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»جيروزاليم  لصحيفة  السابق  التحرير  ورئيس  شاليم«،  »مركز  في  زميل  باحث    *

بوست« اإلسرائيلية.

وصلت السياسة اإلسرائيلية إلى حافة األزمة.  فهناك سياسيون 
من منتخبي اجلمهور على أعلى املستويات، ومن ضمنهم رئيس دولة 
سابق، ورئيس حكومة في احلاضر، وشخصيات عينها هذا األخير في 
مناصب مركزية كوزير املالية ووزير العدل ورئيس سلطة الضرائب، 
خضعوا للتحقيق لالشتباه بضلوعهم في ارتكاب طائفة من املخالفات 
واجلنح اخلطيرة، بدءًا باالختالس وانتهاء بأعمال مشينة.  في صفوف 
اجلمهور، وفي صفوف الكثيرين من منتخبيه أيضًا، يسود الشعور 
تعاني من لوث  السياسية  )املؤسسة(  الطبقة  متزايدة في  بأن شرائح 
أخالقي وانعدام طريق أيديولوجية.  وقد تعمق الشعور باالشمئزاز 
والقرف في أعقاب حرب لبنان الثانية ]صيف 2006[، التي أخفق 
وهي  األبسط،  األساسية  مهمتهم  في  خاللها  الدولة  وق��ادة  زعماء 

حماية السكان املدنيني من خطر أي هجوم أو اعتداء خارجي.  هذا 
الفشل أو اإلخفاق يولد شكوكًا خطرة ليس فقط فيما يتعلق بأخالقية 
ونزاهة منتخبي اجلمهور، بل وفيما يتعلق بكفاءاتهم أيضًا.  عالوة 
على ذلك، فإن ظهور زعامة مميزة في مجاالت عمل أخرى للمجتمع 
اإلسرائيلي- أعمال التجارة والتكنولوجيا والعلوم- يثير تساؤالت 
حيال غياب هذه الزعامة وبالذات في املكان الذي يحتاج إليها أكثر 

من أي مكان آخر.
ثمة من يلقي جوهر املشكلة على الظروف، أي على هوية سلطة 
معينة أو نتائج هذه احلملة االنتخابية أو تلك، في حني يربط آخرون 
الوضع في إسرائيل بأزمة زعامة عامة جتتاح العالم الغربي.  ويحذر 
وبني  البالد  في  امل��ال  رأس  طبقة  بني  احلميمي  التقارب  من  كثيرون 
السلطة،  استخدام  إس��اءة  جت��اه  التسامح  أج��واء  وم��ن  السياسيني، 
والتي تسم حسب رأيهم، الثقافة العامة في إسرائيل؛ ويعزو جزء 

أموتس عسيئيل *

طريقة االنتخابات النسبية- فشل تام
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في هذه  البنيوية  الثغرات  إلى  نبهوا  الذين  أوائــل  غوريون من  بن  دافيد  كان 
الطريقة، وعملوا من أجل استبدالها.  ففي تشرين األول 1948 بادر بن غوريون 
إلى استصدار  قرار حكومي يؤيد إتباع طريقة انتخابات حسب نظام األكثرية، 
البريطاني، فقد كان بن غوريون يتخوف من إمكانية أن ال  النموذج  مبوجب 
الكنيست ألي حزب من األحــزاب وأن تفضي  متنح هذه الطريقة أغلبية في 
بالتالي إلى  فرض نظام ائتالفي مثقل ومعقد، إلدراكه أن هذا األمر سيؤدي 
إلى تقويض االستقرار وإعطاء األحزاب الصغيرة القدرة على إسقاط احلكومات 

خدمة ملصاحلها الفئوية  الضيقة.

من املراقبني، املتكئني على أمجاد املاضي، ضعف الزعامة إلى أفول 
النموذج- املثال- اجلماعي الذي اتبعه مؤسسو الدولة.

من  أكثر  امل��رض  أع���راض  على  تركز  التشخيصات  ه��ذه  أن  غير 
تركيزها على أسبابه.  فهي ال تكفي من أجل شرح وتفسير احلجم 
القوة، بدءًا  العام وتفشيه في سائر دهاليز  القطاع  املريع للفساد في 
بشركة  وانتهاء  احمللية  بالسلطات  م���رورًا  والكنيست،  باحلكومة 

الكهرباء واحلاخامية الرئيسية. 
وفي الواقع فإن أساس األزمة التي تعتري احلياة العامة ال يكمن 
في عامل ظرفي، اجتماعي أو عقلي، وإمنا في بنية النظام ذاتها، في 

طريقة االنتخابات اخلاصة للدميقراطية اإلسرائيلية. 
فالطريقة النسبية املتبعة في إسرائيل بصيغتها األكثر تطرفًا، تقلص 
صفة  أضفت  فقد  اإلسرائيلية؛  السياسة  ق��وى  عديدة  سنوات  منذ 
تطور  وأعاقت  »املناطق«،  مبستقبل  املتعلق  النقاش  على  التطرف 
االقتصاد، وقلصت األحزاب املركزية وشوشت خططًا بعيدة املدى 
ميزانيات وطنية عن مسارها، وأضعفت رؤساء احلكومة  وحرفت 
وقوضت ائتالفات وأدت إلى تسلل أشخاص مجهولني وغير مالئمني 
إلى مواقع نفوذ ومسؤولية، كما قوضت مكانة السلطة التشريعية.  
األكثر  أبعاد  إل��ى  النسبية  االنتخابات  طريقة  أدت  ذل��ك  عن  فضاًل 
كفاءة وأخالقية بني أبناء املجتمع اإلسرائيلي عن الساحة العامة.  إن 
الدالئل املتراكمة تدين هذه الطريقة باملسؤولية املباشرة والشاملة عن 
إفساد احلياة العامة في إسرائيل، ومن هنا احلاجة إلى تقدير أضرارها 

ودراسة استبدالها قبل فوات األوان .

* *  *
من ناحية نظرية وتاريخية، من املألوف التمييز بني طريقتني إلجراء 
انتخابات دميقراطية: الطريقة النسبية وطريقة االنتخاب حسب نظام 

األكثرية.
وفقًا لصيغتها الصرفة فإن طريقة )االنتخاب( النسبية توزع القوة 
السياسية بني األحزاب بحسب مجموع األصوات التي حتصل عليها 
باألكثرية  االنتخاب  طريقة  في  املقابل،  في  قطرية.   انتخابات  في 
وفي  سكنهم.   منطقة  من  واح��د  مرشح  لصالح  الناخبون  يصوت 
ميثل  ال��ذي  هو  املناطقية  االنتخابات  تلك  في  الفائز  ف��إن  احملصلة 
الناخبني حتى وإن لم يصوتوا لصاحله، نظرًا ألن املرشحني اخلاسرين 
ال يدخلون نهائيًا إلى مجلس النواب.  هذه الطريقة تعتمد إذن على 
أن  في حني  الصندوق«،  يستحوذ على كل  »الفائز  إن  القائل  املبدأ 

األصوات التي أعطيت للخاسرين تذهب عمليًا أدراج الرياح. 
النتيجة  ه��ذه  ف��ي  باألكثرية  االنتخاب  لطريقة  امل��ع��ارض��ون  ي��رى 
العرضية مسًا خطرًا بالدميقراطية، ويعتبرون أن الطريقة النسبية جتسد 
إدارة اجلمهور بدقة متناهية.  وكانت الطريقة النسبية قد نوقشت في 
»اجلمعية الوطنية« )البرملان( في فرنسا بعد الثورة، غير أن املصطلح 
ذاته ورد ذكره قبل ذلك- وإن مبعنى مختلف بعض الشيء عن معناه 
األميركي  الدستور  حول  النقاشات  أثناء  في  حاليا-  عليه  املتعارف 
نالت  التالية  سنة  اخلمسني  خالل   .17871 سنة  فيالدلفيا  مؤمتر  في 
املربي  ضمنها  وم��ن  مختلفة،  شخصيات  تأييد  النسبية  الطريقة 
بوسبر  فكتور  السويسري  واملشرع  هيل،  رايت  توماس  االنكليزي 
كونسيدرانت ووزير املالية الدمناركي كارول أندرا2، ولكن في العام 
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1857 احتدم حولها جدل عام حامي الوطيس، عقب صدور كتاب 
»جهاز التمثيل« ل� توماس هير. في نطاق ذلك اجلدل، الذي تصادم فيه 
أيضًا الفيلسوف جون ستيوارت مل مع رجل االقتصاد وولتر باغوت، 
طرحت األطراف املختلفة حججًا لم تفقد شيئًا من صلتها وصحتها 

حتى يومنا هذا، أي بعد مرور مائة وخمسني عامًا.
في مؤلفه »حكم ممثلني«، الذي صدر في العام 1861، أشار مل 
اعتقد  فقد  بداية  النسبية3.   للطريقة  جلية  أفضليات  أعتبره  ما  إلى 
أنها تتيح التمثيل السياسي »لكل األقليات في األمة بال استثناء«4. 
بصورة  ُينتخب  ال��ذي  البرملان(  )عضو  ع  ��رِّ امُل��شَ فإن  ذلك  عن  فضاًل 
نسبية سيمثل جمهورًا غير ُصدفي أو عابر من املؤيدين احلقيقيني،  
ع الذي ينتخب  يتحدد بناء على قناعاته السياسية، في حني أن امُلَشرِّ
بالطريقة املناطقية ميثل جمهورًا يعتبر قاسمه املشترك تعسفيا للغاية، 
االنتخاب  طريقة  ف��إن  ذل��ك  إل��ى  إضافة  اجل��غ��راف��ي.   القرب  مبعنى 
باألكثرية تفرض على املشرع أن يكون متحدثًا بلسان مجمل الناخبني 
في منطقة محددة، ومن ضمنهم أولئك الذين صوتوا ضده، بينما 
في الطريقة النسبية »يكون كل عضو من أعضاء مجلس النواب ممثاًل 
جلمهور الناخبني الذي انتخبه باإلجماع«5.  والشيء األكثر أهمية، 
حسب مل، هو ضرورة تصحيح مظالم وإجحاف طريقة االنتخاب 
باألكثرية، والتي تتيح ألكثرية نسبية أن تفرض إرادتها على أقليات 
املبدأ  وانتهاك  »الظلم  إن  مل  ويقول  متثيل.   ب��أي  حتظى  ال  صغيرة 
)الدميقراطي( ال يصبحان أقل جالء بسبب حقيقة أن الذين يعانون 

منهما ليسوا سوى أقلية«6. 
احلجج املضادة التي ساقها باغوت نشرت بعد ذلك بعدة سنوات، 
اإلن��ك��ل��ي��زي«.  وحسب  »ال��دس��ت��ور  ف��ي مؤلفه  ال��ع��ام 1867،  ف��ي 
إلى »انتخاب رجال  النسبية ستؤدي باألساس  الطريقة  باغوت فإن 
األحزاب«.  فالذين يتوجونهم »ال يبحثون عن استقاللية وإمنا عن 
»ساسة  البرملان  سيحتوي  املطاف  نهاية  وف��ي  وخضوع«7،  إذع��ان 
حزبيني تختارهم جلان حزبية ويكونون مجبرين على ممارسة العنف 
احلزبي«8.  واألسوأ من ذلك أن الطريقة النسبية »ال تنسجم مع مبدأ 
استقاللية البرملان ومع االعتدال الذي يفترض أن مييزه، وهما شرطان 

ضروريان إلمكانية قيام نظام برملاني«9.
في البداية كان اجلدل بني األطراف نظريًا في جوهره، ذلك ألن 
وضع  رفضت  عالية،  بوتيرة  اجلدل  هذا  فيها  احتدم  التي  إنكلترا، 
الطريقة النسبية على محك االختبار.  غير أن اجلدل حول املوضوع 
صار عمليًا للغاية خالل القرن العشرين، وذلك بعدما قررت إحدى 

الدول األوروبية املركزية )أملانيا في عهد جمهورية فاميار( انتهاج صيغة 
متطرفة في شكل خاص لطريقة االنتخابات النسبية.

فقانون االنتخابات اخلاص لتلك اجلمهورية األملانية، والذي أقر 
)رقم  بند  إل��ى  الوقت  من  فترة  بعد  وحت��ول   ،1920 نيسان   27 في 
22( في الدستور، اعتمد في الرايخستاغ بينما كانت أملانيا متر بأزمة 
قومية واجتماعية.  صحيح أنه واكب عملية التصديق على القانون 
جدل سياسي، لكن هذا اجلدل لم يحظ بأصداء شعبية واسعة.  ففي 
األوقات التي اضطر فيها مفكرون بارزون مثل توماس مان وماكس 
فيبر إلى شرح قيم دميقراطية أساسية، لم يكن اجلمهور األملاني ناضجًا 
ملناقشة »ميكانيك« الدميقراطية10.  ومع ذلك كان ثمة من حذر في 
ذلك الوقت من االنعكاسات الهدامة لطريقة االنتخابات املتطرفة التي 

اختارتها جمهورية فاميار.
ف��امي��ار،  أمل��ان��ي��ا  جت��رب��ة  دروس  الغربية  أوروب����ا  دول  استخلصت 
وحرصت بعد احلرب العاملية الثانية على االمتناع عن إتباع النموذج 
إلى سدة  النازية  أتاح صعود  والذي  النسبية،  لالنتخابات  املتطرف 
طريقة  املوحدة،  أملانيا  ثم  ومن  الغربية،  أملانيا  تبنت  وقد  احلكم.  
مختلطة، ينتخب في إطارها نصف أعضاء البرملان في انتخابات قطرية 
والنصف اآلخر في انتخابات محلية.  وباستثناء بعض النماذج أو 
احلاالت النادرة- مثل أيسلندا التي ال يزيد تعداد سكانها عن 313 
ألف نسمة- فإن الدميقراطيات القدمية تتبع طريقة انتخابات مختلطة 
من هذا النوع أو انتخابات حسب نظام األكثرية، والتي ينتخب فيها 
جميع أعضاء البرملان، من رئيس احلكومة فأدنى، انتخابا شخصيا، 
مناطقيًا وحصريًا. أما االنتخابات النسبية كليا، والتي جتري فقط على 
املستوى القطري، فلم تتبع حتى في جمهورية فاميار، وهي بالتأكيد 
ليست متبعة حاليا في أية دميقراطية ذات شأن في العالم، ما عدا في 

إسرائيل بطبيعة احلال.

* * *
يشكل االنحدار املستمر للسياسة اإلسرائيلية إنعاشا مشوهًا للنقد 
الذي وجهه فرديناند هرمنس لطريقة االنتخابات النسبية.  فأعراض 
أمراض السياسة اإلسرائيلية جلية ومعروفة للجميع:  تشرذم مزمن 
تبدل  ب��امل��ع��دل،  سنتني  ك��ل  م��رة  حكومات  تبديل  الكنيست؛  ف��ي 
الوزراء بوتيرة خيالية،11 فساد ونزاعات داخلية ومحسوبية؛ خطط 
العمل، خطة دوفرات  بعيدة املدى )مثل خطة ويسكونسني لسوق 
تغييرات  تشهد  الكهرباء(  شركة  خصخصة  خطة  أو  التعليم  جلهاز 
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ع العمل في خدمة جمهرة ناخبني،  مبا أن الطريقة النسبية ال تتطلب من املشرِّ
جند أن كثيرين من أعضاء الكنيست مييلون لرؤية املقعد البرملاني مجرد خشبة 
قفز لتعيني )منصب( حكومي.  وفي ظل هذه الظروف فإن الضغط الذي ميارسه 
أولئك املتواجدون خارج الذراع التنفيذية )احلكومة( على املوجودين داخلها 

من املتوقع أن يستمر ويشتد أكثر.  
وبذلك تنشأ الظروف التي تتيح توزيع السلطة والقوة دون مراعاة للمؤهالت 
والكفاءات، وتبديل الوزراء دون النظر إلى أدائهم، وإنشاء وزارات ودوائر حكومية 
دون اكتراث ملدى احلاجة إليها، وإسقاط حكومات قبل األوان دون إقامة أي وزن 

للمصلحة العامة.

تسلمهم  عقب  ج��دد  وزراء  قبل  من  حتبط  وأحيانًا  وتعرقل  فجائية 
اإلسرائيليون  ال���وزراء  يعاني  األحيان  من  الكثير  وف��ي  ملناصبهم.  
من قلة خبرة إداري��ة، كما أنهم يوظفون ج��زءًا كبيرًا من وقتهم في 
)وحتى  سياسية  مبصالح  احملكومني  امل��وارد  وتخصيص  التعيينات 

شخصية( ضيقة.
ليس مفاجئا إذن أن نسبة التصويت هبطت في االنتخابات األخيرة 
إلى درك تاريخي بلغ 63%، مبا في ذلك عدد ال يستهان به من أصوات 
االحتجاج التي أعطيت إلى أحزاب هامشية لم يعرف الناخبون مطلقًا 

هوية مرشحيها، كحزب املتقاعدين مثاًل.
على هذه األرضية ميكن فهم ملاذا يفضل إسرائيليون مؤهلون في 
بداية حياتهم املهنية العزوف عن السياسة وبناء مستقبلهم في عالم 

التكنولوجيا واألعمال والعلوم أو املهن احلرة.
هذا الوضع لن يتغير طاملا كانت تتبع في إسرائيل طريقة انتخاب 
ترهن أي ولوج للمؤسسة السياسية مبوافقة ناشطني حزبيني ومن ثم 
باالنصياع واإلذعان لهم.  وكما الحظ باغوت في حتليله للطريقة 
حزبيون«  »ب��األس��اس  ه��م  اإلسرائيليني  السياسيني  ف��إن  النسبية، 
وبالتالي فإنهم »ال يبحثون عن استقاللية وإمنا تبعية«.  ال غرابة إذن 
في أن معظم السياسيني في إسرائيل هم من اخلدم واملساعدين سابقا 

لسياسيني آخرين أو من أبناء زعماء ماضويني.
املتقاعدون.  وخالفًا  هناك شريحة قائمة بذاتها وهم اجلنراالت 
السياسة  ف��ي  للجنراالت  املتميزة  املكانة  ف��إن  ال��س��ائ��دة،  للفرضية 
اإلسرائيلية ليست نتاجًا للنزاع املستمر بني الدولة اليهودية وجيرانها 
وحسب، وإمنا أيضًا نتيجة لطريقة االنتخابات املتطرفة املتبعة هنا.  
املشهد  ف��ي  وم��رك��زي��ًا  ثابتًا  ج���زءًا  يشكلون  االحتياط  ضباط  فكبار 

ألن  ن��ظ��رًا  ع��ام��ًا،  أرب��ع��ني  على  يزيد  م��ا  منذ  اإلسرائيلي  السياسي 
السياسيني املغمورين الذين تنتجهم الطريقة النسبية يحتاجون لهم،  
فهؤالء السياسيون »احلزبيون« معنيون بتزيني قوائمهم بأسماء أناس 
أيضًا  اجلنراالت  أن  بيد  أنفسهم.   هم  تعوزهم  بكاريزما  يتمتعون 
إلى اإلذعان ملشيئة  السياسية  املؤسسة  يضطرون منذ حلظة دخولهم 
أن��ه حتى عندما  نشطاء ومراكز األح���زاب.  واألس��وأ من ذل��ك هو 
يكون هؤالء اجلنراالت يتحلون بصفات قيادية، فإنهم يفتقرون في 
الكثير من األحيان إلى اخلبرة السياسية.  فخلفيتهم األمنية/ العسكرية 
الغنية ال تغطي على جهلهم في الشؤون املدنية.  وميكن االفتراض أن 
معظمهم سيواجهون الفشل في انتخابات محلية ذلك ألن الناخبني 
باهتمامهم  حتظى  التي  باملواضيع  إملامًا  يظهرون  مرشحني  يفضلون 
- من قبيل أجر املدرسني والتأمني الصحي وفواتير الكهرباء- على 
مرشحني ينحصر إملامهم واهتمامهم مبسائل احلرب والسالم.  هكذا 
يتكرس انفصال السياسة اإلسرائيلية عن ينبوع احلياة العامة في أية دولة 
دميقراطية مبعنى احلوار املتواصل مع مجموعة ناخبني عضوية والذي 
يشكل شرطًا ضروريًا لتدشني حياة سياسية في جميع دول الغرب.  
عوضًا عن ذلك جند السياسيني اإلسرائيليني يطلعون بضعة آالف أو 
مئات من أعضاء مركز احلزب أو حتى لزعيم واحد بعينه يدينون له 

مبكانهم )مقعدهم( في الكنيست12.  
ال تتلخص أضرار الطريقة النسبية في إفساد املعايير واملثل الشخصية 
التصدي  ملنتخبي اجلمهور، بل وتضر أيضًا بقدرة احلكومات على 
بشكل مالئم للمواضيع اخلالفية والتي ال حتتمل معاجلتها أي تأخير 
الفصول  م��ن  بعدد  التذكير  يجدر  السياق  ه��ذا  وف��ي    . تأجيل  أو 

الدراماتيكية في تاريخ الدولة.



96

فخطة الضبط واالستقرار االقتصادي التي أقرت في العام 1985 
في  املالية  ووزي��ر  الليكود  رج��ل  قبل  من  طرحت  املثال  سبيل  على 
االقتصادي  البرنامج  مع  متسقة  وكانت  م��وداع��ي،  إسحق  حينه، 
الليبرالي حلزبه، إال أنها جوبهت مبعارضة شديدة من جانب اللوبي 
املنساق وراء الشعبية في الليكود،  والذي صارع ضد إلغاء الدعم 
احلكومي للسلع األساسية، وضد جتميد األجور في القطاع العام، 
وضد رفع نسبة الفائدة.  وحلسن احلظ فقد نالت اخلطة في النهاية 
موافقة احلكومة، وإن بأغلبية ضئيلة، وساهمت في إنقاذ االقتصاد 
من خطر االنهيار.  صحيح أن تلك األزمة انتهت على أفضل وجه، 
أفسحت  نظرًا ألنها  األزمة،  وفاقمت  أطالت  النسبية  الطريقة  لكن 
األح��زاب.   نشطاء  يتقاذفها  كرة  إلى  األزم��ة(  )أي��ة  لتحولها  املجال 
كذلك فإن معاجلة الكنيست للمشكلة اإلقليمية التي تالحق إسرائيل 
منذ حرب »األيام الستة« )حزيران 1967(، تأثرت سلبا جراء ميل 
الطريقة النسبية خلدمة التطرف. وبغض النظر  عن رأينا حيال احلركة 
االستيطانية املكثفة في »املناطق« في الثمانينيات، واتفاقيات أوسلو 
في التسعينيات، فإنه ال ميكن لنا أن ننكر بأن هاتني العمليتني تأثرتا 
و«السالم  أميونيم«  »غوش  ل�  األيديولوجية  باألجندة  كبيرة  بدرجة 
اآلن«.  فقد ساهمت هاتان احلركتان  في إضفاء الصبغة الراديكالية 
على النقاش العام الذي حبذا لو بقي متزنا وبراغماتيا، كما كان بالفعل 
في بداية طريقه.  فقد استغلت تلك احلركتان الهامشيتان االنقسامات 
املزمنة التي أفرزتها الطريقة النسبية، وخلقتا االنطباع املضلل بأن دولة 
إسرائيل منقسمة إلى قسمني في مسألة »املناطق« بني بديلني متطرفني.  
الطريقة النسبية املتبعة في إسرائيل لم تؤد فقط إلى زيادة تطرف املواقف 

عني بل وفي جعلها رخيصة أيضا للتكلفة. السياسية للُمَشرِّ
ففي العام 1994 قرر ثالثة أعضاء كنيست من قائمة »تسومت« 
أوسلو مقابل مواقع ومناصب  لعملية  تأييدهم  )ميني متطرف( منح 
سلطوية، وبذلك دعموا سياسة عارضها جمهور ناخبيهم )وكذلك 
غالبية اجلمهور حسب االستطالعات( .  خطوة أعضاء »تسومت« 
املجلس  إل���ى  سيغف  غ��ون��ني  زعيمهم  ض��م  ج���رى  وال��ذي��ن  ه���ذه- 
الوزاري املصغر برئاسة إسحق رابني، والذي أدين وسجن فيما بعد 
النجاح  لها  التورط في جتارة املخدرات- ُكتب  بتهمة  )أي سيغف( 
التوليفة اخلاصة بني  أتاحت لهم االستفادة من  النسبية  الطريقة  ألن 
املجهولية والقوة وهو امتياز ليس فقط ما كانوا ليحظوا به في نظام 
سياسي يرتكز إلى طريقة االنتخاب باألكثرية، بل ومن املشكوك جدًا 

إذا ما كانوا سينتخبون أصال للكنيست في ظله.

في  العمل  ع  املشرِّ من  تتطلب  ال  النسبية  الطريقة  أن  مبا  أخيرا، 
الكنيست مييلون  خدمة جمهرة ناخبني، جند أن كثيرين من أعضاء 
)منصب( حكومي.   لتعيني  قفز  البرملاني مجرد خشبة  املقعد  لرؤية 
وفي ظل هذه الظروف فإن الضغط الذي ميارسه أولئك املتواجدون 
خارج الذراع التنفيذية )احلكومة( على املوجودين داخلها من املتوقع 

أن يستمر ويشتد أكثر.  
وبذلك تنشأ الظروف التي تتيح توزيع السلطة والقوة دون مراعاة 
أدائهم،  إلى  النظر  دون  ال��وزراء  وتبديل  والكفاءات،  للمؤهالت 
إليها،  احلاجة  ملدى  اكتراث  دون  حكومية  ودوائ��ر  وزارات  وإنشاء 
للمصلحة  وزن  أي  إق��ام��ة  دون  األوان  ق��ب��ل  ح��ك��وم��ات  وإس��ق��اط 

العامة.

كيف وصلنا إلى هذا االنحطاط؟
خطيئة،  في  اإلسرائيلية  االنتخابات  طريقة  تولد  لم  الواقع  في 
لكنها ولدت في ظل عاصفة.  ففي 28 تشرين األول 1948، وقبل 
أن تخمد أصوات »حرب االستقالل« ]حرب 1948[،  قدم رئيس 
جلنة االنتخابات، دافيد بار- راف- هإي تقريرًا إلى مجلس الدولة 
املؤقت عن التحضيرات توطئة لالنتخابات العامة األولى في الدولة 

اليهودية، ذكر فيه:
»اللجنة على علم.. أنها ليست في صدد وضع جزء من الدستور 
األساسي لدولة  إسرائيل، وأنها تضع فقط أنظمة ولوائح النتخابات 
جتري ملرة واحدة مبا يتيح قيام اجلمعية التأسيسية التي ستكون بدورها 
دستور  سيضمن  ال��ذي  األس��اس��ي  الدستور  بوضع  ومخولة  ق��ادرة 
التعاطي مع  اللجنة  أن ال يتم  )قانون( االنتخابات.  لذلك تطلب 
االقتراح الذي تقدمه اليوم بنفس املقاييس واألحكام التي يحق لكم 
دون شك التعاطي من خاللها فيما لو كنا قد طرحنا أمامكم اقتراحًا 
أو مشروعًا لدستور انتخابي يشكل جزءًا من الدسترة املستقبلية لدولة 
إسرائيل.  ما قصدناه في هذه املرة هو توفير إمكانية فنية بسرعة قصوى 
إلجراء انتخابات بصورة تعكس موازين القوى احلقيقية داخل الدولة 
املتكونة.  لذلك لم تكرس اللجنة وقتًا طوياًل لفحص طرق انتخاب 
طريقة  مبدئيًا  يتبنى  من  اللجنة  أعضاء  بني  ك��ان  وإن  نظريًا،  ممكنة 
ظروف  في  املفضلة  الطريقة  أن  يعتقدون  وأعضاء  مناطقية  انتخاب 
طبيعية... هي طريقة نسبية مناطقية.. وقد توصل اجلميع تقريبا إلى 
استنتاج مؤداه أنه في هذه املرحلة وهذه االنتخابات، وفي الظروف 
الراهنة التي منر بها، ظروف احلرب.... فإن هذا النقاش النظري 
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خالل التسعينيات يئس معظم مؤيدي اإلصالح من إمكانية إخراجه إلى حيز 
التنفيذ على الرغم من معارضة األحزاب الدينية، واكتفوا عوضًا عن ذلك بدفع 
فكرة االنتخاب املباشر الشخصي لرئيس احلكومة.  هذه الطريقة التي طبقت، 
كما هو معلوم، للمرة األولى في العام 1996، واتبعت في اإلجمال ثالث مرات 
إلى أن ألغيت في العام 2001، شوهت كليًا املبدأ املاثل في أساس االنتخابات 
بطريقة نظام األكثرية.  فإعطاء إمكانية أو فرصة وضع ورقة واحدة في صندوق 
االقتراع لصالح حزب وورقة أخرى لصالح املرشح لرئاسة احلكومة، عزز بالذات 

قوة األحزاب الصغيرة.  

ال أهمية له.  إذا كنا نريد اليوم تنظيم انتخابات سريعة، فليس أمامنا 
من طريق آخر سوى االنتخاب بطريقة انتخابات نسبية قطرية.  أي 
قابلة  غير  وهي  بكثير  أكثر  معقدة  حتضيرات  تتطلب  أخ��رى  طريقة 

للتنفيذ خالل فترة قصيرة«.13
حسبما يتضح من هذه األقوال فقد وضعت أسس النظام السياسي 
بتسرع شديد، في ظروف وضع ط��ارئ.  وفي موازاة  اإلسرائيلي 
الصراع على وجودها، اضطرت الدولة إلى إرساء سيادتها اجلديدة 
على وجه السرعة، عن طريق إنشاء مجلس تشريعي، وفي ظل هذه 
الظروف لم يبق وقت كاف لنقاشات نظرية مريحة ومستفيضة من 

النوع الذي واكب قيام دميقراطيات عصرية أخرى.
»الييشوف  قبل  من  اعتمدت  النسبية  الطريقة  أن  باإلشارة  جدير 
للسكان  املقلص  احل��ج��م  فبحكم  ال���دول���ة.14  ق��ي��ام  قبل  ال��ي��ه��ودي« 
التي  احمل��ددة  والصالحيات  االنتداب،  فترة  إبان  البالد  في  اليهود 
هذه  االنتخاب  طريقة  عملت  فقد  السكان،  هؤالء  ملمثلي  أعطيت 
كتسوية سياسية معقولة أتاحت متثيل تشكيلة متنوعة من املجموعات 
جذريًا  تغيرت  الوقت  ذلك  منذ  ولكن  والطائفية.   األيديولوجية 
الظروف السياسية واالجتماعية وحتولت الطريقة النسبية إلى عبء 

ثقيل على كاهل دولة إسرائيل.
كان دافيد بن غوريون من أوائل الذين نبهوا إلى الثغرات البنيوية 
في هذه الطريقة، وعملوا من أجل استبدالها.  ففي تشرين األول 
إتباع  يؤيد  حكومي  ق��رار  استصدار   إل��ى  غوريون  بن  ب��ادر   1948
طريقة انتخابات حسب نظام األكثرية، مبوجب النموذج البريطاني، 
الطريقة  هذه  متنح  ال  أن  إمكانية  من  يتخوف  غوريون  بن  كان  فقد 
أغلبية في الكنيست ألي حزب من األحزاب وأن تفضي بالتالي إلى  

فرض نظام ائتالفي مثقل ومعقد، إلدراكه أن هذا األمر سيؤدي إلى 
إسقاط  على  القدرة  الصغيرة  األح��زاب  وإعطاء  االستقرار  تقويض 
احلكومات خدمة ملصاحلها الفئوية  الضيقة.  شكوك وهواجس بن 
غورين برهنت في الواقع فيما بعد على صحتها، غير أن اقتراحاته 
في هذا اخلصوص رفضت جملة وتفصيال من قبل األحزاب الدينية 
التي تخوفت، وعن حق، من فقدان قواعد قوتها ونفوذها في طريقة 

االنتخاب باألكثرية.
في سياق مسيرته السياسية الالحقة حاول بن غوريون تغيير طريقة 
االنتخاب عدة مرات.   ففي أيلول 1954 قرر مجلس حزب »مباي« 
بأغلبية كبيرة )52 مع و6 ضد( تضمني تغيير طريقة االنتخاب في 
التصويت  )عن  املمتنعون  نقلها  األه��م  الرسالة  أن  غير  برنامجه.  
ينساقوا  لم  املجلس، والذين  القرار( وعددهم 47 عضوا في  على 
وراء احلماس اإلصالحي لدى بن غوريون.  في العام 1964، وبعد 
سنة واحدة من استقالته الثانية من رئاسة احلكومة، تسلى بن غوريون 
بفكرة إقامة حركة غير حزبية تتبنى مطلب اإلصالح االنتخابي.  كان 
بن غوريون قد حتالف لهذا الغرض مع عاري جابوتنسكي ويغئال 
يادين، لكنه علم أن رئيس احلكومة في ذلك الوقت، ليفي أشكول، 
أفشل املبادرة بتعهده أمام عدد من األحزاب الصغيرة بعدم تغيير طريقة 
أقام  النهاية، عندما  املقبلة.  في  الثماني  االنتخاب طوال السنوات 
حزب »رافي« وضع بن غوريون مطلب تغيير طريقة االنتخاب على 
رأس أجندة احلزب، لكن عقب انضمام »رافي« إلى حكومة الوحدة 
الوطنية في حزيران 1967 أهمل املوضوع في خضم عاصفة حرب 
»األيام الستة«.  مسألة تغيير طريقة االنتخاب طرحت على طاولة 
الكنيست ما ال يقل عن عشر مرات ببني سنوات 1958 و 1988، 
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واملعسكرات.   التيارات  مختلف  من  ب��ارزة  شخصيات  من  مببادرة 
بعض هذه االقتراحات، والتي عكست شعورًا سائدًا بعدم االرتياح 
من ثغرات ومساوئ الطريقة املتبعة، أقرت بالقراءة األولى15.  مع 
ذلك فقد أحبطت بسرعة جميع احملاوالت الرامية إلى تغيير الطريقة 
الدينية،  البرملانية الصغيرة، وفي مقدمتها األحزاب  من قبل الكتل 
على  القدرة  احلكومي  االئتالف  إلى  الدائم  انضمامها  منحها  التي 

عرقلة وإحباط أية مبادرة تهدف إلجراء إصالح انتخابي.
على الرغم من ذلك فقد الحت، في حالة واحدة على األقل، 
الوطنية  الوحدة  إقامة حكومة  الطريقة.  فبعد  لتغيير  فرصة حقيقية 
و«امل��ع��راخ«  »الليكود«  حلزبي  ب��ارزون  ممثلون  ب��دأ   1984 العام  في 
حوارًا حول سلسلة من املواضيع انطالقا من رغبة مشتركة في إنهاء 
أفرز  السياسي واالقتصادي، والذي  النظام  الذي يعاني منه  الشلل 
نوقشت  التي  املواضيع  أح��د  ال��واس��ع.   االئتالف  ذل��ك  البداية  منذ 
بني الطرفني كان تغيير طريقة االنتخاب وذلك في أعقاب ما خلفته 
الكبيرين قبل ذلك بأشهر  بالضيق لدى احلزبني  من إحباط وشعور 
معدودة.  الطاقم املشترك اجتمع عدة مرات برئاسة وزير االقتصاد 

في ذلك الوقت، جاد يعقوبي، وشرع ببلورة خطط النتهاج طريقة 
بديلة تقوم على انتخابات مناطقية جزئية.  غير أنه وبعد تعاون أولي 
لضغوط  شامير  إسحق  احلركة  رئيس  رض��خ  الليكود،  جانب  من 
األحزاب املتدينة التي هددت بقطع جميع العالقات معه إذا ما ساهم 
في تغيير طريقة االنتخاب.  زعيم »املعراخ« أيضًا ، شمعون بيريس، 
لم ينخرط بحماس في دفع الفكرة التي أيدها في السابق كواحد من 
مؤسسي حزب »رافي«.  وبحلول انتخابات العام 1988، مت التخلي 

عن املبادرة وتناسيها كليا.
خالل التسعينيات يئس معظم مؤيدي اإلصالح من إمكانية إخراجه 
إلى حيز التنفيذ على الرغم من معارضة األحزاب الدينية، واكتفوا 
لرئيس  الشخصي  املباشر  االنتخاب  فكرة  بدفع  ذل��ك  ع��ن  ع��وض��ًا 
احلكومة.  هذه الطريقة التي طبقت، كما هو معلوم، للمرة األولى 
في العام 1996، واتبعت في اإلجمال ثالث مرات إلى أن ألغيت 
االنتخابات  أساس  في  املاثل  املبدأ  كليًا  شوهت   ،2001 العام  في 
بطريقة نظام األكثرية.  فإعطاء إمكانية أو فرصة وضع ورقة واحدة 
املرشح  لصالح  أخ��رى  وورق��ة  حزب  لصالح  االقتراع  صندوق  في 

لرئاسة احلكومة، عزز بالذات قوة األحزاب الصغيرة.  
احلسم  لنسبة  التدريجي  والرفع  الفاشلة،  الفكرة  هذه  عدا  فيما 
منذ  ينفذ  لم  الناخبني(،  تبلغ حاليًا 2% من مجموع أصوات  )التي 
للكنيست  االنتخاب  طريقة  في  حقيقي  إص��الح  أي  ال��دول��ة  إقامة 

اإلسرائيلي.
تتجنب املبادرات التشريعية الكثيرة لتغيير نظام احلكم، واملطروحة 
طريقة  ف��ي  اخل��وض  عامة  ب��ص��ورة  احل��ال��ي،  الكنيست  ط��اول��ة  على 
االنتخاب16.  وقد أظهر استطالع أجريته بني خريف 2006 وشتاء 
2007 في صفوف أعضاء الكنيست، أن غالبيتهم تنظر إلى الطريقة 
املتبعة »كتوراة مقدسة«، البعض نتيجة يأس، والبعض اآلخر نتيجة 

جهل، وفريق ثالث بسبب مصالح شخصية ضيقة17.
يسوق معارضو تغيير طريقة االنتخاب في إسرائيل أسبابًا مختلفة 
من  تخوفهم  إخفاء  إل��ى  مييلون  احل��االت  معظم  في  ملعارضتهم.  
انعدام الوضوح املترتب على الطريقة اجلديدة، والتي ميكن أن تعمل 
في غير صاحلهم بصورة شخصية.18  وفقًا لوزير اخلارجية السابق 
»إسرائيل  ألن  مناطقية  النتخابات  حاجة  ال  فإنه  شالوم،  سيلفان 
دول��ة صغيرة وال يوجد ف��رق بني تل أبيب ورم��ات غ���ان«.19  هذه 
احلجة تخلط لأسف بني مبدأ املناطقية ومبدأ االحتادية )الفدرالية(، 
إذ أن االنتخابات باألكثرية ليس الهدف منها التعبير عن خصوصية 

بن غوريون: محاوالت مبكرة لتغيير طريقة االنتخابات
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فضاًل عن ذلك، فإن ممثال مناطقيًا يفضل أن يخدم فقط مجموعة معينة 
داخل منطقته االنتخابية ميكن أال يعاد انتخابه مجددًا ألن مرشحًا آخر سوف 
يحسن استخدام أصوات املجموعات املغبونة- حتى وإن كان ال ينتمي لها- بغية 
احللول مكانه.   وبالفعل فإن السياسيني املنتخبني على أساس مناطقي مييلون 
إلى االبتعاد عن الفئوية، سواء العتبارات براغماتية  أم لكون طريقة االنتخاب 
باألكثرية تنمي البراغماتية التي تسهل االتصال مع مجموعات سكانية متنوعة 

وبالتالي القدرة على متثيلها أيضًا.

عالقة  والناخب،  املنتخب  بني  وثيقة  عالقة  خلق  وإمن��ا  مناطقية، 
بالتزام  السياسة( جتاه اجلهاز احلزبي  السياسي )رجل  التزام  تستبدل 
جتاه سكان منطقة سكنية.  كذلك فإن االدعاء بان إسرائيل أصغر من 
أن جتري فيها انتخابات مناطقية، ال أساس له.  فالدمنارك والنمسا 
وفنلندا والسويد، جميعها دول يقل عدد سكانها أو يزيد قلياًل عن 
عدد سكان إسرائيل، مع ذلك فإنها تتبع منذ عقود مديدة  انتخابات 
احلقائق  هذه  فإن  ذلك  كل  عن  بالرغم  صعوبة.   أية  دون  مناطقية 
املناطقية  االنتخابات  ملعارضي  املتصلب  املوقف  تليني  في  تنجح  ال 
في إسرائيل20.  ثمة بني  املدافعني عن الطريقة القائمة من يقول إن 
االنتخابات املناطقية تفرض على قسم من الناخبني ممثلني لم يصوتوا 
لصاحلهم وال يتماهون مع وجهات نظرهم21.   هذا االدعاء إشكالي 
للغاية من ناحية سياسية وأخالقية، إذا ما أخذنا في احلسبان أن التسليم 
الالعبني  أساسية مشتركة جلميع  قيمة  فيه  يكون  أن  باخلسارة يجب 

الذين ينخرطون في لعبة الدميقراطية الفاعلة.
فضاًل عن ذلك، فإن ممثال مناطقيًا يفضل أن يخدم فقط مجموعة 
معينة داخل منطقته االنتخابية ميكن أال يعاد انتخابه مجددًا ألن مرشحًا 
حتى  املغبونة-  املجموعات  أص��وات  استخدام  يحسن  س��وف  آخ��ر 
وإن كان ال ينتمي لها- بغية احللول مكانه.   وبالفعل فإن السياسيني 
املنتخبني على أساس مناطقي مييلون إلى االبتعاد عن الفئوية، سواء 
تنمي  باألكثرية  االنتخاب  طريقة  لكون  أم  براغماتية   العتبارات 
متنوعة  سكانية  مجموعات  مع  االت��ص��ال  تسهل  التي  البراغماتية 

وبالتالي القدرة على متثيلها أيضًا.
عضو  أن  يعتقدون  االنتخاب  طريقة  لتغيير  آخ��رون  معارضون 
معاجلة  على  سيركز  مناطقي  أس��اس  على  ينتخب  ال��ذي  الكنيست 

الشؤون احمللية ويهمل األجندة الوطنية.22  غير أن التجربة السياسية 
للدول التي تتبع انتخابات مناطقية ال تدل على أي فرق بني مستوى 
املنتخبني  لدى  املستوى  هذا  وبني  احملليني  املنتخبني  وفاعلية  التزام 
محلية  بصورة  ينتخب  ال��ذي  املمثل  ف��إن  احملصلة  في  القطريني.  
ال��ذي  اجلمهور  أم��ام  نشاطاته  ع��ن  حساب  كشف  بتقدمي  ُمطالب 
أوصله إلى البرملان، في حني أن املنتخب بالطريقة النسبية غير مدعو 
للتخوف بالقدر ذاته من إمكانية أن يعاقب بصفة شخصية إذا ما أخل 

بثقة ناخبيه23.
إدع����اء آخ���ر ي��ط��رح��ه م��ع��ارض��و اإلص����الح االن��ت��خ��اب��ي ي��ق��ول إن 
االنتخابات املناطقية ال تالئم دولة ذات  نسيج اجتماعي حساس، من 
نوع النسيج القائم في إسرائيل.  ويضيف هؤالء أن طريقة االنتخاب 
بحسب نظام األكثرية ستمس بتمثيل مجموعات سكانية خاصة مثل 
املتدينني احلريدمي والعرب والدروز واملتدينني- الوطنيني، وستؤدي 
إلى اغترابها عن الدولة.  على الرغم من صحة الطرح بشأن خصوصية 
التركيبة االجتماعية، إاّل أن االنتخابات املناطقية لن متس بالضرورة 
األح��زاب  ستضطر  املناطقية  الطريقة  ففي  اخل��اص��ة.   باملجموعات 
الكبيرة إلى وضع مرشحني مقبولني أيضًا لدى مثل هذه املجموعات، 

بغض النظر عن أصل هؤالء املرشحني.
بشكل  املناطقية  االنتخابات  أن متس  األمر من احملتمل  واقع  في 
الوطني«  أو »االحتاد  خطير باألحزاب األيديولوجية مثل »ميرتس« 
)ميني متطرف(، وبالتالي يتعني على مثل هذه احلركات واألحزاب 
أن جتد طرقًا أخرى للنضال من أجل أيديولوجياتها وأهدافها.  حزب 
من طراز »شاس« من املمكن أن يجتاز انتخابات كهذه، لكن سيتعني 
عليه أيضًا التوجه إلى جمهور أوسع من جمهور الناخبني احملسوم 
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لصاحله.
قدرة الردع التي طورها اللوبي املعارض لإلصالح تركت أثرها على 
سلوك سياسيني بارزين في األحزاب املركزية، والذين يرفض قسم 
كبير منهم اتخاذ موقف علني حيال مسألة تغيير طريقة االنتخاب24.   
واضح أن هؤالء السياسيني يعون جيدًا  قوة املعارضني ولذلك يؤثرون 
الرضوخ إلمالءاتهم على التصدي املباشر للخطر الداهم الذي متثله 

طريقة االنتخابات النسبية حيال مستقبل السياسة اإلسرائيلية. 
بديهي أن أي تغيير في طريقة االنتخاب سيكون صعبًا من نواحي 
اختراع  على  ي��دور  ال  احلديث  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  والتنفيذ،  التخطيط 
بنجاح في دول كثيرة  املطبقة  النماذج  تبني أحد  شيء جديد، وإمنا 
القائمة  الطريقة  أنصار  السنوات.   مئات  يكن  لم  إن  عشرات  منذ 
حقيقة  في  إسرائيل  ولكن  مختلفة«،  »إسرائيل  مشددين  يقولون 
األمر ليست مختلفة، وإمنا هي مخالفة وغريبة ذلك ألن اختالفها 
ليس طبيعيًا بل مصطنعًا.   أي تغيير حقيقي في طريقة االنتخاب قد 
يستغرق سنوات، ولكن ال مناص من ذلك.  يتعني على إسرائيل 
أن تشهد عملية إعادة تنظيم سياسية شاملة ينتخب في نهايتها ما ال 
يقل عن نصف أعضاء الكنيست في انتخابات شخصية ومناطقية.  
في كنيست يكون هؤالء أعضاؤه  اجلدد ستهب رياح شابة منعشة، 
ذلك ألنه سيحظى مبشرعني يضعون نصب أعينهم احتياجات ناخبيهم 

وليس إمالءات مركز احلزب.  هؤالء املشرعون سيمضون جزءًا كبيرًا 
من وقتهم في دوائرهم االنتخابية، بني ناخبني يقيمون معهم اتصاال 

منتظما ومباشرًا .
أقل  سيكون  االنتخابية  منطقته  م��ن  قوته  يستمد  ال��ذي  فاملشرع 
حساسية وتأثرًا بضغوط نشطاء األحزاب واحلركات الراديكالية على 
حتى  يعارض-  أن  عليه  الصعب  من  وسيكون  أنواعها.   اختالف 
ولو العتبارات الشعبوية واالنتهازية- مبادرة من نوع خطة اإلشفاء 
فظة  وتصريحات  بأقوال  اإلدالء  أو   ،1985 العام  من  االقتصادية 
ضد وجود الدولة.  واملصوت احمللي سينتظر من املشرع الذي ميثله 
الذي  ذلك  عن  مختلف  حساب  بكشف  وسيطالبه  مختلفة  أجندة 

يطلبه مركز احلزب.
فضاًل عن ذلك، فإن كنيست ينتخب على أساس طريقة انتخاب 
إسرائيل.   في  والسلطة  الزعامة  نوعية  سيحسن  ومناطقية  شخصية 
من  ومؤهلة  شابة  كفاءات  العامة  الساحة  هذه  مثل  جتتذب  وسوف 
النوع الذي يحجم حاليا عن ولوج معترك السياسة بسبب عفن وفساد 
األجهزة احلزبية.  وفي هذا السياق سوف تتحسن أيضًا نوعية التشريع 
ذاته، ذلك ألن العمل البرملاني سيعتبر مهمة ورسالة عامة ال تقل شأنا 

واحترامًا عن الوظائف واملهام احلكومية.
تشرذم   درج���ة  م��ن  ستحد  املناطقية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��إن  ذل��ك  إل��ى 

االنتخابات في اسرائيل:غياب لالستقرار  السياسي
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إن التخلي عن طريقة االنتخاب النسبية املتبعة في إسرائيل سيكون صعبًا، لذلك 
هناك حاجة لزعامة تكون مستعدة ملواجهة اللوبي القوي ملعارضي اإلصالح 
االنتخابي، ومثل هذه املواجهة ال مندوحة عنها.  فاألزمة التي متر بها السياسة 
اإلسرائيلية اليوم ال تقل خطورة عن الكارثة التي أحاقت باالقتصاد اإلسرائيلي 
في ثمانينيات القرن الفائت.  ولكن مقارنة بتلك األزمة، التي هددت »معدة 
الدولة« في ذلك الوقت، فإن األزمة الراهنة تهدد قلب وقوة ومستقبل الدولة 
اليهودية، وذلك بسبب طريقة انتخاب خاصة وإشكالية جدًا جرى تبنيها في 

جلة حرب ومن دون أي نقاش عام.

الكنيست، ذلك ألن األحزاب الصغيرة واحلركات التي تتبنى قضية 
واحدة فقط ستواجه صعوبة في السيطرة على مناطق انتخابية كاملة.  
انكشافا  أق��ل  السياسية  املؤسسة  ستكون  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  وف��ي 
للراديكالية التي أفسدت اجلدل اإلقليمي عقب حرب »األيام الستة« 
السنوات  في  وزادت  الثمانينيات،  في  االقتصادية  األزمة  وفاقمت 
األخيرة من تطرف مواقف املشرعني )أعضاء الكنيست( العرب جتاه 
الدولة.  وفي كنيست ينتخب على أساس مناطقي ستفقد احلركات 
الهامشية قدرتها على ممارسة األعيب على مجلس النواب )الكنيست( 

بواسطة مراكز األحزاب.
تقليص عدد األح��زاب سيساهم في إشاعة  فإن  أخ��رى  من جهة 
االستقرار العام في النظام السياسي، وستكون إقامة ائتالفات مستقرة 
أسهل نظرًا ألن األحزاب الكبيرة ستملك فرصة أفضل للفوز، كل 
بدوره، بأغلبية برملانية، وحتى لو لم تنجح في ذلك فإن عدد األحزاب 
األعضاء في االئتالف سيكون أقل، وكذلك حدة التناقضات فيما 
بينها.  وستتمكن احلكومات، والوزراء املشاركون في عضويتها، من 
البقاء لفترة أطول، وسيكون في إمكانها أن تعد خططًا ملدى زمني 
أبعد وأن تضعها موضع التنفيذ بشكل منهجي أكثر، كما أن التعاون 
بني الوزارات سيكون بسيطًا وسلسًا أكثر ألن االئتالفات احلكومية 
ستكون أكثر انسجامًا وتناغمًا.  هذه العملية ستولد تدريجيًا زعامة 
االقتراع،  صناديق  إلى  الناخبني  إع��ادة  تستطيعان  أفضل،  وسلطة 
ذلك ألن احترام وثقة اجلمهور بالسياسة والسياسيني سيعودان إلى 

نصابهما الصحيح.
إن التخلي عن طريقة االنتخاب النسبية املتبعة في إسرائيل سيكون 
اللوبي  ملواجهة  مستعدة  تكون  لزعامة  حاجة  هناك  لذلك  صعبًا، 

القوي ملعارضي اإلصالح االنتخابي، ومثل هذه املواجهة ال مندوحة 
عنها.  فاألزمة التي متر بها السياسة اإلسرائيلية اليوم ال تقل خطورة 
عن الكارثة التي أحاقت باالقتصاد اإلسرائيلي في ثمانينيات القرن 
الفائت.  ولكن مقارنة بتلك األزمة، التي هددت »معدة الدولة« في 
الراهنة تهدد قلب وقوة ومستقبل الدولة  ذلك الوقت، فإن األزمة 
اليهودية، وذلك بسبب طريقة انتخاب خاصة وإشكالية جدًا جرى 

تبنيها في جلة حرب ومن دون أي نقاش عام.
إن معاجلة أمراض الساحة السياسية تتطلب زعامة متلك تصميمًا 
وإرادة من النوع الذي انتشل االقتصاد اإلسرائيلي من فوهة الكارثة 

واالنهيار التام في العام 1985.
معظمهم  في  يشكلون  والذين  اليوم،  إسرائيل  زعماء  يبدي  ال 
للنهوض  خاصة  حماسة  نسبية،  انتخابات  سنة  لستني  مميزًا  نتاجًا 
يبقي لهم  القائم ال  السياسي، لكن الوضع  بهذا العبء ودفع ثمنه 
خيارًا.  فاإلصالح االنتخابي الذي حتتاجه إسرائيل اليوم هو حاجة 
ماسة، مثل اخلطة االقتصادية العام 1985، وهو أمر حتمي ال مفر 
منه، كما أنه حاجة عملية، واضحة وملحة، وكل ما هو مطلوب من 

أجل وضعه موضع التنفيذ هو زعامة.
»مركز  عن  تصدر  التي  سماوي-  أزرق  »تخيلت«-  مجلة  ]عن 

شاليم«.
 العدد 31، 2008. املقال مترجم عن العبرية[
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