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تـحـلـيـالت أمـنـيـة:

آخر التطورات في الجبهة الشمالية تلقي شكوكًا على تفاخر القيادة
اإلسرائيليـة باإلنجـازات التـي حقـقتهـا في الصراع ضـد إيـران بسوريـة!
*الجيش اإلسرائيلي ينشر خرائط وصورًا لمواقع في محيط دمشق قال إنها إيرانية ويعلن أنه قصفها*
نش���ر الجيش اإلس���رائيلي ،أمس االثنين ،خرائط وص���ورًا لمواقع في
محيط العاصمة الس���ورية دمش���ق قال إنها إيرانية ،وأعلن أنه قصفها
الليلة الماضية.
ويبدو في الخرائط اس���تهداف لعشرة مواقع في محيط دمشق ،منها
أربعة مواقع تابعة لـ»فيلق القدس» اإليراني ،وستة مواقع تابعة للدفاع
الجوي السوري ،الذي أطلق عشرات المضادات من أجل اعتراض الصواريخ
والطائرات اإلسرائيلية.
ّ
كما نش���ر الجيش اإلس���رائيلي صورًا من األقم���ار الصناعية قال إنها
تظهر «مواقع إيرانية تحوي مخازن لجمع األسلحة».
وقال بيان الجيش اإلسرائيلي إن الغارات الليلية جاءت ردًا على «إطالق
صاروخ أرض – أرض من قبل قوة إيرانية من داخل س���ورية» استهدفت
األراضي اإلس���رائيلية ،وأضاف أن من بين األهداف« :موقع لوجيس���تي
إيراني ،وموقع إيراني آخر في مطار دمشق الدولي».
وذكر الناطق بلس����ان الجيش اإلس����رائيلي رونين منيليس أن إيرانيين هم
الذي أطلقوا الصاروخ من منطقة دمشق صوب شمال هضبة الجوالن .وأضاف
أن الصاروخ إيراني الصنع وكان يستهدف مدنيين وعسكريين إسرائيليين.
وأكد الناطق العس���كري أن الجيش اإلس���رائيلي على أتم االستعداد
للتعامل مع أي س���يناريو محتمل وأنه سيواصل العمل للحفاظ على أمن
سكان إسرائيل .وأوضح أنه في أعقاب تقييم لألوضاع تقرر إغالق موقع
التزلج في جبل الش���يخ .ولفت إلى أنه ال توجد توجيهات خاصة يتعين
على س���كان الهضب���ة والمنطقة التقيد بها س���وى االمتثال لتعليمات
قيادة الجبهة الداخلية في حال تم إصدارها وفقًا لتطورات األوضاع.
وج���اء القصف اإلس���رائيلي بعد أقل من س���اعتين عل���ى عودة رئيس
الحكوم���ة اإلس���رائيلية ،بنيامي���ن نتنياهو ،من تش���اد .وقالت مصادر
سياس���ية إسرائيلية إن نتنياهو أجرى قبل مغادرته تشاد مشاورات مع
رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي ،الجنرال أفيف كوخافي ،بينما
قالت مص���ادر إعالمي���ة إن نتنياهو صادق على عمليات عس���كرية في
س���ورية قبل مغادرته تلك ،وأضافت أن التطورات في س���ورية أدت إلى
تقليص زيارته حوالي ساعة.
وقال وزير شؤون االستخبارات اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس ،إن القصف
اإلسرائيلي في سورية هو بمثابة رسالة إلى قائد «فيلق القدس» قاسم
سليماني وإلى الحرس الثوري اإليراني بأن من يطلق الصواريخ نحو جبل
الشيخ سيدفع ثمنًا باهظًا.
من ناحية أخرى أعلن مصدر عسكري روسي في سورية أن أربعة جنود
سوريين قتلوا جراء القصف اإلسرائيلي .وأكد ذات المصدر أن الدفاعات
الجوية السورية تمكنت من اعتراض أكثر من  30صاروخًا إسرائيليًا.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن عدد الجنود السوريين الذين
قتلوا جراء القصف االسرائيلي بلغ  11جنديًا.
وهذا هو الهجوم األول الذي يعلن عنه الجيش اإلس���رائيلي في عهد
رئي���س هيئة األركان العامة الجديد كوخافى ،ويعتبر اس���تمرارًا لنهج
التخلي عن الغموض الذي كان يعتري هجمات س���ابقة تقوم إس���رائيل
بشنها في األراضي السورية.
وقالت تحلي�ل�ات لمعلقين أمنيي���ن إن معظم الدالئل تش���ير إلى أن

المعركة الجوية في س���ورية ستس���تمر ،بقوة متفاوتة ،في األس���ابيع
واألشهر المقبلة .وأشارت إلى أن القادرين على كبح ذلك هم الروس ،إذا
نجحوا في فرض تفاهمات تلتزم بها جميع األطراف.
وأش���ار المحلل العس���كري لصحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل إلى أن
هذه التطورات األخيرة تلقي ش���كوكًا على تفاخر القيادة اإلس���رائيلية
باإلنج���ازات التي حققته���ا في الصراع ضد إيران في س���ورية .وأضاف:
صحيح أن الجيش س���جل إنجازات ال بأس به���ا في جهوده لكبح التمركز
العسكري اإليراني في سورية وتهريب السالح عن طريق سورية من إيران
إل���ى حزب الله في لبنان ،لكن هذه القص���ة ما زالت بعيدة عن نهايتها،
بخ�ل�اف االنطباع الخطأ الذي يمكن أن ينش���أ نتيج���ة مجموعة الكتابات
التي ظهرت في وسائل اإلعالم والتصريحات في األسابيع األخيرة .ويبدو
أن الجنرال اإليراني المخضرم س���ليماني ،الذي قاتل إس���رائيل عشرات
السنوات ،لم يتخل عن جهوده.
وب���رأي هرئي���ل يدور الص���راع حاليًا عل���ى قواعد اللعبة في الس���احة
الشمالية ،مع استقرار سيطرة نظام األسد على سورية ،حيث تريد إيران
االستمرار في تهريب السالح ،باإلضافة إلى إقامة قواعد ونشر منظومات
قتالية في سورية ،وإسرائيل تريد منع ذلك.

وقال هرئي���ل إن من المحتم���ل أن التصريحات اإلس���رائيلية األخيرة
ّ
س���رعت إلى حد ما العملي���ة .وبدأ هذا مع حديث رئي���س هيئة األركان
المنتهية واليته غادي أيزنكوت عن آالف األهداف التي هاجمها سالح
الجو في الس���نوات األخيرة ،وتواصل مع قرار رئي���س الحكومة بنيامين
نتنياهو ُّ
تحمل المسؤولية علنًا عن الهجوم الذي وقع في منطقة دمشق
قبل  10أيام .والمستويات المهنية العليا لم تكن شريكة في قرار خرق
سياسة الغموض ولم تكن متحمسة لها.
وأشار المحلل العسكري ذاته إلى أن الهجوم اإلسرائيلي كشف مجددًا
كذب الوعود التي نش���رتها موس���كو فقط قبل نصف عام .فحينها ،في
أثناء إعادة احتالل قوات األسد الجوالن ،وعدت روسيا إسرائيل في مقابل
ع���دم تدخلها لمصلحة المتمردين بإبعاد القوات اإليرانية إلى مس���افة
ُ
كبي���رة عن الحدود (ونش���رت أرقام متعددة من  60إل���ى  70وحتى 100
كيلومت���ر) .وعمليًا تبي���ن الحقًا أن الروس لم يش���ملوا منطقة العاصمة
دمش���ق ضمن وعوده���م ،وأن اإليرانيين أيضًا في الج���والن ال يتقيدون
باالتفاق���ات بدقة .وعند عودة نظام األس���د إلى جنوب س���ورية ،عرضت
حكومة إس���رائيل االتفاق مع روسيا كإنجاز كبير ،وحاليًا لسبب ما هناك
صمت بشأن هذا الموضوع.

ش���ن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو هجومًا ّ
ّ
حادًا على
المستش���ار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبلي���ت ،على خلفية تقرير
بثته القناة اإلسرائيلية الثانية حول عمل هذا األخير المتعلق بملفات
التحقيق مع نتنياهو تكلم فيه عدد من المقربين منه ونقلوا تصريحات
ً
ً
وأقواال سمعوها منه (اقرأ تقريرًا مفصال ص .)3
كم���ا هاجم رئيس كتل االئت�ل�اف الحكومي عضو الكنيس���ت دافيد
أمس���الم (الليكود) مندلبليت عبر إذاعة الجيش اإلس���رائيلي ،وقال إنه
أه���ان رئيس الحكومة بدون داع .واعتبر أقواله وقاحة وأكد أنه ال توجد
لديه الشجاعة ألن يصرح بها مباشرةّ ،
وكرر القول أن الحديث يدور حول
تهم ملفقة لرئيس الحكومة.
وأفادت قناة التلفزيون «كان» (القناة األولى س���ابقًا) أن حزب الليكود
ّ
ّ
الع���دة لحملة إعالمية ضد ق���رار المستش���ار القانوني للحكومة
يعد
اإلسرائيلية ،في حال قيامه بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة
الرشوة.
في المقابل دان عدد كبير من نواب المعارضة اإلس���رائيلية الهجوم
على مندلبليت وعلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تتحدث عن هذه

الملف���ات ،واعتبره بعضهم تج���اوزًا لمبادئ الديمقراطية األساس���ية
وتحريضًا خطيرًا.
وقالت صحيفة «هآرتس» في مقال افتتاحي أنش���أته أمس إنه يوجد
خط مباش���ر يربط بين الش���ريط الدعائي الذي نش���ره رئيس الحكومة
في نهاية يوم الس���بت ،والذي ّ
يدعي فيه أن قرار توجيه الئحة اتهام
ضده س���يكون بمثابة خضوع المستش���ار القانوني للحكومة لليس���ار
وللصحافيي���ن ،وبي���ن الهج���وم الذي ال أس���اس له على تقري���ر القناة
التلفزيوني���ة .ورأت أن نتنياهو ّ
قرر في قرارة نفس���ه تقويض صدقية
مندلبليت ،ونزع الش���رعية عنه بواسطة زعزعة ثقة الجمهور بقراراته،
إذا قرر أنه يجب إحالة رئيس الحكومة على المحاكمة.
وب���رأي الصحيف���ة فإن االس���تراتيجيا الت���ي يس���تخدمها نتنياهو
مكشوفة وواضحة ،إذ يحاول أن يعطي صبغة سياسية لقرار المستشار،
وأن يش���كك فيه مهنيًا .إذا قرر المستشار إحالة رئيس الحكومة على
المحاكمة ،يريد نتنياهو أن يش���ك الجمهور في أن المستش���ار خضع
لضغوطات اليس���ار ووس���ائل اإلعالم .لهذا الغرض هو يؤجج مش���اعر
الجمهور ضد المستش���ار وضد اليسار والصحف ،كي يهب الناس لدى

ص���دور الحكم للدفاع عنه .وعندما قال رئيس االئتالف دافيد أمس���الم
ف���ي مطلع هذا الش���هر« :إذا أحي���ل نتنياهو عل���ى المحاكمة ،ماليين
ّ
سيرفضون ذلك» هذا ما قصده بذلك .لكن يجب أال نرى في كالمه تنبؤًا
بل خطة.
ومضت الصحيفة قائلة :إن الجمهور يعلم جيدًا أسلوب عمل نتنياهو،
فهو ف���ي النهاية يفعل بمندلبليت ما س���بق أن فعله بالمفوض العام
للش���رطة روني ألشيخ .وهو يفعل بالمستشار القانوني والنيابة العامة
للدولة ما سبق أن فعله مع شرطة إسرائيل .نتنياهو ورجاله لفقوا تهمة
كاذبة ،أنه يجري انقالب في الحكم ضده ،وهم يكررونها منذ س���نوات.
وبحس���ب نظري���ة المؤامرة الملفقة التي اخترعوها ،اليس���ار ووس���ائل
اإلع�ل�ام والجهاز القضائي والش���رطة والمستش���ار القانوني للحكومة،
كلهم يتآمرون معًا ضده ،يلفقون ضده التهم ويتهمونه زورًا.
وختمت قائلة :إن الجمهور اإلس���رائيلي في وضع صعب ،فهو يعرف
أن نتنياهو قرر تقديم موعد االنتخابات بهدف استباق قرار المستشار
بشأن ملفاته .وحسنًا فعل مندلبليت عندما أوضح أنه ال يخشى من أحد
وأيضًا ال يخشى من رئيس الحكومة.

شاحنة تنقل ذخيرة لنظام "القبة الحديدية" في بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجوالن المحتل					.

(أ.ف.ب)

ّ
ّ
الليكود يعد العدة لحملة ضد قرار المستشار القانوني
فـي حـال قيامـه بتقديـم الئحـة اتهـام ضـد نتـنياهـو

المتهم الرئيسي بقضية الرشى الجنسية
ّ
في جهاز القضاء اإلسرائيلي يقدم شكوى ضد الشرطة
قدم الرئيس الس���ابق لنقاب���ة المحامين اإلس���رائيليين إيفي نافيه،
المتهم الرئيس���ي بقضية الرش���ى الجنس���ية التي هزت جهاز القضاء
اإلس���رائيلي أخيرًا ،يوم األحد ،شكوى ضد الش���رطة اإلسرائيلية بادعاء
سرقة هاتفه الخليوي واختراقه.
وطل���ب محامي نافيه ،في ش���كواه ،التحقيق بس���رقة الجهاز ،ووصوله
الى الصحافية هداس ش���تايف (إذاعة الجيش اإلس���رائيلي) ،واختراقه
وتسريب المراسالت منه.

وكانت الش���رطة اإلس���رائيلية أصدرت ،ي���وم الجمع���ة ،توضيحًا بعد
التقاري���ر حول قانونية األدلة التي تم الحصول عليها من هاتف نافيه،
ُ ّ
وأشارت إلى أن جميع نشاطات الشرطة نفذت بشكل قانوني.
وأثناء التحقيق عرض المحققون سلسلة من المراسالت تواصل خاللها
نافيه مع المش���تبه بإقامة عالقة معهم ،ت���م الحصول عليها عن طريق
اخت���راق هاتف���ه المحمول .وق���رر نافيه اإلجابة عن األس���ئلة حول هذه
المراسالت ،على الرغم من االدعاء بأنه ال يمكن استخدام هذه المواد.

واس���تجوب نافي���ه ،الذي أعلن اس���تقالته كرئيس لنقاب���ة المحامين
اإلسرائيليين ،األس���بوع الماضي ،ألكثر من  10ساعات في وحدة «الهف
 ،»433لالش���تباه بتورطه في القضية .وخالل االستجواب قدم المحققون
معلومات إضافي���ة بأنه كان على عالقة حميمية م���ع امرأتين ،إحداهما
محامية واألخرى متدربة ،ساعد في ترقيتهما.
[طالع كل التفاصيل ص ]6

كلمة في البـدايـة

تغيير نتنياهو ال ُحكم اليمين...
بقلم :أنطـوان شلحـت
قبل نهاية العام الفائت بخمس���ة أيام أعلن ائتالف حكومة
ّ
وق���رر الذهاب إلى
بنيامي���ن نتنياهو الرابع���ة نهاية واليته،
ً
انتخابات ّ
عامة مبكرة يوم  9نيس���ان القري���ب بدال من الموعد
ّ
القانون���ي األصلي ،وهو يوم  5تش���رين الثاني المقبل .وخالل
ّ
أقل من أس���بوعين منذ حل الكنيست شهدت خارطة األحزاب
اإلس���رائيلية ّ
تغيرات س���ريعة وغير متوقع���ة ،وظهرت عدة
أح���زاب جديدة أك���دت نيتها خ���وض ه���ذه االنتخابات على
ّ
متعددة (طالع التغطية الخاصة حول انتخابات 2019
خلفي���ات
ص  2و .)3
وم���ع أن تبكير االنتخابات يبعث في المعتاد بعض األمل في
احتمال التغيير ،فإنه ف���ي حال حدوث تغيير كهذا قد يطول
نتنياه���و الخاضع للتحقيق في ملفات فس���اد ال ُحكم اليمين.
ّ
وما تزال أغلب استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي تدل على أن
ّ
كتلة أحزاب اليمين متفوقة على كتلة أحزاب الوس���ط ،ناهيك
ّ
عن أن هذا الوس���ط ال يمت بأي صلة إلى ما ُيفترض أن يناقض
اليمين في شتى طروحاته.
وف���ي هذا الش���أن ،بالوس���ع الموافقة على ما كتب���ه المحلل
السياس���ي غدعون ليفي في «هآرت���س» ،غداة تفكيك تحالف
«المعسكر الصهيوني» بين حزبي العمل و»الحركة» ،وفحواه أن
ما يجري في نظام إس���رائيل السياسي قبيل االنتخابات يمكن
وصفه فقط كما يلي :ال وجود لليس���ار ،وال حتى نصف يس���ار،
هناك فقط يمين ،بأش���كال متعددة؛ يمين «أ» ضد يمين «ب»،
وانقس���ام في اليمي���ن «ج» ،وتوحيد محتمل ف���ي اليمين «د»،
وانبثاق أمل جديد ف���ي اليمين «هـ» .وفي الطرف اآلخر ،تمثل
حركة ميرتس والقائمة المشتركة اليسار اإلسرائيلي الوحيد،
برأي ليف���ي ،بيد أن األولى ضعيفة وباهت���ة ،والثانية معزولة
ومنب���وذة ،واالثنتان ليس لهما أي تأثير ُيذكر .وعلى الرغم من
ذلك يتحدثون عن «اس���تقطاب» في إسرائيل ،وعن أنها قريبة
ف���ي أي لحظة من نش���وب حرب أهلية ،وم���ن الصعب التفكير
بشيء أسخف من ذلك ،على ّ
حد قوله.
وس���بق أن توقفنا في «المشهد اإلس���رائيلي» ،مرات عديدة،
عند جملة العوامل ،التي أدت إلى انعدام وجود اليس���ار ،حتى
في صيغته الصهيونية ُ
المختلة.
وفي إحدى ه���ذه ّ
ّ
المرات نقلنا عن األس���تاذ الجامعي يغئال
عي�ل�ام ،وهو م���ؤرخ ُم ّ
تخصص ف���ي تاري���خ الصهيونية ودولة
ُ
ّ
إس���رائيل ،قوله إن معظ���م المقاربات التي تقدم تفس���يرات
لمس���ألة صعود اليمين اإلسرائيلي ومواصلته الحكم على مدى
تمس ُ
عشرات األعوام ال ّ
الجذور الحقيقية لهذه المسألة .ووفقًا
لما أكده ،ليس استعالء النخب األشكنازية ،وال تجاهل الثقافة
الشرقية ،هما اللذان ّأديا إلى أفول ما ُيسمى «اليسار» ،وال حتى
التمييز والغبن عل���ى الصعيد االجتماعي ،بل ينبغي االعتراف
بحقيقة فحواها أن الش���عب اليهودي كان يمينيًا في أساسه.
ومنذ البداي���ة كان يتبنى فكرًا يقول إنه ش���عب مختار ،وحيد
وفري���د ،ال تنطبق علي���ه القواعد اإلنس���انية العامة .وفقط في
األزمنة الصعبة عندما كان أقلية تمسك بالفكر اليساري الكوني
ف���ي جوهره ،كي ينال الدعم في العالم المتنور ويضمن بقاءه.
ولهذا الس���بب بح���ث اليهود في المنفى ف���ي العصر الحديث
عن سند لهم في حركات اليس���ار الليبرالية .والصهيونية في
كفاحه���ا إلقامة «الوطن القومي» في «أرض إس���رائيل» ،فضلت
هي األخرى قيادة اليسار ،مثلما مثلتها في حينه حركة العمل.
وج���زم عيالم بأن الدعوات التي توجه بين الفينة واألخرى إلى
معسكر اليس���ار لبذل كل جهد من أجل اس���تعادة الحكم ،بل
ومغازلة الشعب بكل وس���يلة ممكنة ،هي دعوات أقل ما ُيقال
فيها إنها مثيرة للشفقة .فما المعنى من تغيير القيادة الحالية
إذا كانت مناس���بة لهذا الشعب في هذا الزمن بتطابق تام؟ وما
المعنى إذا كنت لهذا الغرض ُمطالبا بأن تتخفى في زي اليمين
وتتبنى السياس���ة أو انعدام السياسة التي تتسم بها حكومة
اليمين القائمة؟ إن اليمين يفعل هذا بطريق مباشر وطبيعي،
أما اليس���ار فلن ينجح أبدًا ف���ي أن يمثل اليمين بصدقية أعلى
من اليمين القائم .ورجال الوسط المتخفون وحدهم مثل يائير
لبي���د ورفاقه ينجحون حاليا فقط ف���ي تقديم عرض كاذب في
الطريق إلى الحكم ،لكن في نهاية المس���يرة مهما تكن ناجحة
س���يتبين أن العرض الكاذب أقوى ممن يمثلونه فهم سيبقون
حبيسين في قناعهم اليميني ،وسيواصلون الهمس كاليمين
والثرثرة كاليمين ،حتى إن طالبوا بأجر كالوسط ،وسيبقون ذوي
هوية مشوش���ة ،هي هويتهم الحقيقية ،وبفضل ذلك لعلهم
يثبتون بالفع���ل أنهم أكثر مالءمة للقي���ادة المزعومة للجيل
وم ّ
متخبط ُ
ّ
شوه.
اإلسرائيلي الحالي ،الذي هو جيل
وعلى س���يرة االنتخابات ال ُب ّد أيضًا من التوقف عند قرار وزير
التربي���ة والتعلي���م ،نفتالي بينيت ،وش���ريكته وزيرة العدل،
أييلت ش���اكيد ،االس���تقالة من «البيت اليهودي» وتأس���يس
حزب جديد برئاس���تهما باس���م «اليمين الجديد» .وبموجب ما
ُ
نشر من تحليالت لهذه الخطوة ،اعتبر هذا الوزيران شركاءهما
في الحزب الس���ابق متطرفي���ن أكثر من اللزوم بالنس���بة إلى
ّ
تطلعاتهما السياسية ،غير أن هذا ليس من شأنه أن يدل على
أن االثنين أصبحا اآلن معتدلين سياسيًا.
ً
وكم���ا ورد ،مثال ،ف���ي مقال افتتاحي لصحيف���ة «هآرتس» ،فإن
«الثورة» التي قامت بها ش���اكيد في وزارة العدل وقام بها بينيت
في جهاز التربية والتعليم ،س���تكون المادة التي سيتألف منها
حزبهم���ا «اليمين الجديد»ُ ،
المجند لنزع ما بقي من صفة ليبرالية
عن إسرائيل ،وإعادة نظام القضاء إلى الوراء وتبني نظام قضائي،
المس���اواة قيمة غريبة عليه .وسيواصل كالهما أساليبهما للدفع
قدمًا بضم األراضي المحتلة منذ  ،1967بما يتالءم مع خطة بينيت
السياسية ،ومع فكر اليمين بوجه ّ
عام.
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ً
نسبة التصويت قد تكون عامال مؤثرًا على تركيبة الكنيست المقبل!
ّ
الحاد طرأ في سنوات األلفين األولى ،ولكنها في ارتفاع
*نسبة التصويت شهدت تقلبات كثيرة في العقود الخمسة األولى تراوحت بين  %78و %83بالمعدل *الهبوط
باستمرار والقفزة األكبر في * 2015التوقعات تشير الى ارتفاعها في االنتخابات المقبلة ،إلى أكثر من 5ر* %73عوامل سياسية ،لكن باألساس ديمغرافية ،تساهم في ارتفاع
نسبة التصويت باستمرار *اجتياز نسبة الحسم يحتاج إلى أكثر من  150ألف صوت وهذا ّ
يهدد قوائم صغيرة كثيرة*
كتب برهوم جرايسي:
ما زال من الس���ابق ألوانه حسم المش���هد العام لالنتخابات
البرلمانية اإلس���رائيلية ،التي ستجري يوم التاسع من نيسان
المقب���ل .فحتى اآلن تظهر هناك بعث���رة من الصعب حصرها
للقوائم التي س���تخوض االنتخابات ،وحالة االنقس���امات من
جه���ة ،وظهور تش���كيالت انتخابية جديدة م���ن جهة أخرى،
تس���جل ذروة ،من حيث عدد الش���خصيات البارزة التي أعلنت
نيتها خوض االنتخابات على رأس قائمة.
كما أن حالة االنقسامات طالت س���احة فلسطينيي الداخل،
ما يجعل «القائمة المش���تركة» بتركيبتها في انتخابات 2015
تحت عالمة سؤال ،وهناك من يرى أن احتمال خوض االنتخابات
بقائمتي���ن أو حتى ث�ل�اث قوائم بات هو األق���رب .ولهذا فإن
نس���بة التصويت ،وبالتالي األصوات التي سيحتاجها اجتياز
نسبة الحسم ،ستكون عامال مهما في شكل تركيبة الكنيست
المقب���ل ،وهذا ما قد يدف���ع العديد من القوائم للس���عي إلى
تحالفات ،تضمن االبتعاد عن خطر عدم اجتياز نسبة الحسم.
ومن المتوقع أن يكون عدد ذوي حق التصويت في االنتخابات
البرلماني���ة المقبلة في حدود 38ر 6مليون ناخب ،ونعتمد في
هذا التقدير على ع���دد ذوي حق االقتراع ،الذي كان في العام
 ،2015أكث���ر بقليل من 881ر 5مليون ناخ���ب ،وأضفنا إلى هذا
العدد زيادة تكاثر سنوية بحوالي .%2
ونش���ير هنا إلى أن س���جل الناخبين يصدر رسميا عن لجنة
االنتخابات المركزية ،التي تستند للسجل السكاني في وزارة
الداخلي���ة ،وهو يضم كل من يحمل الجنس���ية اإلس���رائيلية،
بم���ن فيهم المهاج���رون إلى الخارج ،ولم يطلب���وا التنازل عن
الجنسية .وحس���ب التقديرات في السنوات األخيرة ،فإن نحو
نص���ف مليون من ه���ؤالء هم في ع���داد المهاجرين .ولذا فإن
مكتب اإلحصاء المركزي ينش���ر قبل أي���ام من يوم االنتخابات
ع���ددا مغايرا لذوي ح���ق التصويت ،يعتمد عل���ى من هم في
الب�ل�اد ،والفارق ف���ي االنتخابات الثالث األخيرة تقريبا ش���به
ثابت ،بحوالي نصف مليون أو أكثر بقليل.
وتق���ول تقارير س���ابقة إنه ضمن المس���جلين في الس���جل
الس���كاني ،وبالتالي سجل الناخبين ،أش���خاص مهاجرون منذ
سنوات طويلة ،من بينهم من هم باتوا في عداد الموتى ،لكن
لم يتم التبليغ رسميا عن وفاتهم .وجرى الحديث أكثر من مرة
عن مسعى لسد هذا الخلل في السجل.
وحس���ب التقدي���رات ،ف���إن إجمال���ي ع���دد المهاجرين ،أو
المقيمين في الخارج لسنوات ،لهذا الهدف أو ذاك ،يتراوح ما
بين  750ألفا إلى  800ألف ،من حاملي الجنس���ية اإلسرائيلية.
كما تش���ير التقديرات إلى أن من بين هؤالء حوالي  50ألفا من
فلس���طينيي الداخل ،ولربما ارتفع عددهم قليال في السنوات
األخي���رة ،نظرا ألعداد الطالب في الخ���ارج ،الذين يمكثون في
الخارج لس���نوات ،ويأت���ون خالله���ا لقضاء إج���ازات قصيرة،
وعلى أساس التعريف اإلس���رائيلي للمهاجر ،فإنهم في عدد
المهاجرين مرحليا.
وقد انعكس االرتفاع الحاد في أعداد المهاجرين إلى الخارج،
في العقود الثالثة األخيرة ،على نس���بة التصويت .بمعنى أنه
إذا قلنا إنه في انتخابات  ،2015ش���ارك في التصويت 34ر%72
م���ن إجمالي ذوي حق التصويت ،فإن ه���ذا يعني أن  %80من
ذوي حق التصويت للكنيست ،الذين كانوا في البالد ،قد أدلوا
بأصواتهم.
ونذكر أنه في االنتخابات الس���ابقة بلغت نس���بة التصويت
بين اليهود وحدهم حوالي  ،%75مقابل  %62بين العرب .وهذا
يعن���ي أن 5ر %83من اليهود ذوي حق التصويت ،الذين كانوا
يوم االنتخابات في الب�ل�اد ،قد أدلوا بأصواتهم ،مقابل حوالي
 %66من العرب.

عوامل االرتفاع المستمر لنسبة التصويت
في مراجعة لتاريخ نسبة المش���اركة في االنتخابات ،وجدنا
أن معدل نسبة المش���اركة في التصويت منذ انتخابات العام
 ،1949االنتخابات األول���ى ،وحتى العام  ،1999االنتخابات الـ ،15
كان يحوم حول  .%80وكان أعالها في االنتخابات األولى ،التي
ش���ارك فيها ما يالمس  .%87وأدناها في االنتخابات الثانية-
 .%75وكانت ترتفع الحقا لتقفز عن نس���بة  ،%80حتى نهاية
سنوات الس���تين ،بينما في سنوات الس���بعين وحتى نهاية
سنوات التسعين ،كانت في محيط .%79
لكن ف���ي االنتخابات الوحيدة التي جرت لرئاس���ة الحكومة
فقط ،في العام  ،2001هبطت نسبة التصويت إلى أكثر بقليل
م���ن  .%62وس���اهمت الكثير م���ن العوامل في هذه النس���بة

المتدني���ة ،كون أن المنافس���ة كانت بي���ن الحزبين األكبرين،
العم���ل والليك���ود ،وأن االنتخاب���ات كانت محس���ومة لصالح
أريئيل ش���ارون مقابل إيهود باراك ،ما قلل من االهتمام .لكن
س���اهمت في هذا أيضا حال���ة اليأس من االثني���ن .وقد جرت
هذه االنتخابات في األش���هر األولى لالنتفاضة الثانية ،وكان
فلس���طينيو الداخل ما زالوا يضمدون جراح هبة أكتوبر العام
 ،2000م���ا انعكس في أدنى مش���اركة لهم ف���ي االنتخابات،
بنسبة لم تتعد .%25
وفي االنتخاب���ات البرلماني���ة التي جرت ف���ي العام ،2003
كانت نسبة المشاركة متدنية مقارنة بما سبق ،أقل من .%69
في حين س���جلت انتخابات  2006أدنى نس���بة مشاركة في أي
انتخاب���ات برلمانية5 -ر ،%63ثم ب���دأت في االرتفاع تدريجيا.
ففي العام  2009كانت 7ر .%64وفي العام  2013كانت 7ر،%67
لتقفز في انتخابات  2015األخيرة إلى 34ر.%72
من أبرز عوامل هبوط نس���بة التصويت في سنوات األلفين،
مقارنة مع ما س���بق ،كانت التقلبات السياسية ،وما أفرزته من
حالة يأس سياسي ،إذا أمكن التعبير ،لدى جمهور واسع ممن
كان يصوت لصالح األحزاب التي تس���مى حس���ب التعريفات
اإلسرائيلية« :اليس���ار الصهيوني» ،وبضمن هذا حزب العمل،
الذي يواصل تلقي الضربات.
وه���ذا المش���هد كان ملموس���ا ف���ي معقل ه���ذه األحزاب،
وبضمنه���ا حزب ميرتس :منطقة تل أبيب الكبرى ،إذ هناك ما
تزال تس���جل أدنى نسب مش���اركة ،ألن هذا الجمهور لم يعد
مقتنعا بأن هذه األحزاب تشكل بديال لحكم اليمين المتشدد
واالستيطاني .ولذا تحولت هذه المنطقة إلى منطقة األصوات
العائمة ،التي تنمو فيها غالبية القوائم االنتخابية الجديدة،
والتي ظهرت بشكل خاص في العقدين األخيرين.
لك���ن كي نكمل عرض الصورة إل���ى التقدير األقرب ،فإن من
عوامل تراجع نسبة التصويت في منطقة تل أبيب الكبرى ،هو
أن نس���بة من هم مسجلون كأصحاب ذوي حق اقتراع ،وهم في
عداد المهاجرين ،في هذه المنطقة ،هي األكبر من بين جميع
المناطق األخرى.
غير أنه في السنوات األخيرة ،ولنقل في العقد األخير ،دخلت
عوامل أخرى ،تس���اهم في رفع دائم لنس���بة التصويت .ففي
الجانب السياس���ي ،وكما ذكر ،فإن الجمهور اليائس من إيجاد
البديل لحك���م اليمين المتطرف ،بات في غالبيته الس���احقة،
ضمن ظاه���رة «األص���وات العائم���ة» ،التي كان���ت في عقود
س���ابقة بنس���ب أقل كثير مما نراه اليوم .وه���ذا كان يبرز في
أن الحزبين األكبرين العمل (بتس���مياته المختلفة) والليكود
كان���ا يحصالن معا من  %67وحتى  %75م���ن إجمالي المقاعد
البرلماني���ة .كما أنه كانت كتل صغيرة أخرى ثابتة تقريبا في
حجم تمثيله���ا ،مثل حزب المفدال الديني اليهودي ،وأحزاب
المتدينين المتزمتين الحريديم ،والحزب الش���يوعي ،والحقا
الجبهة التي ش���كلها في الع���ام  ،1977الجبهة الديمقراطية
للسالم والمساواة.
لكن في العقدين األخيرين بش���كل خاص اتس���عت ظاهرة
األص���وات العائمة ،بمعنى أولئك الذي���ن يتنقلون من قائمة
انتخابية إلى أخرى في كل دورة انتخابات .وحس���ب التقدير،
فإنها باتت تتراوح ما بين  %25إلى  %30من إجمالي المصوتين.
وطالما أن الحديث عن إجمالي المصوتين ،فليس بالضرورة أن
ينعكس ه���ذا بذات القدر على التركيب���ة البرلمانية ،كون أن
بعض األصوات قد تكون اتجهت لقوائم لم تعبر نسب الحسم
المختلفة بمستواها ،على مر السنين.
وبموازاة ذلك ،تواجه إسرائيل منذ سنوات طويلة متغيرات
ديمغرافية ،باألس���اس يهودية ،انعكس���ت على السياس���ة
اإلسرائيلية ،بس���بب طبيعة الجمهور المتنامي أكثر من غيره
بين شرائح اليهود اإلسرائيليين.
ويج���ري الحدي���ث ع���ن جمه���ور المتديني���ن المتزمتين
الحريديم ،الذين تبلغ نس���بة التكاثر السنوي لديهم 8ر،%3
وع���ن جمهور المتدينين الصهاين���ة ،أي اتباع التيار الديني
في الحرك���ة الصهيونية ،وهم الجمهور المس���يطر بش���كل
خاص على األجواء السياسية في مستوطنات الضفة المحتلة،
ونسبة تكاثرهم في حدود 8ر.%2
وهذا بينما نس���بة تكاثر اليهود بش���كل عام ،بما يش���مل
هاتين الش���ريحتين ،هي 8ر ،%1كما هو حاصل في السنوات
الثالث الماضية .ونس���بة التكاثر بشكل عام  ،%2إذ أن الفارق
حاصل من نسبة تكاثر فلسطينيي الداخل 5ر ،%2ولربما 4ر،%2
وأيضا الهج���رة التي تأثيرها على التكاث���ر اإلجمالي أقل من
1ر( %0أقل من واحد باأللف) ،بعد خصم الهجرة من إس���رائيل
إلى الخارج.

في السباق االنتخابي اإلسرائيلي (من اليمين) :بيني غانتس ،يائير لبيد ،آفي غباي.

وما يميز جمه���وري المتدينين من التياري���ن أن انتماءهم
الديني المتشدد يقود إلى التصاقهم بحركات وأحزاب تسعى
للتواجد بقوة في دوائر الحكم ،بدءا من الكنيس���ت والحكومة،
الحتياجات ف���رض األجندة ،ولغ���رض تطبيقه���ا ولكن أيضا
لضمان االحتياجات الفئوية ،بالذات حينما يجري الحديث عن
الحريديم بشكل خاص.
ولذا فإننا نرى أن أعلى نس���بة تصوي���ت في يوم االنتخابات
هي لدى هذي���ن الجمهورين :ما يتراوح بي���ن  %88إلى ،%92
كنس���ب رسمية ،بمعنى نسبة تصويت تقفز عن  %95من ذوي
ح���ق االقتراع المتواجدين في البالد ،يوم االنتخابات .وهذا مع
العلم أن  %5من إجمالي الحريديم في إس���رائيل ال يش���اركون
في االنتخابات البرلمانية ،وهم ليس���ت بحوزتهم الجنس���ية
الكاملة ،وبذلك ال يتم إدراجهم في سجل الناخبين ،والحديث
يجري عن طائفة س���اتمر ،التي بضمنها طائفة ناطوري كارتا،
الذين هم أش���د مناهض���ة للصهيونية ويرفض���ون االعتراف
بش���رعية الكي���ان اإلس���رائيلي .وبالتقدي���رات العددية غير
الرسمية ،يجري الحديث عما بين  50ألفا إلى  60ألف نسمة.
وهذه النس���ب تظهر جليا في المس���توطنات التي كلها من
الحريدي���م ،وفي األحياء ف���ي القدس التي كل س���كانها من
الحريديم ،وهذا يعكس األجواء العامة لباقي الحريديم ،الذين
في صنادي���ق اقتراعهم في باقي المناطق ش���رائح يهودية
أخرى.
وكذا بالنس���بة للتيار الديني الصهيوني ،الذي تقفز نسب
التصويت لديه في أماكن س���كنه ع���ن  .%83والقصد بمكان
الس���كن هو أن هذا الجمهور بخالف عن الحريديم منخرط في
الحي���اة العامة وف���ي الجيش ،ما يجيز القانون لنس���بة منهم
التصوي���ت في مكان آخر ،وبش���كل خاص الجي���ش؛ بمعنى أن
نس���بة التصويت لديهم أعلى مما هي في صناديق الس���كن.
ويض���اف إلى هذا أن نس���بة من هذا الجمه���ور هم في عداد
المهاجرين أو مقيمين لس���نوات طويلة ف���ي الخارج ألهداف
مختلفة .وهذا يقودنا إلى اس���تنتاج بأن التصويت لدى التيار
الدين���ي الصهيوني يتجاوز ه���و أيضا نس���بة  ،%90من بين
المتواجدين في البالد في يوم االنتخابات.
وهذه النس���ب المرتفعة لدى التيارين الدينيين قائمة في
كل األوضاع السياسية ،حتى حينما شهدنا انهيارا في النسبة
العامة للتصويت .وبما أن هذا الجمهور الديني يتكاثر بأكثر
من ضعفي نس���بة التكاثر بين اليه���ود العلمانيين ،فإن هذا
االرتفاع الحاصل لديهم في التصويت ينعكس بالضرورة على
النسبة العامة.

ونضي���ف إلى ه���ذا أن تصاعد أجواء التط���رف اليميني في
الشارع اإلس���رائيلي يعني زيادة التفاعل السياسي ،وبالتالي
ارتفاع الجاهزية للمش���اركة في االنتخابات .وجدير بأن نذكر
أن الغالبي���ة العظم���ى ،جدا من جمه���وري المتدينين من كال
الشريحتين هي في معسكر اليمين المتطرف.
واس���تنادا لما س���بق ووتي���رة االرتف���اع الدائم في نس���بة
التصويت ،فإنه «ال مخاطرة» في التقدير المس���بق بأن نس���بة
المش���اركة في االنتخابات المقبلة س���ترتفع ف���ي االنتخابات
المقبلة أيضا .لكن قد تكون بقدر أقل من القفزة التي حصلت
ف���ي العام  ،2015ف���ي حدود 6ر .%4ولذا ف���إن التقدير الخاص
يقول إن نس���بة التصويت من الصعب أن تكون هذا العام أقل
من 5ر ،%73وال نتفاجأ إذا قفزت أكثر بقليل.

عقبة نسبة الحسم
تمهي���دا النتخابات الكنيس���ت الـ  20في الع���ام  ،2015أقر
الكنيست رفع نسبة الحسم من  %2إلى 25ر .%3وهي نسبة قد
ال تجد مثيال لها ف���ي العالم ،من حيث هذه الجزئية الصغيرة
25ر ،%0فليس مثال 5ر %3أو  %3أو  %4وأكثر.
وهي نسبة ليست بريئة ،ألنها أخذت بعين االعتبار النسبة
التي وصلت لها القوائم الناش���طة بين فلس���طينيي  ،48في
انتخاب���ات  ،2013وه���ي القائمة العربية الموح���دة65 -ر،%3
وكانت قائمة تحالف بين الحركة اإلسالمية الجنوبية والحركة
العربية للتغيير ،والجبهة الديمقراطية للس�ل�ام والمس���اواة
الت���ي حصلت على نس���بة  ،%3بينما قائم���ة التجمع الوطني
الديمقراطي حصلت على نسبة 55ر.%2
أما أصغر كتلة يهودية فتمثلت في الكنيست الـ  19بخمسة
مقاعد ،بعد أن حصلت على نسبة أصوات 55ر.%4
لكن ف���ي انتخابات  2015تحالفت القوائم الثالث الناش���طة
بي���ن فلس���طينيي  ،48ضم���ن «القائم���ة المش���تركة» ،بينما
السقوط المدوي كان لقائمة من أشد قوى المستوطنين تطرفا،
والمنبثقة عن حركة «كاخ» اإلرهابية المحظورة في الكثير من
دول العالم ،إذ حصلت يومها على نسبة 97ر ،%2وحرقت أكثر
من  125ألف صوت ،بينما نس���بة الحس���م احتاجت يومها إلى
 136854صوتا.
وف����ي حال كان����ت التقدي����رات صحيحة م����ن حيث عدد
ذوي حق التصوي����ت ،أي حوالي 38ر 6مليون ،وأن نس����بة
التصويت س����ترتفع على األقل إل����ى 5ر ،%73فإن اجتياز
نس����بة الحس����م س����يحتاج إلى ما يالمس  151ألف صوت.
وكلما ارتفعت نسبة التصويت ،ارتفع أيضا عدد األصوات

المطلوبة الجتياز نسبة الحسم.
وهذا ليس عددا س���هال الجتيازه ،ما يؤمن  4مقاعد برلمانية.
والمش���هد القائم ،حتى اآلن ،يش���ير إلى أن هن���اك عددا من
القوائم ،وبالذات في دوائر اليمين المتطرف ،تقف أمام خطر
الس���قوط ،ولذا تجري محاوالت وضغوط ّ
جم���ة لتوحيد قوائم
اليمي���ن ،وعدم المخاطرة بحرق مئ���ات آالف األصوات ،ما يؤثر
تلقائي���ا على حجم تمثي���ل أحزاب اليمين االس���تيطاني في
الوالية البرلمانية المقبلة.
وحس���ب ما ينش���ر ،فإنه حتى بنيامين نتنياهو ،زعيم حزب
الليكود ،الذي يريد أمامه فتات كتل ،يسعى إلى توحيد قوائم
صغيرة ،في معس���كر اليمين ،لمنع حرق األص���وات ،وبالتالي
ضمان أغلبية أكبر لحكومته المفترضة.
ولألس���ف الش���ديد ،فإن المشهد لدى فلس���طينيي الداخل
مح���رج بقدر كبي���ر ،إذ إنه حتى اآلن هناك حالة انقس���امات ال
نعرف مصيره���ا .وبموازاة ذلك ،تظهر قوائ���م انتخابية ،في
شتى التوجهات ،ليس لها الحد األدنى من الوجود في الميدان،
منها ما هو يافطات حزبية ،وتعلن نيتها خوض االنتخابات ،ما
قد ينهش بكميات ولو قليلة وهامش���ية من األصوات ،لكنها
قد تكون مصيري���ة لضمان مقعد إضاف���ي أو مقعدين .وهذا
على أس���اس أن ذوي حق التصويت العرب س���يتجاوز عددهم
في سجل الناخبين مليون نسمة؛ من بينهم ،حسب تقديرات
ليس رس���مية ،حوالي  50ألفا ه���م مهاجرون أو أنهم مقيمون
في الخارج لفترات طويلة ،م���ا يجعلهم في عداد المهاجرين.
واس���تنادا إلى كون فلس���طينيي الداخل ،من حملة الجنسية
اإلسرائيلية الكاملة ،سيكون عددهم حتى االنتخابات حوالي
56ر 1مليون نس���مة ،وهم مقيمون في البالد في هذه المرحلة،
فإن عدد ذوي حق التصويت بينهم س���يكون في حدود حوالي
 953ألفا ،على أساس أن  %39من إجمالي المواطنين العرب هم
دون سن  18عاما.
وإذا ما اعتمدنا نس���بة تصويت كاالنتخابات الس���ابقة بين
العرب في حدود  ،%62من إجمالي عددهم في سجل الناخبين،
فإن هذا سيعني أن عدد المصوتين سيقفز عن  610آالف ،رغم
وجود توقعات بتراجع في نس���بة التصويت بين العرب ،خاصة
إذا ّ
تكرس االنقسام.
وم���ن يعرف تركيبة ه���ذا الجمهور ،ديمغرافي���ا وجغرافيا،
يع���رف أن الحصول على  151ألف ص���وت لقائمة بمفردها في
الظروف القائمة قد تكون واردة بالنسبة إلى تشكيالت حزبية
كبيرة ،لكنها كل من هذه التش���كيالت تبقى في دائرة الخطر
في حال خوضها االنتخابات منفردة.

عــلــى هــامــش االنــتــخــابات
ليبرم����ان :ال أرى أي امكانية بأن يش����كل كل م����ن غانتس أو لبيد
الحكومة المقبلة!
أطلق وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أول أمس
األحد الحملة االنتخابية لحزبه «يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)»،
واختار في مستهلها مهاجمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان إنه في هذه الحملة سيركز على ثالث قضايا :نعم
لألمن ،وال لإلرهاب ،وال لالستس��ل�ام المخج����ل لـ»حماس» .وأضاف:
«إننا نتمس����ك بالمبادئ وال نتمس����ك بالكراس����ي .إن أكبر فش����ل
لنتنياهو هو االستس��ل�ام لحماس ،وما م����ن عار أكبر من ذلك .نحن
بحاجة لزعيم ال يرتب����ك وال يتراجع ،والزعيم الذي يرتبك ويتراجع
هو على ما يبدو ليس في مكانه المناسب».
وق����دم ليبرمان قائمة بالمقترحات والقرارات التي دعم نتنياهو
بها وتلك التي عارضها .ومن بي����ن القرارات التي صوت لصالحها
كانت الموافقة على صفقة شاليت ونقل الوقود القطري إلى قطاع
غزة .ووفقا لما قاله من غير المؤكد أنه سيلتحق بحكومة نتنياهو،
وسينضم إليها إذا كان خط سياس����تها مطابقا لرغباته .وأكد أنه

س����وف يطالب بتجنيد طالب المدارس الدينية ،وأنه طرحاقتراحا
متوازن����ا ،لكن نتنياهو كان يبحث عن أعذار لعدم تمرير مش����روع
القانون في قراءة ثالثة.
وأضاف ليبرمان أن أي حزب من الطبيعي أن يس����عى لينضم إلى
االئتالف الحكومي ،والهدف هو أن تكون ضمن االئتالف لكن ليس
ّ
وش����دد على أنه ال
بأي ثمن ،فثمة خطوط حمراء ال يمكن تخطيها،
ي����رى أي امكانية بأن يش����كل كل من بيني غانت����س أو يائير لبيد
الحكومة المقبلة.

نتنياهو ينتقل للتحريض ضد اإلعالميين!
ظهرت يوم الجمعة الماضي في إس����رائيل حملة دعائية غامضة
عل����ى الفتة ضخمة في تل أبيب وعل����ى مواقع التواصل االجتماعي
تحمل صورة إلعالميين بارزين في إسرائيل ال ينتمون إلى اليمين
وفوقها مكتوب« :هؤالء لن يقرروا» ،وذلك في إشارة إلى االنتخابات
اإلسرائيلية العامة المبكرة.
وقالت صفحة في موقع التواصل االجتماعي «فيس����بوك» تحمل

نفس شعار الحملة« :يحاول اإلعالم منذ سنوات بث رسائل كراهية
ضد بنيامين نتنياهو ،ولحس����ن الحظ هؤالء لن يقرروا من سيحكم
إسرائيل».
واإلعالمي����ون الذين ظهروا ف����ي صورة الالفتة ه����م من اليمين
بن كس����بيت ،وأمن����ون أبراموفيت����ش ،وغاي بيل����غ ،ورفيف دروكر.
وه����م صحافيون معروفون بانتقاداته����م الالذعة وتقاريرهم ضد
نتنياهو.
وأثارت الحملة انتقادات من المعارضة اإلسرائيلية التي اتهمت
رئي����س الحكومة بأنه وراء الحملة المجهولة على خلفية انش����غال
اإلعالم بالتحقيقات ضده في ملفات فساد قبل االنتخابات.
وكتبت عضو الكنيست تس����يبي ليفني ،على موقع «فيسبوك»،
أن نتنياهو انتقل اآلن للتحريض ضد اإلعالميين على غرار الشعار
الذي أطلقه في الماضي ضد العرب بـ»أنهم يتدفقون إلى صناديق
االقتراع من أجل إسقاطه» .وكتبت ليفني أن قرار الجمهور سيكون
تغيير رئيس الحكومة الذي يحرض ويزرع الفتنة في الداخل.
وانتق����دت زعيمة حزب ميرتس ،عضو الكنيس����ت تمار زاندبرغ،

الالفتة التي تس����تهدف اإلعالميين وقامت بنشر صورة مشابهة
لكن بتغيير ص����ور اإلعالميين ووضع صور إعالميين وش����خصيات
يمينية ،بينهم نجل نتنياهو ،وكتبت« :لقد قمنا بتعديل الالفتة».
يذك����ر أن حزب الليكود كان الوحي����د الذي عارض اتخاذ إجراءات
ضد نشر دعايات مجهولة في مواقع التواصل االجتماعي.
وج����اء في بيان صادر عن الليكود بهذا الصدد أن هذا األمر يجب
أن ُيصادق عليه في الكنيست على شكل تشريع وليس في اللجنة
المركزية لالنتخابات المسؤولة عن عملية االنتخاب ونزاهتها.

شاكيد لناشطين دروز :لن أدعم تغيير «قانون القومية»
أقام عشرات الناشطين الدروز ضد «قانون القومية» اإلسرائيلي،
يوم الجمعة الماضي ،تظاهرة أمام بيت وزيرة العدل اإلس����رائيلية
أييلت شاكيد ،وطالبوا بتغيير القانون المجحف بحقهم.
والتقت شاكيد خارج بيتها مع الناشطين وأكدت أنها لن تدعم
تغيي����ر القانون .وأدى ذلك إلى انفجار اللقاء ومغادرة الناش����طين
المكان.

وقالت شاكيد إن األقلية الدرزية مهمة جدًا لدولة إسرائيل ولها
بصورة شخصية ،لكن «قانون القومية» ّ
يعرف إسرائيل بأنها دولة
الشعب اليهودي وهذا أمر بديهي ال يمكن التنازل عنه .واقترحت
الوزي����رة طرح قان����ون آخر ال يمت بصلة لـ»قان����ون القومية» ّ
يعرف
مكانة الطائفة.
وطالب المتظاهرون شاكيد ،التي تنتمي اآلن إلى حزب «اليمين
الجديد» بعد أن انش����قت ع����ن حزب «البيت اليه����ودي» مع الوزير
نفتال����ي بينيت ،بأن تضاف كلمتي الديمقراطية والمس����اواة إلى
القانون لكنها رفضت ذلك.
وقال أمل أس����عد ،وهو ضابط س����ابق في الجيش اإلسرائيلي ،إن
الخوف من االنتخابات القريبة يس����يطر على ش����اكيد وهذا مخيب
للظن.
وأض����اف« :جئنا إلى هنا ك����ي نقول للوزيرة إنن����ا نريد أن نكون
ج����زءًا م����ن الدولة .ال نطالب ب����أن يعطفوا علينا ب����ل نريد أن نكون
إس����رائيليين .ورد الوزيرة كان مخيبًا ،وس����نواصل النضال من أجل
تغيير القانون».
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تـغـطــيــة خــاصــة :انـتـخـابــات 2019
عن الجانب المالي في عضوية الكنيست:

التكلفة اإلجمالية لراتب عضو الكنيست
وامتيازاته المالية ـ  700ألف شيكل في السنة!
*راتب عضو الكنيست يعادل نحو 4
أضعاف متوسط األجور في إسرائيل ـ
األعلى بين العديد من الدول في العالم*
على عتبة انتخابات الكنيست الـ  ،21المقرر إجراؤها في 9
نيس���ان القادم (قبل نحو سبعة أشهر من موعدها األصلي،
إذ كان م���ن المفت���رض أن تجرى في الخامس من تش���رين
الثاني القادم) ،نشرت صحيفة «ذي ماركر» المتخصصة في
المجال االقتصادي تقريرًا حول رواتب أعضاء الكنيست وما
ُيضاف إليها من امتيازات مالية مختلفة ،وس���ط مقارنتها
برواتب أعضاء البرلمانات في دول مختلفة أخرى.
يش���ير تقري���ر «ذي ماركر» ،في بدايت���ه ،إلى أن عضوية
ُ
الكنيس���ت تعتبر «إحدى أفضل الطرق للربح المالي» ،رغم
أن���ه غالبًا جدًا ،ب���ل دائما تقريب���ا ،ما يج���ري تغييب هذا
العنص���ر (المالي) تغييبًا تامًا لدى الحديث في السياس���ة
واالنتخاب���ات ،ألن «كل م���ا يتص���ل بالعم���ل الجماهيري ال
ينسجم مع المردود المالي الذي يجنيه الناشط السياسي
لنفسه ،رغم أن الجميع يعرف أن االعتبارات المالية قائمة
بقوة كبيرة ومقررة»!
ويضي���ف« :نجح السياس���يون عامة ،وأعضاء الكنيس���ت
ً
خاص���ة ،في تكريس فكرة أنهم ينش���طون ويعملون ،ليال
نه���ارًا ،بدوافع واعتب���ارات إيثارية .كي���ف؟ إحدى الطرق
هي عدم الحديث عن األموال التي يكس���بونها هم؛ وأخرى
التشديد على تخليهم عن مداخيل وفرص أخرى في سبيل
الفوز بش���رف العم���ل الجماهيري من أج���ل الصالح العام؛
وأخرى التركيز على أن أوضاعهم المالية جيدة جدًا وأنهم
ال يركضون إلى المنصب العام بدوافع اقتصادية».
ثم يؤك���د التقرير« :لك���ن هذا كله غي���ر صحيح .فعند
فحص ِس َير أعضاء الكنيست في العمق ،نكتشف أن الدخل
الجاري لعضو الكنيس���ت مرتفع جدا ،وعن���د إجراء تقييم
للس���يولة النقدية الش���خصية الحقيقية لعضو الكنيست
في المدى البعيد ،قياس���ًا بفرص العمل األخرى التي كانت
يمكن أن تكون متاحة أمامه ،نكتشف أن مدخوله سيكون
أكبر بكثير».

نحو أربعة أضعاف متوسط األجور
يبدأ التقرير الفح���ص والتقييم المذكورين من الرواتب
فيلفت إلى أن راتب عضو الكنيس���ت الش���هري ،ابتداء من
مطلع كانون الثاني الجاري ،هو  43832شيكال (غير صاف)
ـ أي بزيادة نسبتها  %3عما كان عليه في السنة المنتهية
مؤخ���رًا .أم���ا الراتب الش���هري ال���ذي يتقاض���اه «رئيس
المعارضة» (في الكنيس���ت) والوزراء فيبلغ  49063ش���يكال
(غير ص���اف) ،بينما يبل���غ راتب رئي���س الحكومة ورئيس
الكنيست  54550شيكال شهريًا.
م���ن المعروف أن أعضاء الكنيس���ت ه���م الذين يقررون
بش���أن رواتبهم وحقوقه���م وامتيازاتهم ،وه���و ما يثير
انتقادات حادة وواس���عة في إسرائيل ،دون أن تؤدي هذه
كلها إلى أي تغيير .غير أن المهم في هذا الس���ياق هو أن
هذا الراتب الذي يتقاضاه عضو الكنيس���ت شهريًا يعادل
نح���و أربع���ة أضعاف متوس���ط األجر العام في إس���رائيل،
«وهذه هي إحدى أعلى النس���ب ف���ي دول العالم الغربي»،
كما ينوه التقرير.
لكن ه���ذا الراتب ه���و «البداية فقط» ،بحس���ب التقرير،
ذل���ك أنه ُيضاف إليه ما يلي :س���يارة (س���وف يحصل كل
عض���و كنيس���ت ،ابتداء من نيس���ان القريب ،على س���يارة
جديدة)؛ امتيازات اجتماعية سخية وكثيرة؛ يستحق عضو
الكنيس���ت  26يوم إجازة في الس���نة (الح���د األقصى الذي
يمكن أن يس���تحقه أي عامل /موظف في إسرائيل من أيام
اإلجازة الس���نوية هو  20يومًا ،بعد أقدمية  12سنة وما فوق
فقط)؛ آالف الشواكل ش���هريًا لتغطية مصاريف مختلفة،
من بينها :شقة س���كنية (لكل عضو الكنيست يسكن في
م���كان يبعد أكثر من  40كيلومترا عن مدينة القدس ،حيث
مقر الكنيس���ت) ،سائق شخصي ،افتتاح وتشغيل مكتبين
مس���اع َدين برلمانيين ومستشارين ،إضافة إلى
برلمانيين،
ِ
شروط التقاعد السخية جدًا.
وع�ل�اوة عل���ى الراتب الرس���مي ،يتعين أيضا احتس���اب
االمتيازات المالية العديدة األخرى التي يتمتع بها أعضاء
الكنيس���ت :فهم يعملون ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر
فق���ط في الس���نة (بينما يتقاضون رواتبهم عن الش���هور
األخرى المتبقية ،التي يخرج فيها الكنيست إلى عطلتيه،
الصيفية والشتوية)؛ كما أن تغيبهم عن جلسات الكنيست
َ
ولجانه المختلفة ال ُ«يعاقب» بخصم من رواتبهم ،باستثناء
حاالت خاصة جدا؛ يس���افرون إلى خارج البالد أيامًا عديدة،
على حساب طرف ثالث في أغلب األحيان (سواء كان الدولة/
الكنيس���ت ،مؤسسة عامة أو مؤسس���ة خاصة وجهت لهم
الدعوة).
في اإلجمال ـ يضي���ف التقرير ـ تصل تكلفة راتب عضو
الكنيس���ت واالمتيازات المختلفة التي يتمتع بها إلى نحو
 700ألف ش���يكل في السنة .وفوق هذا كله ،غالبا ما يحظى
أعضاء الكنيس���ت بفرص واقتراحات عمل مربحة جدًا بعيد
إنهاء عضويتهم في الكنيس���ت ،في قطاعات اقتصادية
وتجارية مختلفة .وتش���ير التقديرات التي أوردها التقرير
إل���ى أن العضوي���ة ف���ي الكنيس���ت ،بما فيها م���ن حقوق
ً
وامتي���ازات وفرص تع���ادل ،في المدى البعي���د ،دخال غير
صاف يتراوح بين  80ألفًا و  100ألف شيكل في الشهر.
للمقارنة ،أورد تقرير «ذي ماركر» متوس���ط رواتب أعضاء
البرلمانات في دول مختلفة قياس���ًا بمتوس���ط األجور في
تلك الدول ،فتبين ما يلي :في السويد ـ راتب عضو البرلمان
يعادل 8ر 0متوس���ط األجور هناك؛ في إس���بانيا ـ 3ر1؛ في
النرويج ـ 8ر1؛ في فرنسا ـ 9ر1؛ في بلجيكا ـ 2؛ في بريطانيا
ـ 1ر2؛ المتوسط العام لجميع الدول المشمولة في المقارنة
ـ رات���ب عضو البرلمان يعادل 2ر 2من متوس���ط األجور؛ في
أس���تراليا ـ 5ر2؛ ف���ي كن���دا ـ 7ر2؛ في ألماني���ا ـ 8ر2؛ في
الواليات المتحدة ـ 3؛ في إسرائيل ـ 7ر.3

رغم الشبهات والتوصيات بتقديم لوائح اتهام جنائية خطيرة ضده:

نتنياهو وحزبه يواصالن احتالل صدارة استطالعات الرأي العام الخاصة باالنتخابات الوشيكة!
*نتنياهو يستغل التأييد السياسي ـ الحزبي والجماهيري الواسع له والوضع القانوني الذي ال يلزمه بتقديم االستقالة*
كتب س .سالمة:
تؤكد اس���تطالعات الرأي التي تجرى في إسرائيل تباعًا
وبوتائر أس���بوعية خالل الفترة األخيرة ،منذ اإلعالن عن
تبكير موعد االنتخابات العامة للكنيس���ت الـ  21إلى يوم
 9نيس���ان القريب ،حقيقة أن اليمين اإلس���رائيلي عامة،
وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو خاصة ،ال يزالون
يس���تأثرون بالقوة السياس���ية ـ البرلماني���ة األكبر في
إس���رائيل ،بالرغم من كل الش���بهات الجنائية الخطيرة
الت���ي تورط فيها نتنياهو والتحقيق���ات الجنائية التي
خض���ع لها طوال أش���هر عديدة ،وبالرغ���م من توصيات
طواق���م التحقيق والنيابة العام���ة بتقديم لوائح اتهام
جنائية ضده بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة في مجال
الفساد السلطوي ،الرشى ،خيانة األمانة وغيرها.
ويب���دو ،اآلن ،أن ال ش���يء س���يحول دون ف���وز الليكود
ونتنياه���و بالع���دد األكبر م���ن األص���وات والمقاعد في
الكنيس���ت الـ  ،21وال حت���ى قرار يصدر عن المستش���ار
القانوني للحكومة في هذه الفترة ويتبنى فيه توصيات
الش���رطة والنيابة العامة بش���أن تقدي���م الئحة اتهام
واحدة ،أو أكثر ،ضد نتنياهو في واحد أو أكثر من ملفات
الفساد التي تورط فيها ،حسب الشبهات ،والتي أصبحت
ُ
تعرف بـ «ملف رقم « ،»1000ملف رقم  »2000و»ملف رقم
.»4000

الوضعان الحزبي والقانوني يعمالن لصالح نتنياهو
يتع���زز هذا التقدي���ر حيال الوض���ع الجماهيري الذي
ُ
يتمتع به نتنياه���و ،رغم كل ما ذكر ،بم���ا يدعم موقفه
الرافض لتقديم اس���تقالته أو لالنس���حاب وعدم ترشيح
نفس���ه في االنتخابات المقبلة ،حيال تركيبة الكنيست
الحالي بأغلبيته اليمينية ،وفي ضوء حقيقة أن القانون ال
يلزم رئيس الحكومة بتقديم استقالة من منصبه ،حتى
لو تم تقديم الئحة اتهام جنائية ضده وأيًا كانت درجة
خطورة المخالفات المشتبه بارتكابها.
معنى هذا أن ليس���ت ثمة أي���ة إمكانية (ال قانونية وال
سياس���ية ـ حزبية) لفصل نتنياهو اليوم أو إلرغامه على
َ
تقديم اس���تقالته ،رغم كل ما ذكر عن الشبهات ولوائح
االتهام المحتمل تقديمها ضده.
أم���ا مطالبة بعض األوس���اط السياس���ية ـ الحزبية ،من
«اليس���ار» و»الوس���ط» اإلس���رائيليين ،وبعض األوس���اط
األكاديمية والش���عبية باس���تقالة نتنياه���و اآلن ،على
خلفي���ة الش���بهات الجنائي���ة الخطيرة ،فهي مش���تقة
من القراري���ن القضائيين اللذي���ن أصدرتهما المحكمة
العليا اإلس���رائيلية في قضيت���ي الوزيرين أرييه درعي
ورفائيل بنحاس���ي (كالهما من حزب «شاس») ،في أوائل
التسعينيات ،واللذين شددت فيهما على أنه «بالرغم من
أن القانون ال يأم���ر ،صراحة ،بفصل وزير في حال تقديم
الئحة اتهام جنائية ضده بش���بهات تنطوي على وصمة
ً
عار ،إال أنه من الحري أن يتم ذلك فعال» .وكانت المحكمة،
ف���ي قولها هذا ،تتطرق إلى تعبي���ر «من حق» ـ في نص
«قانون أس���اس :الحكوم���ة» ،الذي يتطرق إل���ى إمكانية
قي���ام رئيس الحكومة بفصل وزير ما ـ ّ
وفس���رت التعبير
المذك���ور بأنه «واجب ملقى عل���ى عاتق رئيس الحكومة،
وإال فإن األم���ر (أي :قرار آخر ـ عدم الفصل) يعتبر تجاوزا
فظا لنطاق المعقول».
غي���ر أن المحللي���ن القضائيي���ن أجمعوا عل���ى ضرورة
التميي���ز بين فصل وزير وفص���ل رئيس الحكومة ،وذلك
باالس���تناد إل���ى الن���ص الصريح ف���ي «قانون أس���اس:
الحكوم���ة» ،الذي يقيم ه���ذا التمييز بص���ورة واضحة.
فالمادة رقم  18من ه���ذا القانون تنص على أن «من حق

حملة نتنياهو :ال خطوط حمراء.

الكنيس���ت ،بقرار يتخذ بأغلبية أص���وات أعضائه ،فصل
رئيس الحكومة في حال إدانت���ه بمخالفة جنائية قررت
المحكمة أنه���ا تنطوي على وصمة عار» .ثم تضيف هذه
الم���ادة« :إذا لم يجر فصل رئي���س الحكومة ،طبقا لهذه
المادة ،وأصبح قرار الحكم بشأنه نهائيًا ،تنتهي واليته
ُ َ
وتعتبر الحكومة مس���تقيلة في اليوم نفسه الذي أصبح
فيه قرار الحكم نهائيا».
معن���ى هذا أن رئي���س الحكومة يس���تطيع فصل وزير
ُ
قدمت ض���ده الئحة اته���ام ،بينما يمك���ن فصل رئيس
الحكومة بعد إدانت���ه في المحكمة بمخالفة تنطوي على
وصمة عار ،فقط ،وبعد أن يصوت أغلبية أعضاء الكنيست
ُ
تأييدا لذلك ،فقط .وفي حال صوت الكنيس���ت ،بأغلبية
أص���وات أعضائه ،عل���ى فصل رئي���س الحكومة ،تنتهي
واليته فقط حين يصبح قرار الحكم (اإلدانة) نهائيا.
ّ
المشرع (الكنيست) بين الحالتين
لم يكن صدفة تمييز
ـ فص���ل رئيس الحكوم���ة وفصل وزير ،ف���ي حال تقديم
الئح���ة اتهام جنائية ضد أحدهم���ا .ذلك أن األمر مرتبط
باإلسقاطات المترتبة على كل واحدة من هاتين الحالتين:
فبينم���ا ال يؤدي فصل وزير إلى اس���تقالة الحكومة كلها
ـ وق���د يعود إل���ى الحكوم���ة الحقا في ح���ال تبرئته في
المحكم���ة (كما حصل مع أفيغدور ليبرمان) ـ يؤدي فصل
رئيس الحكومة (في إثر تقديم الئحة اتهام ضده أو في
إثر إدانته ف���ي المحكمة) إلى اس���تقالة الحكومة كلها،
بص���ورة فورية ،م���ا يعني أيضا حل الكنيس���ت والتوجه
إل���ى انتخابات عامة جديدة .وهو م���ا يعني أنه لن يكون
باإلم���كان إعادة ه���ذه الحكومة ورئيس���ها إلى موقعها
وسلطتها ،حتى لو تمت تبرئة رئيسها في المحكمة.

نتنياهو يفتح جبهة جديدة ضد المستشار القانوني
في هذه األثناء ،وفي تطور الفت في قضايا الش���بهات
الجنائية ض���ده ،أقدم رئي���س الحكوم���ة نتنياهو على
خطوة غي���ر متوقعة تمثل���ت في فتح���ه جبهة جديدة

ضد المستش���ار القانوني للحكوم���ة ،أفيحاي مندلبليت،
المع���روف بأنه من أكثر المقربين إليه ،وذلك على خلفية
األنب���اء التي ترددت في اليومي���ن األخيرين وأفادت بأن
مندلبلي���ت قد عقد الع���زم على تبني توصي���ات النيابة
العام���ة بتقديم الئحة اتهام ض���د نتنياهو في القضية
التي تعتبر األخطر من بين القضايا الثالث المذكورة ،أي
قضية «ملف  ،»4000الخاص بشبهات الرشى التي حصل
لاّ
عليها نتنياهو من مالك ش���ركة «بي���زك» وموقع «وال »
اإلخباري ،ش���اؤول ألوفيت���ش ،لقاء ق���رارات تخص دمج
ش���ركتي «بيزك» و»يس» ،المملوكتين أللوفيتش ،مما ّ
در
ِ
على األخير أرباحا طائلة.
وفي إثر انتشار هذه األنباء ،التي أكدت أن مندلبليت «قد
تبنى توصيات النيابة العامة بالكامل» وأنه سيس���تدعي
نتنياهو إلى «جلس���ات اس���تجواب» خالل الفترة القريبة
القادمة قبيل تقديم الئحة االتهام ،نشر نتنياهو شريطًا
مصورًا خاصًا قال فيه إن قرارًا بتقديم الئحة اتهام ضده
«س���يكون بمثابة خنوع المستش���ار القانون���ي للحكومة
أمام الضغوط التي مارس���ها عليه اليسار والصحافيون»!
كم���ا ّ
رد نتنياه���و على المقابلة الصحافي���ة التي أجريت
م���ع مندلبليت في القناة التلفزيونية الثانية مس���اء يوم
الجمعة األخير وتطرق خاللها إلى التحقيقات مع نتنياهو
واحتمال اتخاذ قرار بش���أنها في غضون أيام قليلة ،وقال
في س���ياقها« :أومن ،حقا ،بأن س���لطة القان���ون في دولة
ديمقراطية ينبغي أن تس���ري على الجميع بمساواة ـ من
المواطن البسيط وحتى رئيس الحكومة .هذا ما كان حتى
ً
اآلن وهذا ما سيكون مستقبال أيضا».
وف���ي رده عل���ى ه���ذه التصريح���ات ،ق���ال (نتنياهو)
إن «اختي���ار المستش���ار القانون���ي اإلدالء بتصريح���ات
تلفزيوني���ة ،وخاصة في مثل ه���ذا التوقيت ،هو أمر غير
مس���بوق في تاريخ القض���اء اإلس���رائيلي ويثير عالمات
استفهام عديدة وخطيرة» .وأضاف نتنياهو ،في مدونة
خاص���ة على صفحت���ه في موق���ع التواص���ل االجتماعي

«فيس���بوك» نشرها مساء الس���بت األخير« :إن هذا اللقاء،
ال���ذي ُبث عش���ية القرار الذي م���ن المنتظ���ر أن يتخذه
المستشار القانوني بش���أني ،مثير للقلق الشديد ،أكثر
حتى من تلك المقابلة المربكة والمحرجة التي أدلى بها
ألشيخ (روني ألشيخ ـ المفتش العام السابق للشرطة) في
برنامج «عوفداه» عشية نشر توصيات الشرطة بشأني»!
أما محامو الدفاع عن نتنياهو فعقبوا على مقابلة مندلبليت
ه���ذه بالق���ول إنه «عش���ية اللق���اء بيننا وبين المستش���ار
القانوني للحكومة ،لم يكن ثمة مكان ألية تسريبات هدفها
المس بحقنا في إسماع موقفنا بصورة منصفة»!
ويبدو واضحًا أن نتنياهو (وحزبه) يعتمد استراتيجية
ش���ن الهجوم المتزامن على المستش���ار القانوني وعلى
مجموع���ة من الصحافيي���ن البارزين في إس���رائيل بغية
صبغ قرارات األول بصبغة سياس���ية ـ حزبية وزرع الشك
والتش���كيك ف���ي منطلقات ه���ذه الق���رارات ،دوافعها
ومهنيته���ا ،بحي���ث يبدو أي ق���رار يتخذه المستش���ار
بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو قرارًا سياسيا ،ال مهنيا
ـ قضائيا ،جاء نتيجة لضغوطات مزعومة مارسها «اليسار»
والصحافيون على المستش���ار ،مما س���يزيد من االلتفاف
حوله والتأييد له بين أوساط اليمين اإلسرائيلي عموما.
في إط���ار ه���ذه االس���تراتيجية ،أيضا ،تأت���ي الحملة
الدعائي���ة الت���ي نظمها ح���زب «الليكود» خ�ل�ال األيام
األخيرة وجس���دها ف���ي يافطات على الش���وارع تضمنت
صور أربعة من الصحافيين البارزين في إسرائيل (أمنون
ُ
أبراموفيتش ،رفيف دروكرِ ،بن كسبيت وغاي بيلغ) وكتب
تحتها« :هؤالء لن يقرروا»! (اقرأ عنها ص .)2
وردًا عل���ى هذه الحمل���ة والتصريحات الت���ي أدلى بها
نتنياهو ،عقب الناطق بلس���ان وزارة الع���دل بالقول« :إن
قرار المستش���ار القانوني للحكومة ال يتأثر ال باإلعالم وال
بالمظاهرات ....ال األش���رطة المصورة ،ال يافطات الشوارع،
ال المظاهرات وال االقتباس���ات عن «مقربين» والتسريبات
َ
المختلقة هي التي تقرر ،وإنما االعتبارات المهنية فقط».

أحـزاب إسـرائيليـة جديـدة ستخـوض انتخـابـات 2019
منذ إعالن ائت�ل�اف حكومة بنيامي���ن نتنياهو ،يوم
 ،2018/12/26نهاي���ة واليته والذه���اب إلى انتخابات
مبكرة تش���هد خارطة األحزاب اإلس���رائيلية تغييرات
س���ريعة وغير متوقعة .وخالل أقل من أس���بوعين منذ
إع�ل�ان حل الكنيس���ت والذهاب إل���ى انتخابات يوم 9
نيس���ان القريب بدل الموعد األصلي ،يوم  5تش���رين
الثان���ي المقبل ،ظه���رت عل���ى الخارطة السياس���ية
اإلسرائيلية عدة أحزاب جديدة.
وأكثر ما ّ
يميز هذه األحزاب الجديدة أنها تدور حول
شخصيات وليس حول إيديولوجيا.
هنا أبرز هذه األحزاب:

حزب «حوسن ليسرائيل» («مناعة إلسرائيل»)
حزب أقيم حديثا ويترأس���ه الجن���رال احتياط بيني
غانت���س ،رئيس هيئة األركان العامة الس���ابق .وتتنبأ
االس���تطالعات بفوزه بعدد مقاعد كبير في االنتخابات
القريبة.
وكان الملف���ت أن غانتس نفس���ه يلت���زم الصمت وال
يتحدث كثيرا عن طرحه السياس���ي ،لكنه بتس���جيل
ّ
حزبه أكد أنه ينوي خوض االنتخابات.
وأطلق هذا الحزب الجديد ،األس���بوع الماضي ،حملته
االنتخابية تحت شعار «إس���رائيل قبل الجميع» .وقال
غانتس في أول فيديو قصير في إطار الحملة« :بالنسبة
ّ
إلي إسرائيل س���تكون قبل الجميع .انضموا إلى حزبي
كي ننطلق إلى طريق جديدة .يجب أن ننتهج خطًا آخر،
ً
وهذا ما س���نقوم به» .وختم الفيديو القصير قائال إنه
يعتقد أنه تحدث أكثر من الالزم.
وأش���ار مقربون من غانتس إلى التش���ابه بين شعار

حزب «مناعة إلس���رائيل» وهو «إس���رائيل قبل الجميع»
وش���عار الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل حملته
ً
االنتخابية وهو «أميركا أوال» .كما أشاروا إلى أن غانتس
اخت���ار الل���ون الزيتي لحملت���ه ،وهو ل���ون زي الجيش
اإلس���رائيلي الذي ُي ّ
عد من المؤسسات األكثر شعبية
لدى اإلسرائيليين.
وكان غانتس أكد في مطلع األسبوع الماضي مساندته
لناشطين دروز وصلوا إلى منزله في إطار نضالهم ضد
ّ
وتعهد أمامهم بأن يبذل
«قانون القومية» اإلسرائيلي،
كل ما يس���تطيع من أجل تغيير الوضع القانوني الذي
يمس مبدأ المس���اواة لألقلية العربية في إسرائيل وال
سيما للطائفة الدرزية التي يخدم شبابها في صفوف
الجيش.
وتعرض غانتس النتق���ادات حادة من أحزاب اليمين
بعد حديث���ه عن تغيير «قان���ون القومية» ،وقال حزب
«اليمي���ن الجديد» بزعام���ة الوزيري���ن نفتالي بينيت
وأييلت ش���اكيد إنه بات واضحًا أن غانتس ينتمي إلى
اليسار.
ويق���ول مقربون من غانتس إنه في الس���نوات األربع
األخي���رة أنش���أ بني���ة تحتي���ة متين���ة ودرس الوضع
السياس���ي ،منتظرا الفرصة لدخول السياس���ة من باب
واس���ع .ومن ناحية التوجه السياس���ي للحزب ،يش���ير
محللون إلى أن غانتس ال ينتمي إلى اليس���ار أو اليمين
وإنما إلى الوس���ط السياس���ي ،بدليل أن���ه ينوي إقامة
ائتالف مع يائير لبيد وحزبه «يوجد مستقبل».

حزب «تيلم» («تلم»)
حزب أقيم حديثا ويدور حول شخصية أمنية مرموقة،

حزب «جيشر» («جسر»)

إذ يترأس���ه موشيه يعلون ،رئيس هيئة األركان ووزير
الدفاع في الس���ابق .وكان يعلون قد انش���ق عن حزب
الليكود ،وترك حكومة نتنياهو بعد أن علم أن نتنياهو
ينوي نقل حقيبة الدفاع إلى أفيغدور ليبرمان ،رئيس
حزب «إس���رائيل بيتنا» .وأصبح يعلون بعدها معارضا
كبيرا لحكم نتنياهو وأعلن أنه ينوي خوض االنتخابات
على رأس حزب جديد.
وف���ي بي���ان إع�ل�ان انطالق الح���زب قال يعل���ون إنه
س���يعرض قريبا قائمة بشخصيات انضمت إلى الحزب
والمش���ترك لهم هو النزاهة السياسية .ومن الواضح
أن دعايته االنتخابية س���تكون ح���ول النزاهة في ظل
التحقيقات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية في ملفات
فساد.

حزب أقي���م حديثا برئاس���ة عضو الكنيس���ت أورلي
ليفي -أبكس���يس التي انش���قت عن حزب «إس���رائيل
بيتن���ا» .وهي نجلة السياس���ي اإلس���رائيلي اليميني
المعروف من أصول مغربية دافيد ليفي ،الذي ش���غل
منصب نائب في الكنيس���ت اإلس���رائيلي نحو  37عاما
وتولى عدة مناصب وزارية .والملفت أن االس���تطالعات
تشير إلى أن حزب ليفي أبكسيس في صعود مستمر.
وتؤك���د ليفي ف���ي المقابالت معها أن همه���ا األكبر هو
العمل االجتماعي ،وأن حزبها الجديد س���يضم شخصيات
تطمح إلى إحداث تغييرات اجتماعية في إس���رائيل لكسر
احتكار رأس المال وجس���ر الفجوات بين المركز واألطراف
ودعم الطبقات الضعيفة لتنعم بحياة مشرفة في إسرائيل.

حزب «اليمين الجديد»

حزب «هتنوعا» («الحركة»)

حزب أقيم حديثا برئاس���ة الوزيرين أييلت ش���اكيد
ونفتالي بينيت نتيجة انش���قاق هذين السياس���يين
البارزين عن حزب «البيت اليهودي».
الداف���ع الرئي���س وراء إقامة هذا الح���زب ،من ناحية
بيني���ت ال���ذي كان يت���رأس «البيت اليه���ودي» ،هو
االنفصال ع���ن الجهات المتطرفة في اليمين المتدين
الصهيون���ي ،واس���تقطاب المزي���د م���ن العلمانيين
اليمينيي���ن إلى حزب .وثمة س���بب آخر هو إقامة حزب
يميني مس���تقل يمكن أن ينازع نتنياهو على أصوات
اليمي���ن وعدم البقاء كحزب تابع لنتنياهو ومتعلق به.
وأفلح الحزب منذ انطالقه في ضم ش���خصيات إعالمية
وسياس���ية ب���ارزة ويتوقع ل���ه أن يحق���ق مفاجأة في
االنتخابات القريبة.

أقي���م حزب «الحركة» العام  2013برئاس���ة تس���يبي
ليفن���ي .حتى قبل عدة أس���ابيع كان الح���زب جزءا من
«المعس���كر الصهيوني» ،وهو تحالف مع حزب العمل
برئاس���ة آف���ي غباي .لك���ن زعيم العمل أس���قط قنبلة
سياس���ية باإلعالن عن فك الوحدة م���ع ليفني في بث
مباشر من دون أن يعلمها بهذا مسبقا.
وتشير االس���تطالعات إلى أن ليفني التي كانت يوما
تنتمي إلى حزب الليكود وثم إلى حزب كديما برئاسة
أريئيل ش���ارون ثم إيهود أولمرت ،لن تنجح في دخول
الكنيست لوحدها .لذلك من المتوقع أن تتحد مع حزب
آخر .وكان���ت ليفني قد أوضحت أن المهم هو إنش���اء
كتلة من أحزاب اليسار والمركز ضد كتلة اليمين التي
يترأسها نتنياهو.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
السياحة تسجل ذروة بقفزها عن  4ماليين سائح
حققت الس���ياحة الداخلة إلى إسرائيل في العام الماضي
ذروة غي���ر مس���بوقة ،باجتيازه���ا حاجز  4ماليين س���ائح،
وس���جلت ارتفاعا بنسبة  %14عن العام  ،2017وبنسبة قرابة
 %40عما كان في العام  .2016وفي المقابل سجلت السياحة
الخارجة هي أيضا ارتفاعا بنس���بة  ،%12بس���فر 5ر 8مليون
سائح ،غالبيتهم الساحقة لغرض قضاء العطل ،وهذه أيضا
ذروة جديدة ،خاصة وأن عدد الس���كان ،وفق مكتب اإلحصاء
المركزي ،بل���غ في العام الماضي قرابة 9ر 8مليون نس���مة،
وهذا يشمل القدس والجوالن (حوالي  360ألف نسمة معا).
وقالت وزارة السياحة إن عدد السياح والزائرين في العام
الماضي بلغ 121ر 4مليون س���ائح .والمردود المالي لالقتصاد
اإلس���رائيلي وصل إلى 8ر 5مليار دوالر .وبحس���ب التوقعات
فإنه في حال استمرت األوضاع األمنية كما هي في األشهر
األخي���رة ،ف���إن العام الجاري  2019مرش���ح لتس���جيل ذروة
جديدة.
في المقابل ،بلغ عدد المس���افرين إل���ى الخارج ،من حملة
الجنس���ية اإلس���رائيلية ،في الع���ام الماض���ي5 ،ر 8مليون
شخص ،وهذا ارتفاع بنس���بة  %12عما كان في العام .2017
والغالبية الس���احقة من هؤالء كانوا لغرض السياحة ،إذ أن
 %27منهم سافروا في شهري الصيف تموز وآب.
والالفت في إحصائيات س���لطة المعابر هو االرتفاع الحاد
في عدد المسافرين برا ،وبلغ عددهم  620ألف سائح ،زيادة
بنسبة  .%38لكن هذه الزيادة حققتها صحراء سيناء التي
س���جلت العام الماض���ي ارتفاعا بنس���بة  ،%76بدخول 381
ألف س���ائح ،وهذا تحقق بعد أن بدأ الس���ياح ،وأساس���ا من
فلس���طينيي الداخل ،بالتدفق على منطقة شرم الشيخ بعد
غياب س���نوات .أما السفر إلى األردن فقد حافظ عدديا على
ما كان في  ،2017حوالي  238ألف شخص.

بيع  267ألف سيارة في ( 2018تراجع بنسبة )%5
بل���غ عدد الس���يارات الجدي���دة التي بيع���ت في العام
الماض���ي  2018ف���ي الس���وق اإلس���رائيلية  267490ألف
س���يارة ،وهذا أقل بنس���بة  %5من كمية السيارات التي
بيعت في العام الذي س���بق  ،2017إذ بلغ عددها 281563
ألف س���يارة ،كما أن البيع ف���ي  2018كان أقل مما بيع في
العام  ،2016إذ تم بيع  300ألف س���يارة ،وكان عام الذروة
حت���ى اآلن ،إذ بيع���ت في الع���ام  2015حوال���ي  254ألف
سيارة ،وفي العام  2014بيعت  240ألف سيارة.
وحس���ب محللين ،ف���إن التراجع الحاصل ف���ي العامين
األخيرين يعود ضمن سلسلة عوامل إلى حالة اكتفاء ،لكن
أيضا إلى تزايد القيود من البنوك على قروض الس���يارات
الجديدة ،تجاوبا مع توجه���ات البنك المركزي ،الذي عبر
ع���ن قلقه من حجم ديون العائالت المتعاظمة ،وبش���كل
خاص بس���بب القروض التي تحصل عليها العائالت .وقد
وصلت القروض إلى حد ضمان  %100من كلفة السيارات،
ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة ،خاصة ذات
المح���ركات الصغيرة ،واالقتصادية ف���ي حرق الوقود ،ما
يقلل من مصروف الس���يارات على مستوى الوقود وأيضا
الصيانة.
وكان���ت مراقبة البنوك في بنك إس���رائيل المركزي قد
أصدرت في مطلع العام الماضي تعليمات للبنوك بإجراء
تحليالت أدق لمخاطر قروض الس���يارات ،تحس���با لنشوء
فقاع���ة قروض س���يارات تنعكس س���لبا على اس���ترداد
الق���روض من الجمهور .ومن بين م���ا طلبه البنك المركزي
اعتماد  %60من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها
وتقديم القروض ،لألخذ بالحس���بان ِقدم الس���يارة حتى
بيعها ،أو تراجع قيمتها ألسباب كهذه أو تلك.
أم���ا على صعيد الس���يارات األكثر مباع���ا ،فقد واصلت
يونداي احتالل المركز األول ،كما هي الحال في السنوات
األخيرة ،وبلغ عدد السيارات التي باعتها ما يقارب 5ر38
ألف س���يارة ،زيادة بنسبة  %4عما باعته في العام ،2017
رغم التراج���ع في إجمالي بيع الس���يارات .وحافظت كايا
على المرتبة الثانية ،وعلى عدد الس���يارات التي باعتها
ف���ي العام  ،2017إذ باعت ف���ي  2018ما يقارب 7ر 35ألف
س���يارة .وهاتان الس���يارتان م���ن إنتاج الش���ركة األكبر
يونداي موتورز الكورية ،التي تسيطر للسنة الرابعة على
التوالي على نس���بة  %27من إجمالي بيع الس���يارات في
السوق اإلسرائيلية.
وحلت ف���ي المرتبة الثالثة ش���ركة تويوتا ،التي باعت
أكثر بقليل من  27ألف س���يارة ،وهذا تراجع بنسبة %13
عن العام  .2017وتلتها ش���ركة س���كودا ،الت���ي باعت ما
يالمس  20ألف س���يارة ،وهذا أقل بنس���بة  %8عن العام
.2017
وفي المرتبة الخامس���ة حلت شركة نيسان ،التي زادت
مبيعاتها بنس���بة  ،%9وبلغ عدد الس���يارات التي باعتها
5ر 15ألف سيارة .وفي المرتبة السادسة شركة سوزوكي
التي باعت  13ألف سيارة ،مسجلة تراجعا بنسبة  .%20ثم
في المرتبة الس���ابعة شركة مازدا ،التي رفعت مبيعاتها
بنسبة  %2في العام الماضي ،ببيعها 25ر 13ألف سيارة.
وفي المرتبة الثامنة حلت ش���ركة ميتسوبيشي ،التي
باعت ما يالمس  13ألف س���يارة ،زيادة بنس���بة  %19عن
الع���ام  .2017ويذكر أن ش���ركة كولموبيل اإلس���رائيلية
هي التي تس���وق سيارات يونداي وميتسوبيشي ،وأيضا
مرس���يدس (في حدود ألفي سيارة س���نويا) ،وعمليا فإن
هذه الشركة تسيطر على  %20من السوق اإلسرائيلية.
وفي المرتبة التاس���عة حلت رينو التي باعت 4ر 11ألف
سيارة ،تراجع بنسبة  %12عن  .2017وفي المرتبة العاشرة
حلت ش���ركة س���يات التي باعت أكثر بقلي���ل من  9آالف
سيارة ،زيادة بنسبة  %7عن العام الذي سبق.
وأكثر الس���يارات مبيعا كانت سيارة يونداي إيوانكي،
وهي س���يارة هايب���رد ،وبيع منها  10181س���يارة ،تلتها
سيارة كايا سبورتاج 10048 -سيارة .وهبطت سيارة كايا
بيكانتو إلى المرتبة الثالثة بعد س���نوات كانت فيها في
المرتبة األولى ،وبيع منها أكثر بقليل من  9آالف س���يارة،
تليها يونداي تانسون2 -ر 8ألف سيارة.

إعـــداد :برهوم جرايسي

انتقادات واسعة لنتنياهو جراء استفحال العجز في الموازنة!
ً
*العجز المالي سيتراوح ما بين 3ر %3إلى 6ر %3من الناتج العام ،بدال من 9ر %2كما كان مخططًا *تقديرات بأن يسجل العام الجاري أيضا عجزًا بنسبة 6ر*%3
قالت تقارير شبه نهائية إن العجز المالي في العام الماضي
 2018سيتراوح ما بين 3ر %3إلى 6ر %3من حجم الناتج العام،
رغم أن السقف الذي حددته الحكومة كان 9ر .%2وهذه السنة
األول���ى منذ ثماني س���نوات الذي تخرق في���ه الحكومة هدف
العج���ز المالي؛ ال بل إن كل الس���نوات الثماني التي س���بقت
كانت تنهي الحكومة السنة بعيدا عن سقف العجز ،لذا كانت
تس���ارع في صرف ميزانيات استباقية ،وتستغل الفائض في
جباية الضرائب بمعدل  %6زيادة سنويا لخفض الدين العام.
وتق���ول تقارير اقتصادية إن زيادة العج���ز في العام 2018
إلى أكث���ر مما هو متوقع ،س���يقود إلى رفع العج���ز أيضا في
الع���ام الجاري .وهناك تقديرات بأن يصل هذا العام أيضا إلى
حوال���ي 6ر %3من إجمالي الناتج العام ،م���ا يعني قرابة 5ر13
مليار دوالر .وكل نس���بة عجز في الموازنة تتجاوز نسبة النمو
في االقتصاد ،س���تقود بالتالي إلى زي���ادة حجم الدين العام،
ونسبته من إجمالي الناتج العام.
ويرى المحللون أن العجز في العام الجاري س���يرتفع بس���بب
جمل���ة النفقات التي لم تؤخذ بالحس���بان بع���د ،مثل االتفاق
االئتالف���ي الذي س���توقعه الحكومة التالية بع���د االنتخابات
القريبة ،وعالوات الرواتب والتقاعد لعناصر الشرطة ،والعالوة
لميزانية وزارة الدفاع.
ويقول المحلل االقتصادي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
س���يفر بلوتس���كر ،إنه كان يفترض بالحكوم���ة أن تجري بحثا
شامال عن السياس���ة االقتصادية والمالية للعامين المقبلين.
وب���دال منه اكتفت بتب���ادل قصير لل���كالم ،وانتقلت إلى بنود
أخ���رى في جدول أعماله���ا .وهذا دليل آخر عل���ى نهجها غير
المسؤول الذي يستخف بالمخاطر التي يتعرض لها االقتصاد
اإلسرائيلي بذنبها.
وتابع بلوتس���كر أن الرد المالي الموس���ع على األزمة ،والذي
يمنع البطالة الجماهيرية وضي���اع ناتج محلي بحجوم كبيرة،
ال يمكنه أن يس���تمر إلى األبد .وفي الواقع االسرائيلي مرغوب
جدا التقليص التدريجي للميزانية الحكومية إلى عجز صفري.

إلى هذا اتجهت سياسة وزير المالية يوفال شتاينيتس ،غير
أن جه���وده قطعت قبيل انتخابات  .2013وقبل نحو س���نة تم
حل الضوابط األخي���رة ،وحكومة نتنياهو الحالية بدأت بحملة
«اإلحس���ان للشعب» هنا واآلن على حس���اب جاهزية االقتصاد
لألزمة التالية.
ويقول بلوتس���كر إنه من جهة تمت زيادة الدعم الحكومي
العلني والخفي ،ورفعت مخصص���ات (دوما ردا على مظاهرات
االحتج���اج) ،وأق���رت ع�ل�اوات س���خية لجهاز األم���ن ولرواتب
العاملين في الخدمة العامة .ومن جهة أخرى خفضت معدالت
الضرائ���ب والدفع���ات اإللزامي���ة األخرى وأعطي���ت امتيازات
ضريبية بمليارات عديدة للمداخيل من المال .والنتيجة :العجز
المالي الحقيقي ،بعد حس���م المناورات الحسابية ،اتسع جدا
خالل السنة الماضية ،ومن المتوقع أن يتسع أكثر هذا السنة.
فقد تعمق رغم نس���بة العمالة ش���به الكاملة ،واالس���تهالك
المرتفع ،واألجر المرتفع ،والفائدة ش���به الصفرية .وهي فترة
من المتوقع فيها للعجوزات المالية ان تختفي تماما تقريبا.
وحس���ب بلوتس���كر فإن حكومة مسؤولة تس���تغل سنوات
الصع���ود كي تعد نفس���ها وتعد االقتصاد لس���نوات اإلبطاء
والحتم���االت األزمة ،االقتصادية أو األمني���ة .وعليه ،فبالذات
عندما تكون احتفاالت الش���راء في ذروته���ا على الحكومة ان
ترفع الرسوم ،وترفع الدفعات للتأمين االجتماعي ،وترفع سن
التقاعد وتطب���ق إصالحات تلغي االمتي���ازات الضريبية غير
المب���ررة ،اقتصاديا واجتماعيا .أم���ا حكومة نتنياهو -كحلون
المنصرف���ة فقد فعلت العكس بالضب���ط :فهي تخلف وراءها
اقتصادا مكش���وفا أم���ام األزمات ومخ���زن أدوات مالي يعتبر
فارغًا .هذا نهج س���ائب وخطير ،كان ينبغ���ي أن يحتل مكانا
محترم���ا في حملة االنتخابات .لكن كيف س���تتحدث األحزاب
عن االقتصاد حين ال تتحدث إال عن األشخاص الذين سيقفون
على رأسها؟.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن الحكومة قررت عدم اس���تخدام
احتياط���ي الميزاني���ة لتقليص التج���اوز الكبير ف���ي العجز

ف���ي  ،2019وأجلت القرار إلى حزيران ،إل���ى ما بعد االنتخابات.
وأضاف���ت أن الحف���رة التي يخلفه���ا لالقتصاد وزي���ر المالية
موش���يه كحلون ورئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو عميقة
ومخيفة أكث���ر من ذلك ألن التجاوزات آخذة في االتس���اع في
ميزانيات األعوام  2020إلى .2022

وأضاف���ت «هآرتس» :لقد فش���ل كحلون كوزي���ر للمالية في
الحفاظ على ميزانية مس���ؤولة ،لكن مسؤولية نتنياهو ال تقل،
فقد أقر كل خطوات كحلون التبذيرية .وبينما يسكت نتنياهو
في موض���وع االقتصاد ويحاول إلق���اء كل الذنب على كحلون،
يحاول كحلون الدفاع عن سياسته.

للسنة الخامسة على التوالي :التضخم المالي دون الهدف8 :ر%0
*مجال التضخم وفق السياسة االقتصادية يتراوح ما بين  %1إلى * %3رغم تدني وتيرة التضخم في السنوات الخمس الماضية
فإن هذا لم يقلل من كلفة المعيشة العالية *البطالة متدنية لكنها ترتفع بين األكاديميين*
س���جل التضخم المالي في إس���رائيل خالل الش���هر األخير
من الع���ام الماضي  2018تراجعا بنس���بة 3ر ،%0وبذلك يكون
التضخم قد س���جل في العام الماضي ارتفاعا بنس���بة 8ر،%0
وهذا وفق تقديرات س���ابقة لبنك إسرائيل .لكن هذا هو العام
الخام���س على التوالي ،الذي يك���ون فيه التضخم دون المجال
الذي حددته السياس���ة االقتصادية ،من  %1إلى  .%3إلى ذلك
دل���ت تقارير على أنه رغم تدني البطال���ة إال أنها بدأت ترتفع
بين حملة الشهادات الجامعية.
وقد تأثر التضخم المالي في الشهر األخير من العام الماضي
بارتفاع أسعار صيانة البيوت ،وارتفاع أسعار الرحالت الجوية،
بنس���بة 7ر ،%5بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر .وفي المقابل،
تأثر التضخم من تراجع أس���عار موس���مية ،وبشكل خاص في
قطاع الملبوسات واألحذية ،وانخفاض بأكثر من  %3في أسعار
الوقود.
وكم���ا ذكر ،فق���د جاء التضخ���م اإلجمالي للع���ام  2018وفق
التقدي���رات األول���ى لبنك إس���رائيل المركزي ،ب���أن التضخم
لن يص���ل حتى للحد األدنى المطلوب م���ن الهدف ،بمعنى ما
بين  %1إلى  ،%3على الرغم من أنه في عدد من أش���هر السنة
الماضية كان ي���دل إجمالي التضخم في األش���هر الـ  12التي
س���بقت كل واحد من أشهر الس���نة على أن التضخم قد تجاوز
حاجز الحد األدنى «المطلوب»  ،%1ووصل أحيانا إلى مس���توى
4ر ،%1ما أوحى أن التضخم في طريق االرتفاع.
وق���د يكون هذا هو أحد العوامل التي دفعت البنك المركزي
إلى أن يرفع الفائدة البنكية ،ألول ّ
مرة منذ العام  ،2011بنسبة
15ر .%0وبعد أن كانت الفائدة قد رس���ت على مدى  45ش���هرا
عند نس���بة تالمس الصفر1 ،ر ،%0باتت في الش���هرين الحالي
والماض���ي 25ر .%0وتتجه األنظار حاليا لق���رار البنك المركزي
بشأن الفائدة ،في نهاية الشهر الجاري.
وقد رأين���ا أن التضخ���م المالي في الع���ام الماضي كان
أساس���ا ف���ي النص���ف األول من الع���ام ،ال���ذي ارتفع فيه
التضخم بنس���بة 9ر ،%0وكان هذا استمرارا لوتيرة ارتفاع،
ول���و طفيفة ،في النصف الثاني من الع���ام  .2017لكن في
النصف الثاني عاد التضخم إلى الوتيرة التي ش���هدناها
منذ العام  2014والحق���ا ،وكان التضخم في النصف الثاني
قد تراجع بنسبة 1ر.%0
ونذك���ر أن آخر ّ
مرة كان فيه���ا التضخم في المجال الذي
وضعته السياس���ة االقتصادية اإلس���رائيلية منذ سنوات،

 %1إل���ى  ،%3في العام  ،2013حينما ارتفع بنس���بة 8ر.%1
لكن في العام  ،2014وألول مرة في تاريخ إس���رائيل ،سجل
التضخم تراجعا طفيفا بنس���بة 2ر ،%0تبع���ه العام 2015
بتراجع بنس���بة  ،%1ثم العام  2016بتراجع بنس���بة 2ر،%0
ليرتفع ألول ّ
مرة بعد ثالث س���نوات ،في العام قبل الماضي
 ،2017بنسبة 4ر ،%0ثم العام  ،2018وكما ذكر ،ارتفع بنسبة
8ر.%0
واألنظار تتج���ه اآلن للتضخم في الع���ام الجديد  ،2019فقد
كثرت التقارير في الشهر األخير من العام الماضي ،عن اندالع
موجة غالء غير مس���بوقة في السنوات العش���ر األخيرة .وقيل
إن أس���عار الكهرباء س���ترتفع ما بين  %6إلى  ،%8وإن أسعار
المياه سترتفع بنسبة  ،%6وإن اجمالي أسعار المواد الغذائية
األساس���ية س���ترتفع مجددا بنس���بة 5ر ،%4بع���د أن ارتفعت
في الصيف الماضي بنس���بة تتراوح م���ا بين  %3إلى  .%4وبدأ
الحديث عن حراك شعبي لم يتم.
وعلى الرغم من أننا ما زلنا في بدايات العام ،ورفع األس���عار
يبق���ى واردا ،إال أنه يوجد م���كان «لنظري���ة المؤامرة» إن صح
التعبير ،بمعنى أنه جرى الحديث عن ارتفاعات أس���عار بنسبة
عالي���ة ،كي يك���ون مجال لرفعها بالنس���بة المقص���ودة حقا،
وتظهر وكأنها تراجعت أم���ام «الضغط الجماهيري» .فقد تم
رفع أس���عار الكهرباء ابتداء من الي���وم األول من العام الجاري
بنس���بة 9ر ،%2وهي نسبة تبقى بعيدة عما ذكر .وقد ال نلمس
هذه الزيادة في تضخم هذا الش���هر ،الذي س���يعلن عنه في
منتصف شهر ش���باط المقبل ،ألن أسعار الوقود تراجعت في
هذا الشهر بنسبة .%3
ويضاف إلى هذا أنه منذ أن تم لجم التضخم المالي ليرتفع
بوتيرة أق���ل من الماض���ي ،بمعنى منذ العام  ،2007يس���جل
الش���هر األول من كل عام تراجعًا بفعل بدء موس���م تخفيض
األس���عار الموس���مية ،كما أنه ش���هر معروف بحركة تجارية
ضعيفة في األسواق .وكانت آخر التقديرات في بنك إسرائيل
المركزي قد تحدثت عن أن التضخم المالي سيرتفع في العام
الج���اري  ،2019إل���ى ما ف���وق  %1بقليل ،وحت���ى اآلن لم تصدر
تقديرات مختلفة عن البنك.
وفي السنوات التسع األخير ارتفع التضخم بالمجمل بنسبة
33ر ،%8لكن رغم هذه النس���بة الطفيفة ،في تسع سنوات ،إال
أنه���ا ال تدل على انخفاض حقيقي في كلفة المعيش���ة ،التي
لها جوانب كثيرة جدا ،ال تظهر في س���لة المش���تريات ،مثل

العبء الضريب���ي العام ،وتدني مس���توى الرواتب ،مقارنة مع
الدول المتطورة في العالم.

البطالة تطل من جديد
في سياق متصل ،رست البطالة مع نهاية العام الماضي عند
محيط  ،%4وقد تكون أقل ،إذ كانت في ش���هر تش���رين الثاني
بنسبة 9ر ،%3وهذه أعلى من ش���هر تشرين األول الذي كانت
فيه البطالة بنس���بة 7ر .%3وهذه كله���ا تعتبر وكأنه ال يوجد
بطالة في إس���رائيل ،إذ أن الغالبية العظمى من هؤالء هم في
محطة انتظار بين عمل أو آخر ،بينما البطالة المزمنة تدنت هي
األخرى بقدر كبير.
لك���ن كل معطي���ات البطال���ة ه���ذه ال تعكس واق���ع الحال
الميداني ،ألنها تتعامل مع األشخاص الذين انخرطوا في سوق
العمل ذات يوم في حياتهم ،بينما ال تحس���ب  %65من النساء
العربيات ،المحرومات من فرص العمل ،فهؤالء وحدهن يشكلن
حوالي  %5من الجمهور في جيل العمل.
كما ال يتم احتساب رجال الحريديم الذين أكثر من نصفهم
ل���م ينخرطوا ف���ي أي يوم في س���وق العمل ،ولذا ف���إن خبراء
إس���رائيليين حذروا في تقارير صدرت في بحر العام الماضي
م���ن أن تقارير البطال���ة ال تعكس واق���ع الح���ال ،وأن البطالة
الحقيقية ستتجاوز نسبة  ،%10لو تم احتساب المحرومين من
ف���رص العمل ،أو أولئك الممتنعين عن االنخراط في العمل ،أي
الحريديم.
ونش���ير هنا إلى أن نس���بة االنخراط في س���وق العمل لجيل
 15عام���ا وحتى  64عاما ،هي من األدنى ف���ي الدول المتطورة،
في محي���ط  ،%63بينما في جيل العمل  25إلى  64عاما ،ترتفع
النسبة إلى ما يالمس  ،%70وهذه أيضا نسبة متدنية ،مقارنة
مع الدول المتطورة ،لذات الشريحة العمرية.
وقال���ت تقارير ظهرت في الصحاف���ة االقتصادية في األيام
األخي���رة ،إن البطال���ة بدأت ترتفع في صف���وف األكاديميين،
وه���ذا يجب أن يكون مدع���اة قلق للمؤسس���ة الحاكمة .وهذا
ينعك���س في ارتف���اع أعداد طالب���ي مخصص���ات البطالة من
األكاديميي���ن .فمقاب���ل انخف���اض بمع���دل 4ر %4م���ن عموم
المطالبين بمخصصات البطالة بالنس���بة للعام  ،2017فإن عدد
المطالبين بمخصصات البطالة من ذوي الشهادات األكاديمية
ارتفع في  2018بمعدل 5ر .%6وفي ش���هر متوسط امتثل في
السنة الماضية في مكاتب سلطة التشغيل 8ر 21ألف من ذوي

صــدر عــــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ

الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

الش���هادات األكاديمية ،مقابل 5ر 20ألف امتثلوا في ش���هر
متوسط في العام .2017
كذل���ك فإن التقارير تتحدث عن الصعوبة في إيجاد عمل
في أوس���اط المتقدمين بالس���ن ،وهذا يب���رز في معطيات
سلطة التش���غيل للعام  .2018وحسب المعطيات ،فإن نحو
 %27ممن كلفتهم س���لطة التش���غيل بالعمل هم أبناء 25
إل���ى  44عاما ،أما ل���دى طالبي العمل من فوق س���ن  45عاما
ف���إن األعداد تنخف���ض إلى  .%23ومن س���ن  55عاما فأعلى
تهب���ط إل���ى  .%10أما فوق س���ن  65فإن مع���دالت توجيه
س���لطة التشغيل للعاملين إلى أماكن العمل هي في حدود
3ر ،%1رغم أن المجموعة ُ
العمرية الكبيرة أوس���ع بكثير من
المجموعة ُ
العمرية الشابة.
ومقابل التردي في وضع كبار السن وذوي التعليم األكاديمي،
فإن وضع الشرائح الضعيفة قد تحسن ،حسب التقارير ،إذ طرأ
انخفاض بمعدل  %39ف���ي عدد المطالبين بمخصصات ضمان
الدخل .ففي العام  2014بل���غ عددهم 7ر 113ألف رجل وامرأة،
بينم���ا في العام  2018انخفض الع���دد إلى 3ر 69ألف .ومعدل
االنخفاض في أوساط النس���اء المطالبات بضمان الدخل يصل
إلى .%42
كما تش���ير التقارير إل���ى أنه في العام الماض���ي  ،2018طرأ
ارتفاع في عدد المواطنين الذين أقيلوا واس���تقالوا كل شهر،
3ر 20ألف بالمعدل .وهذا ارتفاع بنسبة 5ر %3مقارنة بالمعدل
الش���هري في العام  ،2017حين كان المتوس���ط الشهري 6ر19
أل���ف ُمقال ومس���تقيل .بينما االرتفاع في ع���دد العاملين في
االقتصاد كان أصغر مع نمو بمعدل 1ر   .%2
كذلك ،فإنه في  2018تم تسجيل انخفاض بنسبة 4ر %4في
ع���دد طالبي العمل .فقد امتثل في مكاتب التش���غيل في كل
ش���هر ما يالمس  159ألف طالب عمل بالمعدل مقابل  166ألفًا
في .2017
ونش���ير هنا إلى أن البطالة ليست متس���اوية ،ففي حين أن
الحديث يجري عن نس���بة عامة  ،%4أو أقل ،فإنها ما تزال لدى
فلس���طينيي الداخل أعلى من  ،%12بينما هي أقل من  %3بين
اليهود وحدهم .واألمر يبرز بش���كل خ���اص في بلدات صحراء
النق���ب ،حيث تتراوح البطالة بين العرب من نس���بة  %13كحد
أدنى ،لكنها تصل في مواس���م في بحر الس���نة إلى ما يالمس
 .%30كما أن بلدات عربية في الش���مال تس���جل نس���ب بطالة
عالية جدا ،بمعنى أنها تتجاوز .%16
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محور خاص :رئيس جديد لهيئة األركان وتقديرات إستراتيجية للعام 2019
تــحــلــيــالت أمــنــيــة:

التحديات الماثلة أمام الرئيس الجديد لهيئة األركان العامة أفيف كوخافي
عويصة أكثر من التحديات التي كانت أمام سلفه أيزنكوت!
*منذ والية إسحق رابين في رئاسة هيئة األركان حدثت حروب أو عمليات عسكرية كبيرة نسبيًا خالل واليات كل رؤساء هيئة األركان تقريبًا ،ومن هذه الزاوية كانت مرحلة أيزنكوت استثنائية*
ب���دأ الجن���رال أفيف كوخافي ،األس���بوع الماضي ،ممارس���ة
مهم���ات منصبه كرئي���س لهيئ���ة األركان العام���ة للجيش
اإلسرائيلي (الـ )22خلفًا للجنرال غادي أيزنكوت.
ووفقًا لتحليالت كبار معلقي الشؤون األمنية فإن التحديات
ُ
الماثل���ة أمام كوخافي تعد عويص���ة أكثر من التحديات التي
كانت ماثلة أمام سلفه في هذا المنصب.
وب���رأي محلل الش���ؤون األمني���ة المخضرم يوس���ي ميلمان
(«معاريف») ،فإن شروط بدء كوخافي بمهمات منصبه قاسية
أكثر من شروط بدء أيزنكوت.
وكتب ميلمان بهذا الش���أن :حين دخل أيزنكوت إلى مكتبه
في الطابق  14من برج وزارة الدفاع اإلسرائيلية في الكرياه في
تل أبيب ،في كانون الثاني  ،2015كان األفق الش���رق األوسطي
واعدًا أكثر إلس���رائيل ولمصالحها ،إذ تعرضت حركة «حماس»
ف���ي قطاع غ���زة لضربة قوية خ�ل�ال عملية «الج���رف الصامد»
العس���كرية ووافقت على وق���ف إطالق النار ،وكانت س���ورية
غارق���ة ف���ي خضم حرب أهلية ل���م تكن نهايته���ا بادية في
األفق ،وكان���ت إيران ومنظمة حزب الل���ه تنزفان دمًا في تلك
الح���رب ولم يكن الروس دخلوا إليه���ا ،وكانت الضفة الغربية
ً
هادئة نس���بيًا ،فضال عن أن إيران وافقت على إجراء مفاوضات
بش���أن تقليص برنامجها النوويّ .أما الواق���ع اليوم فمختلف
تمامًا :الحرب األهلية في سورية باتت في مراحلها النهائية،
وروسيا ضالعة في الدفاع عن نظام بشار األسد وفي استقراره،
واإليراني���ون مصمم���ون أكثر من أي وقت مض���ى على تثبيت
وجودهم في س���ورية وال يبدو أنهم مس���تعدون للتراجع أمام
ّ
الهجمات التي تش���نها إسرائيل .كما أن التصريحات األخيرة
التي أدلى به���ا كل من رئيس هيئة األركان العامة المنتهية
واليته أيزنكوت ورئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو ،وحطما
فيها سياس���ة الغموض اإلسرائيلية إزاء ما يتعلق بالهجمات
في سورية ،من ش���أنها أن تجعل مواصلة إدارة المعركة أكثر
صعوبة بالنسبة إلى الجيش اإلسرائيلي ورئيس هيئة األركان
الجديد .وال شك في أن روسيا تشعر بعدم ارتياح ّ
جراء فائض
الثرثرة المتبجحة من طرف زعماء إسرائيل.
وتاب���ع ميلمان :لكن فوق كل ش���يء ،يج���د الجنرال كوخافي
نفس���ه محش���ورًا في مضائق س���احة قطاع غزة ،حيث اضطر
الجيش اإلس���رائيلي إلى تنفيذ سياس���ة انعدام أي سياس���ة
ً
لحكوم���ة نتنياهو حيال القطاع .وهي سياس���ة ال تعرض حال
بعيد المدى للمش���كلة ،لكنها تطالب الجيش اإلسرائيلي بأن
ُيخرج لها الكستناء من النار .وتوشك غزة على أن تكون بمثابة
التحدي األكبر لكوخافي .وفي ظل انعدام أي مبادرة سياسية،
ّ
س���يتعين على الجيش اإلس���رائيلي أن يكون أش���به بمقاول
فرع���ي لعجز الحكومة ،وأن يخرج إلى ح���رب ال أحد يريدها وال
يمكن تحقيق حسم أو انتصار فيها .إن هذا كله يشير إلى أن
المس���تقبل القريب والبعيد الذي ينتظر رئيس هيئة األركان
الجديد يكتنفه الضباب .ويمك���ن القول إن معظم األمور غير
متعلق���ة به ،فثمة ق���در أكبر مما ينبغي م���ن المتغيرات غير
المتوقعة التي ليس بوس���عه وال بوسع الجيش اإلسرائيلي أو
حكومة إسرائيل أن تقرر اتجاه تطورها.
وبرأي ميلمان ،يختلف كوخاف���ي في طبيعته عن أيزنكوت،
فهو يؤمن بالعالقات العامة أكثر من س���لفه ،كما أنه ذو نزعة
ق���وة أكبر ولديه ميل لصياغات فلس���فية ـ ثقافية .وكل هذه
الس���مات تبدو جميلة لكنها لن تس���اعده ق���ط إذا ما وجدت
ُ
إسرائيل نفسها في خضم حرب أخرى في أثناء سنوات واليته
في رئاس���ة هيئ���ة األركان .ومثل أيزنكوت ،س���يبقى الهدف
األهم للجنرال كوخافي هو منع وق���وع حرب ،واالنتصار فيها
في ح���ال اندالعها .وهذه مهمة غير س���هلة على اإلطالق ،بل

تكاد تكون مستحيلة.
أم���ا إفراي���م كام ،الباحث الكبير في «معهد دراس���ات األمن
القومي» ،فيرى أن أهم مهم���ة تنتظر كل رئيس هيئة أركان
للجيش هي إعداد الجيش للحرب المقبلة .ومن هنا ،من واجب
الجيش والمس���توى السياس���ي التفكير جيدًا في أي نوع من
الحرب هو المقصود.
ُ
وكت���ب كام أن���ه منذ ع���ام  ،1982ل���م يخض الجي���ش حربًا
تقليدية واس���عة النطاق ضد عدو مسلح بالدبابات والطائرات،
لكنه خاض «حروبًا صغيرة».
وفي قراءته سيس���تمر في األغلب هذا التوجه في ظل غياب
أع���داء لديهم جي���وش تقليدية كبيرة .مع ذل���ك ،ثمة حاجة
لتحسين نجاحات الجيش اإلس���رائيلي في الحروب الصغيرة.
وف���ي الحقيقة ،يجب على إس���رائيل أن تس���تعد أيضًا لحرب
كبيرة؛ فحدوث مواجهة عس���كرية ضد حزب الله في لبنان هو
سيناريو محتمل جدًا ،ومحاولة القضاء على تهديد الصواريخ
الكثي���رة الت���ي تهدد إس���رائيل ال تنتمي إلى فئ���ة الحروب
الصغيرة ،وسورية التي تلعق جراحها بعد سنوات من الحرب
األهلية على وشك بناء جيش جديد.
وتاب���ع كام أن تحديد صورة الحرب المقبلة س���يؤثر بصورة
كبيرة في بناء القوة في الجيش .وفي الس���نوات األخيرة جرى
إهم���ال الق���وة البرية وأغلقت تش���كيالت م���ن الدبابات ،ولم
تت���درب وحدات االحتياطيين في س�ل�اح الب���ر بصورة كافية.
وتركزت النقاش���ات التي دارت مؤخرًا بش���أن جاهزية الجيش
اإلسرائيلي في األس���اس على وضع القوات البرية ،والمطلوب
توظيف الجهود لتحسين هذه المنظومة .وسيناريو حرب ضد
لبنان يتطلب قوة اقتحام كبيرة ،بما يتجاوز اس���تخدام سالح
ً
الجو .وأيضًا الس���يناريو األقل احتماال لنشوب حرب تقليدية
واسعة النطاق يفرض استخدام قوة برية كبيرة وجيدة .وفي
ُ
الجيش اإلس���رائيلي تس���مع انتقادات بش���أن التشديد على
العمليات الجوية التي تس���تند إلى اس���تخبارات دقيقة ،وأن
هذا األمر جرى على حساب بناء القدرة على المناورة البرية.
وقال عام���وس هرئيل ،المحلل العس���كري ف���ي «هآرتس»،
إن القضاي���ا المركزية التي س���يواجهها كوخافي في الفترة
القريبة هي التالية:
الوضع اإلقليمي :تميزت الس���نوات األخيرة بحدوث تغيرات
متالحقة ومفاجئة في الشرق األوسط .وحاليًا الساحة المحيطة
بإس���رائيل أيض���ًا غير مس���تقرة .وبخالف االنطب���اع الذي من
ّ
يتكون من ّ
جراء مقاب�ل�ات أيزنكوت الوداعية ،لم
المحتمل أن
ُ
تحس���م أي معركة .حتى اآلن ،إسرائيل كبحت جهود التمركز
اإليران���ي في س���ورية ،لكن ه���ذا ال يعني أن الح���رس الثوري
استس���لم وتخلى عن الص���راع .واحتمال أن يع���ود حزب الله
إلى إقامة مصانع للس�ل�اح في لبنان ال يزال مفتوحًا .وعمليات
التس���وية في قطاع غزة أثمرت فقط ثمارًا مؤقتة .وثمة ش���ك
ّ
المم���ول قطريًا كافية
ف���ي أن تكون ش���حنات الغذاء والوقود
لضمان الهدوء في مواجهة «حماس» فترة طويلة .أيضًا عهد
محمود عباس في السلطة س���ينتهي على ما يبدو خالل فترة
والية رئيس هيئة األركان الجديد.
الحساس���ية السياس���ية :جم���ع بنيامين نتنياهو رئاس���ة
الحكوم���ة ووزارة الدفاع يجع���ل رئيس هيئ���ة األركان تابعًا
لشخص واحد فقط مشغول كليًا بصراع بقاء سياسي وقضائي.
َ
ُ
الفرص والصور المتالحقة مع ضباط وجنود تس���تغل منذ اآلن
في حملة نتنياهو االنتخابية .من المحتمل أيضًا أن تصريحات
نتنياهو األخي���رة التي أنهت الغموض بش���أن الهجمات في
سورية لها عالقة بذلك .وسيكون على كوخافي المحافظة على
عدم غرق الجيش في المستنقع السياسي.

ّ
												
كوخافي (يسار) في مراسم تسلم منصبه.

ورطة س�ل�اح البر :رئيس هيئة األركان المنتهية واليته كان
من المؤمنين بش���دة بضرورة المناورة البرية في حس���م حرب
مس���تقبلية .عمليًا ،وعلى الرغم من قي���ام أيزنكوت بعمليات
مهمة ،بقي���ت هناك فجوات كثيرة في ق���درة القوات البرية،
بي���ن القوات النظامي���ة وأفراد االحتياط وبي���ن فرق االحتياط
المتعددة.
أزمة القوة البشرية :يواصل الجيش إنكاره خطورة المشكلة
التي تبدأ م���ن جيل المجندي���ن الذين انخفض���ت حوافزهم
للخدمة القتالية بصورة كبيرة ،مرورًا بعناصر الجيش النظامي
الذي���ن يقل عددهم في التس���جيل في الخدمة المس���تمرة،
ً
وصوال إلى الهرب الصامت للمقاتلين االحتياطيين من الخدمة
ّ
ف���ي الوح���دات الرمادية .م���ا زال الجيش يعاني ج���راء موجة
التسريحات الواسعة التي قام بها في صفوفه (نحو  5000من
أفراد الجيش النظامي) ول���م يتوقف كي يحلل دالالتها حتى
النهاية .وهناك قضاي���ا تدحرجت في العقد األخير من والية
رئي���س هيئة األركان إلى الذي خلف���ه -المحافظة على نموذج
جيش الش���عب ،تغييرات في مساقات الخدمة ،حجم انضمام
النساء إلى قوة المقاتلين ،وكل ذلك سيقوم كوخافي بحسمه
في الس���نوات القادمة .وثمة ش���ك فيم���ا إذا كان من الممكن
تأجيلها.
وبموجب ورقة «تقدير موقف» صادرة عن «معهد دراسات
األمن القومي» وش���ارك في كتابتها رئيس المعهد عاموس
يادلي���ن ،وباحثان من المعهد ،يواج���ه رئيس هيئة األركان
الجديد عش���ر تحديات ف���ي مقدمها المواجه���ة مع الخطر
اإليران���ي الن���ووي والتقليدي ،إذ إنه في الس���نوات األخيرة
أخ���ذت تتبلور في إس���رائيل وجهة النظ���ر القائلة إن إيران

هي التي تشكل التهديد األكبر ألمن إسرائيل .حتى السنة
األخيرة امتنعت إس���رائيل عن الدخول مباشرة في مواجهة
إي���ران ،لكنها تحركت ضده���ا بصورة س���رية وأعدت خيارًا
هجوميًا لمواجهة المشروع النووي اإليراني .وخروج الواليات
المتح���دة من االتفاق النووي في أي���ار  ،2018أحدث ارتجاجًا
يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إحداث تغييرات في سياسة إيران
بشأن كل ما يتعلق بالمش���روع النووي .ولذلك من الضروري
العودة إلى نقاش مبدئي بش���أن الخيار العس���كري والطرق
الصحيحة لتحقيقه .وعلى صعيد السالح التقليدي ،واإلصرار
بدأت والي���ة رئيس هيئة األركان الجديد في وقت يش���هد
ألول مرة مواجهة مباش���رة بين إسرائيل وإيران شملت أيضًا
خسائر إيرانية في ساحة ثالثة ،سورية .ويفرض هذا الوضع
بلورة اس���تراتيجيا عمل توض���ح خطوط إس���رائيل الحمراء
واإلصرار عليها ،من دون الوصول إلى مواجهة واس���عة على
الساحة الشمالية .والمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران
يمك���ن أن ت���ؤدي إلى اس���تخدام إيران القوة م���ن أراضيها
ضد إس���رائيل .ويوج���د بين إيران وإس���رائيل ع���دم توازن
استراتيجي في القدرة على استخدام القوة .ولقد بنت إيران
قدرة صاروخية مهمة تس���مح لها بضرب إسرائيل ،سواء من
الدول المحيطة بإسرائيل أو من أراضيها .في المقابل ،عملية
هجومية إس���رائيلية في إيران هي عملية معقدة ومحفوفة
بالمخاطر.
أما التحديات الـ 9الباقية فهي :مواصلة العمليات الهجومية
على الساحة الش���مالية؛ االس���تعداد لـ»حرب الشمال األولى»
المتعددة الجبهات؛ بناء القوة لتحقيق «الحسم» و»االنتصار»-
المن���اورة البرية؛ المواجهة مع «حماس» في غزة؛ منع التدهور

(أ.ف.ب)

في الضفة الغربي���ة؛ المحافظة على ثق���ة الجمهور بالجيش
اإلس���رائيلي /إدارة توقع���ات الجمهور؛ عالق���ة رئيس هيئة
األركان بالمستوى السياسي؛ عالقة رئيس هيئة األركان بقادة
المناطق؛ التحدي المالي.
وجاء في خالصة هذه الورق���ة :إن أكبر اختبار لرئيس هيئة
األركان ه���و في الح���رب أو في عملية عس���كرية كبيرة .وتدل
التجربة التاريخية على أن احتماالت حرب أو عملية عس���كرية
واس���عة النطاق في فترة والية رئي���س هيئة األركان معقولة
جدًا .ومنذ والية إسحاق رابين في رئاسة هيئة األركان («حرب
األيام الستة») حدثت حروب أو عمليات عسكرية كبيرة نسبيًا
خالل واليات كل رؤساء هيئة األركان تقريبًا.
ومن ه���ذه الزاوية ،وفي نظ���رة مقارنة ،ف���إن مرحلة رئيس
هيئة األركان المنتهية واليته ،الجنرال غادي أيزنكوت ،كانت
اس���تثنائية .فقد كانت فترة عمليات عس���كرية مكثفة جدًا،
لكن إس���رائيل نجح���ت خاللها في االمتناع ع���ن خوض عملية
عس���كرية واسعة بدت كأنها تتعارض مع مصالحها .وما سمح
بهذه الفترة الهادئة نس���بيًا كان أيضًا ال���ردع المتبادل بين
إس���رائيل وحزب الله ،والذي نشأ بعد حرب لبنان الثانية ،وبين
«حماس» وإس���رائيل بعد عملية «الجرف الصامد» .استخدمت
إس���رائيل قوتها في مواجهة التنظيمين أيضًا في السنوات
األخيرة ،لكنها فضلت ع���دم التدهور إلى وضع من المواجهة
ّ
الش���املة .ولقد نفذ حزب الله العملي���ة األخيرة له تقريبًا قبل
ّ
تول���ي أيزنك���وت منصبه (ف���ي كانون الثاني  ،2015وتس���بب
بمقتل جنديين إسرائيليين) ،وعندما قررت «حماس» تصعيد
المواجه���ة مع إس���رائيل في تش���رين الثان���ي  ،2018فضلت
إسرائيل عدم تدهور الوضع.

«معهد دراسات األمن القومي» :الخطر المركزي في  2019حرب شاملة في الشمال!
*المعهد يؤكد أنه يقوم بفحص مجموعة مختارة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة والبديلة بالنسبة إلى إسرائيل لمنع ما أسماه «االنزالق إلى الدولة الواحدة»!*
أك���د تقرير جديد أص���دره «معهد دراس���ات األمن القومي»
ف���ي جامعة تل أبي���ب األس���بوع الماضي ،ويتن���اول التقدير
االس���تراتيجي للعام الحال���ي  2019وحج���م التهديدات التي
تواجهها إس���رائيل ،أن خطر نش���وب حرب في الش���مال في
مواجه���ة إيران ،وحزب الل���ه ،والنظام الس���وري ،هو التهديد
األخطر في .2019
وأش���ار التقرير الذي ّ
قدمه رئيس المعه���د المذكور ،اللواء
في االحتياط عاموس يادلين ،إلى رئيس الدولة اإلس���رائيلية
رؤوفين ريفلي���ن ،إلى أنه في بداية الع���ام  ،2018زادت إيران
جهودها من أجل تموضع قوة عسكرية لها في سورية وإعطاء
حزب الله قدرات عسكرية متطورة.
وج���اء ف���ي التقرير أن إس���رائيل قامت بعمليات عس���كرية
ش���ديدة ضد هذا الجهد اإليراني ،وألحق���ت هجماتها أضرارًا
بالغ���ة بالبني���ة التحتي���ة اإليرانية .مع ذلك يش���كك واضعو
التقري���ر ف���ي أن إيران س���تتخلى ع���ن وجودها في س���ورية،
ُّ
ويحذرون من تقلص حرية العمل الجوي للجيش اإلس���رائيلي،
بعد استقرار نظام بشار األسد وتسليح الجيش السوري مجددًا
من جانب روسيا.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن إيران ،بعد التطورات في سورية،
ّ
الموجه ضد إس���رائيل إلى العراق
نقلت جزءًا من بن���اء قوتها
ولبن���ان .وقال إنه صحيح أن الدعم اإليراني لبناء قوة حزب الله
في لبن���ان ليس جديدًا ،لكن نوعية الس�ل�اح ال���ذي ُينقل في
األعوام األخيرة من طهران إلى الحزب يثير القلق.
وأوضح أن مصادر القلق األساس���ية بالنس���بة إلى إسرائيل
هي مشروع تحويل الصواريخ غير الدقيقة والصواريخ الثقيلة
إلى صواريخ دقيقة لدى حزب الله ،وتحسين القدرة الدفاعية
الجوية ،وتزويد هذا التنظيم الش���يعي اللبناني بصواريخ بر -

بح���ر طويلة المدى .وفي تقدير المعهد فإن جهود إس���رائيل
ضد «مشروع الصواريخ الدقيقة» إليران في لبنان ،ستجري في
ظروف مختلفة وأكثر تعقيدًا مما حدث في سورية في األعوام
األخيرة.
وعلى الرغم من توازن الردع بين إسرائيل وحزب الله الناشئ
منذ حرب لبنان الثانية في العام  ،2006يعتقد واضعو التقرير
أن عمليات إس���رائيل ضد األنف���اق الهجومية التي ُحفرت إلى
ّ
التفوق
داخل أرض إس���رائيل برهنت للتنظي���م اللبناني على
االستخباراتي إلسرائيل وإصرارها على إحباط جهوده في هذا
ُ
النطاق وفي نطاقات أخرى.
ّ
ويق���در الباحثون في المعه���د أن المعرك���ة الناجحة التي
حققت عرقلة كبيرة لبناء قوة حزب الله والتمركز اإليراني في
س���ورية قد وصلت إلى مرحلة االس���تنفاد ،أو أن صالحيتها لم
ُ
تعد ت ّبرر احتماالت التصعيد التي تنطوي عليها.
ويح���ذرون ف���ي المعهد أيضًا م���ن أنه إذا تحقق س���يناريو
مواجهة ش���املة في الش���مال ،فإن هذا لن يقتصر على جبهة
واحدة ،وس���نجد أنفس���نا في «حرب شاملة» ،س���تدخل فيها
إس���رائيل في مواجهة ضد إيران ،وس���ورية ،وح���زب الله في
الشمال ،وفي المقابل ضد التنظيمات اإلرهابية في قطاع غزة.
ّ
ويقدر كاتب���و التقرير بأن احتمال نش���وب مواجهة مع حركة
«حم���اس» في غ���زة أكثر ارتفاعًا ف���ي هذا العام ،م���ع أن هذا
التهدي���د أقل خطورة بكثير من الخطر الذي يهدد إس���رائيل
في الجبهة الشمالية.
وباالس���تناد إلى التقرير ،فإن األس���باب المركزية لالحتمال
العالي لالنفجار في المنطقة الجنوبية هي :التدهور المستمر
ف���ي الوضع االجتماعي -االقتصادي في القطاع ،والضغط الذي
تمارس���ه السلطة الفلس���طينية على «حماس» في غزة ،وأيضًا

التآكل ال���ذي حدث مع الزم���ن للردع الذي حققته إس���رائيل
في عملي���ة «الجرف الصامد» في صي���ف  .2014ويوصي كاتبو
التقرير بأنه في حال انتهت عملية القضاء على أنفاق اإلرهاب
في الش���مال من دون تصعيد ،ولم ّ
يؤد النقاش بشأن مشروع
الصواريخ الدقيق���ة لحزب الله إلى عملية وقائية اس���تباقية
ض���ده ،يتعين على إس���رائيل أن تحول جهوده���ا مجددًا إلى
قط���اع غزة ،وبناء الردع من جدي���د إزاء «حماس» وضرب الذراع
العسكرية للحركة بقوة.
ويح���ذر التقرير م���ن التدهور في الضفة الغربية ،ويش���ير
إلى أنه يجب على إس���رائيل أن تكون مستعدة لحدوث زعزعة
إضافية في اس���تقرار السلطة الفلس���طينية ،واحتمال نهاية
عهد الرئيس محمود عباس .وعل���ى المدى البعيد هناك خطر
االنزالق إلى واقع الدولة الواحدة ،الذي ينطوي ،بحسب واضعي
خطرة على المستقبل ،وعلى طبيعة
التقرير «على انعكاس���ات ِ
إسرائيل وصورتها كدولة قومية للشعب اليهودي».
ف���ي المقاب���ل يعتق���د كاتب���و التقري���ر أن ف���رص حدوث
سيناريوهات متطرفة في الصراع ضد السالح النووي اإليراني
ف���ي هذا العام ضئيل ،وهم يظنون أن���ه على الرغم من الدعم
األميرك���ي الثابت ،يجب على إس���رائيل االس���تعداد لقرارات
مفاجئة من الرئيس دونالد ترامب.

هناك سبيل لوقف االنزالق إلى الدولة الواحدة
عل���ى صعيد متصل ق���ال أودي ديكل ،الباح���ث في «معهد
دراس���ات األمن القومي» ،إنه تحت ستار الحائط المسدود في
المفاوضات السياس���ية بين إس���رائيل والفلسطينيين تجري
عملية انزالق إلى واقع الدولة الواحدة من دون فهم الدالالت.
وأضاف أنه جرى في «معهد دراس���ات األمن القومي» فحص

مجموعة مختارة من الس���يناريوهات المس���تقبلية المحتملة
والبديلة بالنس���بة إلى إس���رائيل ،به���دف تحصين المصلحة
العليا ف���ي المحافظة على دولة يهودي���ة ،ديمقراطية ،آمنة،
وأخالقي���ة .وبرأيه «كان���ت الخالصة أن علين���ا تغيير االتجاه
والبدء فورًا بخطوات انفصال تبلور بصورة مسؤولة وبالتدريج،
واقع كيانين سياس���يين منفصلين -إسرائيل وفلسطين .ومن
المه���م أن نع���رف أنه على الرغ���م من العناوين والش���عارات
الفارغة ،وباالس���تناد إلى مؤشرات كثيرة ،فإن أغلبية الجمهور
في إس���رائيل تؤيد االنفصال ( %75من الجمهور في إسرائيل
يؤيد االنفصال ،و %58يؤيد حل الدولتين)».
ّ
المرجوة التي
وتاب���ع :إن الفكرة هي عدم انتظار المفاوضات
س���تحل جميع المش���كالت في آن معًا ،ألن ذلك غير ممكن وال
نري���د االنتظار .يجب علين���ا أن نبادر إلى خط���وات ال أن ننجر
إليها .به���ذه الروحية وضع المعهد مخططًا سياس���يًا -أمنيًا
اس���تند إلى أربع���ة مبادئ -1 :ب���دء تطبيق خط���وات انفصال
بصورة مستقلة إلثبات إصرار إسرائيل على بلورة واقع كيانين
سياس���يين منفصلين ومتميزين؛  -2ترتيبات انتقالية أو على
األقل تعاون مع الس���لطة الفلس���طينية لترس���يخها كشريك
مسؤول مس���تقر يعمل بصورة جيدة وشريك في العملية؛ -3
تجنيد دول الخليج ،ومص���ر واألردن ،من أجل تقديم ضمانات
للس���لطة مقابل تعهده���ا القيام بدور إيجابي ومس���اعدتها
على بناء البنى التحتي���ة للدولة؛  -4إبقاء مفاتيح األمن في يد
الجيش اإلس���رائيلي ،ومواصلة حرية العمل في محاربة البنى
التحتية لإلرهاب في المنطقة كلها ،من خالل توثيق التعاون
مع أجهزة األمن الفلس���طينية ،على قاع���دة مبدأ هم يقومون
بأكثرية العمل ونحن بأقله.
وأشار إلى أنه بعد عرض المخطط على الجمهور في إسرائيل

حص���ل المعهد عل���ى مجموعة من ال���ردود تضمنت تعليقات
كثيرة ومفيدة .وتم عرض المخطط أيضًا على كبار المسؤولين
ف���ي دول عربية وعواصم العال���م« ،وكان من الصعب إقناعهم
بضرورة التخلي عن نموذج الوضع النهائي والتسوية الدائمة
ً
اللذين ال يمكن تحقيقهما .وفق���ط عندما عرضنا بديال عمليًا
لبل���ورة واقع انفص���ال سياس���ي ،وإقليم���ي وديمغرافي عن
الفلسطينيين ،يحفظ حل الدولتين ويخرق الحائط المسدود،
وجدنا أن هناك تأييدًا واسعًا لمبادئ المخطط».
وكتب ديكل أيضًا« :أجرينا حوارًا مع مسؤولين فلسطينيين
كبار .هم ال يس���تبعدون فكرة ترتيب���ات انتقالية لبلورة واقع
الدولتين .وهذه هي المرة األولى التي يكشف فيها مسؤولون
فلس���طينيون مرونة واس���تعدادًا للحوار عل���ى أمر هو أقل من
التس���وية الدائمة .هم يدركون أن أس���هم الفلسطينيين في
انخفاض وأن النزاع مع إسرائيل فقد مركزيته في المجتمعين
الدولي واإلقليم���ي ،وهم قلقون ،بعد رفضه���م صفقة القرن
ّ
للرئيس دونالد ترامب ،من أن يبقوا معزولين ومتهمين مجددًا
بالرفض .وبينما حصلت «حماس» منذ اآلن على دولة في قطاع
غزة ،ظلت السلطة وفتح وراءها ،مع مبادئ من دون نتائج .لذلك
تزداد فرص استعدادهم للتعاون من أجل تنفيذ المخطط».
كما أكد أن المخطط ُعرض على زعماء أحزاب إس���رائيل الذين
يعتبرون أنفس���هم الزعماء المقبلين إلس���رائيل .وأغلبيتهم
ّ
مس���تعدة لتبني المخط���ط ،لكن فقط بع���د االنتخابات .وأكد
أن المش���كلة أنه ف���ي األجواء الس���ائدة اليوم على الس���احة
السياسية ،وخصوصًا قبل االنتخابات ،فإن معظم السياسيين
يتباهون ويلوح���ون بهويتهم الصهيونية ،ويتخوفون من أن
يعرضوا على الناخبين رؤيتهم لحل النزاع مع الفلسطينيين.
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«فضيحة التعيينات مقابل الجنس» في جهاز القضاء اإلسرائيلي:

المحافظة»!
تحالف المصالح المشتركة بين رئيس نقابة المحامين ووزيرة «األجندة اليمينية
ِ
كتب سليم سالمة:
أي���ًا تكن النتائ���ج التي س���تنتهي إليها في المس���توى
الجنائ���ي الفضيح���ة الجدي���دة الت���ي تكش���فت خيوطها
ُ
في إس���رائيل خالل األي���ام األخيرة وأصبحت تعرف باس���م
«فضيحة التعيينات مقابل الجن���س» في الجهاز القضائي
اإلس���رائيلي ،إال أنه من الواضح أنها تشكل واحدة من أخطر
فضائح الفساد التي ش���هدتها دولة إسرائيل منذ قيامها
وحتى اليوم ،إن لم تكن أخطرها على اإلطالق.
ذل���ك أن ه���ذه الفضيحة ،بما تنطوي علي���ه من تفاصيل
عديدة ومتشعبة ،ال تقتصر على الفساد واإلفساد في جهاز
القضاء والمحاكم اإلس���رائيلي فقط ،ب���ل تتعداه لتعصف
بمجاالت ومؤسس���ات أخرى مختلفة ،من تشريعات القوانين
في الكنيس���ت اإلس���رائيلي وحتى العديد من فروع النشاط
االقتصادي ـ التجاري في إسرائيل.
مجموعة كبيرة م���ن المصالح ،السياس���ية واالقتصادية،
ائتلفت مع���ًا ّ
وجيرت ،لخدمتها ،مؤسس���تين من أهم وأبرز
مؤسس���ات الحكم في البالد ،وزارة العدل ونقابة المحامين،
ّ
شخصي المس���ؤولين عنهما ـ وزيرة العدل ،أييلت
من خالل
ش���اكيد ،ورئيس نقابة المحامين ،إيفي نافيه .وهو ما كانت
ش���اكيد قد أوضحته في حديث لبرنامج تلفزيوني («برنامج
«عوفداه» /حقيق���ة ـ في القناة التلفزيوني���ة الثانية) قبل
أكثر من عام ،حين قالت« :عالقتي مع نافيه بدأت على قاعدة
مصالح مشتركة ثم تطورت ،الحقا ،إلى عالقات صداقة».
ورغم أن هذه العالقة ،بما قام���ت وتقوم عليه من مصالح،
قد أصبحت «س���رًا ذائعًا» في إس���رائيل منذ س���نوات ،ورغم
كل ما تركته وس���تتركه من آث���ار تدميرية على العديد من
منظومات الحكم والتش���ريع واالقتصاد في إسرائيل ،إال أن
قالئ���ل جدا جدا هم الذين حاولوا التوقف عندها ،الكش���ف
عنه���ا ،التحذير منه���ا والتصدي لها ،س���واء في وس���ائل
اإلعالم ،ف���ي األكاديميا ،في الجهاز القضائي ومؤسس���ات
الحك���م المختلفة ،ف���ي الحلبة الحزبية ـ السياس���ية أو في
ّ
ومرد هذا الصمت المتواطئ ،أساس���ًا،
أوس���اط الرأي العام.
هو القوة الزائدة ،بل المبالغ فيها ،التي نجح كال الشريكين
المركزيين ،شاكيد ونافيه ،في امتالكها واستخدامها.
غي���ر أن ه���ذه الفضيحة الجدي���دة ،األكب���ر واألخطر من
دون ش���ك ،التي يتورط فيها نافيه ،ال���ذي أصبح أحد أقوى
الش���خصيات وأكثرها تأثيرًا في الحياة العامة اإلسرائيلية
منذ تس���لمه منصب رئيس نقابة المحامي���ن قبل أكثر من
خمس سنوات ،قد اضطرت أوساطًا كثيرة وواسعة ،في الجهاز
القضائي نفسه ،في مؤسسات الحكم المختلفة ،في الحلبة
السياسية ـ الحزبية ،في وسائل اإلعالم وفي األكاديميا ،إلى
ً
كس���ر جدار الصمت وحاجز الخوف ثم االنسحاب ،ولو قليال
وعلى استحياء في بعض الحاالت ،من مواقع الدعم والتأييد
المطلقي���ن اللذين كان نافيه يتمتع بهما حتى اآلن ،س���واء
في داخل نقابة المحامين ومؤسساتها أو خارجها.
أما ش���اكيد ،فمن المرجح أن ه���ذه الفضيحة ،ورغم كل ما
تكشف منها وخاللها من فساد وارتباطات مثيرة للشبهات،
لن تعود عليها بأي ضرر يمكن أن يمس مكانتها السياسية
ـ الحزبية ولن تؤثر سلبًا على فرص تحقيقها إنجازات كبيرة
وهامة في االنتخابات القريبة للكنيس���ت اإلس���رائيلي (في
 9نيس���ان المقبل) وفي التش���كيلة االئتالفي���ة ـ الحكومية
المقبلة في إسرائيل ،وذلك نظرًا للشعبية الواسعة جدا التي
تحظى بها في أوس���اط اليمين اإلس���رائيلي ،وخصوصا على

خلفي���ة ما حققته من إنجازات كبيرة وهامة جدا ـ من وجهة
نظرها ونظر اليمين عام���ة ـ فاقت كل ما كان يمكن لليمين
اإلس���رائيلي توقعه وتمنيه ،وفي مقدمته���ا إنجاز «الثورة
المضادة» على ما يسمى في إسرائيل «الثورة الدستورية»،
س���واء من خالل تعيين عش���رات القض���اة ذوي التوجهات
اليميني���ة ـ المحافظ���ة في مختلف المحاكم اإلس���رائيلية،
وعل���ى رأس���ها المحكم���ة العلي���ا ،أو من خ�ل�ال العديد من
التش���ريعات القانونية التي تضع قيودا شديدة على جهاز
القضاء والمحاكم ،من جهة ،وتفرض تراجعًا كبيرًا في كل ما
يتصل بحقوق اإلنسان والمواطن في إسرائيل.
مثلث رأس المال ـ السلطة ـ القضاء
منذ توليها منصب وزيرة العدل في الحكومة اإلسرائيلية
ال���ـ  ،34برئاس���ة بنيامين نتنياه���و ،في أوائل أي���ار ،2015
أعلنت ش���اكيد (ممثلة حزب «البيت اليه���ودي» اليميني ـ
االس���تيطاني) أنها تأتي إلى ه���ذا المنصب لتنفيذ أجندة
محددة وواضح���ة عنوانها« :إح���داث ث���ورة» (مضادة) في
جه���از القضاء ـ إنه���اء «الثورة الدس���تورية» ،التي حدثت
ّ
قانوني أساس
في إس���رائيل ابتداء من العام  ،1992إثر سن
«حرية العمل» و»كرامة اإلنس���ان وحريته» ،وإلغاء آثارها من
والمناس���بة ،في موازاة تعيين
خالل س���ن القوانين الالزمة
ِ
قضاة محافظين ،متدينين وذوي ميول متفهمة لالستيطان
اليهودي في المناطق الفلسطينية ومتعاطفة معه.
وفي مس���عاها إلى «تغيير وجه وصورة الجهاز القضائي»
في إس���رائيل ،ضمن هذه األجندة ،سرعان ما أدركت شاكيد
ّ
ويس���هل
أنها بحاجة إل���ى «حليف مركزي» يكون عونًا لها
عليها تنفيذ ه���ذه المهمة .وقد وجدت ه���ذا الحليف في
ش���خص إيفي نافيه ،الذي تولى رئاسة نقابة المحامين في
العام نفس���ه ( )2015وأصبح «الرجل القوي» فيها ،بل الحاكم
األوح���د لها في غياب أية معارض���ة حقيقية له في صفوف
هذه النقابة ومؤسساتها.
نافيه ،في المقاب���ل ،كان يحمل أجندة خاصة به ،عنوانها
الرئيس :تقليص عدد المنضمين الجدد إلى نقابة المحامين
ً
تحت شعار «حماية المهنة ،مكانتها وسمعتها» ،فضال عن
حماية مصالح أعضائه���ا المحامين ،المهنية واالقتصادية،
والذين يزيد عددهم في إسرائيل عن  60ألف محام .ولتنفيذ
هدفه هذا ،كان نافيه ،في المقابل ،بحاجة إلى وزيرة العدل
شاكيد ،المسؤولة المباشرة عن الجهاز القضائي ّ
برمته.
في هذه النقطة التقت مصالح الطرفين ،فتعززت العالقة
بينهما ،تعمق التحالف بينهما وتطور إلى درجة جعلتهما
ـ معًا ـ قادري���ن على تنفيذ كل م���ا أراداه في مجال الجهاز
القضائي ،تركيبت���ه ،مرجعياته ،أدائ���ه ومنظومة عالقاته
بالسلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست).
وفي ظل الوضع السائد في إسرائيل خالل السنوات األخيرة،
م���ن حيث التركيبة االئتالفية ـ الحكومي���ة ،وموازين القوى
في الخارطة السياس���ية ـ الحزبية والضعف الذي انتشر في
العديد من مؤسسات الحكم المختلفة ،إلى جانب القوة غير
المسبوقة التي تحصلت عليها نقابة المحامين ،إضافة إلى
صمت وتواطؤ وسائل اإلعالم وأوساط واسعة في األكاديميا،
كان م���ن الطبيعي أن يتط���ور الحلف بين ش���اكيد ونافيه،
في التطبيق العملي ،إلى أوس���ع بكثير من مس���ألة تعيين
القضاة والتش���ريعات القانونية ،من جهة ،ومصالح جمهور
المحامين المهنية ،من جهة أخرى ،حتى أصبح «تحالفًا غير
مق���دس ،لم يؤد إل���ى تدمير الجهاز القضائي فحس���ب ،بل
تعدى ذلك إلى أضرار جس���يمة على االقتصاد اإلسرائيلي،

شاكيد (يسار) ورئيس نقابة المحامين.

وخاص���ة في مج���االت إنتاجية العمل ،غالء المعيش���ة ،عدم
المس���اواة وتعميق الفجوات في مجال األجور» ،كما أش���ارت
المحلل���ة االقتصادية ميراف أرلوزوروف ف���ي صحيفة «ذي
ماركر» (.)2019/1/20
توض���ح أرلوزوروف أن «األدلة الواضح���ة على هذه األضرار
موج���ودة ف���ي التدريجات الدولي���ة لدولة إس���رائيل خالل
الس���نوات األخيرة ،والتي يش���كل جدول  PRMالذي تضعه
منظمة التعاون االقتص���ادي ( .»)OECDهذا الجدول «الذي
يعتب���ر األكثر أهمي���ة ،مصداقية ،وجدي���ة لفحص الحرية
االقتصادية في دولة ما» ،كما تلفت أرلوزورف ،والذي ُينشر
م���رة كل خمس س���نوات كان آخرها في كان���ون األول ،2018
وضع إس���رائيل ف���ي المرتبة الرابعة قب���ل األخيرة بين دول
ه���ذه المنظمة من حي���ث «حرية وديناميكي���ة االقتصاد».
وتضي���ف« :األس���وأ من هذا كل���ه ،هو تدريج إس���رائيل في
مجاالت الخدمات المهنية ،أي :مدى االنفتاح على المنافسة
الحرة ف���ي هذه المجاالت ،وفي مقدمتها أساس���ًا :الخدمات
المهنية في مجاالت القضاء (المحاماة) ،مراقبة الحس���ابات،
الهندس���ة ،التصميم المعماري ووس���اطات العقارات» .ثم
تؤكد أرلوزورف أن الحكومة اإلسرائيلية ،باعتمادها سياسة
الخصخصة في هذه المجاالت ،سواء من حيث منح تراخيص
العمل فيها (وحصرها في نقاب���ة المحامين ونقابة مراقبي
ّ
الحس���ابات ،مثال)« ،منحت القيادات المهنية المتحكمة بها
حرية القرار والتصرف في كل ما يتعلق بفتح /إغالق األبواب
أمام المنتس���بين الجدد إليها وبظروف عملهم ،بمكانتهم
وقوة تأثيرهم على مجريات األمور ليس في المجال المهني
المح���دد فق���ط ،وإنما في مجاالت أوس���ع من���ه بكثير تطال
مختلف جوانب الحياة العامة في البالد» .وتخلص أرلوزورف
إل���ى التأكيد على أن «هذا التط���ور الخطير جدا هو من صنع

نافيه ووزيرة العدل التي وفرت له الحماية والدعم»!
في م���وازاة اإلج���راءات الت���ي اتخذتها نقاب���ة المحامين
لتقليص عدد المحامين الجدد في إسرائيل بصورة حادة جدا
(ومن ضمنها ،بشكل أساس :تمديد فترة التدريب« /الستاج»
الت���ي ينبغي على خريج الحقوق اجتيازها من س���نة واحدة
إلى س���نتين ،ثم رفع درجة صعوبة امتحان التأهيل لنقابة
ِّ
المقرر بشأن حصول خريج الحقوق على
المحامين ـ االمتحان
رخص���ة مزاولة مهنة المحاماة في إس���رائيل ـ بحيث تدنت
نس���بة الناجحين في هذا االمتحان خالل الس���نوات األخيرة
بش���كل حاد) ـ في م���وازاة ذل���ك ،عمدت نقاب���ة المحامين،
برئاس���ة نافيه ،إلى انتهاج سياسة اس���ترضائية ـ ابتزازية
ف���ي مج���ال «التحكيم» في ف���ض النزاعات المالي���ة ،والذي
ّ
يدر أرباحا («أتعاب���ًا») طائلة على العاملين فيه ،من محامين
وقض���اة متقاعدين ،فأوكل���ت ملفات «التحكي���م» العديدة
جدًا هذه إلى أش���خاص مقربين من رئيس النقابة ش���خصيًا
وممن يخدمون موقعه وس���لطته .وإضاف���ة إلى ذلك ،ذهبت
نقاب���ة المحامين إلى التعاقد مع ش���ركات تأمين (لتأمينات
المحامين أعضاء النقابة) تربطه���ا بنافيه ومكتب المحاماة
الذي يمتلكه عالقات تجارية ـ مهنية ،بكونها ضمن زبائنه.
وخالل فترة رئاسة نافيه ،عملت نقابة المحامين على تجنيد
«لوبي» خاص بها في الكنيس���ت اإلس���رائيلي للتأثير على
مجمل العملية التشريعية وس���ن القوانين المختلفة عامة،
وتلك التي لها عالقة بمج���ال المحاماة وعمل المحامين في
إسرائيل ،خاصة.
ل���م يكن بمق���دور إيفي نافي���ه إنجاز كل ه���ذه األمور،
بالطبع ،لوال ش���بكة األمان والحماية (وغض الطرف) التي
وفرته���ا له وزيرة العدل ،أييلت ش���اكيد ،ش���خصيًا ،وبما
جندت���ه هذه الش���بكة من صمت وتواط���ؤ ضروريين في

الفضاء السياسي ـ الحزبي العام.
في المقابل ،لم تكن ش���اكيد ق���ادرة على تنفيذ أجندتها
الخاص���ة في مجال تعيي���ن القضاة الجدد ،كم���ا أوضحناها
سابقا ،من غير تأييد ودعم نقابة المحامين (نافيه ،شخصيا)،
في إطار «لجنة تعيين القضاة» ،التي تترأسها هي بصفتها
وزي���رة للع���دل ،وتتمثل نقاب���ة المحامين فيه���ا بعضوين
اثنين ،من مجموع أعضائها التسعة (في هذه اللجنة ،أيضا:
وزير المالية موش���يه كحلون ،وعضوا كنيس���ت من االئتالف
الحكومي وثالث���ة من قضاة المحكمة العليا ،منهم رئيس/ة
هذه المحكمة عادة).
حتى قبل بضعة أش���هر ،لم يكن نافيه شخصيًا عضوًا في
ّ
«لجن���ة تعيين القضاة» .لكنه كان الش���خص المقرر ،فعليًا،
ّ
مندوبي نقابة المحامين في هذه اللجنة ،بفضل
ف���ي موقف
س���طوته وقبضته المحكمة في رئاس���ة النقاب���ة وإدارتها.
وهكذا ،استطاع أن يكون «بيضة القبان» المقررة ،كل الوقت
خالل الس���نوات الثالث األخيرة ،في تعيي���ن القضاة الجدد
في جهاز المحاكم اإلسرائيلية ،وخاصة المحكمة العليا ،بما
يتساوق مع رغبة الوزيرة وينخرط في أجندتها.
وقد فعل نافيه هذا خالف���ًا للقانون واألعراف المرعية في
عم���ل هذه اللجن���ة ،وهو ما كان معروف���ًا كل الوقت من دون
أن يثي���ر أي اعتراض أو معارضة ،إلى أن تكش���فت فضيحة
الش���بهات الحالية بش���أن اس���تغالله منصبه وسلطته في
تعيي���ن قاضية لمحكم���ة الصلح ومحاول���ة ترقية قاض من
محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية ،مقابل «رشى جنسية»
في الحالتين ،من القاضية نفس���ها ف���ي الحالة األولى ومن
زوج���ة القاضي في الحال���ة الثانية ـ الفضيح���ة التي هزت
أركان الجه���از القضائي اإلس���رائيلي ووضعته ،كله ،موضع
الشك والتشكيك.

«هزة أرضية» تضرب الجهاز القضائي في إسرائيل:

ال��ش��ب��ه��ة :رئ��ي��س ن��ق��اب��ة ال��م��ح��ام��ي��ن اس��ت��غ��ل م��ن��ص��ب��ه لتعيين
ق��ض��اة ف���ي ال��م��ح��اك��م اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ق��اب��ل «رش����ى ج��ن��س��ي��ة»!
*رئيس النقابة ،إيفي نافيه« ،الرجل القوي في جهاز القضاء اإلسرائيلي» ،يضطر إلى تقديم استقالته والقاضية المشتبه بها «تخرج إلى إجازة»*
نافيه يواجه الئحة اتهام أخرى ويتهم النائب العام للدولة« :قرر تقديمها ضدي بدوافع شخصية»!*
تواصل الش���رطة («وحدة اله���ف  »433ـ الوحدة القطرية
لمكافح���ة الفس���اد والجريمة المنظم���ة) تحقيقاتها في ما
أطلق عليها اس���م «فضيحة التعيين���ات مقابل الجنس» في
الجهاز القضائي في إس���رائيل ،بكل درجاته ومس���توياته،
في الوق���ت ال���ذي تتواصل فيه وتتس���ع مفاعي���ل «الهزة
األرضي���ة العنيفة» التي تعرض لها هذا الجهاز ،بفعل هذه
الفضيحة ،التي رجح كثيرون من المطلعين على تفاصيلها،
في األوساط القضائية واإلعالمية خصوصا ،أنها ستؤدي إلى
«عاصفة قوية وارتباك ش���ديد في الجهاز القضائي ّ
برمته،
في ح���ال وصولها إلى أروق���ة المحاكم ،إذ ل���ن يرتدع إيفي
نافيه (المش���تبه به الرئيس���ي فيها) عن ّ
جر قضاة سابقين
وحاليين كثيرين إلى دوامتها»!
وكانت المحكمة قد أخلت س���بيل رئي���س نقابة المحامين
في إس���رائيل ،إيفي نافيه ،ووضعته رهن االعتقال المنزلي
لم���دة ثمانية أيام ،بع���د اعتقاله والتحقيق معه لس���اعات
طويلة ،بشبهات «تلقي الرشى الجنسية وخيانة األمانة» من
خالل اس���تغالل منصبه ،كرئيس لنقاب���ة المحامين ،للتأثير
على عمل وقرارات «لجنة تعيين القضاة» في إس���رائيل ،من
خ�ل�ال «التحالف الوثيق» بينه وبين رئيس���ة ه���ذه اللجنة،
ّ
مندوبي
وزيرة العدل ،أييلت ش���اكيد ،ومن خالل التأثير على
«نقابة المحامين» العضوين في اللجنة ذاتها ،خالفًا للقانون
ولألعراف المعمول بها.
وتدور الش���بهات حول تعيين قاضية ف���ي إحدى محاكم
الصلح في وس���ط الب�ل�اد ومحاولة ترقية ق���اض من محكمة
الصلح إلى المحكمة المركزية ،مقابل عالقات جنسية أقامها
مع القاضية (قب���ل تعيينها) في الحال���ة األولى ،ومع زوجة
القاضي (في الحالة الثانية) ،والتي هي عضو بارز ومس���ؤول
في مؤسسات نقابة المحامين ،إضافة إلى كونها ناشطة في
ح���زب الليكود وكانت تنوي التنافس على مكان ضمن قائمة
مرش���حي هذا الحزب النتخاب���ات الكنيس���ت القريبة ،التي

ستجري في التاسع من نيسان القادم.
وبع���د أيام عديدة من حظر نش���ر أي���ة تفاصيل عن هذه
الفضيحة ،عادت المحكمة وس���محت بنش���ر اس���م المشتبه
ب���ه الرئيس���ي ،نافيه ،بينما أبقت الحظر على نش���ر أس���ماء
المتورطين اآلخرين ،حس���ب الش���بهات ،وخاص���ة القاضية
وزوجة القاضي المذكورتين.
وفي أعقاب التحقيقات والنش���ر ،اضطر نافيه إلى تقديم
استقالته من منصبه كرئيس لنقابة المحامين ،بينما قررت
القاضية المش���تبه بها «الخروج إلى إج���ازة» ريثما تنتهي
التحقيقات واإلجراءات في هذه القضية.
في األثناء ،تحقق الش���رطة في ش���بهات إضافية أخرى مع
نافيه ،في مركزها أيضًا اس���تغالل منصبه واالبتزاز الجنسي
في محاولته «تقديم مساعدة» لشابة يهودية أنهت دراسة
الحقوق لكنها فش���لت في اجتياز امتح���ان نقابة المحامين
(امتح���ان التأهي���ل للحص���ول عل���ى رخصة مزاول���ة مهنة
ُ
المحاماة) .ويس���تدل مما نشر عن اإلفادة التي قدمتها هذه
الشابة في وحدة التحقيق الخاصة أن نافيه وعدها بـ»ضمان
نجاحها» في هذا االمتحان ،بواس���طة تسريب أسئلته إليها
ّ
بـضمها إلى مكت���ب كبير للمحاماة الجتياز
قب���ل موعده ،ثم
فت���رة التدريب العملي (الس���تاج) ،مقابل ممارس���ة الجنس
يف بأي شيء مما وعدها به.
معها ،لكنه لم ِ

هاتف قديم ومراسالت مشبوهة!
هات���ف نق���ال قديم محفوظ ف���ي خزنة خاص���ة في منزل
إيفي نافي���ه القديم ،حيث كان يقيم مع زوجته الس���ابقة،
ه���و مصدر المعلومات عن هذه الفضيحة وهو الذي كش���ف
خيوطه���ا .فقد حصلت مراس���لة إذاعة الجيش اإلس���رائيلي
(«غالي تس���اهل») للش���ؤون الجنائية ،هداس شتايف ،على
ُ
هذا الهاتف «من أحد مصادر معلوماتها» ،كما نش���ر .وحال
الحصول عليه ،استعانت المراسلة بخبير خاص استطاع فتح

الهاتف ،فعثرت على المراس�ل�ات العدي���دة التي جرت بين
نافيه ،من جه���ة ،وبين القاضية وزوجة القاضي المش���تبه
بهما من جهة أخرى.
وبعد مداوالت مطولة في اإلذاعة المذكورة ،بالتش���اور مع
«النيابة العس���كرية» المسؤولة المباش���رة عن هذه اإلذاعة،
ثم مع النيابة العامة للدولة ،تقرر تحويل جميع المراس�ل�ات
المثيرة للش���بهات بارتكاب مخالفات جنائي���ة خطيرة إلى
الشرطة للتحقيق فيها.
اس���تنادا إلى تلك الرس���ائل المتبادلة ،شرعت الشرطة في
إجراء «تحقيقات س���رية» في الموضوع ،س���رعان ما علمت بها
بعض وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية ،ناهيك عن أوساط واسعة
من العاملين والمسؤولين في الجهاز القضائي .وحين توجهت
بعض وس���ائل اإلعالم إلى المحكمة بطلب السماح بالنشر عن
القضية ،ق���ررت المحكمة االس���تجابة لطل���ب رئيس «وحدة
اله���ف  »433الذي مثل أمام المحكمة ش���خصيا (وهي خطوة
غير مس���بوقة) لمنع النشر «نظرا للحساس���ية الفائقة» لهذه
القضية! وأصدرت المحكمة أمرًا يحظر نش���ر أية تفاصيل عن
القضية أو عن األش���خاص المتورطين فيها ،حسب الشبهات،
لكنها عادت وسمحت الحقا بنشر اسم «المشتبه به المركزي»،
رئيس نقابة المحامين إيفي نافيه ،فقط.
على هذه الخلفية ،تقدم نافيه ،وبواس���طة محاميه ،األحد
الماضي ،بش���كوى رس���مية إلى الش���رطة ضد إذاعة الجيش
ومراس���لتها ،هداس شتايف ،بدعوى «وضع اليد على هاتفه
الشخصي بصورة غير قانونية» وبادعاء أن جميع المعلومات
المس���تقاة من ه���ذا الهاتف «هي أدلة غي���ر قانونية وغير
مش���روعة» ،نظرا لطريقة استخراجها ونظرا لما ينطوي عليه
ذلك من مس بخصوصيته.

الئحة اتهام سابقة ودوافع شخصية
يأتي الكشف عن هذه الفضيحة الجديدة ،التي لم يسبق

له���ا مثيل ف���ي تاريخ الجه���از القضائي اإلس���رائيلي ،بعد
أس���ابيع قليلة من قرار النيابة العام���ة للدولة تقديم الئحة
اتهام ضد إيفي نافيه ،على خلفية ضبطه وهو يحاول إدخال
صديقة له إلى البالد ،في «مطار بن غوريون الدولي» ،من دون
خضوعها إلجراءات المراقبة وختم جواز السفر المعمول بها
في المطار ،وهو ما يش���كل مخالفة لقانون الدخول إلى البالد
والخروج منها.
وقد حاول نافيه ف���ي البداية إنكار هذه التهمة والتنصل
منها ،لكن شريط التصوير الذي عرضه أمامه موظفو «مراقبة
الحدود» في المطار اضطره إلى االعتراف ،ليس فقط بمحاولة
إدخال صديقته به���ذه الطريقة ،وإنما بنجاحه في إخراجها
من البالد ،في المطار نفسه ،بالطريقة نفسها.
واعترف نافيه بالمخالفة ،لكنه حاول التقليل من أهميتها
وخطورته���ا بادعاء أنه «ارتكب حماقة فق���ط» وأن ما قام به
اس���تهدف التس���تر على عالقته بالش���ابة المرافقة له ،في
محاول���ة من���ه لتجنب إعطاء ذريع���ة لزوجت���ه الحالية التي
يخوض معها إجراءات طالق في المحكمة.
وبرغ���م اعترافه الصري���ح بهذه المخالف���ة الخطيرة ،إال أن
نافيه واصل التمتع بتأييد ودعم (وصمت) أوس���اط قضائية
واسعة في إسرائيل ،سواء في المحاكم أو في نقابة المحامين
أو في وزارة القضاء ،وعلى رأسها حليفته وصديقته المقربة،
الوزيرة أييلت شاكيد.
لكن النائب العام للدولة ،ش���اي نيتس���ان ،قرر في نهاية
المطاف تقدي���م الئحة اتهام ضد نافي���ه على خلفية هذه
المخالف���ة ،وهو ما اعتب���ره نافيه «قرارا بدوافع ش���خصية»،
مدعي���ًا بأن نيتس���ان اتخذ ق���راره هذا ألنه أيق���ن أن نافيه
(ونقاب���ة المحامين) ال يدعم ترش���يحه لمنص���ب قاض في
المحكمة العليا ،مما س���يحول دون فوزه بهذا المنصب الذي
يطمح إلى إش���غاله فور إنهائه مهام منصب���ه الحالي ،نائبا
عاما للدولة ،خالل األشهر القادمة!

الرجل القوي «يفعل ما يحلو له»!
في إح���دى الرس���ائل التي تبادله���ا نافيه م���ع القاضية
المش���تبه به���ا ،قبل تعيينها في كرس���ي القضاء ،تس���أله
َ
المرشحة« :هل سمعت األخبار (عن المرشحين لسلك القضاء
وفرص فوزهم)»؟ فيجيبها« :أنا الذي أصنع هذه األخبار»! في
إشارة واضحة جدا إلى مدى سلطته وتأثيره.
هذه الس���لطة ،الواس���عة والتي تكاد تكون مطلقة وغير
مس���بوقة في إس���رائيل ،كانت قد أثارت ،خالل الس���نتين
األخيرتي���ن بش���كل خ���اص ،لغطا وهمس���ا واس���عين في
الحلبتين القضائية والسياس���ية في إس���رائيل ،لكنها لم
تثر أي���ة اعتراضات أو معارضة تذكر ،كم���ا لم تثر اهتماما
حقيقيا لدى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي فضلت التزام
الصمت غالبًا ،س���وى في حاالت ن���ادرة .وإحدى هذه الحاالت
هو تحقيق تلفزيون���ي بثته القناة التلفزيونية الثانية في
الب�ل�اد قبل نحو س���نة ،ضمن برنامج التحقيق���ات «عوفداه»
(حقيقة) وتطرق إلى تأثير نافيه القوي والواس���ع جدا على
عمل «لجن���ة تعيين القضاة» وقراراتها ،وما يس���تتبع ذلك
من مس���اع كبيرة يبذله���ا قضاة ومحام���ون لعقد صداقات
م���ع نافيه ومحاوالت للتقرب منه ،س���عيا إلى الفوز بتأييده
ودعمه لهم في تعيينهم قضاة ،أو ترقيتهم ،في المحاكم
اإلس���رائيلية .كما نش���رت صحيفتا «هآرتس» و»ذي ماركر»
بعض التحقيقات الصحافية ح���ول نافيه ونقابة المحامين
تحت قيادته.
ُ
إال أن أبرز التحقيقات الصحافية التي نش���رت في إسرائيل
عن نافيه وس���لطته وعالقاته وممارس���اته كانت تلك التي
نشرتها الصحافية ش���ارون شفورر في موقع «المكان األكثر
حرارة في جهنم» ،والتي قام نافيه ونقابة المحامين على أثر
أحدها بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد الصحافية والموقع
طالبهما ،من خاللها ،بدفع تعويضات بمبلغ مليون شيكل! وال
تزال هذه الدعوى قيد النظر والمداوالت القضائية.
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تقاريــر خــاصـــــــة
تقرير الفقر الرسمي الصادر عن العام 2017

انخفاض طفيف بنسبة الفقر في إسرائيل وزيادة عمقه لدى العرب!
*الفقر يتراجع إلى 2ر %21على مستوى األفراد مقابل 9ر %21في العام * 2016التراجع حاصل لدى كل الشرائح ،لكن الفقر بين العرب ما زال األعلى ،وهو أعلى بـ  6أضعاف مما هو
عليه بين اليهود من دون الحريديم *ألول ّ
مرة يعترف تقرير رسمي إسرائيلي ضمنًا بأن نسبة الحريديم تفوق  %15من إجمالي اليهود *التقرير يقسم الجمهور على مستوى
ُ
الشرائح ،لتظهر أكثر الفجوات بين اليهود والعرب :فقط نسبة  1باأللف من العرب تعتبر ثرية ،مقابل  24باأللف بين اليهود!*
قراءة وتحليل ب .جرايسي

6ر ،%8وهذه نس���ب تقارب نسب الفقر في دول أوروبية متطورة.
وه���ذا يعني أن التقري���ر يعترف ضمنا أن نس���بة الحريديم من
إجمال���ي اليهود تف���وق  ،%15وهذا ما ال تقر به تقارير رس���مية
أخ���رى ،تدعي أن نس���بة الحريديم هي  %11من الس���كان ،و%13
من اليهود اإلس���رائيليين .ويقول التقري���ر إن الفقر بين عائالت
الحريديم وحدها بلغ في  2017نس���بة 7ر %48مقابل 6ر %52في
العام .2016
وبالعودة إلى العرب ،فإن نسبة الفقر بين أبنائهم ما تزال هي
األعل���ى 7ر ،%60مقاب���ل 7ر %61في الع���ام  .2016بينما بين أوالد
الحريديم ،الذين يتميزون بالعائالت األكبر من حيث كثرة األوالد،
فإن الفقر بي���ن أبنائهم 4ر %55مقابل نس���بة 7ر %58في العام
.2016
ّ
كم���ا يبين أحد الجداول في تقرير الفقر الرس���مي أن النس���اء
على مر الس���نين أكثر فقرا من الرج���ال ،وهذا يظهر من األوضاع
االقتصادية االجتماعية التي لعائلة تقف على رأس���ها امرأة من
دون زوج ،أو نس���اء تعش���ن بمفردهن .وهذا انع���كاس لما تثبته
التقارير الدورية ،بأن الحرمان من فرص العمل لدى النساء أعلى.
كما أن الفجوة في معدالت الرواتب بين النساء والرجال مستمرة،
برغم تقلصها على مر الس���نين ،ويجري الحديث عن فجوة تصل
إل���ى  .%30ولهذا نرى في الجدول المذكور أن الفقر بين النس���اء
أعلى مما هو لدى الرجال بنسبة تتراوح ما بين  %10إلى .%12

أظه���ر تقرير الفقر الرس���مي الص���ادر عن مؤسس���ة الضمان
االجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني) هذا الشهر ،عن
الع���ام قبل الماضي  ،2017أن الفقر في إس���رائيل س���جل تراجعا
طفيف���ا على مس���توى األفراد ،بالنس���بة المئوي���ة والعدد أيضا،
مقارنة مع نسبته في العام الذي سبقه .2016 ،وهذا يدل على أن
الفق���ر بات أكثر في العائالت كثيرة األوالد .إال أن الفقر بقي أكثر
عمقا بي���ن العرب مقارنة مع اليهود ،عل���ى الرغم من أن معدالت
ال���والدة لدى الع���رب تراجعت بقدر كبير جدا ،ف���ي حين أن عدد
الوالدات لدى الشرائح المتدينة اليهودية ما زالت مرتفعة جدا.
وحس���ب تقرير الفقر ذاته ،فإن نس���بة الذين تحت خطر الفقر
على مس���توى األفراد ،كانت 2ر ،%21مقابل 9ر %21في العام .2016
ونس���بة الفقر بين األطفال والقاصرين دون س���ن  18عاما ،كانت
6ر ،%29مقابل  %31في العام  .2016وبلغ عدد الفقراء إجماال 78ر1
مليون نس���مة ،وهذا أقل بحوالي  23ألفا ع���ن عددهم في العام
 .2016وبلغ ع���دد األطفال والقاصرين وحدهم ،م���ن بين إجمالي
الفقراء ،حوالي  815ألفا ،مقابل قرابة  839ألفا في العام .2016
وكل هذه النسب واالحصائيات تضم في داخلها الفلسطينيين
ف���ي القدس المحتل���ة ،بموجب قانون الضم االحتاللي .وللس���نة
الثانية على التوالي تنش���ر مؤسس���ة الضمان جدوال يبين الفقر
في إس���رائيل من دون القدس الشرقية المحتلة منذ العام .1967
وبموج���ب هذا ،فإن نس���بة الفقر بين األف���راد ،تهبط من 2ر،%21
إل���ى 6ر .%19وبين األوالد م���ن 4ر ،%29إلى 1ر .%27وعلى أس���اس
هذه النس���ب ،وبعد أن قمنا لغرض هذا التقرير باحتس���اب عدد
المقدس���يين في العام  2017وفق إحصائيات االحتالل في حدود
 340ألفا ،فإن نس���بة الفقر في القدس ،وفق هذا التقرير ،تتجاوز
بقليل  ،%46بمعنى أنها نسبة متقاربة من أوضاع فلسطينيي 48
من دون منطقة النقب.

عمق الفقر
كل النس���ب النهائية التي يرتكز عليها تقرير الفقر هي بعد
دفع المخصصات االجتماعية ،على كافة أشكالها ،من مخصصات
أوالد وبطالة وضمان دخل ،ومخصصات ش���يخوخة وذوي اإلعاقات
الجس���دية ،وهي عادة تكون بمس���توى واحد ل���كل المواطنين،
والفارق في مخصصات الش���يخوخة يعود إلى عدد سنوات العمل
المنظ���م ،وهذا مقياس ال يخدم المس���نين الع���رب ،الذين كانت
نسبة عالية منهم محرومة من العمل المنظم في سنوات مضت.
وتأثي���ر المخصصات ينعك���س على العائالت ،ألن قس���ما من
المخصص���ات مرتبط أيضا بعدد أفراد العائلة .ويقول التقرير إن
نس���بة الفقر العامة على مس���توى العائالت بلغت 4ر ،%28مقابل
نسبة 8ر %28في العام  ،2016وبعد دفع المخصصات هبطت إلى
4ر ،%18بفارق هامش���ي عن العام  ،2016إذ كانت النسبة 5ر.%18
أي أن المخصصات رفعت 4ر %35من العائالت الفقيرة إلى ما فوق
خط الفقر ،لكنها على أرض الواقع ما تزال في دائرة الفقر.
والفقر على مس���توى العائالت كان في العام  2017بنسبة عامة
4ر ،%18وبين اليهود وحدهم ،بما يش���مل كل الش���رائح لديهم،
4ر ،%13وبين المتدينين المتزمتين ،الحريديم1 ،ر.%43
لكن هناك تفاوت كبيرة في نس���ب من ساعدتهم المخصصات
للقفز إلى أعلى من خط الفقر ،وهذا مؤش���ر على عمق الفقر ،ففي
حين رفعت المخصص���ات ما يالمس  %45من العائالت اليهودية
الفقي���رة إلى ما فوق خط الفقر ،فإن هذه النس���بة لدى العائالت
العربية كانت 7ر ،%9والنسبة بين العرب أفضل نسبيا مما كانت
عليه في العام  ،2016إذ خالله س���اعدت المخصصات 1ر %6فقط
من العائ�ل�ات الفقيرة .لكن التحس���ن الحاصل ف���ي العام 2017
يبق���ى أقل مما كان عليه األمر قبل أكثر من  4أعوام ،حينما كانت
المخصصات ترف���ع حوالي  %11من العائالت الفقيرة العربية إلى
ما فوق خط الفقر.
وكما ذكر ،فإن في هذا دالل���ة على عمق الفقر بين العرب .لكن
اإلثبات على السياس���ات العنصرية ضد العرب تثبت أكثر حينما
نق���ارن الفقر بين الع���رب والمتدينين المتش���ددين الحريديم،
الذي���ن حوالي نصف رجاله���م يمتنعون إراديا ع���ن التوجه إلى
سوق العمل .فعادة التقارير تقول إنه كلما ازداد عدد األوالد في
العائلة انخفض المس���توى المعيش���ي ،وكان السقوط في دائرة
الفقر أعلى .وم���ا نراه منذ عقدين هو أن هن���اك هبوطا حادا في
مع���دالت الوالدة بين العرب ،من قرابة 8ر 4والدة لألم الواحدة في

خط الفقر
ورفعت مؤسس���ة الضمان االجتماعي خط الفقر للعام  2017عن
العام  ،2016بنس���بة  ،%5في حين أن الزي���ادة في  2016كانت ما
يزيد عن نسبة 8ر ،%3مقارنة مع العام  ،2015بعد األخذ بالحسبان
سلسلة من ارتفاع األسعار وكلفة الحياة ،رغم أن التضخم المالي
س���جل في العام الماضي  2017ارتفاعا طفيفا بنسبة 4ر .%0وفي
عرضنا لخط الفقر أجرينا حس���اب الدوالر هنا على أس���اس صرف
7ر 3ش���يكل للدوالر بموجب سعر الصرف في النصف الثاني من
العام الماضي .2018
وقال تقرير الفقر إن خط الفقر بالنس���بة للف���رد الواحد 3423
ش���يكال ( 925دوالرا) ،أما بالنس���بة لعائلة من ش���خصين فإن خط
الفق���ر بات  5477ش���يكال ( 1480دوالرا) ،وثالثة أش���خاص 7257
شيكال ( 1961دوالرا) ،وأربعة أشخاص  8764شيكال ( 2368دوالرا)،
وخمس���ة أشخاص  10270ش���يكال ( 2775دوالرا) ،وستة أشخاص
 11639ش���يكال ( 3145دوالرا) ،وس���بعة أش���خاص  13008شيكال
( 3516دوالرا) ،وثماني���ة أش���خاص  14241ش���يكال ( 3849دوالرا)،
وتسعة أشخاص  15336شيكال ( 4145دوالرا).

الفقر العام وبين العرب
وقال التقرير إن الفقر بين الجمهور العام 2ر ،%21مقابل 9ر%21
في العام  .2016وبين األطفال والقاصرين 6ر %29مقابل  %31في
العام  .2016وبين اليهود وحدهم بلغت نس���بة من هم تحت خط
الفقر 9ر %13مقابل نس���بة 3ر %14على التوالي .وألول ّ
مرة ينشر
تقرير الفقر الرسمي نسب الفقر بين اليهود من دون الحريديم،
وهو ما كان يتطلب منا في «المشهد اإلسرائيلي» إجراء حسابات
تقديرية ،أثبتت صحتها في التقرير الرسمي الجديد.
ويقول التقرير إن نس���بة الفقر بين اليهود من دون الحريديم

الفقر في إسرائيل :نسبة مرتفعة بين العائالت كثيرة األوالد.

الع���ام  ،1990إلى تقريبا 4ر 3والدة اليوم .أم���ا بين الحريديم فإن
المعدل باق تقريبا عند مستواه8 ،ر 6والدة لألم الواحدة.
وعلى الرغم م���ن هذا نجد أن الفقر بين عائ�ل�ات الحريديم هو
1ر ،%43بينما بين العرب 1ر ،%47كما أن المخصصات ترفع 5ر%24
من عائالت الحريديم ،بينما ترفع 7ر %9من عائالت العرب فقط.

الفجوة الكبيرة في المستويات المعيشية
وللدالل���ة على عمق فقر العرب نس���تفيد من ج���دول آخر حول
التوزيعة الس���كانية بحس���ب مستوى المعيش���ة .ففي حين أن
2ر %21من الس���كان هم دون خط الفقر ،فإن 45ر %16من الس���كان
هم في تعداد الشرائح الوسطى الدنيا ،بمعنى األقرب إلى دائرة
الفقر ،وقد تس���قط في دائرة الفقر ،ف���ي كل لحظة ،و4ر %53هم
ضمن الش���رائح الوسطى ،و1ر %7ضمن الشرائح الميسورة ،و9ر%1
ضمن ش���ريحة األثرياء .لك���ن نرى تبدل هذه النس���بة وبفجوات
كبيرة بين العرب واليهود .ففي حين أن نسبة الفقر بين اليهود
بضمنهم الحريدي���م 9ر %13فإنها بين العرب 3ر .%50ونس���بة
اليهود في الش���رائح الوس���طى الدنيا 9ر ،%14مقابل 4ر %22لدى
العرب .وفي الش���رائح الوس���طى 2ر %60من اليهود ،و5ر %26بين
العرب .أمام الش���رائح الميسورة فبين اليهود 7ر ،%8وبين العرب
7ر( %0س���بعة باأللف) .ونجد أن 4ر %2م���ن اليهود هم في عداد
األثرياء ( 24باأللف) ،بينما لدى العرب 1ر ،%0أي  1باأللف.

تغيير تعريف الفقر
وكان قس���م الخبير االقتصادي في وزارة المالية اإلس���رائيلية
قد أصدر في النصف الثاني من الع���ام الماضي  ،2018تقديرات
بديلة لتلك التي تتبعها مؤسسة الضمان االجتماعي الحكومية،
بشكل أدى إلى خفض أعداد الفقراء بنسبة  .%20وكان التخفيض

األكبر في نس���بة الفقر لدى العائالت العربية ،من قرابة  %50إلى
حوالي  %25من العائالت .ورغم ش���كل االحتس���اب الجديد ،الذي
يرتك���ز على صرف العائلة بدل اعتم���اد المداخيل وحدها ،تبقى
إس���رائيل األكثر فقرا بين الدول األعضاء في منظمة التعاون بين
الدول المتطورة .OECD
ويقول قس���م الخبير االقتصادي في الوزارة إن شكل احتساب
مؤسس���ة الضمان االجتماع���ي للفقر ليس كافي���ا ،كونه يعتمد
بش���كل مجرد على مع���دالت مداخي���ل العائلة ،ويقس���مها على
ع���دد األفراد ،دون التطرق إلى مصروف���ات العائلة ،ونمط الصرف
وقدرتها على ش���راء االحتياجات .فعلى س���بيل المثال ،وحس���ب
الوزارة ،فإن مؤسسة الضمان ال تقارن بين عائلتين لديهما نفس
عدد األفراد ،وذات المداخيل ،ولكن لواحدة منهما قرض إسكاني.
إال أن مؤسس���ة الضمان تعتمد على ش���كل االحتس���اب العالمي
للفق���ر ،بمعن���ى المدخول للفرد للعائلة ،ومس���تويات األس���عار
ومجمل كلفة الحياة.
ف���ي احتس���ابها الجديد ،اعتم���دت الوزارة عل���ى فحص حجم
اس���تهالك العائلة الواحدة ،من خالل عدة مقاييس ،منها عامة،
ومنه���ا كما يب���دو في اس���تطالع مباش���ر .وترى ال���وزارة أن هذا
االحتس���اب يأخذ بعين االعتبار المداخيل «السوداء» ،التي ال يتم
اإلبالغ عنها .وتوجه األصابع هنا بالذات للجمهورين األكثر فقرا،
العرب ،ولكن من هم أكث���ر منهم جمهور المتدينين المتزمتين
الحريديم ،الذين تؤك���د الكثير من التقارير التي تصدر تباعا أن
حجم «االقتصاد األسود» بينهم يقدر بمليارات الدوالرات سنويا.
ومصدر هذه األم���وال قطاع اقتصادي مغل���ق على العديد من
طوائف الحريديم ،ودفق أموال من الخارج عليهم ،عبر سلسلة من
القنوات ،إما بالنقل المباشر ،أو عبر مكاتب صرافة وغيرها .وتقول
التقارير إن معاهد دينية ،ومدارس تابعة لهذه الطوائف ،تدفع

رواتب نقدية ،ال يتم إخضاعها لس���لطة الضرائب ،وهذا يس���ري
على عاملين كثر في مؤسسات الحريديم.
ومن أجل الوصول إلى نمط االستهالك والصرف لدى العائالت،
فحصت الوزارة توجهات العائلة ،ونظرتها وتوقعاتها للمستقبل.
فعلى س���بيل المثال ،إذا كان ف���ي العائلة طالب جامعي ال يعمل،
فإنه بعد فترة قصيرة سينهي تعليمه ،ويخرج إلى سوق العمل.
وعلى أس���اس هذا االحتس���اب ،اس���تنتجت الوزارة أن الفقر بين
العرب على مستوى األفراد هبط من 7ر ،%49وفق التقرير الرسمي
( ،)2016إلى 3ر %25وفق التقرير الجديد .إال أن تخفيض النس���بة
لدى جمهور الحريديم كان أقل ،من 8ر %49في التقرير الرس���مي،
إلى 4ر %35حسب الوزارة.
وتعتمد المراكز البحثية االجتماعية النس���بة األعلى للفقر في
إس���رائيل ،كما هو الحال لدى جمعية «لتيت» ،التي تصدر سنويا
«تقري���ر الفقر البديل» ،وأيضا مركز األبح���اث أدفا ،الذي قال في
تقري���ر أخي���ر له إن عائالت كثي���رة في دائرة الفق���ر تأكل وجبة
واح���دة في اليوم ،فيما يختار كثيرون التنازل عن أدوية ضرورية
لهم ،بسبب قلة المدخول ،ومن أجل ضمان وجبة غذائية .وجاء أن
قرابة  %39من الفقراء م���ن أبناء  20عاما وأكثر تنازلوا عن وجبات
غذائية بسبب صعوبات مالية ،وهذه النسبة بقيت شبه ثابتة في
السنوات التالية.
وعلى الرغم من احتساب وزارة المالية يبقى الفقر في إسرائيل
األعلى من بين الدول األعضاء في منظمة  .OECDفهذه المنظمة
تعتم���د طريق���ة االحتس���اب العالمية التي تعتمدها مؤسس���ة
الضمان اإلس���رائيلية ،لكن بش���كل مغاير ف���ي جوانب معينة ،ما
جعل الفقر بين الجمهور اإلسرائيلي وفق  ،OECDبنسبة 8ر،%17
بدال من 2ر %21وفق التقرير اإلسرائيلي الرسمي ،غير أن هذا أيضا
يبقي إسرائيل في أكبر نسب فقر بين دول هذه المنظمة.

وثــيــقــة

منظمة «بتسيلم» :سياسة إطالق النار اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين
استمرت في مخالفة أحكام القانون ومبادئ األخالق خالل !2018
ّ
ّ
*هذه السياسة ُت ّ
ّ
القضائي*
والعسكريين وبدعم من الجهاز
السياسيين
طبق بمصادقة من كبار المسؤولين
أصدرت منظمة بتسيلم -مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق
اإلنس���ان في األراض���ي المحتل���ة -تقريرًا جدي���دًا أوجزت فيه
حصيلة سياس���ة إطالق النار من طرف قوات األمن اإلسرائيلية
حيال الفلسطينيين في األراضي المحتلة منذ العام  1967خالل
العام المنتهي  ،2018والذي ش���هد في معظم أش���هره انطالق
مظاهرات «مس���يرات العودة» األس���بوعية ف���ي منطقة الحدود
والس���ياج األمني بين إس���رائيل وقطاع غزة ،ابتداء من يوم 30
آذار.
وقال التقرير إن سياس���ة إطالق النار اإلس���رائيلية في اتجاه
الفلس���طينيين اس���تمرت في مخالفة أح���كام القانون ومبادئ
ّ
التمس���ك بهذه
األخ�ل�اق ،وأك���د أنه طالم���ا تواصل إس���رائيل
ّ
السياس���ة  -بالرغم م���ن نتائجها المتوقعة س���لفًا  -فس���وف
يتواصل القتل وسقوط الضحايا.
وجاء في هذا التقرير /الوثيقة:
خالل الع���ام  2018المنتهي قتلت ّ
قوات األمن اإلس���رائيلية
ّ
ّ
فلس���طينيًا بينه���م  55قاص���رًا ( 254في قطاع غ���زة ،و34
290
ف���ي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الش���رقية ،واثنان في
داخل إس���رائيل) .ويأتي سقوط هؤالء الضحايا كنتيجة مباشرة

النفالت سياس���ة إطالق النار التي ّ
تطبقها إسرائيل بمصادقة
ّ
ّ
السياس���يين والعس���كريين وبدعم من
م���ن كبار المس���ؤولين
ّ
ّ
التمس���ك بهذه
القضائ���ي .وطالما تواصل إس���رائيل
الجه���از
ّ
السياسة  -بالرغم من نتائجها المتوقعة سلفًا  -سوف يتواصل
القتل وسقوط الضحايا.
ّ
غزة قتلت ّ
ّ
قوات األمن  254فلسطينيًا بينهم امرأتان
في قطاع
و 47قاص���رًا خالل عام  .2018هناك من بين هؤالء القتلى  149لم
يش���اركوا في ّ
أي أعمال قتالية و 90ش���اركوا في أعمال قتالية،
ّ
و 15ل���م تتمكن منظمة بتس���يلم من معرفة ما إذا ش���اركوا أم
لم يش���اركوا في األعمال القتالية .وهن���اك من بين القتلى غير
ّ
فلس���طينيان اجتازا الشريط
المش���اركين في األعمال القتالية
ُ
ّ
الحدودي من قطاع غزة إلى إسرائيل وقتال بالقرب من الشريط.
من���ذ نهاي���ة آذار  2018تجري بالقرب من الش���ريط الحدوديّ
مظاهرات «مسيرات العودة» .وتستخدم ّ
قوات األمن اإلسرائيلية
ّ
ّ
ّ
ض���د المتظاهرين في مخالفة
الحي على نطاق واس���ع
الرصاص
صريحة ألحكام القانون ومبادئ األخالق .ونتيجة لسياسة إطالق
ُ
ّ
الن���ار هذه قتل  190متظاهرًا  -يش���كلون  65بالمئة من القتلى
الفلس���طينيين على أيدي ّ
ّ
ق���وات األمن في هذه الس���نة  -من

بينهم ام���رأة و 34قاصرًا بضمنهم طفل ف���ي ّ
الرابعة من عمره
وثالثة أطفال في الحادية عشرة من عمرهم.
ً
ّ
فلس���طينيان آخران  -أحدهما فتى في الـ 15من عمره-
وهناك
ُ
قت�ل�ا خالل مظاه���رات جرت قب���ل انطالق مظاهرات «مس���يرة
جراء قصف ّ
العودة» .كما ُقتل أربعة فلس���طينيين ّ
جو ّي لقطاع
ّ
غزة  -امرأة في أشهر حملها المتقدمة وطفلتها (في عمر سنة
وعشرة أشهر) وفتيان في الـ 14من عمرهما.
في الضفة الغربية (تش���مل القدس الش���رقية) قتلت ّ
قوات
ّ
فلس���طينيًا بينهم  7قاصرين 13 .منهم  -وبضمنهم
األمن 34
ُ
 5قاصرين  -قتلوا خالل مظاهرات وأحداث رش���ق حجارة أو بعد
ّ
الشاب محمد حبالي
انتهائها بوقت قصير .كذلك قتل الجيش
ّ
وادعى كذبًا ّ
ّ
أن ذلك جرى خالل مواجهات تخللها رش���ق حجارة.
ّ ُ
ّ
ّ
ُيذكر أن حبالي الذي يعاني تخلفًا عقليًا قتل بنيران أصابته في
رأس���ه في حين كان يبتعد عن الجنود الذين أطلقوا النيران من
مسافة نحو  80مترًا .التحقيق الذي أجرته بتسيلم استنادًا إلى
ّ
ّ
الش���اب كانت
توثيق فيديو أيضًا أثبت أنه عند إطالق النار على
ّ
يتهدد الخطر ّ
أي شخص.
المنطقة هادئة ولم
ُ
ً
ّ
فلس���طينيًا بينه���م فتى في الـ 17م���ن عمره حين
وقت���ل 11

ّ
هموا بتنفيذ ّ
عمليات أو بزع���م محاولتهم االعتداء على عناصر
ّ
ّ
ّ
ّ
قوات األمن أو مدنيين إسرائيليين  -بواسطة الدهس أو الطعن
ّ
ّ
أو باس���تخدام ّ
الس�ل�اح األبيض أو الن ّ
اري .وقتل���ت قوات األمن
ّ
بنيرانه���ا ثالثة فلس���طينيين آخرين هم :عمر ع���واد وحمدان
ّ ّ
ّ
بحجة أنهم حاولوا
عباس���ي ( 17عامًا)
العارضة والفتى قاس���م
ّ
«عمليات دهس» لم تحدث أبدًا.
تنفيذ
ّ
إضاف���ة إل���ى ذل���ك قت���ل مس���توطنون إس���رائيليون ثالثة
ً
ّ
فلس���طينيين بينهم فتى ف���ي الـ 17من عمره حي���ن طعنوا أو
ُ
ُ
ّ
ّ
إسرائيليين آخرين .وقتلت
زعم أنهم حاولوا طعن مس���توطنين
ّ
ّ
إسرائيليين
الفلس���طينية عائش���ة رابي على يد مس���توطنين
رشقوا ّ
سيارتها بالحجارة.
ُ
ّ
وفي داخل إس���رائيل قتل فلسطيني حين مكث في منزل في
ّ
ّ
فلسطيني من قطاع غزة.
«أشكلون» أطلق عليه صاروخ
ّ
ّ
خالل عام  2018قتل فلس���طينيون  7مستوطنين إسرائيليين
ّ
الغربية من بينهم امرأة وجنين في ش���هره السابع
في الضفة
كان ف���ي بطنها ،وذلك بعد ثالثة أيام من توليده في إثر إصابة
ّ ّ
ّ
فلسطينيون .إضافة إلى ذلك
عملية نفذها
الوالدة الحامل أثناء
فلس���طينيون  7عناصر من ّ
ّ
قوات األمن خمس���ة منهم في
قتل

والسادس خالل ّ
ّ
عملية داخل قطاع غزة ّ
الغربية ّ
والسابع
الضفة
في الجانب اإلسرائيلي من الشريط الحدوديّ.
ُ
ّ
فلس���طينيون خالل
ُيظه���ر تحليل الحاالت الت���ي قتل فيها
ّ
الس���نة الماضية ّ
ّ
أن معظمها حدث نتيجة لسياسة إطالق النار
ّ
ّ
المنفلتة التي تطبقها قوات األمن .تشمل هذه السياسة فيما
ّ
تشمل إطالق النار بهدف القتل في حاالت ُوصفت بأنها «أحداث
ّ
هجومية» وإصدار أوامر مخالفة بوضوح للقانون تس���مح بإطالق
ّ
ّ
ّ
ّ
الحدودي
الحي على المتظاهرين العزل قرب الش���ريط
الرصاص
ّ
بين إس���رائيل وقطاع غزة وقصف مناطق مأهولة بكثافة داخل
ّ
ّ
القط���اع .بالرغم من النتائ���ج الفتاكة المتوقعة س���لفًا ما زالت
إسرائيل ترفض تغيير سياس���تها .إن هذا االستهتار العميق
الفلس���طينيين يحظى بدع���م ّ
ّ
تام من جانب
والمتواصل بحياة
الجه���ات ّ
ّ
س���مية العليا  -ف���ي الجيش والحكوم���ة والجهاز
الر
القضائ���ي  -التي ترس���م خطوط هذه السياس���ة .عمومًا ال ّ
ّ
تتم
محاس���بة أحد في هذه الحاالت ويعمل جه���از تطبيق القانون
العس���كري على طمس���ها .وبالنظ���ر إلى ّ
ّ
الت���ام وحيث ال
الدعم
ّ
َ
الفلس���طينيين وال يدفعون الثمن
يحاسب الضالعون في قتل
ّ
من المتوقع أن يتواصل حدوث مثل هذه الحاالت.
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ضـمـن مـقـيـاس مـجـمـوعـة دول :OECD

ُ
مستوى األسعار في اسرائيل أعلى بنحو  23بالمئة مما يفترض أن يكون ارتباطًا بمستوى الناتج للفرد!
كتب هشام نفاع:
يش���ير بحث جديد أجراه مركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست إلى ارتفاع
في غالء المعيش���ة في إس���رائيل مقارنة بالدول التي تعتب���ر متطورة في العالم.
وهذا البحث ،الذي كتبته بات حين روتنبرج وصادق عليه مدير قس���م الرقابة على
ُ
الميزانيات عامي تس���اديك ،قدم إلى لجنة االقتص���اد البرلمانية في كانون األول
 2018ضمن التحضيرات لبحث رفع أس���عار الكهرباء والغالء المتوقع المترتب على
ذلك للعديد من المنتوجات في االقتصاد.
ونوه���ت الباحثة إل���ى أن فحص غالء المعيش���ة يتطلب فحص ع���دة متغيرات
وباألس���اس مس���توى األس���عار والناتج للفرد والعالقة بينهما .وتق���ول إنه وفقا
لمعطيات رسمية اس���رائيلية ،من مكتب االحصاء المركزي خصوصًا ،كان مستوى
األس���عار عام  2007أقل من مستوى األس���عار في دول  OECDبنسبة  %12تقريبا.
لكن طرأت في العقد األخير ما وصفته بـ «ثالث قفزات» إذ ارتفع مس���توى األسعار
عام  2008بنسبة 9ر %15وعام  2013طرأ ارتفاع بنسبة 9ر %9وفي العام  2017حصل
ارتفاع جديد بنس���بة 2ر .%6وهذه ارتفاعات أدت مثال إلى جعل مؤش���ر األس���عار
الخ���اص باألثاث ول���وازم البيت عام  2014أعلى بـ %34م���ن المعدل في دول OECD
وأعلى منه بـ %26في دول االتحاد األوروبي.
كذلك فإن معدالت أس���عار الس���كن ،الكهرباء ،الماء والوقود كانت في إسرائيل
أعل���ى بـ %34من تلك الدول وبـ %23من دول االتح���اد األوروبي .وفي قطاع الفنادق
والمطاعم كانت األسعار في إسرائيل أعلى بـ %29منها في دول  OECDوأعلى بـ%21
منها في دول االتحاد األوروبي .واألمر نفس���ه بالنسبة ألسعار الغذاء والمشروبات
المختلفة إذ كانت أعلى بـ %25و %24بالترتيب.

مؤشر أسعار الكهرباء والمياه ارتفع في العقد األخير بنسبة ملحوظة
خالل عام  2018أعلنت س���لطة الكهرباء وش���ركات الغذاء الكبرى عن رفع مرتقب
لألسعار .وفي األش���هر من حزيران حتى تشرين الثاني  ،2018ارتفع مؤشر الغذاء
بنسبة 7ر %0مقابل ارتفاع بنس���بة 2ر %0في العام الذي سبقه .وهكذا فباألسعار
الفعلية ارتفع مؤش���ر أسعار الغذاء في تلك األش���هر بـ5ر %0مقابل انخفاض في
ذلك المؤش���ر في العام الذي س���بقه .وتخلص الباحثة ،بعد احتس���اب المعطيات
السالفة ومعطيات أخرى مشابهة ،إلى أن مؤشر أسعار الكهرباء في إسرائيل ارتفع
في العقد األخير بنس���بة 4ر %11ومؤشر أس���عار المياه ارتفع بنسبة 6ر .%27وفي
األعوام  2015حتى أواخر  2018ارتفع مؤش���ر سعر الغذاء بنسبة 7ر %0وذلك مقابل
ارتفاع بنس���بة 2ر %0في الفترة نفس���ها من العام الذي سبقه .وتقول الباحثة إنه
بالمعطيات الحقيقية كانت نسبة االرتفاع 5ر.%0
تدرج الكاتبة مستوى األس���عار في إسرائيل قياسا بمعدل دول  OECDحيث أن
هذا المعدل يش���ار إليه بالرقم  ،100بين األعوام  2007حتى  .2017فكانت نس���بة
األس���عار في إس���رائيل عام  2007تس���اوي  ،88وعام  2008ارتفعت إلى  ،102عام
 2009كانت  ،100عام  ،104 -2010عام  ،105 -2011عام  ،101 -2012عام  ،111 -2013عام
 ،113 -2014ع���ام  ،112 -2015عام  113 -2016وارتفعت في العام  2017إلى  .120أي أن
التغيير المتراكم في مستوى األسعار في إسرائيل بلغت نسبته 4ر.%36
وتقول في تلخيصها :يتضح من المعطيات أن هناك عالقة طردية بين مس���توى
األس���عار وبين الناتج للفرد في الدول المختلفة .وهكذا فإن نس���بة األس���عار في
إسرائيل بالنس���بة للناتج للفرد عالية ،ويجب أن تكون باألرقام المشار اليها أعاله
 98لكنه���ا في الحقيقة تصل  ،120أي أن مس���توى األس���عار في إس���رائيل أعلى
بـ8ر %22مما يفترض أن يكون أخذًا باالعتبار مستوى األسعار ارتباطًا بالناتج للفرد.

ارتفاع بنسبة  %30في عدد البالغين الذين يستعينون بأهاليهم في شراء الغذاء

ّ
اإلس���رائيلي لالس���تهالك يش���ير الى
تجس���يدًا لما س���لف فإن تقرير المجلس
ّ
ارتفاع بنسبة  %30في عدد األش���خاص البالغين (فوق سن  )21الذين يستعينون
بأهاليهم في ش���راء الغذاء .فقد ش���هد س���وق الغذاء زعزعة في األعوام األخيرة،
االجتماعي التي حدثت في صيف ّ .2011
ّ
وإن
وخصوص���ًا في أعقاب موجة االحتجاج

أنماط الس���لوك التي «اعتدنا» عليها (وخصوصًا في األعش���ار العليا والسفلى)  -قد
ّ
تغيرت ،يقول «المجلس» الذي بادر إلى بحث أجراه د .عوفر تس���لرمئير ،الحائز على
ّ
لقب الدكتوراه في التس���ويق واتخاذ القرارات .والبحث مبني على أس���اس سلسلة
نوعية ّ
فحوص���اتّ ،
ّ
النوع���ي الحصول على مفاهيم
وكم ّي���ة :كان الهدف من البحث
عميقة بالنسبة لقرارات الشراء االستهالكية .ومن أبرز نتائجه:
*  %25من األهالي يس���اعدون أوالدهم البالغين  -في أحيان متقاربة  -في ش���راء
منتجات غذائية.
ّ
*  %75من المس���تهلكين يقومون بعمليات ش���راء مرة واحدة في األسبوع ،على
ّ
األقلّ .
معدل مبلغ الشراء هو نحو  650ش .ج.
* نحو  %65من المستهلكين معتادون على توزيع المشتريات التي يقومون بها.
َ
ّ
ّ
وادعى المستطلعون أنهم يفعلون ذلك بسبب فروقات األسعار والحمالت.
ّ
ّ
* نحو  %45من المس���تهلكين يدعون أنهم ألقوا غذاء في س���لة المهمالت خالل
األسبوع األخير.
ّ
وفيما يتعلق بالس���ؤال حول ما إذا كان من عادتك االس���تعانة بوالديك في شراء
ّ
المنزلي؟ تش���ير النتيجة المثيرة الت���ي وردت في التقرير إلى ّأن
الغذاء لمرفقك
ّ
األبن���اء البالغين الذين يدي���رون مرفقًا منزليًا خاصًا بهم معت���ادون على االعتماد
ّ
على أهاليهم ،برغم أنه يمكننا رؤية فرق بين الطريقة التي يس���توعب بها األبناء
مس���اعدة األهل وبين طريقة اس���تيعاب األهل لها .نحو  %10من األبناء يعترفون
ّ
بأنهم يس���تعينون بأهاليهم بصورة ثابتة ،أو في أحيان متقاربة ،لكن  -من جهة
ّ
أخ���رى  -أكثر م���ن  %30من األهالي ّ
يدع���ون أنهم يس���اعدون أبناءهم في أحيان
ّ ّ
متقاربة ،ونسبة شبيهة ّ
تدعي حتى أنها تساعد األبناء أكثر من السابق.
وم���ن المعطيات الملفتة أن نحو  %65من المس���تهلكين معت���ادون على توزيع
المش���تريات التي يقومون بها ،واألس���باب الرئيس���ية من وراء ه���ذا التوزيع هي
ّ
فروقات األس���عار والحمالت المختلفة في شبكات التس���ويق .وكلما كان عدد أفراد
أسرة أكبر تزداد وتيرة الش���راء ،وينطبق ذلك أيضًا عند وجود وقت فراغ أكثر (كما

لدى المتقاعدين) .كما أن نحو  %38من المستهلكين معتادون على مقارنة األسعار
بين الحوانيت المختلفة ،قبل خروجهم إلى المش���تريات ،ونحو  %76معتادون على
الذهاب إلى الحوانيت وهم مزودون بقائمة مشتريات.

ّ
القبائلي»!
«غالء المعيشة الذي يزيد من العبء يعيدنا إلى حال المجتمع
بالنس���بة للس���ؤال حول م���ا إذا قمت  -خالل األس���بوع األخير  -بإلق���اء طعام في
القمامة من الثالجة أو من الحقيبة؟ وإذا كان األمر كذلك ّ
فأي المنتجات ألقيت؟ في
ّ
ّ
ّ
الهاتفي  %61 -من المستهلكين ّادعوا أنهم لم ُيلقوا طعامًا ،قط ،خالل
االستطالع
األسبوع األخير ،وفي االستطالع عبر الشبكة (اإلنترنت) أجاب  %51بصورة شبيهة.
والطعام الذي ّ
تم إلقاؤه هو ،أساس���ًا :منتجات حليب ،خضار ،فواكه ،ومطبوخات.
ّ
ّ
أي أنه لو كان الناس يوزعون مش���ترياتهم ويش���ترون الفواكه ،الخضار ومنتجات
ّ
الحليب بوتيرة أعلى ّ
أقل لكان ُ
س���يرمى طع���ام بوتيرة وكمية أقل بكثير
وبكم ّيات
ّ
ً
ولوفر المستهلكون ماال.
اإلسرائيلي لالستهالك ،يقولّ :
المحامي إيهود ﭘـلـيغ ،مدير ّ
ّ
«إن غالء
عام المجلس
ّ
القبائلي .إن لم
المعيشة الذي يزيد من العبء يعيدنا إلى الوراء ،إلى حال المجتمع
ّ
ّ
س���يتوجهون بضائقتهم
يكن بمقدور الدولة االهتمام بمواطنيها الصغار فإنهم
ّ
تذكرنا ّأن هؤالء الصغار ّ
قدموا للدولة،
إلى أهاليهم للحصول على المس���اعدة .إذا
ّ
اآلن ،بعض السنوات من عمرهم ّ
فإن هذه شهادة فقر للدولة .إن هذا الوضع الخطير
ّ
ّ
األولويات
يس���تدعي على الفور طرح موضوع رفاهية المس���تهلك على رأس س���لم
االقتصادي ،واتخاذ خطوات ّ
ّ
عملية لخفض غالء المعيشة تثمر عن نتائج في المدى
القريب».

ّ
ّ
ّ
نصف المستطلعين بلغوا بأنهم توقفوا
عن شراء بعض السلع ألسباب متعلقة بالتكلفة
قام «المجلس»  -من خالل معهد االس���تطالعات والبحث «جـيوكرتوجـرافيا» -

ّ
اإلسرائيلي في ش���راء السلع الغذائية.
بفحص عادات اس���تهالك المستهلك
وأجري االستطالع بين  2000مس���تطلع ّ
تم توجيه السؤال إليهم في استطالع
ّ
ميدان���ي في  200نقطة تس���ويق قطرية االنتش���ار ،حول عادات االس���تهالك
لديهم.
ّ
ّ
ّ
ويتضح من االس���تطالع أن الس���ببين األساس���يين للقيام بعملية الشراء في فرع
ّ
معين هما األسعار في الفرع ومدى قربه من مكان السكن  /العمل ،حيث ّ
ّ
تم ذكر كل
واحد من هذين السببين من قبل أكثر من نصف المستطلعين .ومقارنة باالستطالع
السابق حول الموضوعَ ،
يالحظ ازدياد في ّ
أهمية السعر كسبب الختيار مكان القيام
َ
ّ
ّ
بالمش���تريات الغذائي���ة .في المقابل ،يالح���ظ تراجع في أهمية الع���ادة ،التنوع،
ّ
ومصف السيارات ،في اختيار الفرع للقيام بالمشتريات .كما يتضح من االستطالع
ّ
ّأن  2من كل  3مس���تهلكين معتادون على مقارنة األس���عار قب���ل القيام بعمليات
الش���راء في المتجر ،ويقوم نصفهم بالمقارنة بوتيرة عالية ونصفهم اآلخر بوتيرة
متوسطة.
هذا وقد شهدت غالبية المس���تهلكين ّ
بأن غالء سلعة ما قد يجعلهم ُيعرضون
ّ
ّ
ّ
عن ش���رائها .كما ّأن أكثر من نصف المستهلكين ش���هدوا بأنهم توقفوا ،مؤخرًا،
ّ
عن ش���راء سلع غذائية بسبب ارتفاع أس���عارها ،برغم أنهم اعتادوا على اقتنائها
في السابق ،بشكل ثابت .وفي مسألة مقارنة األسعار قبل القيام بالمشتريات في
ش���بكات الغذاءَ ،
يالحظ ّأن نحو ثلث من المس���تهلكين من عادتهم القيام بذلك
بوتيرة عالية .ومن عادتهم مقارنة األس���عار قبل عملية الش���راء والقيام بذلك من
ّ
ّ
الجسدي بين
خالل نش���رات شبكات التسويق ،توصيات أصدقاء أو أقرباء ،والتنقل
الشبكات.
وفي ّرد على الس���ؤال :ما الذي سيجعلهم يتنازلون عن شراء سلعة هم معتادون
على ش���رائها؟ َ
يالحظ ّأن الس���عر المرتفع هو الس���بب األس���اس للتنازل عن شراء
ّ
ّ
ّ
ّ
السلعة .وأكثر من نصف المستطلعين بلغوا بأنهم توقفوا ،مؤخرًا ،عن شراء سلعة
ما ألسباب متعلقة بالتكلفة!

احتجاج «السترات الصفراء» ضاع في الطرق الفرعية الضيقة على
جانبي «األوتوستراد» المؤدي إلى االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية!
ّ
ّ
يرك���ز العديد من المراقبين والمعلقين على عنصر المقارنة بين منتجات مختلفة
ُ
مثلما تباع في إس���رائيل مع مواق���ع ودول أخرى في العالم ،وذلك من باب تس���ليط
الضوء على غالء المعيش���ة والتكلفة الباهظة لشتى المواد والمنتجات والمقتنيات،
بما يشمل أكثرها أساسية وتداوال يوميًا.
قبل عدة س���نوات وصلت إس���رائيل إلى «الذروة» حين احتلت المكان األول عالميًا
في س���عر «آيفون  .»6وليست هذه من السلع األساسية طبعا ،لكن ثقافة االستهالك
والتس���ويق التي ترفع ما هو المع وما يشير إلى «شيفرة» تحيل إلى المكانة الرفيعة
المفترضة ،جعلت من هذه المس���ألة بندًا متقدمًا في النقاش حينذاك .لم يتظاهر
أح���د يومها ،لكن األمر اختلف هذه الس���نة ألن األس���عار راحت ترتفع ليش���عر بها
المواطن اإلس���رائيلي ف���ي فواتي���ر الكهرباء والم���اء والغاز والهوات���ف الخليوية،
ناهيك عن الغذاء والمش���روبات والتأمين وضرائب العقارات .كان التظاهر اقتباس���ًا
ضحال ضئيال لش���وارع العاصمة الفرنس���ية باريس ،التي مألت شوارعها وميادينها
احتجاجات «السترات الصفراء» ،فباتت عالمة فارقة للتحرك االحتجاجي الراهن على
ّ
الفجوات االقتصادية المتسعة باضطراد.
أغلق مئات المتظاهرين بعض الطرق في وس���ط تل أبيب لعدة س���اعات بعد ظهر
ّ
فس���دوا مفترق عزرائيلي وطرقًا مجاورة مرتدين السترات
يوم جمعة قبل أس���ابيع،
الصفراء ،ومتهمين الحكومة بنهب الشعب.
لكن هذا االحتجاج س���رعان ما خبا ،ش���أنه ش���أن العديد من التح���ركات المماثلة،
وضاع في الطرق الفرعية الضيقة على جانبي «األوتوستراد» المؤدي إلى االنتخابات
البرلمانية في نيسان القادم.

«عندما سمعت عن الموجة المتوقعة للغالء فهمت كيف تعمل سياسة فرق تسد»
موقع «اللس���عة» اإللكتروني حاور دافيد مزراحي ( 30عاما) ،معتبرًا أنه القائد غير
الرس���مي الحتجاج السترات الصفراء في إسرائيل .ومما قاله« :إن الحضور في الشارع
ليس كافيًا بعد لكننا لن نرفع أيدينا .س���نواصل القيام بنش���اطات عبر الشبكة وفي
الميدان الذي يش���هد غليانًا .لم نأت ألسبوع واحد وال لكي نحارب على أكياس البمبا
إنما على الحق في الحياة .أتوقع من الناس أن يستيقظوا ألن األمور سوف تنفجر».

ّ
يق���در مزراحي في س���ياق الحوار بأن «الظ���روف مهيأة والزخم آخذ بالتش���كل .لدينا
صفحة فيس���بوك فعالة تجمع المزيد والمزيد م���ن المؤيدين ،بضعة آالف قاموا بتغيير
صورتهم الش���خصية ،اتحاد الطالب م���ن ورائنا ونحن نبني المي���دان اآلن .حتى الـ500
ش���خص الذين شاركوا في المظاهرة في نهاية األسبوع الماضي يشكلون بداية موفقة.
ليس من الس���هل إخراج الناس من البيوت للمظاه���رات ،خاصة وأن غالبية الناس الذين
نمثلهم هم أناس شفافون من إسرائيل الشفافة .الناس يقولون لي بأنهم فقدوا األمل،
هم يائس���ون .عندما س���معت عن الموجة المتوقعة لغالء األس���عار ،في الكهرباء ،الماء،
منتوجات التغذية ،فهمت كيف تعمل سياس���ة فرق تس���د التي ينتهجونها هنا منذ
س���نوات والتي تس���تمر في إضعافنا .فالغالء هذا يمس بالطبقة الوس���طى ،بالمسنين،
باألمهات الوحيدات ،بذوي اإلعاقات .وحكومات إس���رائيل تعتمد على هذا بالضبط ،على
كوننا مفرقين وضعفاء .لكن ما يجمعنا عمليًا هو أكبر مما يفرقنا .لسنوات لم نفهم بأن
القصة هي مسألة سياسة وليست قصة صغيرة لهذه المجموعة أو تلك».

احتجاجات  2011قادها أصحاب امتيازات أما اليوم فالحديث عن الخبز والماء
أم����ا عن الفرق بين الح����راك الحالي وبين الحراك الذي اش����تعل في  2011فيقول
مزراح����ي« :إن من قاد االحتجاجات في  2011كانوا أناس����ًا بيضًا وأصحاب امتيازات.
واليوم الوضع يختلف .الحديث عن الخبز والماء ،عن سؤال كيف أستطيع أن أعيش
بكرامة من الح����د األدنى لألجور ،أن أدفع إيجار البيت ،الكهرباء ،الماء ،أن أش����تري
طعام����ًا .أنا أمثل الكثير من الناس الذين يس����تصعبون الوصول ألكثر حد أس����اس
من المعيش����ة الممكنة .نحن نعمل لكي يفهم الناس بأن الحديث ليس عن قضاء
وق����در وال عن كارثة طبيعية ،باإلم����كان التغيير ومن الممكن أن تكون األوضاع هنا
مختلفة».
ّ
وتس���اؤالته تلخص الوضع« :كم من الوقت يج���ب أن ننتظر الطبيب؟ لماذا يعيش
المس���نون في أروقة المستشفيات؟ لماذا تتخلف إسرائيل وراء كافة دول الـ OECD
ف���ي التربية وفي الفج���وات بين الفقراء واألغنياء؟ ...كيف يعقل بأننا نس���مح برفع
أس���عار الكهرباء بـ %8خالل الشتاء بالذات مما يمس بأضعف الطبقات التي تتخبط
إن كان عليها تدفئة البيت أم ال؟»

«يجب رفع دفعات التأمين االجتماعي وإلغاء االمتيازات الضريبية غير المبررة»
المعلق االقتصادي س���يفر بلوتسكر («يديعوت أحرونوت») كتب في هذا السياق
أن���ه كان يفترض بالحكومة أن تجري بحثا ش���امال للسياس���ة االقتصادية والمالية
للس���نتين القادمتين ،لكنها ّمرت على األمر بس���رعة من دون ّ
تمعن .وخلص إلى أن
هذا «هو دليل آخر على نهجها غير المسؤول الذي يستخف بالمخاطر التي يتعرض
لها االقتصاد اإلسرائيلي وبسببها».
وهو يش���ير إل���ى تكتيكين متوازيين ،تلج���أ إليهما الحكومة ك���ي تطفئ حرائق
صغيرة ،وتبقي على السياس���ة «الكبرى» .فيق���ول إن «حكومة نتنياهو بدأت بحملة
«اإلحس���ان للش���عب» هنا واآلن على حس���اب جاهزية االقتصاد لألزم���ة التالية .من
جهة تمت زيادة الدع���م الحكومي العلني والخفي ،رفعت مخصصات ّ
وأقرت عالوات
س���خية لجهاز األمن وألج���ر العاملين في الخدمة العامة .وم���ن جهة أخرى خفضت
مع���دالت الضرائب والدفعات اإللزامية األخرى وأعطت امتي���ازات ضريبية بمليارات
عديدة للمداخيل من المال .والنتيجة :العجز المالي الحقيقي – بعد حسم المناورات
الحسابية – اتسع كثيرًا» .وهو ينتقد هذه السياسة مؤكدا على وجوب «رفع الرسوم،
ورف���ع الدفع���ات للتأمين االجتماعي ،ورفع س���ن التقاعد وتطبي���ق إصالحات تلغي
االمتيازات الضريبية غير المبررة – اقتصاديا واجتماعيا».

«نسبة الفقر العالية سببها العرب والحريديم
وإذا ما تم إخراج هؤالء ستتحسن الصورة»!
ف���ي المقابل تداف���ع بعض األقالم في صحيفة «يس���رائيل هي���وم» ،التي تعتبر
«الملع���ب البيت���ي» لبنيامين نتنياهو ،عن سياس���ات هذا األخي���ر .وهنا يتم تبني
المقولة المخادعة والديماغوغية بأن نس���بة الفجوات والفقر العالية في إس���رائيل
س���ببها العرب واليهود الحريديم ،وإذا ما تم إخراج هؤالء من الحسابات ،ستتحسن
الصورة تمامًا .فتزعم س���مدار بت أدام أن األركان األساسية لـ «مؤشر الفقر» تتعلق
بتحقيق الرؤية التي وضعت كش���عار :من أجل الوطن يجب إنجاب عشرة أوالد .ورفع
جائزة بن غوريون بفخر .ويتبين أن حجم العائلة في إسرائيل هو عامل رئيس بسببه
أو بفضله توجد إس���رائيل في مكان بارز ف���ي معدل الفقر مقارنة مع دول الـ ،OECD

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

بشكل خاص بالنسبة لألطفال .وتتابع« :الحريديم الذين يشكلون حوالي  6في المئة
من عدد السكان ،نس���بتهم من إجمالي العائالت الفقيرة يصل إلى  15في المئة مع
س���تة أوالد في المتوسط .عدد مش���ابه وحتى أعلى منه من حيث عدد األوالد ،يمكن
أن نجده في أوس���اط ثلث العائالت العربية .فما الغريب أنه حس���ب مؤشرات الغنى
والفقر 39 ،في المئة من بين الفقراء هم من العرب ،رغم أن نسبة السكان العرب هي
فقط 6ر 14في المئة من إجمالي عدد س���كان الدولة .من هنا فان حوالي  54في المئة
من الذين يعتبرون فقراء في دولة إس���رائيل موجودون في مجموعات الفقر بس���بب
اختيار ثقافي أو اجتماعي»!

«ليس فقط كل طفل ثالث يكاد يكون فقيرا بل الفقراء أصبحوا أكثر فقرا»
أم���ا يوفال بغنو فيكتب ف���ي صحيفة «معاريف» أنه من أص���ل عموم األطفال
الفق���راء في الوس���ط اليهودي 4ر 55ف���ي المئة منهم حريدي���م .واثنان من كل
ثالثة أطفال في الوس���ط العربي يعيش���ان تحت خط الفقر (7ر 60في المئة من
األطف���ال العرب مواطني إس���رائيل) .في العام  2017نح���و  12في المئة فقط من
عموم األطفال الفقراء أنقذوا من الفقر بفضل مخصصات التأمين الوطني ،مقابل
نحو  29في المئة في العام  .2000هناك  422ألف فتى أبناء  17 – 15عامًا يعملون،
وفي الس���نوات الخمس األخيرة ارتفع عددهم م���ن  6في المئة إلى  10في المئة
من عموم أبناء الش���بيبة في هذه األعمار .ووصل  861طفال وفتى في العام 2017
إل���ى غرف الطوارئ بعد محاولة انتحار .و 38في المئة من عموم القاصرين الذين
حاولوا االنتحار كانوا تحت سن  .14وهذا معطى سجل ارتفاعا بنحو  30في المئة
في أثناء العقد األخير.
مجلس س�ل�امة الطفل يقول إن «من س���ارع إلى التصفيق لالنخفاض الطفيف في
مع���دل الفقر يجدر به أن يتذكر ليس فق���ط أنه يكاد يكون كل طفل ثالث فقيرا بل
أن الفقراء أصبحوا أكثر فقرا .وكل من فرح إلضافة بضع عش���رات الوظائف للعاملين
االجتماعيين يجدر به أن يتذكر أنه في هذه الس���نة أيضا يوجد في إس���رائيل أكثر
من  340ألف طفل يعيش���ون في خطر مباشر ،وأنه في ضوء االرتفاع في أزماتها فان
هذه الزيادة الغية وباطلة؛ إذ ال يوجد جدول أعمال اجتماعي».

هذا الملحق بدعم من
وزارة الثقافة الفلسطينية

