60من العمال العرب هم
موظف���ون يعملون خارج مجتمعاتهم ،وجزء كبير منهم عاطل
عن العمل بالفعل .من المرجح أن تعاني الش���ركات الصغيرة
ف���ي المجتمع���ات العربية م���ن انهيار ويجب ضم���ان الدعم
المالي لها؛ من الضروري إنش���اء آلية سريعة إلتمام اإلجراءات
والمعامالت مع مؤسس���ة التأمين الوطن���ي للعمال الذين تم
إرس���الهم إل���ى البيت ،حيث يمك���ن أن ي���ؤدي ارتفاع معدل
البطال���ة واألزم���ة االقتصادية إلى تعميق الفق���ر وزيادة آثار
العنف والجريمة».
م���ن المهم عدم ترك مس���ألة انتش���ار الس�ل�اح عالقة في
العمومي���ات ،ال م���ن حيث توثيقها في األبح���اث وال من حيث
تغطيتها الصحافية .ففي مؤسس���ة تعرف كيف تراقب أية
قطعة س�ل�اح وأية ّ
حبة ذخيرة حين تضعها ضمن التعريفات
ّ
األمنية ،يجب وضع عالمة س���ؤال مشددة على تفشي السالح
كما يتفش���ى الوب���اء .وقد أصابت المحامية س���مدار بن نتان،
ّ
وهي ِّ
«المس���دس عل���ى طاولة
مؤسس���ة  -ش���ريكة الئتالف
المطب���خ» الذي أقيم لمواجهة جرائ���م القتل ومحاوالت القتل
لنساء بأسلحة رسمية لعناصر أمن وحراسة ،إذ كتبت في مقال
ّ
مؤخرًا («هآرتس») أن انفجار مش���كلة الس�ل�اح غير المرخص
ّ
ّ
الفلس���طيني« ،كانت مس���ألة وقت ال
العربي-
ف���ي المجتم���ع
أكثر .لكننا أدركنا في ائتالف مش���روع «المسدس على طاولة
ّ
ّ
النس���وية
المطبخ» ،وعب���ر التعاون المتواصل بين المنظمات
الفلسطينية واليهودية ،خطورة المس���ألة منذ ّ
عدة سنوات.
ّ
ّ
الجماهيرية الحاش���دة ت���دل على مدى صعوبة
فالمظاهرات
ُ
وتعقيد المشكلة المذكورة .لكنها تبرهن أيضا على استعداد
ّ
ّ
الفلس���طيني ورغبته بالس���عي لب���ذل كل جهد في
المجتمع
ّ
س���بيل حلها .لذا فالس���ؤال المطروح االن عل���ى طاولة البحث

كالتالي ،هل س���يتم طرح حلول تجيب ع���ن حاجات الجمهور
ّ
الفلسطيني وخصوصيته؟».
تتوق���ف الكاتبة عند دراس���ة أجرتها باالش���تراك مع ريال
ّ
مزالي وميس���اء إرش���يد في ش���هر كانون الثان���ي ( 2019كنا
اس���تعرضنا تفاصيله���ا باس���تفاضة هنا) تناولت أس���اليب
ّ
عالج قضية الس�ل�اح غير المرخص .أبرز االس���تنتاجات كانت
ّأن ّ
الحد من ّ
كميات الس�ل�اح غير المرخص المنتش���رة يوجب
ّ
ّ
تبن���ي توجهات واس���تراتيجيات وقائية ولي���س عقابية من
ُ
ّ
المرضية ،أي مرحلة
ِقبل الدولة .ألن «العقوب���ة تعالج المرحلة
ما بعد ارتكاب مخالفة ما واس���تعمال الس�ل�اح غير المرخص.
ّ
ّ
ّ
هامشيا
التجريبية ّأن للعقوبة تأثيرا
ُيستدل من الدراس���ات
فق���ط فيما يتعلق بالردع والوقاية .وفقًا لتقرير مراقب الدولة
بش���أن هذا الموضوعّ ،
فإن تطبيق القانون من ِقبل الشرطة في
َ
هذا المجال غير ّ
ّ
فعال بتاتا .يتعين على الدولة بلورة سياسة
ش���املة ّ
للحد من ترخيص حيازة السالح ،كما عليها بالتعاون
ّ ّ
مع الجهات المجتمعية اتخاذ التدابير لجمع السالح بالتزامن
ّ
الجنائية .تش���ير تجارب جمع
مع ضمان الحصانة من العقوبة
ّ
السالح في كل من أستراليا ،البرازيل ،جنوب أفريقيا ،بريطانيا
ّ
رئيس���ية
واألرجنتين ،إلى ّأن حمالت جمع الس�ل�اح كانت أداة
ّ
لتقليص انتشار السالح غير المرخص».

ّ
ّ
العربي –
مصدر السالح غير المرخص الرئيسي في المجتمع
سرقة وبيع األسلحة التابعة للجيش
لكن تش���ير بن نت���ان إلى أنه كي تكون ه���ذه األداة ناجعة
يجب أن تتوفر ّ
ّ
أساسية لضمان نجاحها :التوقيت،
عدة شروط
حيث يجب المبادرة لهذه الحمالت خالل فترة جهوزية الوعي
ّ
العام لها ،أن تجري في إطار تشريع أو تغيير سياسات شامل،
َ
ّ
ّ
كما عليها أن تستمر فترة ال تقل عن ستة أشهر .ويجب أيضا
ّ
ّ
توفير ش���روط الحصانة من العقاب وتوفير محفزات مناس���بة
لتسليم السالح .األهم من كل ما ذكر أعاله ،يجب أن تتم هذه
ّ
ّ
العملي���ة بالتعاون والتواصل المكثف م���ع المجتمع المدني،
مس���ؤوليه وقادت���ه .وأنوه هن���ا أن جزءا ال بأس ب���ه من هذه
ِ
الشروط متوفر بإسرائيل بالوقت الراهن.
إن حمالت إعادة الس�ل�اح ش���ائعة ّ
جدًا في إس���رائيل ،تقول
ّ
الكاتبة ،والتي تس���ترجع الدولة من خاللها معدات عسكرية
اليدوية ،البنادق والذخي���رة ّ
ّ
الحية .لكن ورغم
مثل :القناب���ل
ّ
المرخص الرئيسي بالمجتمع العربيّ
أن «مصدر الس�ل�اح غير
هو س���رقة وبيع األس���لحة التابعة للجيش ،فإن هذه الحمالت

ّ
الدورية تتجاهل المجتمع العربي كليا .بعد صياغته بش���كل
ّ
ايجابي يكون عنوان هذه الحمالت عادة إعادة المعدات ،وليس
إعادة السالح .يساهم ربط هذه الحمالت بالنشاط المجتمعي
ّ
ّ
ّ
يش���جع على
النمطية كما
اإليجاب���ي ،في تقلي���ص األف���كار
تس���تمر هذه الحمالت ما يقارب الشهر ،في حين أنّ
ّ
التعاون.
ّ
ّ
الحملة المخصصة للجمهور العربي اس���تغرقت أسبوعًا واحدًا
فحسب!».
وتضي���ف أنه «يجب أخ���ذ العام���ل الزمني بالحس���بان ألنه
َ
مصي���ري ج���دا لمالكي الس�ل�اح ،متخذي الق���رارات وللجهات
ّ
ّ
تس���تمر حمالت
المجتمعي���ة لخل���ق تأثير وضغط جماهيري.
ً
إعادة الس�ل�اح في أستراليا والبرازيل ش���هرًا كامال .وعليه فان
َ
حمالت إعادة الس�ل�اح التي تستغرق أس���بوعًا واحدا فقط في
إسرائيل ،مصيرها الفش���ل! .ولكن على ما يبدو ّ
فإن وزير األمن
ّ
ّ
معنيًا إطالق���ا بإنجاح حملة جمع
الداخل���ي جلعاد إردان ،ليس
َ
َّ
وإعادة الس�ل�اح .حيث قام بنش���ر فيلم قصي���ر وجه من خالله
َ
َ
َ
ّ
ّ
معنيين حقًا
«فلنر اآلن إن كنتم
العربي قائال:
تحديا للجمهور
بإعادة السالح؟» .يبدو ّأن هدف هذه الحملة ليس جمع السالح،
ّ
العربي
وإنم���ا إثبات صحة ما قال���ه الوزي���ر إردانّ ،أن المجتمع
عنيف بطبع���ه .لو افترضنا أن ه���ذه المقولة صحيحة ،فكيف
يفس���ر إردان وأتباعه خروج آالف المتظاهرين العرب للش���ارع
للتنديد بالعنف المتفشي؟ أقول لوزير األمن الداخلي ولصناع
الق���رار ،يتأل���ف المجتمع العرب���ي ككل مجتمع آخ���ر من قوى
ّ
اإليجابية».
متباينة ومتعارضة ،لذا فمن األجدر تعزيز القوى
بحس����ب معطيات س����ابقة وردت في تقرير (سابق) لمراقب
الدول����ة ،فقد تطور العنف الحالي وانتش����رت األس����لحة غير
المرخصة تحديدًا ،خالل الس����نوات الخمس عش����رة األخيرة.
ّ
العربيات بالذات ش����كلن
«كم����ا أظه����رت األبحاث أن النس����اء
غالبية ضحايا اس����تعمال األس����لحة النارية ،بالذات بعد عام
ّ
ّ
 .2007وأذ ِك����ر أن العنف المس����لح ليس ثقاف����ة دائمة ،إنها
ّ
ّ
ّ
دينامية يس����تطيع المجتمع التراجع عنها
اجتماعية
عملية
بل ومكافحتها أيضا .لجأت الحكومة والوزير إردان في السنة
األخيرة بالذات إلى تس����هيل ش����روط الحصول على تراخيص
لحي����ازة الس��ل�احّ ،
مما ّأدى إلى زيادة نس����بة حاملي الس��ل�اح
ّ
المرخ����ص .هذا أيض����ًا وضع يمكن التراجع عن����ه .ال يمكن أن
تكون الرس����الة متناقضة إلى هذا الحد ،من جهة سياس����ات
تجيز اقتناء السالح بس����هولة وأخرى تحاول أو تدعي جمعه.
يج����ب تغيير المنظور كل����ه ،ال اإلبقاء علي����ه وتنفيذ خطوات
عينية عشوائية تعزز استمراره».

الوزير إردان اقتطع  434مليون شيكل من خطة لتوفير األمن الشخصي
للمواطنين العرب والحقًا راح ينسب الجريمة «إلى ثقافتهم»!
ّ
التنصل من المسؤولية ،ومراكمة
في اس����تمرار لسياس����ة
الذرائ����ع ،زعمت وزارة األمن الداخلي اإلس����رائيلية في ردها
على تقرير معهد أبحاث الكنيست ،أنه خالل سنوات تنفيذ
الخطة رقم  1402للعام  ،2016تم تقليص ميزانية الش����رطة
اإلس����رائيلية بشكل كبير ولهذا السبب كانت هناك فجوات
بين الخطة والتنفيذ ،س����واء في بناء مراكز الش����رطة أو في
ّ
الضحوية
الموارد البش����رية! ولكن الصورة ليست بمثل هذه
التي تحاول الشرطة ووزارتها ووزيرها نسبها لنفسهم.
كتب الصحافي شاحر إيالن في تحقيق نشرته الصحيفة
االقتصادي����ة «كلكاليس����ت» أواخر العام الماض����ي أن ثلث
ميزاني����ة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ،قد
اختفى .وهو يقول إن حال����ة العنف والجريمة في المجتمع
العربي ال تتحس����ن على الرغ����م من الجه����ود الخاصة التي
تبذلها الحكومة لمعالجة هذه القضية .على سبيل المثال،
في الس����نوات األربع الماضية ،أضاف����ت وزارة األمن الداخلي
 336مليون ش����يكل جديد إلى قاعدة الميزانية للتعامل مع
الجريمة في المجتمع العرب����ي ،باإلضافة إلى أموال إضافية
يبلغ مجموعها أكثر من  200مليون شيكل سنوي للشرطة.
ويصف كيف أنه به����ذه األموال والميزانيات الخاصة ،تم
إنش����اء  7مراكز شرطة جديدة في بلدات عربية وإضافة 420
عنصر ش����رطة عربي .ولكن مراكز الشرطة السبعة الجديدة
التي تم إنش����اؤها هي نحو نصف المراكز الخمس����ة عش����ر

المخطط لها .عالوة على ذلك ،في العام  ،2018تم تخصيص
مئات الماليين من الش����واكل لخطة لزيادة األمن الشخصي
في هذا القط����اع .وفقا لعديد من األبحاث فإن معدل ضحايا
القتل ف����ي المجتمع العربي أعلى بخمس مرات من المجتمع
اليه����ودي و %57م����ن المتهمي����ن بالقتل كان����وا «من غير
اليه����ود» .وهذا ،يكت����ب إيالن ،يؤدي إلى اس����تنتاج ال مفر
منه أن االستثمار غير كاف ،وال يصل إلى األماكن الضرورية
وقبل كل شيء  -ليس كافيًا إعطاء المال ،بل تحتاج الحكومة
والشرطة إلى صياغة سياسات وإبداء رغبة حقيقية في حل
المش����اكل في المجتمع العربي ،وهي رغبة س����تنعكس في
إجراءات مقترنة بتخصيص الموارد.
ويش����ير الكاتب الى أن موج����ة االحتجاجات التي قام بها
الجمه����ور العربي ضد العنف والجريم����ة داخله ،كانت غير
عادية في اختراق األجندة العامة في إسرائيل .في المقابل،
قال وزير األمن الداخلي جلعاد إردان إن أسباب العنف كانت
«ثقافي����ة» ،األمر ال����ذي أثار االحتجاجات أكث����ر .وهو يقول:
ليس����ت تصريحات إردان وحدها هي الت����ي يمكن أن تضر
بثقة الجمهور العربي بالشرطة .فقرار موطي كوهين القائم
بأعمال المفتش العام للش����رطة تش����غيل ما يسمى «حرس
الحدود» في المجتمع العربي ضد الجريمة« ،س����يعزز بشكل
أكبر صورة الشرطة كجسم يعمل ألهداف قومية» ،على حد
وصف الصحافي.

يؤكد هذا التحقيق الصحافي أنه على الرغم من إضافات
الميزانية ومراكز الشرطة واألجهزة ،فإن أحد األسباب التي
تمنع تراجع الجريمة في المجتمع العربي ال يزال الشح الحاد
في الموارد ،والذي يتفاقم على امتداد سنوات عديدة من
اإلهمال .خالل فترة الحكوم���ة األخيرة ،حتى لو تم اتخاذ
قرارات بتخصيص موارد للمجتمع العربي مع التركيز على
األمن الشخصي ،فقد حرص إردان نفسه على أال يصل ثلث
األموال المخصص���ة لتعزيز األمن في المجتمع العربي إلى
وجهته .وقد كش���ف مراقب الدولة السابق يوسف شابيرا
في تقريره عن نظام مش���تريات الشرطة من آذار  2018أن
إردان ّ
حول  434مليون ش���يكل م���ن أهدافها األصلية إلى
أس���باب أخرى .وتم اقتطاع معظم األم���وال من خطة األمن
الشخصي المخصصة للمجتمع العربي .والقت هذه الخطة
نقدًا في أوس���اط الشرطة نفس���ها ،إذ قال مفتش الشرطة
حينذاك روني ألش���يخ خ�ل�ال حديثه في الكنيس���ت في
تش���رين األول  2018عن الجريمة في المجتمع العربي« :أنا
قلق بشأن المستقبل :لن نقتطع  400مليون فقط في ،2018
ب���ل إن  2019ال يبدو جي���دًا ،و 2021-2020يلفهما الغموض
تمامًا» .وباألرقام :كان ينبغي أن يخصص لمحاربة الجريمة
في المجتمع العربي 3ر 1مليار شيكل خالل السنوات األربع
األخي���رة للحرب ضد الجريمة ،لكن���ه في الواقع حصل على
 900مليون ش���يكل فقط .هذا بالتأكيد ال يش���ير إلى نهج

جاد – يقول الكاتب.
في السياق نفسه ،فإن هذا الوزير ،جلعاد إردان ،كان سارع
إلجراء «مداول����ة طارئة مع اللجنة الوزاري����ة لمحاربة العنف
برئاسته وذلك من أجل وضع برنامج حكومي شامل لمحاربة
الجريمة الزراعية» ،كما أعلنت الوزارة على موقعها .ودعا الى
االجتماع كال من وزير العدل ،وزير الزراعة ،نائب وزير المالية
وممثلين عن الش����رطة ،وجهاز «الش����اباك» وعن المزارعين.
دافع����ه القوي لذلك كان إمكانية اس����تغالل ه����ذه الجرائم
ّ
قومجية .فقد ق����ال« :إن محاربة
تحدي����دا ألغراض دعائي����ة
الجريمة الزراعية ترتفع درجة .فهذه حرب على الصهيونية
وعلى الب��ل�اد ونحن س����وف نس����تعمل أدوات جديدة قوية
من أج����ل المحافظة على جمهور المزارعي����ن»ّ .
ووجه الوزير
الش����رطة و»حرس الحدود» لتخصيص ق����وات مهمة وموارد
إضافية وإقامة هيئة تكنولوجية وتركيب كاميرات وبوابات
ف����ي المجالس االقليمية التي تس����اعد في معالجة الظاهرة
«عل����ى ضوء االعتراف أن جزءا من عناص����ر الجريمة الزراعية
يأتي من مناطق السلطة الفلسطينية»!

الحلول ليست أمنية فقط
إن أحد أس����باب زيادة األسلحة غير المرخصة في المجتمع
العربي بحسب «كلكاليست» ،هو ضعف التعاون بين الشرطة
والجيش اإلس����رائيلي .وتقول «إن مثل هذا التعاون ضروري

ليس فقط إلحباط سرقة الجيش اإلسرائيلي ولكن أيضًا لمنع
تهريب األسلحة من الضفة الغربية وغزة واألردن .سبب آخر
هو الع����دد الضئيل من لوائح االتهام لمخالفات إطالق النار،
ّ
وهذا معناه الغياب التام للردع» .وهي تذكر بوجوب التوجه
إلى خطوات غير ّ
أمنية فقط في سياس����ة مواجهة الجريمة،
وتورد أقوال مراقب الدولة ش����ابيرا عن أن االنحراف للجريمة
في المجتمع العربي يطال ش����ريحة واسعة من الشباب ،وأن
العامل الرئيس في ذلك هو التسرب الكبير من المدارس في
المجتمع العربي .وقد كشفت دراس����ة حديثة أجراها مركز
طاوب أن نسبة التسرب من المدارس الثانوية العربية تبلغ
 ،%8أي ضعف النس����بة في الم����دارس الثانوية اليهودية.
وفي هذا يس����اهم بال ش����ك حقيقة أن الميزانية الممنوحة
لطالب ثانوي ديني أعلى بنس����بة  %64من تلك التي تعطى
لطالب عرب����ي ثانوي .لقد أعلن وزي����ر التعليم رافي بيرتس
عن وضع خط����ة طارئة لمكافحة العنف في التعليم العربي،
ولكن لم تخصص للبرنامج سوى  5ماليين شيكل .المشكلة
تتفاقم بعد المدرس����ة الثانوية مع نسبة عالية من الشباب
العرب غير العاملين وهو ما يش����كل مرتعًا للجرائم .وهناك
ظاهرة أخ����رى تفاقم الجريمة وهي صعوب����ة الحصول على
ائتمان وقروض من البنوك التي تجبر أصحاب األعمال العرب
على اللجوء إلى «الس����وق الرمادي����ة» والحصول على قروض
عالية الفائدة من منظمات بعضها إجرامية.
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مـراقـب الـدولـة فـي إسـرائـيـل:

سلسلة من اإلخفاقات في استعداد الجهاز الصحي للتعامل
ّ
مع تفشي األوبئة ،بما يعرض حياة المواطنين للخطر!
كتب هشام نفاع:
لم يتوقع رئيس الحكومة اإلسرائيلية االنتقالية بنيامين نتنياهو الضربة
التي حمله����ا له تقرير مراقب الدول����ة ،وهو تقريره األول ،وال����ذي كان ّ
عينه
ّ
وتخوفات من نوايا لتقليص وتس����طيح مساءلة السياسيين
وس����ط انتقادات
ّ
ّ
في مسائل الفس����اد .هذا المراقب نشر الجزء األول من التقرير السنوي للعام
ُ ْ
 2019والذي يعرض نتائج الرقابة على األجسام التي تخضع للرقابة ،في أسوأ
توقيت بالنسبة للزعيم اليميني االسرائيلي :انتشار وباء الكورونا .وذلك ألنه
يتضمن فصال خاصا عن القصور المتأصل لدى جهاز الحكم اإلس����رائيلي فيما
يتعلق باالستعداد لمواجهة أوبئة.

خلفية

في الصيف الماضي ث����ارت ّ
ضجة في اإلعالم بعد تصريح للمراقب متنياهو
أنغلمان ،أنه لن تكون هناك تحقيقات فس����اد تح����ت قيادته ،مثل التحقيق
ال����ذي انتهى بإدانة زوجة رئيس الحكومة س����ارة نتنياهو في حزيران ،2019
بتهمة اس����تغالل خاطئ على نحو غير نزيه للس����لطة إذ اعترفت ضمن صفقة
ادع����اء بأنها قامت بطلب خدمات طعام بش����كل غير قانون����ي في مقر اإلقامة
الرس����مي لرئيس الحكوم����ة ،خالفًا لألنظمة المتبع����ة .كان قد مضى حينذاك
ّ
متفرقة مفادها أنه
 4أش����هر على تعيين المراقب ،وس����ط تنبؤات ومعلومات
يخطط لتقليص تحقيقات مكتبه بش����ؤون الفس����اد العام ،والتركيز على دور
المنصب التقليدي وغير الخالفي كمن يوجه فقط نقدًا داخليًا مهذبًا للجهاز
البيروقراط����ي في الدولة ،على حد وصف إحدى القن����وات التلفزيونية .وجرى
التركي����ز على أن أنغلم����ان ،وهو أول مراقب دولة منذ ثالثة عقود لم يش����غل
قاض في الس����ابق ،وجاء تعيينه بدعم م����ن ائتالف بنيامين نتنياهو
منصب
ٍ
اليميني ،بعد مراقبين اثنين هما ميخائيل ليندنش����تراوس ويوسف شابيرا،
ّ
ركزا على مراقبة فساد شخصيات ُ
الحكم وسط دعم من جهات إعالمية
اللذين
ومنظمات غير حكومية مهتمة بالقانون وسالمة الحكم.
ّ
التقرير الرس����مي اإلس����رائيلي الموقع من المراقب كش����ف عن سلسلة من
حاالت اإلخفاق في اس����تعداد وزارة الصحة للتأهب ومعالجة وتشغيل النظام
ُ
الصحي في حال تفش����ي األوبئة ،وهي تع����رض حياة المواطنين للخطر .أجري
التقرير في الفترة بين ش����باط وتش����رين األول  ،2019قبل تفش����ي الفيروس،
وتط����رق الى أمراض معدية وخطيرة مثل الحصبة واإلنفلونزا واإليبوال .خالصة
قول المراقب أثارت الغضب في مكت����ب رئيس الحكومة المؤقتة الذي أصدر
بيانًا ّ
حادًا قال فيه:
ّ
«التقرير ال يمت بصلة لقضية فيروس كورونا فالعالم لم يشهد مثيال لهذا
الح����دث خالل المئة عام األخيرة بل ال توج����د ولو دولة واحدة حول العالم كان
بمقدورها التنبؤ أو االستعداد لتفشي هذا الوباء .فيما يتعلق بجهاز الصحة،
فرئيس الحكومة نتنياهو قد س����اهم في تحقيق قفزة نوعية في أداء جهاز
الصحة اإلسرائيلي ليتربع ضمن قائمة أجهزة الصحة العشرة األفضل عالميًا.
وقد حسنت مضاعفة ميزانيات الصحة خالل السنوات العشر الماضية إلى حد
كبير وضع جهاز الصحة اإلسرائيلي» .هذه المزاعم ال تصمد كثيرًا أمام ما ورد
ُ
في التقرير من تفاصيل ،تستعرض هنا.

خلل في استعداد وزارة الصحة وصناديق
المرضى والمستشفيات لمواجهة األمراض
مكت����ب مراقب الدولة أعلن على موقعه بيان نش����ر التقري����ر ،وقال فيه إنه
«أهم ّية ّ
يول����ي ّ
ّ
ّ
(بنيوية) ذات
هيكلي����ة
خاصة لتنفي����ذ الرقابة على مواضيع
ّ
اس����تحقاقات وتأثيرات قومية واسعة .هذا التقرير يورد بالتفصيل عددًا من
ّ
ّ
البنيوية» .ويتابع« :في العام  ،2019بدأ مكتب مراقب الدولة
الرقابية
األنشطة
في إجراء فحص ش����امل حول كيفية استعداد جهاز الرعاية الصحية للتعامل
مع األمراض التي قد تس����بب قدرًا كبيرًا من انتش����ار المرض وتس����بب الضرر
الش����ديد للصحة العام����ة ،بما في ذلك وباء اإلنفلون����زا والحصبة واإليبوال .في
تشرين الثاني  2019تمت إحالة التقرير إلى الجهات الخاضعة للرقابة لتلقي
ردها على م����ا ورد فيه وفي تاريخ  14.2.20تم تقديم����ه إلى رئيس الحكومة.
يوضح الوضع الذي س����اد في الصين في كان����ون األول  ،2019قبل موعد نهاية
أعمال المراجعة ،الخطر الكبير الذي ينطوي عليه انتشار وباء الكورونا ،وحتى
موع����د تقديم التقري����ر إلى رئيس الحكومة ،لم يتم اكتش����اف الفيروس في
البالد بعد».

وه����و يؤك����د أن «نتائج أعمال المراجع����ة أظهرت خلال في اس����تعداد وزارة
الصحة وصناديق المرضى والمستش����فيات للتعامل مع األمراض المتفشية
والمستجدة .أظهرت أعمال المراجعة أنه وفقًا للسيناريو الذي توقعته وزارة
الصحة ،سيتس����بب تفش����ي وباء اإلنفلونزا في مرض 25ر 2مليون نس����مة في
إس����رائيل (حوالي  %25من الس����كان)؛ س����تكون الزيادة في المرض على مدى
ثمانية أس����ابيع تقريبًا ،لتضيف حوال����ي  150ألف مريض آخر وهم يحتاجون
الى خدمات االستشفاء في المستشفى ،أضف الى ذلك حوالي  25ألف مريض
آخر وهم س����يحتاجون إلى خدمات االستش����فاء في وحدات العناية المكثفة،
وحوالي  12500مريض س����يحتاجون إلى التنفس االصطناعي .حس����ب اللوائح
واإلرش����ادات لالستعداد للعمليات التي يجب أن تتخذ ،ال توجد أية إشارة إلى
عدد غرف العزل المطلوبة ،وتجدر اإلشارة إلى أن نظام االستشفاء يرضخ تحت
عبء كبير على مدار العام ،وأقس����ام عديدة في المستش����فيات العامة تعمل
فوق طاقتها ،وهناك نقص في ّ
أسرة العناية المركزة».
ويتاب����ع التقرير قائ��ل�ا« :اتضح في أعمال المراجعة أن����ه ال توجد لدى وزارة
ّ
األس����رة في المش����افي وف����ي الطواقم الطبية
الصحة خطة لس����د النقص في
وفي المعدات في حالة تفش����ي إنفلونزا وبائية لضمان عالج مناسب للمرضى
الكثيرين الذين س����يحتاجون للمكوث في المستش����فى في حالة تفشي هذا
المرض .تنص خطة االس����تعداد على أن كمية األدوية المضادة للفيروس����ات
يجب أن تكفي لـ  %25من الس����كان ،لكن تبين في الفحص أن مخزون األدوية
يكفي فقط لـ  %16من السكان».

معارك صالحيات ومسؤوليات
بين وزارتي الصحة والدفاع
أش����ارت وسائل اإلعالم اإلس����رائيلية إلى «تردد صدى المعركة األخيرة بين
وزارة الصح����ة ووزارة الدفاع» على حد وصف جريدة «غلوبس» ،ودارت المعركة
حول دور كل هيئة في إدارة األزمة .تقرير المراقب أش����ار الى ضعف التعاون
بين الوزارات الحكومية ،وبينها وبين الس����لطات األخرى فيما يتعلق بمعالجة
األوبئة .فقد كان ينبغي أن تسمح االس����تعدادات لوباء اإلنفلونزا ،وهو حدث
كان من المتوقع أن يتكش����ف بش����كل مش����ابه تمامًا لوباء كورون����ا ،للوزارات
الحكومية بتقسيم الصالحيات مسبقًا .في حاالت األزمات والطوارئ في المجال
المدني ،عندما يكون هن����اك العديد من الضحايا ويقع ضرر فعلي لالقتصاد،
فإن المس����ؤولية العامة عن تعزيز عمل مختل����ف الهيئات في االقتصاد تقع
على عاتق وزارة الدفاع.
وفقا للتقرير :تحضيرا لتفش����ي الوباء تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع مقر
وزير الدف����اع ،وتحدد وزارة الدفاع س����يناريو مرجعيًا لتفش����ي اإلنفلونزا في
إس����رائيل وتضع خططًا لنظام اس����تجابة مثالي .في أوائل عام  ،2019أرس����لت
وزارة الصحة س����يناريو مرجعيًا ّ
محدثًا إلى وزارة الدفاع لفحصه واعتماده من
قبل وزير الدفاع ،ولكن بحلول تشرين الثاني  ،2019لم يكن قد وافق عليه بعد.
كذلك يش����ير التقرير إلى انعدام التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الطبيعة
والمتنزهات فيما يتعلق باألمراض المنقولة عن طريق الحيوانات .فتفاصيل
تفش����ي مرض الليشمانيا مثال لم يتم اإلبالغ عنها بشكل كامل .وزارة الصحة
ل����م تبلغ وزارة البيئ����ة بتفاصيل الموقع الدقيق لتفش����ي الم����رض ولم يبلغ
الجيش وزارة الصحة عن معظم حاالت اإلصابة بهذا المرض.
الصراع بين الجهات الحكومية ّ
تجس����ده رس����الة رس����مية من وزارة الصحة،
اخت����ارت التأكيد على دور جه����ة أمنية محددة ،ولكن لي����س وزارة الدفاع وال
الجيش.
في التاس����ع عش����ر من آذار األخير أصدر مدير عام وزارة الصحة موشيه بار
س����يمان طوف رسالة رس����مية جاء فيها« :أتقدم بالش����كر لكافة قوات األمن
اإلس����رائيلية :الش����اباك ،الموس����اد والجبهة الداخلية على المس����اعدة التي
يقدمونه����ا في أزمة الكورونا .وكل ذلك يجري بإش����راف مجلس األمن القومي
الذي يركز ويتابع األحداث من خالل مكتب رئيس الحكومة .لقد تس����لمنا هذا
الصباح أجهزة ومجموعات فحص مهمة وس����ليمة لالستعمال تتيح لنا إجراء
فحوصات الكورونا الالزمة .أتقدم بجزيل الش����كر للموس����اد ورئيس����ه ،يوسي
كوهين ،على المس����اعدات التي يقدمونها لنا .نحن مستمرون في البقاء على
ّ
المعدات الضرورية .إننا
تواصل مع الموساد من أجل الحصول على المزيد من
نخ����وض حربًا ،وفي الح����رب علينا أن نتكاتف ّ
ونوحد قوان����ا من أجل االنتصار.
دولة إس����رائيل تس����تخدم كافة إمكانياتها ووس����ائلها المتاحة ،وكل قواها
وأدمغته����ا من أجل التع����اون ومجابهة هذا التحدي الخطي����ر والعظيم الذي

								
قصور متأصل وراء التعثر اإلسرائيلي في التعامل مع "كورونا".

ّ
يواجهنا .كل����ي ثقة بأن تجندنا وتكاتفنا جميعًا س����يثمر ويمكن الدولة من
مجابهة تحدي الكورونا».
للتذكي����ر ،فقد كانت ت����رددت أخبار ع����ن أن جهاز المخاب����رات «الخارجية»
اإلس����رائيلي «الموس����اد» ،ق����ام بعمليات س����رية لجل����ب كمي����ات كبيرة من
المس����تلزمات الطبي����ة لمواجهة في����روس كورونا .وقالت وس����ائل اإلعالم إن
«الموس����اد» أحضر شحنة من المس����تلزمات الطبية من إحدى الدول األجنبية،
دون ذكر اس����م الدولة .تلك الشحنة اشتملت على « 27جهاز تنفس صناعي
و 10ماليين كمامة طبية وعش����رات آالف األطقم لفحص فيروس كورونا» .وقبل
ذلك كان قد كش����ف عن قيام «الموساد» بشراء مس����تلزمات طبية من الخارج.
ّ
والجدير بالذكر أن نتنياهو كان قد كلف لجنة يترأس����ها رئيس «الموس����اد»
يوسي كوهين بشراء المعدات من دول العالم.

النقص الشديد في ميزانية الصحة هو
سبب عدم االستعداد لمواجهة الوباء
تقرير مراقب الدولة يشير أخيرًا إلى أن النقص الشديد في ميزانية الرعاية
الصحية هو السبب في عدم االستعداد لمواجهة الوباء .فوزارة الصحة ووزارة
المالي����ة لم تضعا آلية متفق����ًا عليها لتحديث ميزانية س����لة الصحة العامة
لوزارة الصحة ،بما في ذل����ك الطب الوقائي .ويتابع :آمل أن يكون هذا الفصل
من التقرير ،الذي كما ذكر قد ُوضع قبل اندالع انتش����ار الكورونا في إسرائيل،
قد ساعد على اتخاذ أفضل القرارات وساهم في إعداد وزارة الصحة والحكومة
اإلس����رائيلية لمنع انتشار الفيروس في إسرائيل ،وأنه اآلن ،مع نشره ،سيزيد
الوع����ي العام بضرورة االمتثال للمبادئ التوجيهية المس����موح لك بها ،كتب
مراقب الدولة.
وف����ي حين تتفاخر صنادي����ق المرضى (العيادات الطبية) باالس����تجابة عبر
اإلنترنت للتوجهات التي يقدمها المرضى الذين يرغبون في تجنب الحضور
الى العيادات ،خوفًا من اإلصابة بالكورونا أو ألنهم في عزلة ،فإن تقرير مراقب
الدولة يتناول ه����ذه القضية ويذكر أن العيادات ليس����ت جاهزة لتقديم رد
رقم����ي بالقدر الذي قد يكون مطلوبًا خالل تفش����ي وباء ،والذي يقدر بـ 12000
استفسار يوميًا .في هذه المرحلة ،يبدو أن األموال المخصصة توفر استجابة
رقمية جيدة للوباء ،ولكن المزيد من األعباء في المس����تقبل قد تشكل تحديًا
قاسيًا.
فيما يتعلق باإلنفاق القومي المتدني على الصحة يبرز التقرير عدم كفاية
أجهزة االستنش����اق التي تحتوي على األدوية وعدم وجود سياس����ة راس����خة
للتطعيم ،وأنه لم يكن لدى الدولة ما يكفي من األدوية المضادة للفيروسات.

(أ.ف.ب)

وفي حين أن بعض االس����تعدادات لإلنفلونزا ليست ذات صلة بالكورونا ،نظرًا
ألن األدوية واللقاحات لم تكن متاحة مس����بقًا ،فإن اإلنفلونزا الوبائية ال تزال
تش����كل تهديدًا يمكن أن يفاجئنا بعد أزمة الكورونا ،يقول المراقب ،أو حتى
في هذه األثناء .تنص الخطة المرحلية على أن األدوية المضادة للفيروس����ات
يجب أن تكون متاحة لـ  %25من السكان .في الواقع ،خالل كتابة التقرير ،كان
ّ
احتياطيات كافية لـ  %16فقط من السكان .وفي ردها على مراقب
لدى الدولة
الدولة ،زعمت وزارة الصحة أن النقص كان بسبب نقص الميزانية.
أم����ا بالنس����بة ألجهزة االستنش����اق التي تحت����وي على األدوي����ة المضادة
للفيروس����ات ،فقد قدمت وزارة الصحة أجهزة االستنش����اق للنس����اء الحوامل،
ولكن وفق����ًا لتقرير المراقب ،فقد انتهت صالحية الدواء قبل بضع س����نوات.
في إجراء خاضع للرقابة أجرته الوزارة ،وبعد اختبار المادة الفعالة في أجهزة
االستنش����اق ،مددت صالحية الدواء من وقت آلخر ،ولكن وفقًا للتقرير ،لم يتم
اختبار س��ل�امة وصالحية أجهزة االستنشاق نفسها .وزارة الصحة زعمت أنها
ال تملك من الناحية الفنية القدرة على اختبار البالستيك على هذه األجهزة،
ولكن اختبار تش����تت المواد يشير بش����كل غير مباشر إلى التشغيل الصحيح
لجهاز االستنشاق.
فيما يتعلق باللقاحات ،تنص تعليمات المدير العام لوزارة الصحة ،بش����أن
االس����تعداد لإلنفلونزا الوبائية ،على أنه بمجرد توفر اللقاح المحدد لس��ل�الة
الوباء ،س����تقوم ش����ركة «س����رئيل» وصناديق المرضى بعملية ش����راء مركزة.
وبالتالي يجب تطعيم الس����كان حس����ب األولوية المحددة في التعميم .عين
المدير العام للوزارة لجنة توجيهية في عام  2018الختبار إنش����اء مصنع لقاح
ضد اإلنفلونزا ،وتقرر أن إنش����اء مصنع س����يكون أفضل من الش����راء وأن األمر
سيستغرق ست س����نوات .وفي مناقشة اللجنة التوجيهية في كانون الثاني
 ،2019ت����م تناول الحصول على بدائل من مؤسس����ة حكومية أو خاصة ،لكن لم
يتم التوص����ل إلى قرار .تم االتفاق على أنه يجب دفع األمر أمام وزارة المالية
ووزارة االقتصاد ،وبدأت وزارة الصحة في دفع فكرة إمكانية إنشاء مصنع في
إس����رائيل مع مجلس األمن القومي في أيل����ول  ،2019ولكن لم يتم وضع خطة
منتظمة  -ال حول كيفية التطعيم في غياب مصنع مس����تقل ،وال حول أولويات
السكان للتطعيم.
لقد عنون����ت صحيفة «هآرتس» عددها الصادر ي����وم األحد األخير كالتالي:
ّ
المهنية :لن
«انخفاض في عدد فحوصات الكورونا بس����بب النق����ص .الجهات
ننجح فيما وضعناه من أهداف» ،وهو ما يؤكد القصور الكبير في االستعدادات
الحكومية كما يقول تقرير الرقابة ،ومدى الخواء في تعقيب بنيامين نتنياهو
الوارد أعاله في مطلع المقال.

ّ
اإلخفاق في عالج مرض الحصبة 4000 :مريض و 3قتلى واكتشاف متأخر للمرضى!
يق���ول تقرير مراق���ب الدولة في إس���رائيل إن وزارة الصح���ة لم تضع
كاف لعالج الحصبة واألم���راض الوبائية
«نظري���ة قتالية» مرتبة بش���كل ٍ
األخ���رى .وأضاف أن «وزارة الصحة وضعت تعليمات فقط لبعض األمراض
مثل وباء اإليبوال والجم���رة الخبيثة والجدري» .جميع األمراض األخرى كان
لها اس���تعداد عام مش���ترك وتم إصدار التعليمات في منش���ور الرئيس
التنفيذي ،ولكن ليس «نظرية قتالية» المخصوصة.
فيما يتعلق بعالج الحصبة ،وهو مرض بدأ في االرتفاع في إس���رائيل في
الس���نوات األخيرة بعد أن كان قد اختفى تقريبًا ،تم العثور على تحقيقات
وبائي���ة ضعيفة ف���ي التقرير .وق���ال :ف���ي  %57فقط من الح���االت بدأت
التحقيقات في غضون  48ساعة .هذا ليس مجرد إخفاق إجرائي ،بل إخفاق
له آثار صحية حقيقية .و»مع تأخر التحقيق ،فإن النظام الصحي يتأخر في
الوصول إلى من يتعرض له ،وهناك قلق من أنه سيصيب اآلخرين».
وهو يؤكد أن الحصبة ،وهي مرض ال يذكر نسبيًا ( 9مرضى فقط في عام
 ،)2016أصبح���ت خطرًا كبيرًا في الس���نوات األخيرة .أصيب أكثر من 4000
شخص في  ،2019-2018ذهب حوالي  %10منهم إلى المستشفى وحوالي
 %4كان���وا يعانون م���ن مضاعفات تتعل���ق بااللتهاب الرئ���وي والتهاب
السحايا .وتوفي ثالثة من المرضى.

إسرائيل تحتل المرتبة السابعة في العالم بإصابات الحصبة
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ،تحتل إس���رائيل المرتبة الس���ابعة في

العال���م من حي���ث نصيب الفرد م���ن الحصبة .وكان ورد في بيان رس���مي
للمنظمة في نيس���ان  2019أنه «على مدار األش���هر األخيرة حدثت أيضًا
ارتفاع���ات مفاجئة في أعداد الحاالت في البلدان التي ترتفع بها معدالت
التغطية بالتطعيم بوجه عام ،بما ف���ي ذلك الواليات المتحدة األميركية
ً
عالوة على إس���رائيل وتايالند وتونس ،حيث انتش���ر المرض بسرعة في
صفوف مجموع���ات المواطنين غي���ر الحاصلين على تطعي���م» .وارتباطًا
بتقرير المراقب اإلس���رائيلي يجدر التنويه إلى ما جاء في البيان المذكور
إذ «توصي المنظمة باتباع نهوج مصممة خصيصًا تضمن أن تلبي خدمات
التطعي���م احتياجات الجميع – مع التأكد من إتاحة الوصول للعيادات في
جميع المناطق ،وفي األوقات المناس���بة ،ولكل فئات السكان ،وال سيما من
يواجهون تمييزًا وحرمانًا منهجيين».
للمقارن���ة مع مواقع أخ���رى ولفهم الصورة الراهن���ة للمرض وجهود
الدول للوقاية منه ،فوف���ق منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عام
 2018ارتفع عدد المصابين بالحصب���ة في «منطقة أوروبا» المكونة من
 53دولة بينها إسرائيل وروس���يا وتركيا أيضًا ،خالل العقد المنصرم.
وبحسب أرقام المنظمة تضاعف عدد اإلصابات إلى ثالثة أضعاف خالل
عام واحد .ومقارنة بعام  ،2016الذي س���جل أق���ل حاالت إصابة ،يرتفع
العدد إلى  15ضعفًا .هناك أكثر من  100ألف ش���خص يموتون كل عام
بس���بب أمراض الحصبة ،إذ يمكن لهذا الفي���روس أن يهاجم الدماغ ما
يجعله خطرًا على حياة البش���ر .غالبًا ما يهاجم الفيروس األطفال تحت

سن الخامسة والبالغين فوق  20عامًا.
أكث���ر عدد من اإلصابات ُس���جل في أوكرانيا ،إذ بل���غ  53ألف إصابة،
و 2000بصربيا ،و 2919بإس���رائيل 2913 ،بفرنس���ا 2256 ،بروس���يا2517 ،
بإيطاليا 2203 ،بجورجيا 2193 ،باليون���ان .وعلى الرغم من االرتفاع غير
المس���بوق في عدد التطعيمات ضد الحصبة خالل العام الماضي ،لكن
األمر ليس كافيًا ،كما تقول مدي���رة المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية س���وزانا ياكاب .وتضيف بالقول« :يج���ب أن نبذل المزيد من
الجهود لحماي���ة كل فرد في المجتمع من ه���ذه األمراض التي يمكن
تجنبها بسهولة».
أش���ار تقرير مراقب الدولة بش���كل إيجابي إلى مع���دالت التطعيم ضد
الحصبة في إس���رائيل ،ولكنه يشير أيضًا إلى «جيوب غير ّ
مطعمة» يمكن
أن تس���بب الوب���اء .كان حوالي نص���ف مرضى الحصب���ة معارضين لتلقي
لقاحات لهم وألطفالهم .أي أن حوالي نصف المرضى لم يكونوا معارضين
لتلق���ي اللقاحات ،ولكن ت���م تطعيمهم بأنظمة المناع���ة الضعيفة .بين
الس���كان الذين لم يتم تطعيمهم بالحصبة ،سيصيب الشخص المريض
في المتوس���ط  18ش���خصًا آخر .فعالية اللقاح ه���ي  %93بعد جرعة لقاح
واح���دة و %97بعد جرعتين .حتى لو لم يمنع اللقاح المرض ،فإن ش���دته
أق���ل .ال يوجد عالج حاليًا للحصبة ،و %30من المصابين بالمرض س���تكون
ً
لديهم مضاعفات ،عادة عن���د األطفال الصغار .يعاني طفل واحد من بين
 600طف���ل ،وطفل واحد من بين  1400من األطفال األكبر س���نًا ،من انهيار

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

ف���ي الدماغ والجهاز العصبي المركزي ،مما ي���ؤدي إلى اإلعاقة التراكمية
والوفاة في نهاية المطاف .يبدأ التدهور بعد س���نوات من ش���فاء الطفل
من المرض.
وفق���ا للمراقب ،فإنه عل���ى الرغم من زي���ادة اإلصاب���ة المرض ،فإن
الطريق���ة التي يعالج بها المرضى لم تتطور -على س���بيل المثال ،لم
يتم تحديد ظروف المستشفى والعزلة بشكل منتظم ،ولم يتم اتخاذ
أي خطوات ض���د جيوب عدم التطعي���م .باإلضافة إل���ى ذلك ،لم يتم
تحديد العوامل المسؤولة عن االستجابة لتفشي الحصبة وواجهاتها.
ولم يتم تحديد طريقة اإلبالغ عن تفش���ي المرض ،ولم تتم كتابة أية
إرشادات عامة لمنع انتشار المرض عند الضرورة .والنتائج واضحة في
الميدان .على س���بيل المثال ،لم يتم إجراء تحقيقات وبائية بش���كل
صحيح بس���بب عبء العمل أثناء تفش���ي المرض .لم تتم زيادة القوى
العاملة في منطقة القدس حيث تفشى المرض ،ولم يكن هناك معيار
لع���دد الممرضين الوبائيين في المنطقة .على س���بيل المثال ،هناك
نقص في ممرضات رعاي���ة األم والطفل مقارنة بالمعدل العام في 13
م���ن أصل  15منطقة وضاحية .وتق���ول جمعية أطباء الصحة العامة إن
«التوظيف الفعلي لمعايير التمريض في مراكز رعاية األم والطفل هو
 ،%77وف���ي بعض المناطق ،مثل منطقة القدس ،انخفض إلى نس���بة
 !%44أما خدمات صحة الطالب ،التي تمت خصخصتها وخفضها ،فهي
أسوأ من ذلك كثيرًا».

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

