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* طالب للقب الدكتوراه- كلية العلوم السياسية/ جامعة حيفا.

خلفية حول احلكم احمللي اإلسرائيلي
اليهودي قبل قيام دولة إسرائيل جزءا مهما  شكل احلكم احمللي 
من مؤسسات »الدولة التي في الطريق«، وهو املصطلح الذي اطلق 
اليهودي  املجتمع  في  عملت  التي  اليهودية  املؤسسات  على  الحقا 
إزاء  البريطاني  االنتداب  تعامل  وقد  الدولة.  قيام  قبل  )الييشوف( 
مؤسسات  ع��ن  مختلفة  بصور  اليهودي  احمللي  احلكم  مؤسسات 
احلكم احمللي الفلسطيني، ولم ينجح االنتداب البريطاني في فرض 
بسبب  الفلسطيني  املجتمع  على  البلدية  أو  احمللية  املجالس  قوانني 
إلى  تهدف  وسياساته   البريطاني  الوجود  أن  املجتمع  ه��ذا   اعتبار 
كانة، 2004(.  )ايزنكنغ  فلسطني  في  لليهود  دولة  التمهيد إلقامة 
الفلسطيني  احمللي  احلكم  مسألة  إزاء  البريطاني  االنتداب  وتعامل 

مهند مصطفى *

االنتخابات احمللية في إسرائيل 2008: 

ما بني السياسي واليومي

اليهودي،  بناء احلكم احمللي  إزاء عملية  تعامله  تعامال مختلفا عن 
وسياسية  وتنظيمية  اداري��ة  باستقاللية  اليهودي  املجتمع  متتع  حيث 
كبيرة في ادارة شؤون احلكم احمللي اليهودي، األمر الذي انسجم 
حيث  الطريق«،  في  »الدولة  مؤسسات  بناء  عملية  مع  كبير  بشكل 
بناء  مسألة  )الييشوف(  اليهودي  واملجتمع  اليهودية  القيادة  اعتبرت 
الصهيوني  السياسي  املشروع  تنفيذ  عملية  من  ج��زءا  احمللي  احلكم 
املتمثل بإقامة الدولة، ولم يكن احلكم احمللي مجرد مؤسسة الدارة 
اليهودي. وهنا ال بد من  التجمع  البلدية داخل  أو  الشؤون احمللية 
التنظيم احمللي  قراءة جديدة للتاريخ الفلسطيني، الذي يعتبر فشل 
الفلسطيني نتيجة لثقافة شرقية تتناقض مع االدارة احلديثة كما يدعي 
الكثير من املستشرقني، فقد كان إضفاء صفة البلدية على التجمعات 
الفلسطينية يهدف الى السيطرة على املجتمع وتكريس قوة القيادات 
التقليدية، بينما كان إضفاء الطابع البلدي على التجمعات اليهودية 
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يالحظ في العقدين األخيرين أن هناك صعودا للقوائم واملرشحني 
املستقلني في السياسة احمللية االسرائيلية، وتراجعا في قوة األحزاب 
املال  رأس  هيمنة  الــى  ذلــك  يعود  ورمبــا   .)1998 )بريختا،  القطرية 
اعتبارات  الناس بني االعتبارات احمللية وهي  الذي يصنعه  والتمييز 
القطرية  أو محلية، وبني االعتبارات  تكون عادة شخصية، مصلحية 
تعبيرا عن سياسات  أو  أيديولوجية  الغالب سياسية  في  تكون  والتي 
هوية ملجموعات سكانية في اسرائيل، مثل تصويت املتدينني الشرقيني 

حلركة شاس الدينية.

يهدف إلى إقامة الدولة وتنظيم املجتمع اليهودي. 
بدأ نظام االنتخاب يسود احلكم احمللي اليهودي منذ فترة االنتداب، 
العام  وحتى  الدولة،  قيام  بعد  وتطور  وتوسع  التقليد  هذا  واستمر 
الذي جتري  اليوم  االنتخابات احمللية جتري في نفس  1978 كانت 
جتري  كانت  احمللية  االنتخابات  أن  كما  الكنيست،  انتخابات  فيه 
بالبطاقة الواحدة، أي أن اجلمهور يقوم بانتخاب املجلس البلدي، 
وهو بدوره يقوم بانتخاب رئيس السلطة احمللية، وفي االنتخابات 
احمللية بدأ التقليد اجلديد على أثر سن قانون االنتخاب املباشر لرئيس 
السلطة احمللية، ومبوجبه يقوم اجلمهور بالتصويت ببطاقتني، واحدة 

للعضوية في املجلس البلدي واألخرى لرئاسة املجلس البلدي.

جدول رقم )1(: احلكم احمللي اإلسرائيلي حتى العام 2006

نسبة السكانالعدد
75%72بلديات

16%125مجالس محلية
9%54مجالس اقليمية

7،116،700 251املجمل
)%100(

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، الكتاب السنوي، 2006.

العام 2006، توجد  أنه بحسب معطيات  يوضح اجلدول أعاله 
في إسرائيل 251 سلطة محلية منها 72 بلدية، 125 سلطة محلية، 
جتمع  من  أكثر  نفوذه  مناطق  في  يضم  وال��ذي  إقليميا  مجلسا  و54 

سكاني واحد. 

ويعيش في مناطق نفوذ السلطات احمللية في إسرائيل نحو سبعة 
ماليني ومائة ألف نسمة، حيث يعيش 75% منهم في مناطق نفوذ 
مناطق  في  املجالس احمللية و%9  نفوذ  مناطق  في  البلديات، %16 
أهمية احلكم  املعطيات  االقليمية. ويالحظ من هذه  املجالس  نفوذ 
البلديات،  مناطق  في  وخصوصا  اليومية  الناس  حياة  في  احمللي 
األمر الذي يضفي على السياسة احمللية أهمية على املستويني احمللي 

والقطري.

السياسة احمللية اإلسرائيلية
يعتبر احلكم احمللي اإلسرائيلي جزءا من احلكم املركزي في الدولة، 

من  بحالة  احمللي  واحلكم  املركزي  احلكم  بني  العالقة  تتسم  حيث 

التبعية، أي تبعية احمللي للمركزي، حيث أن النظام اإلسرائيلي يتسم 

باملركزية الكبيرة. إن تسمية السلطات احمللية في اسرائيل حكما محليا 

ليس صدفة، وكان ميكن تسميتها إدارات محلية كما هو دارج في 

غالبية الدول العربية مثال، ولكن كون هذه السلطات يتم انتخابها من 

اجلمهور وال يتم تعيينها من احلكم املركزي أضفى عليها صفة احلكم 

وليس مجرد اإلدارة )اليعازر وكلكهامي، 1987(.

التي أجريت  االولى  العام 1978 هي  االنتخابات احمللية  كانت 

)بطاقة  احمللية  السلطة  لرئيس  امل��ب��اش��رة  االن��ت��خ��اب  طريقة  حسب 

لرئاسة السلطة احمللية وبطاقة أخرى للعضوية( وحتى ذلك الوقت 

يتم  ك��ان  حيث  القدمية،  الطريقة  حسب  االنتخابات  أجريت  فقد 
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انتخاب رئيس السلطة احمللية من خالل التصويت بني أعضاء املجلس 

املنتخبني، وقد رافقت هذه الطريقة اعتبارات ائتالفية ضيقة أثرت على 

أداء احلكم احمللي.

لرئاسة  املباشر  االنتخاب  قانون   1975 العام  في  الكنيست  أقر 

السلطات احمللية، األمر الذي أعطى رئيسها قوة كبيرة تتجاوز قوة أي 

عضو سلطة محلية. وكان الهدف األساس من سّن القانون هو حترير 

رئيس السلطة من أية عملية ابتزاز سياسية ناجتة عن طريقة انتخابه من 

اعضاء املجلس، باإلضافة إلى الرغبة لدى احلكم املركزي في تفعيل 

عمل السلطة احمللية، إال أن الطريقة اجلديدة لم تقلل من هذا االبتزاز 

والضغط، حيث حتولت اعتبارات رئيس السلطة من اعتبارات ائتالفية 

انتخابية عامة لم تكن أقل خطورة من الوضع  ضيقة إلى اعتبارات 

السابق للقانون.

لم يهدف القانون اجلديد إلى ترتيب األوضاع السياسية الناجتة عن 

االنتخابات في السلطات احمللية، وإمنا جاء بهدف منح صالحيات 

وذلك  احمللي،  املجلس  أعضاء  أمام  السلطة  لرئيس  كبيرين  ونفوذ 

من خالل منحه الشرعية من السكان مباشرة وليس من األعضاء، 

مبعنى أن الهدف األساس للمشرع كان هدفا وظائفيا وتنظيميا، إال 

انه لم يفهم عمق األبعاد السياسية لهذا التشريع وانعكاساته فيما بعد، 

وفضل اإلبقاء عليه ألن احلال التي سبقته لم تكن أفضل من احلال التي 

أوجدها. وكما قلنا، جاء القانون بهدف جتاوز وضع إداري صعب 

وبهدف ترتيب األوراق التنظيمية بني الرئيس وأعضاء مجلسه.

لأحزاب  مهمة  سياسية  ساحة  االسرائيلي  احمللي  احلكم  شكل 

من  للكثير  سياسية  ق��ف��زة  ال��س��اح��ة  ه���ذه  تشكل  ح��ي��ث  ال��ي��ه��ودي��ة، 

القيادات االسرائيلية إلى الساحة السياسية القطرية. كما ان التنافس 

بني األحزاب اليهودية وخصوصا الكبيرة منها هو كبير في السياسة 

القطرية،  السياسة  في  احلزب  قوة  على  انعكاسات  لها  ألن  احمللية 

وهي داللة مهمة على قوة تنظيم فروع احلزب وعملها. وهنا ال بد 

من االشارة الى ان السياسة احمللية اليهودية تختلف في هذا املوضوع 

عن السياسة احمللية العربية في إسرائيل، حيث أن السياسة احمللية 

العربية في  ال تشكل معيارا ميكن من خالله قياس وضع األحزاب 

احمللية  السياسة  في  التصويت  اعتبارات  ك��ون  القطرية،  السياسة 

العربية تختلف عن اعتبارات التصويت في السياسة القطرية )انظر 

مصطفى، 2008(.

يالحظ في العقدين األخيرين أن هناك صعودا للقوائم واملرشحني 

املستقلني في السياسة احمللية االسرائيلية، وتراجعا في قوة األحزاب 

املال  الى هيمنة رأس  القطرية )بريختا، 1998(. ورمبا يعود ذلك 

والتمييز الذي يصنعه الناس بني االعتبارات احمللية وهي اعتبارات 

تكون عادة شخصية، مصلحية أو محلية، وبني االعتبارات القطرية 

والتي تكون في الغالب سياسية أيديولوجية أو تعبيرا عن سياسات 

هوية ملجموعات سكانية في اسرائيل، مثل تصويت املتدينني الشرقيني 

حلركة شاس الدينية.

االنتخابات احمللية 2008: مميزات أساسية

كثرة املتنافسني
جرت االنتخابات احمللية 2008 في 159 سلطة محلية وتنافس 
ارتفاعا في  الرقم  السلطة. ويعتبر هذا  لرئاسة  فيها 660 مرشحا 
التي  ففي االنتخابات  السابقة،  ال��دورات  املرشحني عنه في  عدد 
جرت في العام 1998 تنافس 648 مرشحا في 161 سلطة محلية 
جرت فيها انتخابات. وفي االنتخابات التي جرت في العام 2003 
تنافس 638 مرشحا في 156 سلطة محلية جرت فيها انتخابات، 
بينما سجل العدد في انتخابات 2008 ازديادا أكبر . تشمل هذه 
املعطيات طبعا السلطات احمللية العربية، حيث تتميز االنتخابات 
االنتخابات  هذه  في  تنافس  وقد  والقوائم،  املرشحني  بكثرة  فيها 
246 مرشحا، مبعنى أن نحو 37% من قوائم الرئاسة هي من العرب 
)أنظر جدول رقم 2(، وهذا يدل على التشرذم االجتماعي الداخلي 
ودميقراطية  تعددية  حالة  على  ي��دل  مما  أكثر  العربي  املجتمع  في 

)مصطفى، 2008(.
في املقابل حدث انخفاض في عدد قوائم العضوية، ففي انتخابات 
العام 1998 وصل عدد قوائم العضوية إلى 1747 قائمة وانخفض 
إلى 1684 قائمة في العام 2003، واستمر في الهبوط ليصل في 
هذه االنتخابات الى 1597 قائمة للعضوية. يدل انخفاض عدد 
التنافس في  السياسية عن  العضوية  على تراجع االح��زاب  قوائم 
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في  التصويت  ملعدالت  أكثر  معمقة  قــراءة  في  أنه  احلقيقة  في 
هذه االنتخابات، وفي الدورات السابقة، جند أن نسبة التصويت 
العامة،  النسبة  من  بكثير  أقل  اليهودية   احمللية  السلطات  في 
حيث معدالت التصويت في القرى واملدن العربية  مرتفعة جدا 
وتتجاوز معدل 75%، بسبب قوة اجلذب احلمائلية، وألن الصراع 

على السلطة احمللية فيها يكون محتدما وشديدا. 

كما  املستقلة،  احمللية  القوائم  حضور  بسبب  وذلك  املواقع،  كل 
أن هذا االنخفاض نابع أيضا من انخفاض عدد قوائم العضوية في 
السابقة بسبب  الدورات  تراجعت خالل  العربي، والتي  املجتمع 
حتالفات محلية وحمائلية بني قوائم قدمية لرفع احتماالت دخولها 
إلى املجلس البلدي بعد التقليص الذي أحدثته وزارة الداخلية في 
عدد مقاعد املجالس، ما أدى إلى رفع نسبة احلسم مثلما أدى إلى 
انخفاض عددها، فقد هبط عدد قوائم العضوية في املجتمع العربي 

من 717 في العام 1998 إلى 513 في العام 2003.

جدول رقم )2(: عدد املتنافسني على الرئاسة
 وقوائم العضوية في االنتخابات احمللية

ع�����������������������دد 
ال��س��ل��ط��ات 
ال������������ت������������ي 
أجريت فيها 
االنتخابات

ع���������������������دد 
املتنافسني

م����ن����ه����م: 
ع��������������������دد 
فسني  ملتنا ا

العرب

عدد قوائم 
العضوية

19981616482341747
20031566382511684
20081596602461597

معدالت التصويت: بني التأثير والتغيير
استمر معدل التصويت في االنتخابات احمللية بالهبوط في هذه 

الدورة أيضا، فقد وصلت نسبة التصويت العامة في انتخابات 2008 

نسبة  وصلت  بينما  االقتراع،  حق  أصحاب  مجمل  من   %46 إلى 

التصويت العامة في انتخابات 2003 إلى 49%، وهذا يعتبر استمرارا 

لظاهرة الهبوط في معدالت التصويت على مستوى السياسة احمللية 

والسياسة القطرية )الكنيست(. ويحمل هذا الهبوط دالالت كثيرة 

منها: أوال- تراجع الثقة في العمل السياسي االسرائيلي قطريا كان  

أم محليا؛ ثانيا- ال يحمل احلكم احمللي في الوسط اليهودي تأثيرات 

سياسية، فالتنافس في هذه الساحة ال يكون على برامج سياسية أو 

أمنية بل على برامج محلية، وفي غالب األحيان فان القضايا احمللية 

حتظى بإجماع وال توجد فيها مساحة كبيرة لالختالف، ولهذا فهي 

ال تهم القطاعات اليهودية التي تسكن في املدن الكبيرة )يعيش فيها 

75% من السكان(، حيث أن هذه البلديات ال يهددها خطر االنهيار 

أو العجز، فهي بلديات قوية ماليا، ولذا فان التغيير ال يؤثر عليها 

وعلى ادائها ما يؤدي بالناس إلى عدم االهتمام باالنتخابات، وليس 

من قبيل الصدفة أن أقل نسبة تصويت تكون في املدن الكبيرة.

في احلقيقة أنه في قراءة معمقة أكثر ملعدالت التصويت في هذه 

في  التصويت  نسبة  أن  جند  السابقة،  ال��دورات  وفي  االنتخابات، 

حيث  العامة،  النسبة  من  بكثير  أق��ل  اليهودية   احمللية  السلطات 

معدالت التصويت في القرى واملدن العربية  مرتفعة جدا وتتجاوز 

على  ال��ص��راع  وألن  احلمائلية،  اجل��ذب  ق��وة  بسبب   ،%75 معدل 

املرتفعة  النسبة  يكون محتدما وشديدا. وهذه  فيها  السلطة احمللية 

تؤدي إلى رفع النسبة العامة، ففي انتخابات 2008 وصلت نسبة 

التصويت العامة كما ذكرنا إلى 46%، بينما وصلت نسبة التصويت 
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في  التصويت  نسبة  يجعل  وذل��ك   .%77 الى  العربي  املجتمع  في 

الوسط اليهودي تصل الى 42% فقط1. لهذا السبب فإن هناك أهمية 

لفحص نسبة التصويت على مستوى املدن اليهودية املركزية، لفحص 

هذا الهبوط على املستوى احمللي في هذه املدن التي تضم النسبة األكبر 

من السكان في اسرائيل.

جدول رقم )3(: معدالت التصويت 
في االنتخابات احمللية العامة والعربية

املعدل العام في الدولةفي املجتمع العربي
197884.1257.3
198388.859.2
198988.759.5
199388.756.3
199890.757.4
20037549.3
20087746

للسلطات  االنتخابات  نتائج  املركزية،  اإلحصاء  دائرة  املصدر: 
احمللية 1978، 1989، 1993، 1998، 2003.

يشير اجلدول إلى هبوط في معدالت التصويت العام وحتى في 
املجتمع العربي، إال أن فحص معدالت التصويت في املدن اليهودية 
يدل على معدل مشاركة منخفض في االنتخابات، لكنه أعلى من 

معدل التصويت مقارنة مع الدورة السابقة.

جدول رقم )4(: معدالت التصويت في املدن اليهودية الكبيرة
التصويت  نسبة 

1998
ن���������س���������ب���������ة 
ال���ت���ص���وي���ت 

2003

ن���س���ب���ة ال��ت��ص��وي��ت 
2008

43،93537حيفا
42،22937تل ابيب
41*48،238القدس

60،336،641بئر السبع

يشير اجلدول إلى أن نسبة التصويت في املدن اليهودية الكبيرة أقل 

من معدل التصويت العام في الدولة، وحتى أقل من معدل التصويت 

العام في الوسط اليهودي، إال أنه مت تسجيل ارتفاع في نسبة التصويت 

في هذه املدن مقارنة مع االنتخابات السابقة التي شكلت هبوطا كبيرا 

وتاريخيا في جتربة االنتخابات احمللية. ان ارتفاع نسبة التصويت أثر 

على نتائج االنتخابات في بعض املواقع وخصوصا في القدس، حيث 

استطاع مرشح علماني أن يتفوق على املرشح الديني، بسبب ارتفاع 

نسبة التصويت. يالحظ ان االرتفاع البارز في نسبة التصويت كان في 

مدينة تل أبيب، وهذا األمر كان بسبب التنافس الشديد بني الرئيس 

القوى  مثل  الذي  حنني  دوف  الكنيست  عضو  وبني  للبلدية  احلالي 

اليسارية والبيئية في املدينة.

يشير عضو الكنيست والوزير اإلسرائيلي السابق يوسي سريد إلى 

أن أهم درس من االنتخابات احمللية 2008 هو عدم مباالة اجلمهور 
1 ورد هذا املعطى في مؤمتر جامعة تل ابيب عن االنتخابات احمللية في املجتمع 

العربي والذي نظم في يوم 2008-11-17.
* هذا املعطى يشمل السكان الفلسطينيني شرقي القدس، والذين تشملهم إحصائيات 

وزارة الداخلية، ولكن نسبة التصويت بني اليهود فقط تصل الى %60.

رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب
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األحـــزاب عموما،  قــوة  وتــراجــع  املستقلة  القوائم  قــوة  يــدل صعود 
في  التصويت  اعتبارات  إن  على  الكبيرة خصوصا،  األحــزاب  وقــوة 
انتخابات  في  التصويت  اعتبارات  عن  تختلف  احمللية  االنتخابات 
الكنيست. فاالحزاب الكبيرة حتصل مجتمعة على غالبية األصوات 
املستقلة على هذه  القوائم  بينما حتصل  الكنيست،  انتخابات  في 
الغالبية في االنتخابات احمللية، على أثر صعودها في الساحة احمللية 

في العقدين األخيرين. 

بهذه االنتخابات، حيث أن الناخب غير مقتنع بقدرته على التأثير أو 

بوجود اختالفات بني املرشحني، »ال أحد يريد هذه السلعة املعطوبة« 

)هآرتس، 13\11\2008(. وأعتقد أن عدم التصويت غير نابع 

من غياب الشعور بالتأثير كما يقول سريد بل باألساس من القناعة 

أن التصويت أو عدمه لن يؤديا إلى تغيير، وحتى لو أن الصوت كان 

الواقع احمللي  تأثير في تغيير رئيس قائم، فان ذلك لن يغير من  له 

كثيرا، وهذا موجود أساًسا في السلطات احمللية اليهودية وهو أقل 

في السلطات احمللية العربية.

نتائج االنتخابات احمللية 2008
متثل الساحة احمللية جزءا من العمل السياسي لدى األحزاب اإلسرائيلية، 

فهي فرصة يتم فيها تفعيل الفروع وإبراز القيادات احمللية. 

فقد  فيها.  املنتصر  أنه  حزب  كل  ادع��ى  االنتخابات،  انتهاء  بعد 

من  اختفاء كل  الى  أدت  االنتخابات احمللية  أن  كدميا  ادع��ى حزب 

الليكود وحزب العمل، وان كدميا حتول إلى احلزب األكبر في احلكم 

احمللي. وقد ذكر رئيس االئتالف احلكومي عضو الكنيست يوئيل 

حسون أن كدميا انتصرت في عشرات املواقع الرئاسية وحصلت على 

 .)2008\11\13 )هآرتس،  احمللية  املجالس  في  املقاعد  مئات 

أما حزب العمل فقد ادعى أنه عزز من قوته في احلكم احمللي على 

الرغم من الصعوبات املالية التي مير بها. أما الليكود املنافس األساس 

حلزب كدميا في انتخابات الكنيست فادعى أن كدميا يبالغ في قوته، 

فالرؤساء الذين يدعي احلزب انتماءهم إليه ليسوا أعضاء في كدميا 

بل دعمهم احلزب، بينما يشير حزب الليكود إلى أن أعضاءه تنافسوا 

في 18 موقعا باسم الليكود، وأنه أيد 15 مرشحا في مواقع أخرى. 

أما حركة شاس فإنها تدعي أنها مستمرة في »الثورة« التي بدأتها في 

احلكم احمللي.

لأحزاب  بالنسبة  احمللية  الساحة  أهمية  على  النقاش  ه��ذا  ي��دل 

في  ستجري  التي  الكنيست  انتخابات  من  قربها  بسبب  وخصوصا 

في  النتائج  وضبابية  املرشحني  ضبابية  على  وي��دل   ،2009 شباط 

السياسة احمللية، حيث ميكن لكل حزب االدعاء بفوزه في بلدة معينة 

ألنه دعم مرشحا معينا. 

الساحة  م��ن  تنسحب  ب��دأت  الكبيرة  األح���زاب  أن  ال��ق��ول  ميكن 

من  االنتخابات  هذه  حتمله  ما  بسبب  اهتماما  تعيرها  وال  احمللية، 

املوارد  التي تفضل استغالل هذه  استنزاف مادي وبشري لالحزب 

ببعض  حظيت  االنتخابات  ه��ذه  ولعل  القطرية.  االنتخابات  في 

االهتمام السياسي من قبل األحزاب والصراع بينها على النتائج هو 

بسبب قربها من االنتخابات القطرية. ولكن من شأن قراءة معمقة 

لنتائج االنتخابات أن تكشف أن الفائز احلقيقي في هذه االنتخابات 

هم املستقلون. وهذه الظاهرة هي عامة في االنتخابات احمللية سواء 

في املجتمع العربي أم في املجتمع اليهودي، حيث استمر املستقلون 

الرئاسة في  العضوية وعلى مستوى  قوتهم على مستوى  تعزيز  في 

الدورات السابقة )بريختا، 2005(.
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قوة األحزاب عموما،  املستقلة وتراجع  القوائم  قوة  يدل صعود 

وقوة األحزاب الكبيرة خصوصا، على إن اعتبارات التصويت في 

انتخابات  في  التصويت  اعتبارات  عن  تختلف  احمللية  االنتخابات 

الكنيست. فاالحزاب الكبيرة حتصل مجتمعة على غالبية األصوات 

هذه  على  املستقلة  القوائم  حتصل  بينما  الكنيست،  انتخابات  في 

الغالبية في االنتخابات احمللية، على أثر صعودها في الساحة احمللية 

يونا  املنتخب  حيفا  بلدية  رئيس  أشار  وقد  األخيرين.  العقدين  في 

ياهف إلى هذه الظاهرة بقوله: »انتهى عهد األحزاب على املستوى 

البلدي، فقد حتولت االنتخابات إلى شخصية ومحلية، األحزاب 

الكبيرة انهارت في املدينة )حيفا( وأخذت القوائم األهلية واحمللية 

حتتل مكانها« )يديعوت أحرونوت، 13\11\2008(.

جدول رقم )5(: نتائج االنتخابات احمللية في اسرائيل في 
البلدات اليهودية خالل العقدين االخيرين بالنسبة املئوية )العضوية(

1989199319982003
2929126حزب العمل

28،4201110الليكود
18،7171718املتدينون

23،2354452املستقلون
0،70،514آخرون

املصدر: بريختا، 2005، بريختا وبدهتسور، 2001.
جدول رقم )6(: نتائج االنتخابات احمللية في اسرائيل في 

البلدات اليهودية خالل العقدين األخيرين بالنسبة املئوية )الرئاسة(

1989199319982003
2428218حزب العمل

46342818الليكود
3114املتدينون

27364763املستقلون
37آخرون

املصدر: بريختا، 2005، بريختا وبدهتسور، 2001.

يالحظ بشكل واضح من اجلدولني )5-6( صعود القوائم احمللية 

الرئاسة وتراجع قوة  املستقلة على مستوى العضوية وعلى مستوى 

الدينية في  قوة االحزاب  ثبات  التأكيد على  الكبيرة، مع  األحزاب 

االنتخابات احمللية. ففي انتخابات 2008 فاز حزب شاس وحده 

في أربعة مواقع رئاسية، مقارنة مع موقع واحد في انتخابات 2003. 

وزادت قوته التمثيلية على مستوى العضوية في مواقع عديدة، ومنها 

في القدس )من أربعة إلى خمسة مقاعد( وفي بئر السبع )من ثالثة 

إلى أربعة مقاعد(، وحصل في مدن مهمة على متثيل كبير، ففي نتانيا 

أربعة مقاعد وحصل على مقعدين في ريشون  حصل احلزب على 

لتسيون وأربعة مقاعد في طبريا وغيرها من املواقع.

احمللية  االنتخابات  في  الدينية  األح���زاب  نتائج  استقرار  وي��دل 

السياسية  قوة األحزاب  تراجع  مقابل  العقدين األخيرين في  خالل 

املستوى  على  فاعلة  ت��زال  ال  الدينية  األح���زاب  أن  على  األخ���رى، 

االجتماعي والرفاهي في البلدات اليهودية، ما يجعلها حتافظ على 

قوتها االنتخابية في هذه األماكن. فمثال حصل شاس على خمسة 

لعل التغيير األساس كان في القدس، وذلك بخسارة املرشح الديني 
األرثوذكسي مئير بوروش أمام املرشح الذي مثل القطاع العلماني 
حصل  بينما  األصــوات  من   %52 على  بركات  وحصل  بركات.  نير 
بوروش على 43% من األصــوات. وقد شكلت هذه النتيجة صدمة 
للمجتمع الديني في القدس، ووجه نقد جديد الى بوروش بسبب 
تنافسه على رئاسة البلدية بدال من رئيس بلدية القدس احلالي، 

وهو رئيس متدين. 
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جمهورا  سكانها  جمهور  يعتبر  ال  التي  اخلضيرة  بلدية  في  مقاعد 

على  الكبيرة  السياسية  االح��زاب  تركز  بينما  خاص.  بشكل  متدينا 

والوصول  والكنيست  ال��وزارات  خالل  من  اجلماهير  مع  التواصل 

الى نظام احلكم.

ان نتائج االنتخابات في املدن اليهودية الكبيرة توضح أيًضا غياب 

املرشحني احلزبيني عن الساحة احمللية. ففي القدس وتل أبيب وبئر 

السبع فاز مرشحون مستقلون. أما في حيفا فقد فاز الرئيس املوجود 

يونا ياهف وهو رئيس تنافس في العام 2003 عن حزب العمل ثم 

انتقل الى حزب كدميا في االنتخابات احلالية. وعلى مستوى العضوية 

تراجعت قوة األحزاب بشكل كبير، ففي كريات شمونه لم يستطع 

حزب الليكود ادخال أي عضو للمجلس البلدي بعد اربعني سنة من 

متثيله في البلدية.

وأدت االنتخابات احلالية إلى تغييرات في بعض املدن الكبيرة، فقد 

مت تغيير رؤساء قضوا سنوات طويلة مواقعهم. في أسدود خسر رئيس 

البلدية الذي شغل املنصب قرابة 33 عاما، وفي ريشون لتسيون خسر 

الرئيس الذي عمل 25 عاما. وفي عسقالن وبئر السبع خسر الرئيسان 

اللذان كانا في موقعيهما عشر سنوات. بينما بقي رئيسا بلديتي حيفا 

وتل أبيب على حالهما ولكن بعد منافسة انتخابية شديدة، ففي حيفا 

فاز يونا ياهف الرئيس احلالي بنسبة 46%، أما رئيس بلدية تل أبيب 

احلالي رون خولدائي فقد فاز بنسبة 50% على منافسه عضو الكنيست 

يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا

»بلدية القدس«: اخلاسر مئير بوروش »ميني«
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دوف حنني الذي حصل على %34.

لعل التغيير األساس كان في القدس، وذلك بخسارة املرشح الديني 

العلماني  القطاع  الذي مثل  أمام املرشح  األرثوذكسي مئير بوروش 

نير بركات. وحصل بركات على 52% من األصوات بينما حصل 

بوروش على 43% من األصوات. وقد شكلت هذه النتيجة صدمة 

للمجتمع الديني في القدس، ووجه نقد جديد الى بوروش بسبب 

تنافسه على رئاسة البلدية بدال من رئيس بلدية القدس احلالي، وهو 

رئيس متدين. فاز بركات بفارق عشرين ألف صوت عن بوروش. 

الديني،  للمرشح  كلهم  لم يصوتوا  الصهيونيني  املتدينني  أن  ويبدو 

منسجم  وغير  متنوع  مجتمع  األرثوذكسيني  املتدينني  بخالف  فهم 

أشار  وقد   .)2008\11\13 )هآرتس،  االنتخابية  توجهاته  في 

القومي،  الديني  احل��زب  املفدال،  حزب  رئيس  أورليف،  زبولون 

بركات  لنير  يصوتون  س��وف  القوميني  املتدينني  م��ن   %75 أن  إل��ى 

)هآرتس، 10\11\2008(، وهذا األمر نابع باألساس من الصراع 

بني املتدينني االرثوذكسيني وبني املتدينني القوميني على قضايا شرعية 

وفقهية وحتى سياسية في قضايا عديدة.

نسبة  ارت��ف��اع  فهو  الديني  امل��رش��ح  خ��س��ارة  ف��ي  الثاني  السبب  أم��ا 

التصويت في القدس، والتي وصلت الى 60% في صفوف اليهود، 

وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع النسبة العامة في الدولة أو مع املعدل 

العام في املدن اليهودية الكبيرة. وقد جتند اجلمهور احملافظ والعلماني 

في املدينة إلجناح املرشح نير بركات، فمثال في صندوق انتخابات في 

حي بيت كارم، وهو حي علماني، وصلت نسبة التصويت فيه إلى 

نحو 76%، صوت 91% منهم لنير بركات، وهذا يعني أن اجلمهور 

الذي  املتدين  اجلمهور  عند  اللعبة  قواعد  فهم  العلماني  أو  احملافظ 

يتجند بشكل جماعي للتصويت.

حزب  هي  جديدة،  انتخابية  قوة  احمللية  االنتخابات  في  ب��رزت 

البيئة. وقد حصل احلزب  يهتم بجودة  الذي  اخلضر، وهو احلزب 

تل  بلدية  وفي  فيها.  شارك  انتخابيا  موقعا   22 في  مقعدا   50 على 

ابيب وحدها حصل حزب اخلضر على ثالثة مقاعد. وال شك في 

أن هذا االجناز سوف يدفع احلزب إلى التنافس في انتخابات الكنيست 

بثقة عالية.

اإلسرائيلية،  احمللية  السياسة  في  النسائي  للتمثيل  بالنسبة  أم��ا 

امرأة   32 بني  من  احمللية  السلطات  برئاسة  نساء  ثالث  ف��ازت  فقد 

تنافسن في االنتخابات. والنساء الثالث الالتي فزن في االنتخابات 

أنهن قمن بتجديد  السابقة، مبعنى  الدورة  كن رئيسات بلديات في 

مدتهن الرئاسية لفترة جديدة. ومع ذلك فقد ارتفع التمثيل النسائي 

على مستوى العضوية من 210 عضوات في انتخابات 2003 إلى 

مرضية  تكن  لم  النتيجة  هذه  أن  إال  احلالية،  االنتخابات  في   300

نسائية«،  »ق��وة  منظمة  من  النشيطات  إح��دى  علقت  فقد  للنساء، 

وهي منظمة تعمل على تعزيز مكانة املرأة في السياسة، بالقول أن 

برزت في االنتخابات احمللية قوة انتخابية جديدة، هي حزب اخلضر، وهو 
احلزب الذي يهتم بجودة البيئة. وقد حصل احلزب على 50 مقعدا في 22 
موقعا انتخابيا شارك فيها. وفي بلدية تل ابيب وحدها حصل حزب اخلضر 
على ثالثة مقاعد. وال شك في أن هــذا االجنــاز ســوف يدفع احلــزب إلى 

التنافس في انتخابات الكنيست بثقة عالية.
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الدولة هي دولة »شوفينية، فقد تنافست نساء جديات وذوات كفاءة 

وخسرن في االنتخابات أمام رجال ال يستحقون الفوز« )هآرتس، 

.)2008\11\13

خالصة
تؤكد االنتخابات احمللية في اسرائيل التي جرت في تشرين الثاني 
2008 على استمرار التوجهات احمللية التي تسود في السياسة احمللية 
انتخابات  أكدتها  توجهات  عدة  إلى  االش��ارة  وميكن  عقدين.  منذ 

.2008
 أوال: تراجع األحزاب اليهودية في السياسية احمللية، وخصوصا 
األحزاب الكبيرة )الليكود والعمل(، وثبات قوة التيار الديني وذلك 
نشاطه  وب��ني  احمللية  واليومية  السياسية  االب��ع��اد  ب��ني  دمجه  بسبب 

السياسي واالجتماعي.
 ثانيا: استمرار صعود قوة القوائم احمللية واملستقلة على مستوى 
املقاعد  غالبية  على  القوائم  هذه  حصلت  فقد  والرئاسة،  العضوية 
في املجالس البلدية وخصوصا في املدن الكبيرة. كما أن املرشحني 
املعارك االنتخابية، وهذا يدل  الفوز في غالبية  املستقلني استطاعوا 
على أن االعتبارات اليومية احمللية تطغى على االعتبارات السياسية 

في االنتخابات احمللية.
احمللية  الساحة  من  باالنسحاب  الكبيرة  األح��زاب  بدأت  ثالثا:   
االنتخابات  في  التصويت  أمن��اط  بني  عالقة  ال  ان��ه  معرفتها  بسبب 
احمللية وأمناط التصويت في االنتخابات القطرية. وتقوم بالتعويض 
قوائم ومرشحني  مع  انسحابها من خالل عقد حتالفات محلية  عن 
مستقلني بدال من استنزاف املوارد املالية والبشرية للحزب في معركة 
بالفائدة في االنتخابات القطرية. وقد كان االهتمام  ال تعود عليها 
املستوى االعالمي في هذه االنتخابات هو  من قبل األحزاب على 
نتيجة لقربها من انتخابات الكنيست في شباط 2009، وذلك للتأكيد 
انتخابات  في  ذلك  من  االستفادة  بغية  اجلماهيري  حضورها  على 

الكنيست.

املصادر

(. احلكم احمللي  اليعازر، دانيئيل وحاييم كلكهامي )1987. 1
ف��ي اس��رائ��ي��ل. ال��ق��دس: م��رك��ز ال��ق��دس ل��دراس��ة اجلمهور 

والدولة. )بالعبرية(.
(. أسس احلكم احمللي. رعنانا:  ايزنكنغ كانة، برال )2004. 2

اجلامعة املفتوحة )الوحدة الرابعة(. )بالعبرية(.
(. »هيمنة القوائم املستقلة في احلكم  بريختا، أبراهام )2005. 3
احمللي في إسرائيل«، مجلة دولة وحكم، املجلد اخلامس 

العدد االول. ص:977-984. )بالعبرية(.
انتخابات   .) 4 .2001( عامي  وبدهتسور،  أبراهام  بريختا، 
السلطات احمللية في إسرائيل 1998: استمرارية أم تغيير؟. 

تل ابيب: منشورات راموت. )بالعبرية(.
تراجع  ال��دم��وع:  ت��ذرف��وا  »ال   .) 5 .1998( أب��راه��ام  بريختا، 
االحزاب في احلكم احمللي«. في داني كورن )محرر(. نهاية 
أبيب:  تل  الدميقراطية االسرائيلية في ضائقة.  االح��زاب: 

منشورات هكيبوتس همئوحاد. )بالعبرية(.
(. »دمقرطة، تسييس، والقيادة:  مصطفى، مهند )2008. 6
غامن  أسعد  ف��ي:  اس��رائ��ي��ل«.  ف��ي  العربية  احمللية  السياسة 
وف��ي��ص��ل ع��زاي��زة )م���ح���رران(. احل��ك��م احمل��ل��ي ال��ع��رب��ي مع 
بداية القرن ال� 21: املهام والتحديات. طمرة: جمعية ابن 

خلدون. ص: 152-127.


