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برهوم جرايسي )*(

* صحافـي فلسطيني- الناصـرة.

)*( تشهد اخلارطة السياسية اإلسرائيلية في العقدين األخيرين 
حالة من التشتت، ضعفت فيها القوة احلزبية املركزية، التي تشكل 
العمود الفقري لكل حكومة، مقابل ازدياد قوة األحزاب الصغيرة 
وحتول عدد منها إلى وسطية من حيث حجمها البرملاني، وبالتالي 
استقرار  على  م��ب��اش��رة  ذل��ك  وان��ع��ك��س  السياسية،  قوتها  ازدي����اد 
في  انتخابات  أي  جتر  ولم  عمرها،  معدل  هبط  التي  احلكومات، 

موعدها منذ العام 1988.
إمت��ام سوى خمس  يتم  لم  برملانية حتى اآلن،  خالل 18 والي��ة 
العام  ف��ي  ك��ان  آخ��ره��ا  الزمنية،  امل��دة  حيث  م��ن  برملانية،  والي���ات 
1988، إال أنه زيادة على ذلك في السنوات األخيرة انخفض معدل 
الواليات البرملانية وعمر احلكومات اإلسرائيلية، وهبطت منذ العام 

1996 وحتى العام 2009 إلى ما بني 36 شهرا وحتى 33 شهرا، 
في حني قال بحث: إن معدل تغيير املناصب الوزارية تراوح ما بني 
20 شهرا إلى 24 شهرا، فحتى احلكومة احلالية شهدت بعد أقل من 
عامني على تشكيلها، عدة تغييرات في أعقاب انسحاب عدد من 

وزراء حزب "العمل" من احلكومة.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذه احلالة، هو أن إسرائيل في 
سنوات السبعينيات والثمانينيات، أي في العقدين الثالث والرابع 
الذي  الواقع  مع  الصدام  نقاط  نحو  اخلطى  سارعت  إقامتها،  بعد 
وأوله  أوسطي،  الشرق  الصراع  أساس  وبشكل  تفاديه،  حاولت 
القضية الفلسطينية، وكل ما يتفرع منها، وكان هذا الدافع األساس 
املعادالت  تغيير  إل��ى  الصهيونية  واحلركة  إسرائيل  محاوالت  في 
تخرج  أنها  لتتوهم  سريعة،  وبوتيرة  مصطنع،  بشكل  الدميغرافية 
من أزمة دميغرافية، لتجد نفسها في أزمة أشد تتعلق بتركيبة املجتمع 

تشتت اخلارطة السياسية اإلسرائيلية:

العوامل والتأثيرات
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اليهودي فيها.
ومبوازاة ذلك، حصلت متغيرات اقتصادية أساسية، في محاولة 
إسرائيل ملجاراة كبرى الدول املتطورة، من دون االلتفات إلى طبيعة 

وتركيبة اجلمهور الذي حتكمه.

مقدمة
1977 -1948  :1

اخلارطة  على  ك��ان  السبعينيات  مطلع  حتى   1948 ال��ع��ام  منذ 
إل��ى 47% من  ب��ني %40  م��ا  يحتل  ق��وي،  السياسية ح��زب واح��د 
ال��ذي حت��ول في  ال��� 120، وه��و ح��زب "مباي"  الكنيست  مقاعد 
مطلع  ومنذ  )التجمع(،  "املعراخ"  كتلة  إلى  الستينيات  منتصف  
التسعينيات بات اسمه "العمل"، وهنا نتحدث عن احلزب إضافة 
إلى كتل عربية صغيرة كان يقيمها "مباي" بنفسه، جللب األصوات 
العربية، في إطار منافسته للحزب الشيوعي، الذي كان حتى مطلع 
املناهضة  العربي  الشارع  في  الوحيدة  البرملانية  القوة  الثمانينيات، 

حلكومات إسرائيل.
إال أن "مباي" كان يشكل حكومته بسرعة متناهية، بعد انضمام 
فوري ألحزاب شريكة له في السياسة، في تلك السنني، وخاصة 
انشقاقا،  اخلمسينيات  في  شهد  ال��ذي  العمالي،  "م��ب��ام"  ح��زب 
اندمج في منتصف   الذي  وانبثق عنه حزب "أحدوت هعفودا"، 
الستينيات مع حزب "مباي" في إطار واحد، وأطلقا على نفسيهما 
اسم "املعراخ"، ثم انضم لهما حزب "مبام" قبيل انتخابات العام 
1969، ليشكال في انتخابات ذلك العام أكبر كتلة برملانية في تاريخ 
الكنيست، وحتى اليوم، مكونة من 56 نائبا، ينضم إليها فورا 4 
نواب من الكتلتني "العربيتني"، ما يعني 60 مقعدا من أصل 120 

مقعدا.

تقترب  برملانية  كتلة  وج��ود  ع��دم  مقابل  البرملانية،  احلالة  وه��ذه 
"مباي"  حزب  على  سّهلت  وحلفائه،  "مباي"  مقاعد  عدد  من 
األولى  والعشرين  التسع  السنوات  مدى  على  باحلكم،  االستفراد 

إلسرائيل، أي حتى العام 1977.
وكانت بداية النهاية لهذه احلالة السياسية في سنوات السبعينيات 
والشخصية  املتشدد،  اليميني  حيروت  حزب  ب��ادر  حني  األول��ى، 
حزب  تشكيل  إلى  ش��ارون،  أريئيل  احتياط  اجلنرال  فيه،  البارزة 
"ال��ل��ي��ك��ود" )ال��ت��ك��ت��ل( لينصهر ف��ي��ه ح���زب "ح���ي���روت" وح��زب 
نحو  ويتجه  صغيرة،  ميينية  ومجموعات  منه،  القريب  الليبراليني 
أول انتخابات له، في اليوم األخير من العام 1973، وليحصل على 
39 مقعدا، في حني أن أقصى ما حققه حزب حيروت في جميع 
السنوات  طيلة  ولكن  مقعدا،   26 كان  السابقة  السبع  االنتخابات 

السابقة كانت قوة "حيروت" في تنام مستمر.
وكانت الدورة البرملانية الثامنة التي بدأت في مطلع العام 1974، 
أول دورة فيها كتلتان مجموع مقاعدهما 90 مقعدا، ما يعني %75 
من مقاعد الكنيست ال� 120، في حني أن حزب "مباي" كان في 
كل واحدة من الدورات السبع السابقة يشكل حكومة ترتكز على 
ما بني 60% إلى 66% من مقاعد الكنيست، من دون صعوبة تذكر.

التغير،  هذا  في  ساهمت  كثيرة  عوامل  هناك  فإن  احل��ال  بطبيعة 
منها األساسية، التي رافقت سنوات الكنيست السابقة وكانت في 
الفترة، والرئيسة  الرئيسة، أي وليدة تلك  تصاعد مستمر، ومنها 
هنا، كانت حرب "أكتوبر" العام 1973، وكسر معادلة "اجليش 
الذي ال ُيقهر" وحصول هّزة في إسرائيل، لكنها لم تطح بحزب 
"مباي" عن احلكم، نظرا لقصر املدة الزمنية بني احلرب واالنتخابات 

)أقل من شهر ونصف الشهر بعد وقف إطالق النار(.
سنوات  في  األج��ي��ال  تبدل  فكان  األساسية،  األس��ب��اب  من  أم��ا 

املفارقة البارزة، أنه في حني كان "مباي" يتمسك بتسميته العمالية 
"حزب عمال أرض إسرائيل"، إال أنه لم يكن عنوانا للشرائح الفقيرة، 
العربية  الــدول  من  املهاجرين  الشرقيني،  اليهود  من  خاص  وبشكل 
"الليكود"، وإثباته في انتخابات العام  واإلسالمية، ولهذا بعد ظهور 
الذي حتقق في  األمر  وهو  السلطة،  تسلم  إلى  اقرب  بات  أنه   1973
انتخابات العام 1977، فقد حتول إلى عنوان واضح وكبير لكل من أراد 

من اليهود الشرقيني اإلطاحة بحزب السلطة، "مباي".
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لعبا دورا الحقا  فيها بشكل خاص جيالن  نشأ  التي  السبعينيات، 
اليهود  م��ن  ال��ش��اب  اجليل  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  السياسة  تغيير وج��ه  ف��ي 
الشرقيني، خاصة من أحياء وبلدات الفقر، الذين عانوا من سياسة 
األشكنازي، على  العنصري ضدهم، من حكم "مباي"  التمييز 
مدى حوالي عقدين، فهذا اجليل الشاب، الذي كان يرى األوضاع 
في  يواجهونها  التي  والصعوبة  الشرقيني،  اليهود  ملجتمع  الدونية 
في  وحتى  العامة  والوظائف  والعسكر،  احلكم  سدة  في  االرتقاء 
القطاع اخلاص، تنامت فيه روح النقمة على هذه األوضاع، وقد 
سجل أمامه العنوان لكل هذه األوضاع، وهو املؤسسة احلاكمة، 

املتمثلة في حزب "مباي" ومن ثم "املعراخ".
اليهود  م��ن  شعبية  اح��ت��ج��اج��ات  حملة  ال��ف��ت��رة  تلك  ف��ي  ورأي��ن��ا 
الشرقيني، برزت فيها حركة "الفهود السود" التي نظمت املظاهرات 
من  ن��وع  حملتها  طابع  ش��اَب  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي   ولكن  الشعبية، 
الفوضى، مثل مهاجمة مؤسسات ومحال جتارية وغيرها، ولكن 
هذه احلركة تراجعت بعد فترة قصيرة وشهدت انشقاقات وتوزعت 

على مجموعات ذهبت في عدة اجتاهات.
ومن املفارقة البارزة، أنه في حني كان "مباي" يتمسك بتسميته 
عنوانا  يكن  لم  أن��ه  إال  إسرائيل"،  أرض  عمال  "ح��زب  العمالية 
للشرائح الفقيرة، وبشكل خاص من اليهود الشرقيني، املهاجرين 
من الدول العربية واإلسالمية، ولهذا بعد ظهور "الليكود"، وإثباته 
في انتخابات العام 1973 أنه بات اقرب إلى تسلم السلطة، وهو 
األمر الذي حتقق في انتخابات العام 1977، فقد حتول إلى عنوان 
بحزب  اإلطاحة  الشرقيني  اليهود  من  أراد  من  لكل  وكبير  واض��ح 

السلطة، "مباي".
وبطبيعة احلال فإن الليكود كان متنبها إلى هذا التغير احلاصل في 
الشارع اإلسرائيلي، وسارع إلى استيعاب طاقات شبابية في مقتبل 
وبتنا  والبلدية،  القروية  املجالس  انتخابات  في  ليرشحها  العمر، 
رئاسات  يتولون  أعمارهم  من  العشرينيات  في  شباب  عن  نسمع 
قصاب،  وموشيه  شطريت  مئير  بينهم  من  نذكر  كهذه،  مجالس 
الكتلة  الشرقيني في  اليهود  الكنيست، كوجوه  إلى  لينتقلوا الحقا 
البرملانية، على الرغم من أن اليهود األشكناز كانوا يسيطرون أيضا 

على قيادة الليكود.
الفلسطيني الشاب، جيل ما بعد  م��وازاة ذلك، نشأ اجليل  وفي 
النكبة ومآسيها، وتثقف في سنوات  النكبة، الذي لم يعش هول 

اخلمسينيات والستينيات على أدب وشعر املقاومة، ولتأتي متغيرات 
إقليمية وحرب 1973 لتزيد أيضا من عزمه، ويتبلور كقوة شعبية 
كبيرة في الشارع العربي، تبدأ في دحر قوة "املعراخ" املسيطر على 
الشارع العربي، وكانت الضربة األولى انتخابات بلدية الناصرة في 
التاسع من كانون األول العام 1975، التي خلعت سيطرة "مباي" 
و"املعراخ" عن إدارة البلدية، ليتولى رئاسة البلدية الشاعر توفيق 
زياد، على رأس كتلة األغلبية املطلقة، جبهة الناصرة الدميقراطية، 

التي جمعت الشيوعيني، ومجموعات وطنية مؤيدة لهم.
وقد كانت انتخابات بلدية الناصرة كاسرا إضافيا ومركزيا حلواجز 
اخلوف، التي سّهل تساقطها املتسارع، جناح اإلضراب العام األول 
آذار  م��ن  الثالثني  ي��وم  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  العربية  اجلماهير  ت��اري��خ  ف��ي 
معانيه  كل  إلى  إضافة  اليوم  هذا  وكان  األرض"،  "يوم   ،1976
ضربة  توجيه  إلى  وق��اد  اخل��وف،  حواجز  لبقايا  محطما  التاريخية 
أخرى حلزب "املعراخ" في انتخابات العام 1977، وليهبط ألول 
مرة عن أقل من 50% في الشارع العربي، الذي كان يعتبر مخزون 
أصوات ليس بقليل حلزب "املعراخ" واللوائح االنتخابية املرتبطة به.

1992 -1977  :2
كان النقالب العام 1977 وسقوط "املعراخ" عن سدة  احلكم 
ألول مرة بعد 29 عاما من االنفراد في احلكم دالالت كثيرة، ولكن 
لم يكن من السهل على حزب الليكود، بقيادة القائد التاريخي له، 
غلب  التي  احلاكمة،  املؤسسة  كافة  على  السيطرة  بيغن،  مناحيم 
للسلطة  "مباي"  إدارة  شكل  بفعل  احلزبي،  الطابع  أساسا  عليها 
ومؤسساتها، إذ كانت األولوية في تسليم الوظائف املركزية ألنصاره 
إذ لم يكن  أيضا اجليش واألجهزة األمنية،  وأعضائه، وهذا طال 
صدفة أن الغالبية الساحقة جدا من اجلنراالت التي اختارت االجتاه 
للسياسة بعد اجليش، اجتهت إلى حزب "مباي" و"املعراخ"، حتى 

بات يطلق عليه الحقا "حزب اجلنراالت".
وعلى املستوى البرملاني رأينا أن املعراخ يهبط ألول مرة إلى مستوى 
لم يكن يتخيله، 32 مقعدا، يضاف له مقعد واحد من القائمة العربية 
املرتبطة به، إذ إن قوائم "املعراخ" العربية تلقت هي أيضا ضربة في 
الشارع العربي، لصالح اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، الناشئة 
حديثا، وعمودها الفقري احلزب الشيوعي، وقوى وطنية حليفة له 

في تلك الفترة.
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برملانية وسطية من  االنتخابات شهدنا ظهور كتلة  لكن في هذه 
حيث احلجم، وتضم 15 نائبا، لتختفي كليا في االنتخابات التالية، 
وهذه كانت أول حالة في اخلارطة السياسية اإلسرائيلية، مبعنى ظهور 
مفاجئ" لكتلة نيابية بهذا احلجم لتختفي كليا عن الساحة بعد دورة أو 
دورتني، ولم تتكرر هذه احلالة إال في سنوات التسعينيات واأللفني، 

ولعدة مرات وسنأتي عليها.
"تشتت  البحث:  ه��ذا  م��وض��وع  حيث  م��ن  األه��م  االنتخابات 
من  فسلسلة   ،1981 العام  انتخابات  كانت  السياسية"،  اخلارطة 
أجهزة  لطبيعة  يعود  ه��ذا  من  وقسم  "الليكود"  حكم  في  الفشل 
احلكم، قادت إلى نتيجة نراها ألول مرة في احللبة البرملانية، وهي أن 
الليكود يحصل على 48 مقعدا، مقابل 47 مقعدا حلزب "املعراخ"، 
تاريخ  ف��ي  األكبرين  احل��زب��ني  ب��ني  تقاطب  مشهد  أكبر  ذل��ك  وك��ان 
الكنيست وحتى اليوم، مبعنى أن يحصل حزبان سعلى 95 مقعدا، 
أي أكثر من 79% من مقاعد الكنيست، ومن هنا اشتد السباق في 
أروقة الكنيست بني احلزبني األكبرين نحو تشكيل احلكومة اجلديدة. 
التحوالت السياسية في األحزاب  الفترة، بدأت أيضا  في تلك 
الصهيونية،  احل��رك��ة  ف��ي  وامل��ن��خ��رط��ة  دي��ن��ي��ا،  الليبرالية  ال��دي��ن��ي��ة، 
الصهيونية،  احلركة  خارج  وهي  املتشددة،  األصولية  واألح��زاب 
بامليل لصالح  الصهاينة  املتدينني  أولية لدى  بوادر  بدأت  وفي حني 
اليمني السياسي، فإن األصوليني "احلريدمي" كانوا في تلك الفترة 
يدفع  الذي  االئتالف  إلى  لالنضمام  استعداد  وعلى  الوسط،  في 
أكثر ويحول ميزانيات أكبر ملؤسسات األصوليني، ومن هنا كانت 
واملالية قصيرة جدا، والحقا سنجد  السياسية  لالبتزازات  الطريق 

أنها انتقلت للرأي العام.
وهذا األمر ظهر بقوة أكبر في انتخابات العام 1984، التي تلت 
احلرب على لبنان، وما حملته من ضربات على إسرائيل، مبنظور 

اجلنود،  م��ن  كبير  ع��دد  قتل  فعسكريا  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��ام  ال���رأي 
وسياسيا، تصاعدت حملة االحتجاجات العاملية، خاصة تلك التي 
أعقبت مجزرة صبرا وشاتيال، وغيرها من املجازر، ونشبت أزمة 

اقتصادية حادة في أعقاب تلك احلرب.
وفي تلك االنتخابات، التي كانت ال� 11 للكنيست، هبطت قوة 
احلزبني سوية بعشرة مقاعد، 44 مقعدا حلزب "املعراخ" بخسارته 
الليكود  حل��زب  مقعدا  و41  السابقة،  االنتخابات  عن  مقاعد   3
هذه  في  ساهم  وقد  السابقة،  االنتخابات  عن  مقاعد   7 بخسارته 
)ومن  الليكود  حلزب  التاريخي  للزعيم  املفاجئ  الغياب  اخلسارة 
احلكومة  رئيس  منصب  غادر  الذي  بيغن،  مناحيم  حيروت(  قبله 
في خريف العام 1983، بسبب إحباط واكتئاب أصابه من سلسلة 
تداعيات سياسية وعسكرية، وغاب على األنظار لسنوات قبل وفاته 

مطلع التسعينيات.
احلكم  مينحه  لم  االنتخابات،  تلك  في  "امل��ع��راخ"  تفّوق  لكن 
بشكل مطلق، فارتفعت قوة األحزاب الصغيرة وتزايد تنوعها، مثل 
الظهور األول لكتلة "شاس" الدينية األصولية لليهود الشرقيني، 
وأمام ضغوط هذه األحزاب الصغيرة على احلزبني األكبرين، تشجع 
األولى  هي  قومية،  وحدة  حكومة  تشكيل  على  األكبران  احلزبان 
التي تنشأ بظروف طبيعية، إذ أن احلكومة األولى نشأت في نهاية 
الستينيات على خلفية عدوان حزيران 1967، وجرى تقاسم فترة 
رئاسة احلكومة بني زعيم حزب "املعراخ" شمعون بيريس، وزعيم 

حزب الليكود إسحق شامير.
ونذكر في هذا السياق، أن من ميزات انتخابات العام 1984، هو 
أنه ألول مرة تظهر تعددية برملانية وطنية على مستوى الشارع العربي، 
يهودية،  عربية  أيضا  وهي  للسالم"،  التقدمية  "احلركة  بدخول 
لتنافس اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، على أصوات العرب، 

جاءت انتخابات 1988 لتعزز بقليل قوة األحزاب الصغيرة، في حني 
ضعفت قوة احلزبني األكبرين بقليل، وكالهما حصال على 79 مقعدا، 
40 لليكود و39 مقعدا للمعراخ، وهنا أيضا وجد كل من احلزبني نفسه 
أمام ضغوط األحزاب الصغيرة في شروطها لالنضمام لكل حكومة، 
يشكلها أحد احلزبني، وقد انتقل شكل املفاوضات وطبيعة الطلبات 
وجه  على  الدينية،  األحــزاب  مطالب  وخلقت  الشارع،  إلى  احلزبية 

اخلصوص، امتعاضا شديدا في الرأي العام.
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ولتحصل على مقعدين مقابل أربعة للجبهة، وقد ساهم هذا التنافس 
في محاصرة أكبر لألحزاب الصهيونية في الشارع العربي. 

واليتها  لكامل  ه��ذه  القومي  االئ��ت��الف  حكومة  استمرت  وق��د 
االنتخابات  لتجري   ،1988 ال��ع��ام  خريف  حتى  أي  القانونية، 
سياسية  وأزم����ة  الفلسطينية،  احل��ج��ارة  ان��ت��ف��اض��ة  ظ��ل  ف��ي   12 ال���� 
منتصف  ف��ي  جلمها  مت  اقتصادية  أزم���ة  وان��ع��ك��اس��ات  متصاعدة، 
سنوات الثمانينيات، إال أنها عادت لتظهر من جديد بفعل االنتفاضة 

الفلسطينية.
وجاءت انتخابات 1988 لتعزز بقليل قوة األحزاب الصغيرة، في 
حني ضعفت قوة احلزبني األكبرين بقليل، وكالهما حصال على 79 
مقعدا، 40 لليكود و39 مقعدا للمعراخ، وهنا أيضا وجد كل من 
احلزبني نفسه أمام ضغوط األحزاب الصغيرة في شروطها لالنضمام 
لكل حكومة، يشكلها أحد احلزبني، وقد انتقل شكل املفاوضات 
األحزاب  مطالب  وخلقت  الشارع،  إلى  احلزبية  الطلبات  وطبيعة 

الدينية، على وجه اخلصوص، امتعاضا شديدا في الرأي العام.
ويشار أيضا إلى أن االنتفاضة الفلسطينية عكست نفسها على تلك 
االنتخابات، من خالل تعزيز قوة األحزاب اليسارية الصهيونية من 
جهة، ولكن من جهة أخرى، تنامي الكتل الصغيرة املرتكزة على 

أصوات مستوطني الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلني.
وأمام وضع كهذا، فقد اختار احلزبان الليكود و"املعراخ" مرة 
أخرى، التوجه إلى حكومة وحدة، وكان الغطاء لهذه احلكومة هو 
إسرائيل  محاصرة  وب��دء  الفلسطينية  االنتفاضة  وتصاعد  استمرار 
سياسيا في احللبة الدولية، ولكن خالفا للمرة السابقة التي تناوب 
فيها احلزبان على رئاسة احلكومة، فإنه في هذه االنتخابات بقيت 

الرئاسة بيد رئيس الليكود في حينه، إسحق شامير.
واحلدث الذي قصم ظهر اجلمل لهذه احلكومة هو سعي شمعون 
إلى   ،1990 العام  ربيع  في  "امل��ع��راخ"،  ح��زب  رئيس  بيريس، 
م��ن وراء  فيها،  ه��و عضو  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  ان��ق��الب على  إح���داث 
بيريس  وف��اوض  برئاسته،  ائتالف  تشكيل  خالل  من  الكواليس، 
في حينه كتلة "أغودات يسرائيل" الدينية األصولية األشكنازية، 
إال أن هذا اللقاء مت فضحه، وأطلق على تلك احلادثة اسم "املناورة 
امل��ن��اورات  ع��ن  ي��ق��اس،  ال  مب��ا  أق��ل  تبقى  تفاصيلها  التي  النتنة"، 
واألالعيب احلزبية التي جرت في السنوات الالحقة وحتى اليوم. 
وق���ادت ه��ذه امل��ن��اورة إل��ى ط��رد ح��زب "امل��ع��راخ" م��ن حكومة 

في  نهائي  شبه  ك��ان  لقرار  استباقية  شامير  خطوة  وكانت  شامير، 
ف��ي ظ��ل الضغوط  م��ن احل��ك��وم��ة،  ح��زب "امل��ع��راخ" لالنسحاب 
املتصاعدة على إسرائيل، للذهاب في مسار مفاوضات  اخلارجية 
أعمال  إل��ى رأس ج��دول  االنتفاضة    ال��ذي رفعته  ال��ص��راع،  حلل 
احللبة الدولية، إضافة إلى متغيرات كثيرة في العالم سنأتي عليها.

العام 1992، في 23 حزيران،  األول��ى من  الصيف  أي��ام  وفي 
حزب  ب��ع��ودة  ان��ق��الب،  حصل  وهنا   ،13 ال���  االنتخابات  ج��رت 
احلركة  تتخيله  ل��م  م��ا  النتائج  وأف����رزت  احل��ك��م،  إل��ى  "ال��ع��م��ل" 
الوقت  ه��ذا  في  يحدث  أن  تتخيل  لم  األق��ل  على  أو  الصهيونية، 
بيضة  إل��ى  العربي  ال��ش��ارع  متثالن  كتلتان  تتحول  أن  وه��و  املبكر، 
ألقبان، املقّررة في طابع احلكومة، ونحن نتحدث عن كتلة اجلبهة 
الدميقراطية للسالم واملساواة )احلزب الشيوعي( التي حصلت على 
الوهاب  عبد  برئاسة  العربي  الدميقراطي  احلزب  وكتلة  مقاعد،   3
دراوشة، الذي انشق في مطلع العام 1988 عن حزبه "املعراخ"، 
وحصلت على مقعدين، فهذه املقاعد اخلمسة، كانت السد املانع 
الستمرار الليكود في احلكم، بعد أن حصل املعراخ على 44 مقعدا 
و12 مقعدا حلركة ميرتس، الناشئة حديثا بوحدة ثالثة أحزاب من 
اليسار الصهيوني، وهنا تشكلت ألول مرة حكومة تستند إلى دعم 
"ش��اس"  حركة  لتنضم  العرب.  املواطنني  أص��وات  من  خارجي 
إلى احلكومة، وكذا األمر كدعم خارجي مشروط لكتلة "يهدوت 

هتوراة" األصولية األشكنازية.
قاصمة،  ضربة  الليكود  تلقى  االنتخابات  تلك  في  أن��ه  ويذكر 
بحصوله على 32 مقعدا، وهو عدد املقاعد األقل منذ ظهوره ألول 

مرة في االنتخابات البرملانية في نهاية العام 1973.
تغيير  اإلسرائيلية على ضرورة  احللبة  في  احلديث  اشتد  هنا  من 
لدى  السياسي  االب��ت��زاز  حالة  تفادي  أج��ل  من  االنتخابات،  نظام 

تشكيل أية حكومة.

األوضاع السياسية واالقتصادية والدميغرافية
العقد  متممة  الثمانينيات،  سنوات  نهاية  إلى  إسرائيل  وصلت 
الرابع من عمرها، تنهكها سلسلة من األوضاع السياسية الداخلية 
االقتصادية، وفوق كل  بالنسبة لألوضاع  أيضا  واخلارجية، وكذا 
هذا، الوضع الدميغرافي، الهاجس الدائم للحركة الصهيونية، وقد 
ساهمت هذه العوامل مجتمعة، إضافة إلى عوامل أقل شأنا سنأتي 
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عليها، في سلسلة التغيرات السياسية واالقتصادية في إسرائيل، في 
العقد األخير من القرن املاضي والعقد األول بعد األلفني.

األوضاع السياسية
سّرعت انتفاضة احلجارة الفلسطينية التي اندلعت في التاسع من 
كانون األول العام 1987، اصطدام إسرائيل مع واقع ضرورة حل 
الصراع، الذي اختارت إسرائيل على مدى عقود إنكار وجوده، 
وحتى وجود الشعب الفلسطيني أصال، وجنحت تلك االنتفاضة 
في  مسلحة،  غير  كانتفاضة  وطبيعتها  وجماهيريتها،  بشعبيتها 
استقطاب الرأي العام العاملي، الذي كان ال يزال في تلك األيام 
واستمرار  لبنان  على  احل��رب  في  اإلسرائيلية  اجلرائم  ن��اس  غير 

احتالل جنوبه.
وكان لتفاعل الرأي العام العاملي من جهة، واالنعكاس املباشر 
لالنتفاضة على الشارع اإلسرائيلي من جهة أخرى، مثل انقطاع 
األيدي العاملة، واحلد من حركة الناس بفعل توتر األوضاع األمنية 
في حينه، انعكاس مباشر أيضا على الرأي العام اإلسرائيلي، الذي 
رآى حكومته محاصرة عامليا، والعالقات الدولية تشهد انحسارا، 
فشاركت قطاعات واسعة من الشارع اإلسرائيلي أيضا في حمالت 
الفلسطيني، واألهم من هذا، أن احلديث  التضامن مع الشعب 
عن ضرورة حل الصراع بدأ يخترق األحزاب التي رفضت مجرد 
ذكر هذا األمر، وبشكل خاص األحزاب احملسوبة على اليسار 

الصهيوني مثل حزب "املعراخ" مبوجب املفاهيم اإلسرائيلية.
ويذكر هنا أن هذه األجواء السياسية قادت  إلى خروج حزب 
"مبام" من "املعراخ" وتشكيل كتلة برملانية مستقلة بعد انتخابات 
حكومة  في  الليكود  مع  الشراكة  مواصلة  رافضا   ،1988 العام 
إل��ى حزبني آخ��ري��ن، "رات��س"  لينضم "م��ب��ام" الحقا  وح��دة، 

و"شينوي" ليشكلوا حزب "ميرتس".
العهد  الفترة مجموعات شبابية وحديثة  تلك  في  رأينا  كذلك 
في السياسة، محسوبة هي أيضا على اليسار الصهيوني، اختارت 
التغلغل في حزب "املعراخ" واختراقه من الداخل، وتعدد هذه 
املجموعات من ناحية، وحيوية نشاطها أمام القيادة الهرمة املتزمتة 
من ناحية أخرى، سّلط عليها األضواء السياسية، وساهمت في 
خلق انطباع وكأن "املعراخ" حزب يدعو إلى حل الصراع، رغم 
الثالثة  العقود  في  اإلسرائيلية  االستراتيجية  احلروب  كل  قاد  أنه 

األولى. 
الدولية،  الساحة  أخ��رى على  ب��دأت تطورات  ذل��ك،  مب��وازاة 
ذرعا  تضيق  بدأت  إلسرائيل،  الداعمة  الكبرى  للدول  فبالنسبة 
االحتجاجات  حركة  تنامي  أم��ام  خاصة  اإلسرائيلية،  بالسياسة 
ال��دول، ولكن األه��م كان في  العام في تلك  ال��رأي  الشعبية في 
اجتاه آخر، ففي نهاية سنوات الثمانينيات بدأ تفكك منظومة الدول 
االشتراكية، إلى أن وصلت حالة التفكك إلى االحتاد السوفياتي، 

القوة األعظم املوازية لقوة الواليات املتحدة األميركية.
الكبرى  الغربية  الرأسمالية  ال���دول  إن  ال��ق��ول:  املمكن  وم��ن 
تفاجأت بسرعة انهيار املعسكر االشتراكي، ما اضطرها إلى إعادة 
حساباتها االقتصادية التوسعية ومن ثم السياسية في العالم، وأمام 
حالة الوحدة الغربية في مواجهة الدول االشتراكية، بتنا أمام حالة 
سباق محموم بني ثالثة مراكز عاملية للدول الرأسمالية الكبرى، 
نحو السيطرة على األسواق املنفتحة فجأة أمامها في العالم، وهي 
األوروب��ي كمركز  االحتاد  الثاني دول  واملركز  املتحدة،  الواليات 
موحد، ولكن في داخله تنافس أيضا بني دوله الكبرى، واملركز 
النمو  التي بدأت تتسارع فيها وتيرة  الثالث دول الشرق األقصى 
االقتصادي واإلنتاج الصناعي مبستوياته املختلفة، والذي بدأ يغزو 

سّرعت انتفاضة احلجارة الفلسطينية التي اندلعت في التاسع 
من كانون األول العام 1987، اصطدام إسرائيل مع واقع ضرورة حل 
الصراع، الذي اختارت إسرائيل على مدى عقود إنكار وجوده، وحتى 
وجود الشعب الفلسطيني أصال، وجنحت تلك االنتفاضة بشعبيتها 
وجماهيريتها، وطبيعتها كانتفاضة غير مسلحة، في استقطاب الرأي 
الــذي كــان ال يــزال في تلك األيــام غير نــاس اجلرائم  العام العاملي، 

اإلسرائيلية في احلرب على لبنان واستمرار احتالل جنوبه.
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أسواق العالم وينافس باألسعار البضائع احمللية في الدول املتطورة.
الغزو  يأتي  العوملة، ثم  وكان هذا يجري مع بدء احلديث عن 
قوية  املتحدة فرصة  الواليات  فيه  الذي رأت  للكويت،  العراقي 
جدا، حلشد تواجد عسكري أكبر من ذي قبل، في أكثر املراكز 
العاملية حساسية، اخلليج العربي الغني بالنفط، وكان هذا سانحا 
خانة  إل��ى  دخلت  التي  ال��رادع��ة  القوة  ضعف  ض��وء  على  ج��دا، 
"سابقا" ألول مرة في التاريخ احلديث، أي االحتاد السوفياتي.

هذه األوضاع واجهت سدة احلكم في الواليات املتحدة، وهي 
غير جاهزة بشكل كامل، فبدأت تسارع لتهيئة الظروف الدولية 
جدي  وتغيير  العالم،  في  جدد  حلفاء  من  ميكن  ما  أكثر  لكسب 
في حالة التمدد االقتصادي والعسكري، وهذه "االحتياجات" 
األميركية اصطدمت في مرحلة ما بعثرة الدعم املطلق إلسرائيل 
األميركية  املؤسسة  في  فإن  يبدو  وكما  وسياستها،  وحكوماتها 
من اعتقد أن باإلمكان تغيير املعادلة الشرق أوسطية في ما يخص 

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وقررت الواليات املتحدة السعي إلحداث انفراجة كي ترفع ما 
تبقى من حواجز أمامها، فكانت أن بدأت تضغط على حكومة 
شامير، من أجل خوض مسار دولي نحو السالم، ولم جتد اإلدارة 
األميركية جتاوبا كافيا من احلكومة اإلسرائيلية املتشددة، التي بدأت 
تشهد تصدعا بادر له الشريك الثاني واألقوى في احلكومة، حزب 
"املعراخ" الذي أبدى رغبة في التجاوب مع الدعوات األميركية.

فجاء مؤمتر مدريد للسالم، في نهاية تشرين األول العام 1991، 
كل  عرقلة  إلى  وسعت  مرغمة،  شامير  حكومة  له  اجتهت  الذي 
اإلدارة  فإن  احل��ال،  هذه  وأم��ام  تلته،  التي  املفاوضات  جلسات 
إسرائيل  حكومة  وكانت  األي���دي،  مكتوفة  تقف  لم  األميركية 
بحاجة إلى ضمانات مالية بقيمة 10 مليارات دوالر، لتستطيع 
تغطية تكلفة استيعاب مئات آالف املهاجرين الذين بدأوا يتدفقون 
على إسرائيل، فرفضت اإلدارة األميركية تقدمي هذه الضمانات 

من باب الضغط على حكومة شامير.
كانت  اجلديد،  األميركي  النهج  الصادرة عن  األهم  والرسالة 
للرأي العام اإلسرائيلي، بدعوته إلى التغيير الضروري في احلكم، 
فجاءت انتخابات 23 حزيران 1992، لتسقط حكومة شامير، 
وحتل بدال منها حكومة إسحق رابني، الذي كان على رأس حزب 

"العمل"، بعد التخلي عن االسم السابق "املعراخ". 

األوضاع االقتصادية
شهدت سنوات الثمانينيات عدة أزمات اقتصادية في إسرائيل، 
عدة  على  ج��اءت  التي   ، الثمانينيات  مطلع    أشدها  كانت  ولرمبا 
 ،1985 العام  وحتى  لبنان،  على  احلرب  أهمها  ومن  خلفيات، 
ج��اءت  أن  إل��ى  فلكية،  مالي  تضخم  م��ع��دالت  إسرائيل  شهدت 
سياسة اللجم التي قادها في حينه رئيس احلكومة شمعون بيريس، 
ولكن تلك اخلطة االقتصادية التي شملت عدة مقومات، ما كادت 
أن تستقر، حتى جاءت االنتفاضة ، التي ساهمت بشكل كبير في 
نشوب أزمة اقتصادية مبواصفات أخرى، ومن بينها اشتداد ظاهرة 
واخللل  العالم،  أس��واق  من  عدد  في  اإلسرائيلية  البضائع  مقاطعة 
العاملني  آالف  ع��ش��رات  ان��ق��ط��اع  بعد  ال��ع��م��ل،  س��وق  ف��ي  الكبير 

الفلسطينيني عن العمل في داخل إسرائيل.
ولكن األمر األهم بالنسبة إلسرائيل من ناحية إستراتيجية عامة 
هو منو شريحة رأسمالية أقوى من ذي قبل في تلك السنوات، في 
املؤسسة،  بيد  بغالبيته  العام  القطاع  فيه  يزال  ال  كان  الذي  الوقت 
يتناسب مع طموحاتهم في  املال ال  ومجال حراك أصحاب رأس 
كثيرة  حواجز  فيه  تتساقط  ب��دأت  عالم  أم��ام  خاصة  املرحلة،  تلك 

أمام الرأسمالية العاملية.
وكثرت التقارير التي كانت تتحدث عن هجرة رؤوس األموال 
اإلسرائيلية للبحث عن آفاق اقتصادية أكبر في العالم، واشتد هذا 
مع اشتداد التنافس في العالم على اقتحام األسواق اجلديدة املفتوحة.

من  الساحقة  الغالبية  كانت  التسعينيات  سنوات  مطلع  فحتى 
القطاع  أساسية،  مراكز  ثالثة  سيطرة  حتت  اإلسرائيلي  االقتصاد 
العام، واحتاد النقابات العامة "الهستدروت" الذي كان يسيطر على 
نحو 30% من إجمالي االقتصاد، والقرى التعاونية، على شكليها 
"الكيبوتسات" و"املوشافيم"، وقد أناطت احلركة الصهيونية ومن 
الزراعية  األراضي  السيطرة على  القوى  بهذه  احلاكمة  املؤسسة  ثم 
أساسا، إضافة إلى قطاع إنتاجي كان يتنامى مع الزمن، حتى نهاية 

الثمانينيات.
األموال  كبار رؤوس  لم "يحظ" أصحاب  كهذا،  واقع  وأم��ام 
بوتيرة  ولكن  تتزايد،  كانت  اخلصخصة  أن  رغ��م  حركة،  بحرية 

ضعيفة، مقارنة مع ما جرى في سنوات التسعينيات وما بعدها.
وامللفت للنظر أن التحول األبرز في هذا املجال كان مببادرة حزب 
"العمل" مع عودته للسلطة في العام 1992، فقد سّرعت احلكومة، 
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وبشكل خاص وزير املالية فيها أبراهام شوحط، عمليات خصخصة 
القطاع العام.

ولكن نقطة التحول األهم في تلك املرحلة، هي االنقالب الذي 
حصل في قيادة احتاد النقابات العامة "الهستدروت"، حينما انشق 
حزب "العمل" على ذاته، في ما يخص النقابات فقط، ووصلت 
حاييم  حينه  في  الوزير  برئاسة  للنقابات،  جديدة  قيادية  مجموعة 
حتول  ما  سرعان  ال��ذي  بيرتس،  عمير  الثاني  والشخص  رام��ون، 

لرئيس الهستدروت بعد عام ونصف العام من ذلك االنقالب.
تغيير  الهستدروت، هو إجراء  لها رامون في  بادر  وأول خطوة 
جذري في مفهوم االنتساب الحتاد النقابات، ما فسح املجال أمام 
مئات اآلالف لترك النقابات، الذين كانوا مرتبطني بها بفعل انتسابهم 
احتاد  شركات  ببيع  ب��دأ  ثم  وم��ن  العامة،  املرضى  ع��ي��ادات  لشبكة 
النقابات، حتت ذريعة األزمة االقتصادية التي تضرب الهستدروت، 
ه��ذه "الغنيمة"  نحو  امل���ال  أص��ح��اب رأس  ك��ب��ار  ان��دف��ع  هنا  وم��ن 
الضخمة، التي لم يكونوا يحلمون بها، على األقل في تلك املرحلة.

وقد الحظ كبار أصحاب رأس املال التحوالت الكثيرة اجلارية في 
إسرائيل، التي أدت إلى فتح آفاق اقتصادية ضخمة أمامهم، ومن 
أهمها، موجات الهجرة الضخمة، مبئات آالف املهاجرين خاصة 
من دول االحتاد السوفياتي السابق، ما رفع حجم االستهالك بنسب 

عالية جدا، وبالتالي زيادة اإلنتاج. 
ورافق هذا كعامل ثان، االنفراج احلاصل في املنطقة، في أعقاب 
مفاوضات مسار أوسلو وما تبعها من اتفاقيات في املنطقة، وهذه 
التطورات ليس فقط أنها جلمت هجرة رؤوس األموال واستعادت 
قسما كبيرا منها، بل باتت إسرائيل عنوانا الستقدام رؤوس األموال 

األجنبية.
السياسة  سخاء  زاد  السنوات،  تقدمت  فكلما  احل��ال،  وبطبيعة 
األم��وال، وبدأت األسواق  كبار رؤوس  الرسمية جتاه  االقتصادية 
املالية تسجل ارتفاعات بنسبة نستطيع وصفها ب� "الفلكية"، فكانت 
حكومة "الليكود" في النصف الثاني من سنوات التسعينيات برئاسة 
أمام  والتقاعد  االئتمان  صناديق  لفتح  مّهد  الذي  نتنياهو،  بنيامني 
الشركات االستثمارية الكبرى وللتداول بها في األسواق املالية، ما 

زاد آفاق التداول املالي بعشرات مليارات الدوالرات.
وقد ترافقت هذه التحوالت، مع حتول ال يقل أهمية،  وهو بدء 
عملية "أمركة" األحزاب الكبرى، في مطلع سنوات التسعينيات، 

ال���ذي ج��رى ف��ي حزب  ال��ب��داي��ة ف��ي االن��ق��الب التنظيمي  وك��ان��ت 
"العمل"، وهنا يظهر مجددا اسم حاييم رامون، القائد الشبابي في 
حزب "العمل"، الذي كان من ضمن التيارات في داخل احلزب 
التي سعت إلى التغيير، والتمرد على القيادة الهرمة في احلزب التي 

كانت تسيطر على كافة مقاليد األمور.
تشكيل  ل��دى  السابقة،  بتسمياته  "العمل"  ح��زب  اشتهر  فقد 
جلنة  وهي  املنظمة"،  "اللجنة  باسم  البرملانية،  االنتخابية  الالئحة 
قادة  بينهم  ومن  أساسا،  احلزب  قدامى  من  جدا  قليال  عددا  تضم 
الهستدروت، ليشكلوا القائمة، وبطبيعة احلال، فقد كان من أهم 
شروط التواجد على هذه الالئحة هو "السلوك احلسن" جتاه قادة 

احلزب التقليديني.
وبادر رامون مع زمالء له، إلى إتباع نظام االنتخابات املفتوحة 
لتشكيل الئحة احلزب االنتخابية، أي "البراميرز"، كما هو النمط 
األميركي، مبعنى فتح باب االنتساب أمام اجلمهور الواسع لغرض 
انتخاب الئحة احلزب ورئيسه، وبتنا نرى أعدادا هائلة من املنتسبني 
للحزب، ومن ثم توسع هذا النمط ليشمل أحزابا أخرى، وأولها 

بعد "العمل"، حزب "الليكود" بشكل خاص.
هذا النمط اجلديد، كان يستدعي كل من يرغب في الترشح إلى 
انتخابية  حملة  إج��راء  بإمكانه  يكون  كي  الكثيرة،  األم��وال  جتنيد 
املنتسبني، وهنا ظهر كبار أصحاب  شخصية، بني عشرات آالف 
رأس املال "ليتبرعوا بسخاء"، ومن هنا كانت الطريق قصيرة جدا 
لزيادة نفوذ كبار أصحاب رأس املال اإلسرائيليني وحتى األجانب 
النواب في األحزاب  ان والء  في سدة احلكم، على ضوء حقيقة 
الكبرى بات من حيث اجلوهر ملن مولوا حمالتهم االنتخابية، أكثر 

من برنامج احلزب وما يطرحه من أفكار.
كذلك، فإن هذه احلال فتحت أبواب الفساد املالي وفساد احلكم 
وبشكل  التسعينيات،  نهاية  في  نسمع  وب��دأن��ا  مصراعيها،  على 
إلى مؤسسات  العاملية  باملافيا  مرتبطة  واضح، عن وصول جهات 
احلكم، وكان التلميح واضحا لسالطني املال اجلدد في دول االحتاد 
السوفياتي السابق، الذين حققوا ثراء فاحشا في حملة من الزمن، 
من  للوصول  سلسة  قناة  إسرائيل  إلى  اجل��دد  باملهاجرين  ووج��دوا 
خاللهم إلى سدة احلكم في إسرائيل، ولهذا فإنه في الكثير من قضايا 
الفساد التي عوجلت وتعالج في إسرائيل، ظهرت فيها أسماء من 
دول االحتاد السوفياتي السابق، ومن بني هذه امللفات، ملف وزير 
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اخلارجية احلالي أفيغدور ليبرمان، الذي يجري معاجلته منذ حوالي 
ثماني سنوات. 

في  البرملانية  االنتخابات  نتائج  استعراض  سياق  ف��ي  وس��ن��رى 
كبار أصحاب رؤوس  نفوذ  اتساع  التسعينيات واأللفني،  سنوات 
ولكن  االنتخابية،  احلمالت  في  جليا  يظهر  ك��ان  ما  وه��ذا  امل��ال، 
العقدين  في  خاص  بشكل  املستمرة  االقتصادية  السياسة  في  أيضا 
األخيرين، من تخفيض مستمر لضرائب الشركات ولرسوم الضمان 
االجتماعي، وغيرها من اإلجراءات االقتصادية التي تهدف أساسا 
للتخفيف عن كبار أصحاب العمل والشركات الضخمة، وبالتالي 

االحتكارات الكبرى.
وقد وصلت إسرائيل إلى وضع فيه عدد قليل جدا من العائالت، 
ما بني 7 إلى 16 عائلة وشركة تسيطر على ما بني 30% إلى %40 
من االقتصاد اإلسرائيلي، كما ازدادت الفجوات االجتماعية، التي 

تعتبر أصال من أكبر الفجوات في الدول املتطورة.
العام  ف��ي  نشبت  التي  العاملية  االقتصادية  األزم���ة  ض��وء  وعلى 
حجم  ع��ن  احل��دي��ث  ب��دأ  املتحدة،  ال��والي��ات  ومصدرها   ،2008
عن  احلديث  ازداد   2011 العام  وفي  إسرائيل،  في  االحتكارات 
ضرورة جلم االحتكارات وفرض قيود عليها، وقد أقامت احلكومة 
جلنة لهذا الغرض، وبغض النظر عن نتائج هذه اللجنة، إال أن مجرد 

إقامتها هو اعتراف باألزمة القائمة.

امليزان الدميغرافي
1- الهجرة اليهودية والعكسية

بدأ  أن  منذ  األوق���ات،  م��ن  أي  ف��ي  الصهيونية  احل��رك��ة  تهدأ  ل��م 
مدى  وعلى  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  فلسطني  على  التدفق 

القرن العشرين، مبعنى قبل وبعد العام 1948، في دفع ما يسمى 
مبشروع  "جمع الشتات"، أو حسب املصطلح العبري "كيّبوتس 
غلويوت"، وجلب أكثر ما ميكن من أبناء الديانة اليهود في العالم، 

من أوطانهم إلى فلسطني ومن ثم إسرائيل.
وكان وما زال امليزان الدميغرافي، كمخزون بشري حلماية املشروع 
إسرائيل في كل  يرافق  أساسيا  االستراتيجي: "الدولة"، عنصرا 
موجات  انتهاء  بعد  وخاصة  الوقت،  مع  أن��ه  وسنرى  األوق���ات، 
الهجرة الضخمة في سنوات التسعينيات، وأول سنوات األلفني، 
كيف بدأت املؤسسة احلاكمة، ومعها احلركة الصهيونية واملختصون، 
في البحث في قضايا دميغرافية أخرى، كان الكالم عنها على العلن 
النوعية،  اليهودية  الهجرة  مثل  أمرا محظورا،  في سنوات مضت 
مبعنى   يهود ليسوا فقراء، ولكن األهم من كل هذا، احلديث العلن 
عن التوقعات لتغيير جذري في تركيبة املجتمع اليهودي في إسرائيل، 
الذي حسب التوقعات سيكون في العام 2030 ذا أغلبية مطلقة من 
املتدينني الليبراليني دينيا واملتشددين سياسيا، ومن األصوليني اليهود 

)احلريدمي(، الذين يرفضون الصهيونية من منطلقات دينية.
وصلت الهجرة اليهودية في كافة أنحاء العالم إلى إسرائيل، في 
سنوات الثمانينيات، إلى حضيض عميق، وبحسب معطيات مكتب 
اإلحصاء املركزي، فإنه ما بني العام 1948 والعام 1951 هاجر إلى 
إسرائيل حوالي 688 ألف مهاجر )املعطيات ال تتطرق إلى سنوات 
األربعينيات(، وبني العام 1952 والعام 1959 هاجر إلى إسرائيل 
حوالي 272 ألف مهاجر، وفي كل سنوات الستينيات 374 ألف 
مهاجر، وفي سنوات السبعينيات 346 ألف مهاجر، وانخفضت 
 154 حوالي  إلى  الثمانينيات  سنوات  كل  في  حاد  بشكل  الهجرة 

ألف مهاجر.
وك���ان م��ن أس��ب��اب ان��خ��ف��اض ال��ه��ج��رة، ه��و األوض����اع األمنية 

وبطبيعة احلال فإن تدفق هذه األعداد الهائلة، أي قرابة ما بني 4ر1 
مليون مهاجر إلى إسرائيل، ساهم في الكثير من التغيرات االجتماعية 
وأيضا السياسية بني اجلمهور اإلسرائيلي، فقد باتت اللغة الروسية 
حتتل املكانة الثانية من حيث االنتشار، في حني ساهمت هذه الهجرة 
الثقافي  املستوى  رفع  املقابل  وفي  االقتصادي،  النمو  نسب  رفع  في 
والفني والرياضي، إذ حمل املهاجرون من الدول السوفياتية ثقافتهم 
تلك  قبل  األربعة  العقود  كانت على مدى  التي  إسرائيل  إلى  الغنية 

الهجرة في أدنى اللوائح الدولية في هذه املجاالت.
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وإغ��الق  خ��اص،  بشكل  إسرائيل،  في  واالقتصادية  والسياسية 
أبواب االحتاد السوفياتي، الذي كان يعتبر املركز الثالث في العالم 
من حيث عدد اليهود، بعد الواليات املتحدة األميركية كمركز أول، 

ثم إسرائيل كمركز ثان.
في  ال��ع��رب  املواطنني  نسبة  كانت  الهجرة،  تدني  م���وازاة  وف��ي 
إسرائيل في ارتفاع مستمر، نتيجة الفارق الكبير في نسبة التكاثر، 
مدى  على  اإلسرائيلية  املؤسسة  ومعها  الصهيونية  احلركة  وسعت 
أع��داد هجرة تضمن  إلى ضمان  األول��ى إلسرائيل  األربعة  العقود 
املساعدة في جلم الهوة في نسبة التكاثر بني اليهود والعرب، ورغم 
م��ن مجمل  نسبتهم  تكاثرهم ورف��ع  ال��ع��رب واص��ل��وا  ف��إن  ذل��ك، 

السكان.
وهنا زاد القلق من املستقبل، إال أن إسرائيل تفاجأت هي األخرى 
بدأت  إذ  السوفياتي،  االحتاد  في  املتسارعة  بالتغيرات  زاويتها  من 
تتدفق عليها الهجرة اليهودية من هناك في األشهر األخيرة للنظام 
االشتراكي، فمن العام 1990 وحتى العام 1999 هاجر إلى إسرائيل 
956 ألف مهاجر، أكثر من 80% منهم من دول االحتاد السوفياتي 
السابق، وأكبر هذه الهجرات كان في العام 1990 حني وصل إلى 
ألف   176 التالي  العام  وفي  مهاجر،  ألف   200 حوالي  إسرائيل 
مهاجر، والحقا كان املعدل في حدود 74 ألف مهاجر، وكان أول 
انخفضت  حني   ،2000 العام  في  الهجرة  في  االنخفاض  معالم 

الهجرة إلى 60 ألف مهاجر.
في العام 2001 وصل إلى إسرائيل أكثر بقليل من 43 ألف مهاجر 
وانخفض العدد في العام 2002 إلى أكثر من 33 ألفا، وفي العام 

2003 إلى 23 ألفا، والعام 2004 إلى أقل بقليل من 21 ألفا.
وتواصل تراجع الهجرة السنوية باستمرار، وتراوح معدل الهجرة 
ألفا  إلى 16  ألفا  بني 13  ما  العام 2011  العام 2007 وحتى  من 
سنويا، وهذا العدد لم يعد كافيا للجم تزايد نسبة املواطنني العرب 
من بني مجمل السكان، وباتوا يتقربون جدا إلى نسبة 18%، من 

دون فلسطينيي القدس احملتلة وسوريي اجلوالن احملتل.
الهائلة، أي قرابة ما بني  وبطبيعة احلال فإن تدفق هذه األع��داد 
التغيرات  من  الكثير  في  ساهم  إسرائيل،  إلى  مهاجر  مليون  4ر1 
االجتماعية وأيضا السياسية بني اجلمهور اإلسرائيلي، فقد باتت اللغة 
الروسية حتتل املكانة الثانية من حيث االنتشار، في حني ساهمت هذه 
الهجرة في رفع نسب النمو االقتصادي، وفي املقابل رفع املستوى 

الثقافي والفني والرياضي، إذ حمل املهاجرون من الدول السوفياتية 
ثقافتهم الغنية إلى إسرائيل التي كانت على مدى العقود األربعة قبل 

تلك الهجرة في أدنى اللوائح الدولية في هذه املجاالت.
إل��ى خلق سلسلة من  التدفق  ه��ذا  أدى  ذل��ك،  م���وازاة  في  لكن 
األزمات االجتماعية والبنيوية وغيرها، فقد شهدنا حالة احتكاك 
بني جمهور املهاجرين واملواطنني "القدامى"، الذين لم يستوعبوا 
بسرعة هذه التغيرات في مجتمعهم، ومن بينهم من كان على قناعة 
بأن هذه الهجرة جاءت على حساب اإلنفاق عليهم وعلى حساب 

دولة الرفاه.
إلى ذلك، فقد حتول املهاجرون بسرعة إلى قوة انتخابية مت تقديرها 
في االنتخابات البرملانية ال� 18 التي جرت في شتاء العام 2009، 
كان  املهاجرين  مثلت  التي  األح��زاب  وأكثر  مقعدا،   18 بحوالي 

"يسرائيل بيتينو" بزعامة وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان.
وهنا، نذكر أن املهاجرين ولدى وصولهم لم يكونوا في أية خانة 
التقديرات  كانت  األولى  التسعينيات  ففي سنوات  تذكر،  سياسية 
بأنهم مينحون أصواتهم إلى أحزاب وقوى تؤيد املفاوضات واالجتاه 
إلى حل الصراع، أو حسب التعريف اإلسرائيلي لها "قوى مؤيدة 
للسالم"، وعلى هذا األساس، فقد كانت التقديرات أن املهاجرين 
منحوا غالبية أصواتهم في انتخابات العام 1992 حلزب "العمل"، 

وحتى حلركة "ميرتس" اليسارية الصهيونية.
إال أنه في انتخابات العام 1996، وبعد أن كان قد تدفق على 
إسرائيل ما بني 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر، والنسبة الساحقة 
التصويت،  حق  ذوي  من  فورا  وباتوا  عاما،   18 عمر  فوق  منهم 
الذي  شيرانسكي،  نتان  بزعامة  يعلياه"  "يسرائيل  حزب  تشكل 
متت إدانته في االحتاد السوفياتي بتهمة التجسس لصالح الواليات 
املتحدة، وأطلق سراحه في إطار صفقة تبادل عمالء، في النصف 
الثاني من سنوات الثمانينيات، وهو ذو توجهات ميينية ويتولى حاليا 

منصب رئيس الوكالة اليهودية.
آالف  مئات  تأقلم  صعوبة  واضحا  ب��ات   ،1996 العام  وحتى 
املهاجرين، خاصة من دول االحتاد السوفياتي السابق، في املجتمع 
اإلسرائيلي، إن كان من باب طبيعة املجتمع وشكل االستهالك، 
ولكن بشكل خاص، واجهوا سلسلة من العقبات في االندماج في 
سوق العمل في الوظائف األكادميية وعلى رأسها الطب، إذ إن كبار 
األطباء واملختصني في املجاالت الكثيرة، وجدوا أنفسهم عاطلني 
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عن العمل، أو يعملون في وظائف ال مهنية مثل التنظيف وغيره، 
ونحن نتكلم هنا عن أعداد هائلة.

التي  الدينية،  واألنظمة  بالقوانني  امل��ه��اج��رون  اص��ط��دم  كذلك 
تدخلت في مسألة الزواج وحركتهم أيام السبت، وحتى في الطعام 
الذي اعتادوا عليه، في ما يتعلق ب� "احلالل واحلرام" مبوجب الشريعة 

اليهودية.
إلى  أنفسهم شريحة ضعيفة بحاجة  املهاجرون  ومن هنا، وجد 
دعم اقتصادي ومؤسساتي، وكان هذا مدخال لبداية سيطرة "أثرياء 
االحت��اد  دول  من  أث��ري��اء  هنا  والقصد  التعبير،  ص��ّح  إن  الغفلة"، 
السوفياتي السابق، حققوا ثراء فاحشا بعدد قليل جدا من السنني، 
فور انهيار االحتاد السوفياتي، ولقسم كبير منهم، كان "الغموض" 

يكتنف ثراءهم.
املهاجرين كداعمني،  بقوة داخل مجتمع  األثرياء  وظهر هؤالء 
مقاولي  خ��الل  من  ج��دا،  سهلة  املجتمع  على  سيطرتهم  وكانت 
أصوات، وهذا ما يفسر حصول حزب شيرانسكي، الذي أطلق عليه 
اسم "يسرائيل بعلياه"، على سبعة مقاعد في انتخابات 1996، 
وبطبيعة احلال فقد كان أول داعم وشريك حلكومة الليكود برئاسة 

بنيامني نتنياهو.
وسنرى أنه في العام 1999، ونظرا لكبر أعداد املهاجرين، فقد 
وجد "يسرائيل بعلياه" من ينافسه أيضا من خانة اليمني املتشدد، 
وهو شخص أفيغدور ليبرمان، الذي شكل حزب "يسرائيل بيتينو"، 
إلى 6 مقاعد،  انخفضت قوته  الذي  بعلياه"  وجلم قوة "يسرائيل 
االنتخابات،  تلك  في  بيتينو"  "يسرائيل  حل��زب  مقاعد   4 مقابل 
تتراوح  االنتخابات  تلك  في  للمهاجرين  االنتخابية  القوة  وكانت 
باقي  توزعت على  املقاعد  باقي  أن  إذ  إلى 14 مقعدا،  ما بني 13 

األحزاب، وخاصة حزبي "الليكود" و"العمل".
وبعد ركود ومن ثم انخفاض وتيرة الهجرة إلى إسرائيل، عادت 
الرسمية،  التقديرات  وحسب  جديد،  من  لتبرز  العكسية  الهجرة 
بعد  إليها  ويعود  ألفا،   22 باملعدل  سنويا  إسرائيل  من  يهاجر  فإنه 
غياب طويل قرابة نصف هذا العدد، وال يلزم القانون اإلسرائيلي 
من هاجر إسرائيل كليا بأن يتنازل عن جنسيته، ولكنه يفقد حقوقا 
اجتماعية، إذا ما غاب عن إسرائيل ملدة ستة أشهر، واستعادة هذه 

احلقوق تستلزم أن يعود ويبقى ملدة ستة أشهر على األقل.
وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن ما بني 750 ألفا إلى 850 ألفا 
من حملة اجلنسية اإلسرائيلية مقيمون بشكل دائم خارج إسرائيل، 
مبعنى أنهم مهاجرون، وفي انتخابات العام 2009، حتدث مكتب 
أل��ف من أصحاب حق  أكثر من 500  أن  امل��رك��زي عن  اإلح��ص��اء 

االقتراع متواجدون بشكل دائم خارج إسرائيل، أي مهاجرين.
اإلحصاء  مكتب  منها  رسمية،  وشبه  رسمية  تقديرات  ووف��ق 
املركزي، وأخرى للوكالة اليهودية، واملعاهد املنبثقة عنها، فإن ما 
السوفياتي،  ألفا إلى 150 ألف مهاجر من دول االحتاد  بني 130 
عادوا إلى أوطانهم األم، بعد وقت قصير من هجرتهم إلى إسرائيل، 
في حني أن عددا آخر، غير محدد، يتنقل في العيش بني اجلانبني.

إلى  تدعو  إسرائيل  ف��ي  أص���وات  ص��درت  قليلة  س��ن��وات  وقبل 
أن  إال  اخل��ارج،  في  االسرائيليني  لتجمعات  اقتراع  صناديق  فتح 
وأيضا  الصهيونية  احلركة  من  شديدة  معارضة  القى  االقتراح  هذا 
الهجرة  على  يشجع  كونه  اإلسرائيلية،  احللبة  ف��ي  أوس���اط  ل��دى 
اخلارجية  وزير  هو  املطلب  بهذا  يلوح  يزال  ال  ومن  إسرائيل،  من 
أفيغدور ليبرمان، إذ يعتبر نفسه من أكبر املستفيدين من نظام كهذا، 
حيث يتواحد املهاجرون الروس ومهاجرو اجلمهوريات األخرى، 

من األسباب الرئيسة للتراجع احلاد في أعداد املهاجرين إلى إسرائيل 
في السنوات األخيرة، هو انتهاء مصادر الهجرة الكبيرة، أي دول االحتاد 
السوفياتي، وتقول تقارير الوكالة اليهودية- الصهيونية، إن 90% من أبناء 
الديانة اليهودية في العالم يعيشون في دول مستوى املعيشة فيها أعلى 
من إسرائيل، كذلك دلت سلسلة تقارير، ومنها تقارير ملا يسمى بـ "معهد 
تخطيط سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة اليهودية، على تراجع 
حاد جدا في الهجرة األيديولوجية، وأصال فإن نسبة هؤالء ضئيلة من 
مجمل املهاجرين إلى إسرائيل، والوضع القائم حاليا يثبت هذا االستنتاج.
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الذين عادوا إلى أوطانهم السابقة، في مناطق جغرافية معروفة له، 
وباإلمكان الوصول إليهم والسيطرة على غالبيتهم، بدعم من قوى 

يهودية محلية هناك.
إلى  املهاجرين  أع��داد  في  احل��اد  للتراجع  الرئيسة  األسباب  من 
إسرائيل في السنوات األخيرة، هو انتهاء مصادر الهجرة الكبيرة، أي 
دول االحتاد السوفياتي، وتقول تقارير الوكالة اليهودية- الصهيونية، 
إن 90% من أبناء الديانة اليهودية في العالم يعيشون في دول مستوى 
املعيشة فيها أعلى من إسرائيل، كذلك دلت سلسلة تقارير، ومنها 
تقارير ملا يسمى ب� "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" التابع 
للوكالة اليهودية، على تراجع حاد جدا في الهجرة األيديولوجية، 
وأصال فإن نسبة هؤالء ضئيلة من مجمل املهاجرين إلى إسرائيل، 

والوضع القائم حاليا يثبت هذا االستنتاج.
ومبوجب معدل الهجرة في السنوات األخيرة، فإن 1ر1 شخص 
من كل ألف يهودي في العالم يهاجر إلى إسرائيل سنويا، وإذا ما 
خصمنا من هذه النسبة من يغادرون إسرائيل، مبعدل 10 آالف إلى 
11 ألفا سنويا، فإن معدل "الهجرة الصافية" إلى إسرائيل يصبح 

3 أشخاص من كل عشرة آالف يهودي في العالم سنويا.
في  أش��ارت  التي  التقارير  من  كثيرة  سلسلة  ه��ذا  إل��ى  ونضيف 
اليهود  أوط���ان  ف��ي  الشابة  األج��ي��ال  ابتعاد  إل��ى  األخ��ي��رة  السنوات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وخ��اص��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ع��ن االه��ت��م��ام بالشأن 
يتراجع،  معها  التعاطف  أن  وحتى  وجودها،  وقضية  اإلسرائيلي 
مع  تتالقى  الصهيونية،  احلركة  ق��ادة  تقلق  التي  املعلومات  وه��ذه 
معطيات أكثر إثارة للقلق االسرائيلي، وهي حتلل نسبة عالية جدا في 
أبناء الديانة اليهودية في العالم مع أبناء شعوبهم، وهذا نابع أساسا 
من الزواج املختلط، الذي تصل نسبته في دول االحتاد السوفييتي 

السابق إلى 70%، وفي الواليات املتحدة إلى %50.
ومثل هذا التزاوج واالندماج هو بداية النهاية للعالقة مع الديانة 
غالب  وفي  يهودية،  أمه  من  بيهودية  فقط  تعترف  التي  اليهودية، 

األح��ي��ان، ف��إن االب��ن يتبع انتماء وال��ده الديني، وم��ن وال��ده ليس 
وال��ده  من  أم��ا  أم��ه،  يهودية  مع  قوية  بصلة  يكون  ال  ع��ادة  يهوديا 
يهودي وأمه من ديانة أخرى، فإنه ليس معترفا به كيهودي، وتقول 
من  ه��م  أميركي  ماليني   10 نحو  إن  اليهودية  للوكالة  ت��ق��دي��رات 
"أصول يهودية"، مبعنى إما هم من أمهات يهوديات وال يعتبرون 
أنفسهم يهودا، أو أنهم أبناء آلباء يهود، وال تعترف بهم املؤسسة 
الدينية اليهودية، وهذا العدد ال يشمل 27ر5 مليون يهودي حاليا 

في الواليات املتحدة.
فمثال  العالم،  في  اليهود  عدد  تناقص  في  العوامل  هذه  تساهم 
حسب معطيات العام 2009، زاد عدد اليهود في إسرائيل حوالي 
تناقص  نفسه  العام  في   ولكن  الطبيعي،  التكاثر  بفعل  ألف   100
عدد اليهود في دول العالم بحوالي 40 ألفا، وبذلك فقد زاد عدد 
اقل  ب� 60 ألف نسمة، وهو ما يشكل  العام  اليهود ككل في ذلك 
من نصف باملئة من إجمالي عدد اليهود في العالم مبا فيه إسرائيل، 

4ر13 مليون نسمة.
أومل��رت  إي��ه��ود  حكومتي  إسرائيل  إل��ى  الهجرة  ش��ح  دف��ع  ولقد 
وبنيامني نتنياهو إلى وضع ثالثة برامج على األقل الستقدام يهود من 
ذوي اإلمكانات املالية، مبا في ذلك إقناع حملة اجلنسية اإلسرائيلية 
بالعودة إلى إسرائيل، وتضمنت البرامج محفزات مالية وضريبية، 
خاصة ألصحاب رؤوس املال، وكان هذا كله حتت شعار "الهجرة 

النوعية"، ولكن كل واحد من هذه البرامج فشل فشال ذريعا.

ارتفاع نسبة األصوليني اليهود )احلريدمي(
ح��ت��ى س���ن���وات ق��ل��ي��ل��ة م��اض��ي��ة ك���ان م��ح��ظ��ورا، ف���ي ال��س��اح��ة 
اإلسرائيلية، احلديث عن أن نسبة األصوليني اليهود ترتفع بوتيرة 
عالية جدا، وأن نسبة التكاثر بينهم تصل إلى ضعفي نسبة التكاثر 
بني اليهود العلمانيني، إذا لم يكن أكثر، وهذا أمر بات على رأس 
عن  عبر  من  أن  ولرمبا  اإلسرائيلية،  املؤسسة  اهتمامات  ج��دول 

التقديرات حول نسبة "احلريدمي" في إسرائيل، ولكن  وتختلف 
استنادا لنتائج االنتخابات البرملانية فإنهم يشكلون ما بني 14% إلى %16 
من مجمل السكان، ما يعني 17% إلى 5ر19% من اليهود في إسرائيل، 
وقد عززت معطيات تقرير الفقر عن العام 2010، الصادر في نهاية 

العام 2011، فرضية نسبة احلريدمي من السكان الواردة هنا.
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هذا القلق في اآلونة األخيرة، كان أبرز رئيس جلهاز املخابرات 
املهمات  رجل  هليفي،  إف��رامي  "املوساد"  اخلارجية  اإلسرائيلية 
 ،2011/11/4 يوم  صحافية،  مقابلة  في  قال  الذي  اخلاصة، 
ردا على سؤال حول ما يسمى ب� "اخلطر النووي اإليراني": "إن 
ما هو أخطر من املشروع النووي اإليراني على إسرائيل، االرتفاع 

املتواصل في نسبة احلريدمي". 
إسرائيل،  في  "احل��ري��دمي"  نسبة  ح��ول  التقديرات  وتختلف 
ما بني  فإنهم يشكلون  البرملانية  االنتخابات  لنتائج  استنادا  ولكن 
14% إلى 16% من مجمل السكان، ما يعني 17% إلى 5ر%19 
من اليهود في إسرائيل، وقد عززت معطيات تقرير الفقر عن العام 
2010، الصادر في نهاية العام 2011، فرضية نسبة احلريدمي من 

السكان الواردة هنا.
وفي حني أن نسبة التكاثر السكاني العامة في إسرائيل تتأرجح 
ما بني 7ر1% و8ر1% سنويا، فإنها بني املواطنني العرب 6ر%2، 
وبني احلريدمي وحدهم قرابة 8ر2%، وبني اليهود العلمانيني قرابة 

4ر1%، وبني اليهود بشكل عام 6ر1% إلى 7ر%1.
م��ن خ��الل معدل  للعيان  تكاثر "احل��ري��دمي" ظ��اه��رة  وس��رع��ة 

الوالدات، ففي حني أن معدل الوالدات لألم اليهودية العلمانية 
هو في حدود 6ر1 والدة، فإن هذا املعدل يرتفع لدى األم اليهودية 
أما معدل  أكثر،  إلى 9 والدات، ورمب��ا  ما بني 7  إلى  األصولية 
الوالدات لدى األم املتدينة من التيار الديني الصهيوني فهو ما بني 
4 إلى 6 والدات، وهذا ما يرفع معدل الوالدات لدى األم اليهودية 
في إسرائيل إلى قرابة 8ر2 والدة، مقابل 7ر3 والدة لدى األم 

العربية في إسرائيل.
ومشكلة احلركة الصهيونية واملؤسسة اإلسرائيلية مع "احلريدمي" 
تكمن في أنهم يرفضون الصهيونية من حيث املبدأ، ومن دوافع 
دينية محضة، على الرغم من أن غالبيتهم الساحقة في إسرائيل 
اسمه  ال��ذي  الصهيوني"  "الوليد  ه��ذا  مع  تتعايش  أن  اخ��ت��ارت 
إسرائيل، ككيان عابر، إلى أن يأتي املسيح ألول مّرة إلى العالم 

ويقيم مملكة إسرائيل.
العيش  واصلوا  احلريدمي  ألن  يكف،  لم  التعايش  ه��ذا  ولكن 
العامة  احلياة  في  نفسها، ومشاركتهم  منغلقة على  في مجتمعات 
محدودة، فهم إراديا يسجلون أدنى نسبة مشاركة في سوق العمل 
وهي في حدود 40%، وهم ليسوا منتجني بشكل عام، ومشاركتهم 

احلريدمي: مصدر إرباك دميغرافي.



81

في سوق العمل تبقى في غالبيتها في داخل مجتمعاتهم، وأكثر من 
هذا، فإنهم يرفضون التجنيد العسكري اإللزامي، باستثناء بضع 
مئات سنويا، تخدم في اجليش في فرق معزولة، ولفترة اقل بكثير 

من فترة اخلدمة اإللزامية التي تستمر للرجال 33 شهرا.
وفي الوقت نفسه فإنهم يحصلون على حصة من املوازنة العامة، 
بقدر أكثر من الذي يصرف على املواطن العادي، ويحصلون على 

مخصصات اجتماعية، لكونهم ال ينخرطون في سوق العمل.
واملستوى  بالشكل  مستهلك  غير  جمهور  فإنهم  ذل��ك،  إل��ى 
تقشفية،  حياة  يعيشون  كونهم  إسرائيل،  في  العام  االستهالكي 

بعيدة بشكل كبير عن أدوات ووسائل العصر.
وال  ينتجون  وال  الكافي  بالقدر  يعملون  ال  أنهم  ح��ني  وف��ي 
يستهلكون بالقدر الكافي أيضا، وال يشاركون في العبء األمني، 
العام،  اجلمهور  ومعها  اإلسرائيلية  املؤسسة  ناحية  م��ن  فإنهم 
يشكلون عبئا اقتصاديا وأمنيا، وتزايدهم وحتولهم إلى نسبة عالية 
"علمانية  على  خطرا  مستقبال  سيشكل  والسكان،  اليهود  من 
بجوارهم،  يسكن  ال��ذي  العلماني  اجلمهور  على  أو  ال��دول��ة"، 

وفي املدن التي يسيطرون عليها.
والنموذج األوضح إلسرائيل في هذا املجال، هو ما يجري في 
مدن باتت فيها نسبة "احلريدمي" عالية جدا، وتقترب إلى نصف 
اليهود، مثل القدس احملتلة وبني براك، ومستوطنات كبرى مثل 
أنظمة  هناك  تفرض  إذ  عيليت"،  و"موديعني  عيليت"  "بيتار 
ومفاهيم دينية متشددة تتعلق باحلريات، مع تسليط خاص على 

جمهور النساء.
ولكن في الوقت نفسه، فإنهم يشكلون مخزونا بشريا، يتكاثر 
بوتيرة عالية جدا، ويضاهي تكاثر املواطنني العرب، ولهذا ليس 
مناطق  ف��ي  احل��ري��دمي  سكن  نشر  إل��ى  تسعى  املؤسسة  أن  صدفة 
يهودية،  أغلبية  ذات  باتت  تاريخية  فلسطينية  مدن  في  أو  عربية 

مثل مدينة عكا.
ورمبا أن أكثر من عرض مشكلة احلريدمي في إسرائيل في الفترة 
األخيرة، كان البحث الدميغرافي السنوي الصادر عن جامعة حيفا 
اإلسرائيلي  الدميغرافي  املختص  وأعده   ،2010 العام  نهاية  في 
العرب،  جتاه  املتشددة  العنصرية  التوجهات  ذو  سوفير،  أرن��ون 
وسلط فيه الضوء على تزايد احلريدمي واملتدينني، وقال: إن نسبتهم 
في العام 2030 ستكون 51% من مجمل السكان، مبعنى أكثر من 

65% من اليهود في إسرائيل في تلك املرحلة.
ويقول البحث: إنه في العام 2010 كان نحو 33% من الوالدات 
دينية  لعائالت   %20 وح��وال��ي  حريدية،  لعائالت  إسرائيل  في 
العرب من مجمل  املواليد  نسبة  أن  إلى هذا،  صهيونية، أضف 
بالنسبة للعرب في داخل إسرائيل،  الوالدات هي حوالي %24 
و27% للمقدسيني العرب، وأمام هذه املعطيات، فإن نسبة املواليد 

لعائالت يهودية علمانية هي %23.
ويقول التقرير: إن اقل بقليل من 50% من األطفال في الصف 
املدرسي األول كانوا في مدارس دينية يهودية بأنواعها املختلفة.

ويتحدث التقرير عن االرتفاع املتواصل لنسبة املتدينني اليهود 
في إسرائيل، إلى حّد حتول إسرائيل إلى دولة متدينة، بينما جتري 
ما  أبيب"، وهذا  تل  أسماها "دول��ة  ما  في  العلمانيني  محاصرة 

سيحاصر اجليل العلماني الشاب.
العام  في  عليه  إجابة  ال  ال��ذي  ال��س��ؤال  "إن  التقرير:  ويقول 
في  ال��ي��ه��ودي  العلماني  ال��ش��ب��اب  سيرغب  إذا  م��ا  ه��و    ،2010
مواصلة العيش في دولة دينية أم أنه سيغادر من هنا، وحتى في 
وقت قريب، خاصة وأن العامل الديني هو عامل واحد من جملة 
صعوبات منتظرة أمام الشباب"، ويقصد بذلك ارتفاع نسبة العرب 
وتراجع فرص العمل والسكن في املناطق العلمانية وبالذات في 

"دولة تل أبيب".

خالصة األوضاع القائمة في نهاية الثمانينيات
غير . 1 ص��دام  نقطة  إلى  الثمانينيات  نهاية  في  وصلت  إسرائيل 

مسبوقة مع ضرورة إنهاء الصراع.
سلسلة األزمات االقتصادية، والتهديد الدائم بهرب رؤوس . 2

املفاهيم  ف��ي  ان��ق��الب  ع��ن  للبحث  امل��ؤس��س��ة  دف���ع  األم�����وال 
االقتصادية القائمة.

املستقبل الدميغرافي يقلق احلركة الصهيونية وإسرائيل مع تنامي . 3
نسبة العرب باستمرار.

رغم أن كل واحد من احلزبني الكبيرين يسيطر على أكثر من . 4
ثلث املقاعد البرملانية باملعدل، إال أنهما بقيا رهينة لألحزاب 
 1992 العام  وفي  منها،  األصولية  الدينية  وخاصة  الصغيرة 
وقع ما ترفضه إسرائيل والصهيونية، وهو أن ترتكز حكومة 

في إسرائيل على أصوات املواطنني العرب.
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1- السعي إلى تغيير النظام االنتخابي ونتائجه 
االنتخاب املباشر لرئيس احلكومة

انتخابات  بعد  رابني  إسحق  حكومة  تشكيل  مالبسات  أضاءت 
كان  إن  اإلسرائيلي،  النظام  أم��ام  األحمر  الضوء   ،1992 العام 
في االعتماد على مقاعد الكتلتني اللتني مثلتا أصوات العرب، أو 
الدينيتان األصوليتان لليهود  الكتلتان  حجم االبتزاز الذي مارسته 
ه��ت��وراة"،  "ي��ه��دوت  األشكناز،  ولليهود  "ش��اس"  الشرقيني، 
باعتبار أن هذا يسجل ذروة من حيث الكتل الدينية، لنهجها الذي 

برز في سنوات الثمانينيات بشكل خاص.
وكان من أهداف تغيير النظام االنتخابي التخلص من األحزاب 
الصغيرة والعودة إلى كتل برملانية كبيرة، وضمان أغلبية صهيونية 
وهنا  الصهيونية،  احلركة  خارج  ألي طرف  مرهونة  ليست  مطلقة 
بطبيعة احلال العرب، وعدم العودة إلى ما جرى في العام 1992، 
أيضا من ضغط احلريدمي،  التحرر  به، هو  البوح  يتم  ما ال  ولكن 
ولكن هذا املسعى ضد احلريدمي محكوم بالفشل طاملا بقيت إسرائيل 

على اخلارطة.
النظام  ال��ت��ي ط��رح��ت لتغيير  إل��ى ه���ذا، أن ك��ل األف��ك��ار  أض��ف 
االنتخابي، كان في صلبها أيضا، وبشكل غير معلن، تقليص دائرة 
القرار، وضرب وزن املؤسسة التشريعية في القرارات االستراتيجية 
العليا، وهذا على املستويني السياسي واالقتصادي، والحقا سنرى 
أيضا السعي إلى ضرب اجلهاز القضائي، كي ال يقف عائقا أمام دائرة 

القرار املقلصة املرجوة.
بتشكيله  املستفيد  ك��ان  أن ح��زب "ال��ع��م��ل"  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
احلكومة، إال أن أقطابه وشخصياته البارزة، وضعت ثقلها من أجل 
تغيير طريقة النظام االنتخابي، على أساس أوهام أن هذا سيحرر أي 

رئيس حكومة وحزب حاكم من "حالة االبتزاز".
ومن  املقترحات،  من  سلسلة  املاضية  السنني  خ��الل  ووضعت 
أو االجتاه نحو نظام رئاسي  أكثرها شيوعا كان رفع نسبة احلسم، 
إلى  إضافة  جغرافية  ألقاليم  التصويت  نظام  إتباع  أو  جمهوري، 
الطريقة النسبية العامة، وهذه أفكار ال تزال مطروحة حتى اليوم، 
وهناك من يوصي بها، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الكنيست، من 
120 مقعدا اليوم إلى 150 مقعدا وحتى 180 مقعدا، ولكن كل 
هذه األفكار، ما عدا رفع عدد املقاعد، تصطدم مع طبيعة وتركيبة 
مثل  قطاعات،  عدة  متثيل  سيضرب  هذا  ألن  اليهودي،  املجتمع 
املتدينني، وخاصة األصوليني، إضافة  املهاجرين اجلدد، واليهود 
إلى ضرب مجموعات سياسية صغيرة، مثل تلك التي متثل "اليسار 
الصهيوني"، وهذه قضايا حساسة بالنسبة للرأي العام اليهودي في 

إسرائيل.
وبطبيعة احلال، فإننا لم نذكر هنا أن أبرز املتضررين من رفع نسبة 
احلسم والتصويت ألقاليم جغرافية، هم املواطنون العرب، ولكن 
هؤالء ال يدخلون في حسابات قلق الرأي العام اإلسرائيلي، ال بل 
وإن ثبت أنهم وحدهم املتضررون من نظام انتخابي كهذا، لكنا قد 

رأينا هذه املقترحات مطّبقة على أرض الواقع منذ سنني. 
وم��ن هنا ج���اءت ال��ف��ك��رة ال��وس��ط��ي��ة، ب��ني ن��ظ��ام ب��رمل��ان��ي ونظام 
جمهوري، بأن يتم انتخاب رئيس احلكومة بشكل مباشر، اعتقادا 
بأن رئيس احلكومة سيكون أمرا واقعا أمام أي من األحزاب، وما 

عليها إال أن تنضم إلى احلكومة.
إبان  ال� 13، أي  البرملانية  ال��دورة  القانون في  إق��رار هذا  وقد مت 
حكومة رابني، ومت تطبيقه ألول مّرة في االنتخابات ال� 14، في 29 
أيار 1996، وقد كان هذا القانون يشمل بنودا إضافية ذات أهمية، 
ومنها أن أية حكومة ال ميكنها أن تسقط إال بأغلبية تفوق 60 نائبا، 

لقد ثبت فشل النظام االنتخابي اجلديد في حتقيق أهدافه، حتى في أوج 
احلملة االنتخابية للكنيست الـ 14 في 29 أيار 1996، فحالة "االبتزاز" التي 
كانت تشهدها أروقة الكنيست، قبيل تشكيل احلكومة اجلديدة، انتقلت بقوة 
مضاعفة وأكثر، إلى الشارع االنتخابي، إذ شرعت األحزاب الصغيرة تفاوض 
احلزبني الكبيرين، لتأييد مرشحيهما لرئاسة احلكومة، وهنا كان على احلزبني 
الكبيرين أن يقايضا األحزاب الصغيرة، إذ مقابل احلصول على دعم األحزاب 
الصغيرة ملرشح رئاسة احلكومة، إن كان حلزب "العمل"، شمعون بيريس، أو حلزب 
األصوات  مقاولي  يوجهان  الكبيران  احلزبان  كان  نتنياهو،  بنيامني  الليكود، 

لديهما لدب أصوات لألحزاب الصغيرة.
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مبعنى أن أية أغلبية تتحقق في التصويت في الهيئة العامة للكنيست 
احلاضرين،  بني  من  صوتا   60 دون  وتكون  احلكومة،  إلسقاط 
فهي أغلبية الغية، وقد حصل مرارا منذ العام 1996 وحتى العام 
أن  إال  تأييدا إلسقاط احلكومة،  2000، أن صوتت غالبية كهذه 

احلكومة استمرت في عملها.

2- نتائج "مدمّرة" للحزبني الكبيرين
وبدء حالة التشتت

لقد ثبت فشل النظام االنتخابي اجلديد في حتقيق أهدافه، حتى 
 ،1996 أيار   29 في   14 ال�  للكنيست  االنتخابية  احلملة  أوج  في 
قبيل  الكنيست،  أروق���ة  تشهدها  كانت  التي  "االب��ت��زاز"  فحالة 
إلى  وأك��ث��ر،  مضاعفة  ب��ق��وة  انتقلت  اجل��دي��دة،  احل��ك��وم��ة  تشكيل 
الشارع االنتخابي، إذ شرعت األحزاب الصغيرة تفاوض احلزبني 
الكبيرين، لتأييد مرشحيهما لرئاسة احلكومة، وهنا كان على احلزبني 
الكبيرين أن يقايضا األحزاب الصغيرة، إذ مقابل احلصول على دعم 
األحزاب الصغيرة ملرشح رئاسة احلكومة، إن كان حلزب "العمل"، 
شمعون بيريس، أو حلزب الليكود، بنيامني نتنياهو، كان احلزبان 
الكبيران يوجهان مقاولي األصوات لديهما لدب أصوات لألحزاب 

الصغيرة.
الكبيرين،  للحزبني  "مدّمرة"  االنتخابات  تلك  نتائج  وجاءت 
العام  انتخابات  في  مقعدا   44 يحتل  كان  الذي  "العمل"  فحزب 
1992، هبط مّرة واحدة إلى 34 مقعدا، وخسر رئاسة احلكومة 
بفارق أقل من 30 ألف صوت، في حني أن حزب "الليكود" الذي 
كان يحتل في الدورة املنتهية 32 مقعدا، خاض انتخابات 1996 بعد 
دمج حزب "تسومت"، الذي كان له في الدورة املنتهية 8 مقاعد، 

مبعنى سوية 42 مقعدا، وحصال معا على 32 مقعدا.
وتعزز  هائلة،  بنسبة  تكبر  الصغيرة  األح��زاب  رأينا  املقابل  وفي 
ظهور األحزاب ملرة واحدة، فرأينا حزب "شاس" األصولي لليهود 
الشرقيني يقفز من 6 مقاعد إلى 10 مقاعد، وحزب "املفدال" الديني 
الصهيوني من 6 مقاعد إلى 9 مقاعد، وجنح املهاجرون اجلدد في 
تشكيل حزب في غضون فترة قصيرة ليحققوا من أول مّرة 7 مقاعد 

برئاسة اليميني نتان شيرانسكي.
ول���م ي��ك��ن ال��ش��ارع ال��ع��رب��ي خ���ارج ت��وزي��ع��ة "غ��ن��ائ��م" احل��زب��ني 
الكبيرين، وارتفع متثيله من 5 مقاعد إلى 9 مقاعد، فقد حتالفت 

الوطني  التجمع  ح��زب  مع  وامل��س��اواة  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة 
قائمة "اجلبهة والتجمع"  الناشئ حديثا، وحصلت  الدميقراطي، 
على خمسة مقاعد وكان عدد األصوات أكثر من ضعفي أصوات 

العام 1992.
كذلك فإن احلزب الدميقراطي العربي، السابق ذكره هنا، حتالف 
مع اجلناح اجلنوبي للحركة اإلسالمية، التي شهدت في تلك الفترة 
انشقاقا، واختار هذا اجلناح خوض االنتخابات، وحصلت احلركة 
اإلسالمية على رئاسة القائمة اجلديدة، وحصلت القائمة على أربعة 

مقاعد، وهي أيضا حصلت على أكثر من ضعفي أصواتها.
البرملانية  للدورة  األول��ى  اجللسة  إل��ى  األك��ب��ران  احلزبان  ووص��ل 
اجلديدة منهكني، وإن اعتقد رئيس احلكومة اجلديد بنيامني نتنياهو 
أن انتخابه ضمن له االستقرار وسهولة تشكيل احلكومة، فقد اصطدم 
فورا بواقع لم يكن يتمناه، فما كان في املاضي استمر، ووقع مجددا 
أمام "ابتزاز" أشد لألحزاب الصغيرة، لكونها لم تعد "صغيرة" 
الوزارية  املقاعد  أكبر من  تأخذ حصة  فلماذا ال  باتت وسطية،  بل 

ومن الوزارات األكبر.
وبالفعل فقد رأينا حكومة ضعيفة تعصف بها القالقل، وكانت 
تلك الوالية البرملانية األقصر عمرا   منذ العام 1961، واستمرت 
أقل من 3 سنوات، والحقا رأينا أن عمر هذه الوالية حتول إلى معدل 

لعمر الدورات البرملانية بعد العام 2000.
وتكرر ما جرى في انتخابات 1996 وبشكل أشد في االنتخابات 
ال� 15، التي جرت يوم 17 أيار من العام 1999، إذ تلقى احلزبان 
األكبران ضربة قاصمة من حيث عدد األصوات واملقاعد، ففي حني 
حصال معا في انتخابات 1996 على نسبة 3ر53% من األصوات 
الصحيحة فقد حصال في انتخابات 1999 معا على 4ر34% من 
األصوات، وحينما كان لهما معا في الدورة الرابعة عشرة 66 مقعدا 
من أصل 120 مقعدا، فقد حصال في انتخابات 1999 على 45 

إيهود باراك: هبوط "العمل".
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مقعدا، 26 مقعدا حلزب "العمل" الذي عاد إلى احلكم مع إيهود 
باراك، و19 مقعدا لبنيامني نتنياهو، الذي خسر رئاسة احلكومة.

التي  التشتت،  حالة  على  أكبر  دليال  االنتخابات  ه��ذه  وكانت 
بل  احل��ك��وم��ة،  لرئيس  املباشر  االن��ت��خ��اب  طريقة  فقط  تفرزها  ل��م 
املفاوضات  أوج  في  العاصفة،  واألمنية  السياسية  التقلبات  أيضا 

واالتفاقيات مع اجلانب الفلسطيني والدول العربية.
ورأينا أن انتخابات العام 1999 أوصلت إلى الكنيست  15 كتلة 
نيابية، مقارنة مع 11 كتلة في انتخابات العام 1996 و10 كتل في 
انتخابات العام 1992، فصحيح أنها ليست املّرة األولى التي تصل 
فيها 15 كتلة نيابية للكنيست بعد االنتخابات مباشرة، إذ كانت هذه 
هي احلال في عامي 1984 و1988، ولكن في حني أنه في العام 
1984 كانت حصة 13 كتلة مجتمعة 35 مقعدا مقابل 85 مقعدا 
للحزبني الكبيرين، وارتفعت في العام 1988 إلى 41 مقعدا، ففي 
انتخابات 1999 حصلت 13 كتلة نيابية على 75 مقعدا، مقابل 45 

مقعدا للحزبني الكبيرين.
احلجم  ذات  الكتل  من  ع��ددا  االنتخابات  تلك  نتائج  وأف��رزت 
قفز بشكل مصطنع من 10  الوسط، فحزب "ش��اس" األصولي 
وه��ذه  واح���دة،  مل��ّرة  جديد  ح��زب  وظهر  مقعدا،   17 إل��ى  مقاعد 
حزب  وك��ان  واألل��ف��ني،  التسعينيات  سنوات  في  تكررت  ظاهرة 
املركز، بحصوله من أول مرة على 6 مقاعد، وكذا حزب "شينوي" 
مقاعد،   6 على  بحصوله  ميرتس،  حركة  عن  املنشق  العلماني، 
ورفعها في انتخابات 2003 إلى 15 مقعدا ليتالشى بضربة واحدة 

في انتخابات 2006.
وليس صدفة أن تواجه مهمة تشكيل احلكومة صعوبة أكثر من أي 
وقت مضى، فاحلزب األكبر احلاكم، هو حزب أقلية في االئتالف، 
وهذا ما كثف حالة القالقل االئتالفية إذ لم يكن مير شهر أو شهران 
فوضويا  املشهد  بات  حتى  احلكومة،  بقاء  تهدد  أح��داث  دون  من 

بشكل غير مسبوق، وكان عمر حكومة باراك أقل من 18 شهرا.
وسقط باراك في أول انتخابات مباشرة لرئاسة احلكومة، جتري 
بشكل مستقل عن االنتخابات البرملانية يوم الثامن من شباط العام 
إلى احلكم،  بأريئيل شارون  أتت  التي  االنتخابات  2001، وهي 
ال��دورة  إن  إذ  احلكومة،  لرئاسة  مباشرة  انتخابات  آخ��ر  وك��ان��ت 
البرملانية التي انتهت في نهاية العام 2002، ومتهيدا لالنتخابات في 
النظام  لهذا  النهاية  2003، وضعت  العام  من  األول  الشهر  نهاية 

االنتخابي.
القطاعي  التصويت  احلكومة  لرئاسة  املباشر  االنتخاب  لقد عزز 
في الشارع، مبعنى أن الناخب في حني اختار رئيس حكومة، ذهب 
مباشرة إلى القائمة الصغيرة التي متثل تطلعاته وطموحاته، الشخصية 
واملجتمعية، وعكست كثرة التنوعات في الكتل الناشئة، أو تلك 
التي ضاعفت متثيلها البرملاني، حالة عدم متاسك املجتمع اإلسرائيلي 
لدى  ب��ارزا  إسرائيل، وإن كان هذا  قيام  بعد 50  و60 عاما على 
املهاجرين اجلدد، فإن اليهود الشرقيني، على سبيل املثال، اجتهوا 
هم أيضا إلى القوائم االنتخابية األقرب لهم من ناحية طائفية، وكذا 

بالنسبة للمتدينني.
ك��ذل��ك، ب����رزت ف��ي ه���ذا ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي ظ��اه��رة م��ق��اول��ي 
النامية  ال��دول  األص��وات، وهي ظاهرة محسوبة على مجتمعات 
والفقيرة، ولكنها حاضرة بقوة أيضا في الشارع اإلسرائيلي، وبشكل 

خاص بني الشرائح الفقيرة والضعيفة اقتصاديا واجتماعيا.

عوامل جديدة نشأت في سنوات األلفني
نشأت بعد العام 2000 عوامل عديدة، كان لها بالغ األثر على 

نتائج االنتخابات، التي جرت في العقد األول من األلفية الثالثة.
وقد رأينا في نتائج االنتخابات الثالث في األعوام 2003 و2006 
من  احلكومة،  لرئيس  املباشر  االنتخاب  انعكاسات  أن  و2009، 
حيث خلق شريحة أحزاب وسطية من ناحية حجمها البرملاني قد 
العام  انتخابات  في  الليكود  أن حزب  بقيت واستمرت، فصحيح 
االنتخابات  مع  مقارنة  كبيرة  برملانية  ق��وة  جتميع  في  جنح   2003
حلزب  مقعدا   19 مقابل  م��ق��ع��دا،   38 على  بحصوله  ال��س��اب��ق��ة، 
أن  إال  االنتخابات،  تلك  في  قاصمة  تلقى ضربة  الذي  "العمل" 

كليهما لم يصال إلى 50% من مقاعد الكنيست.
وظهرت في تلك االنتخابات قوة برملانية قاربت قوتها، قوة حزب 
"العمل"، وهي كتلة "شينوي" العلمانية، التي تضخمت قوتها 
من 6 مقاعد في االنتخابات السابقة إلى 15 مقعدا، وكما يبدو فإنها 
امتصت قسما من قوة حزب "العمل" املتهاوي، إذ اعتمدت كتلة 

"شينوي" خطا علمانيا متشددا ضد األحزاب األصولية.
العام  نهاية  حتى  استمرت  التي   16 ال�  البرملانية  ال��دورة  وكانت 
الثانية  تعتبر  وه��ي  الكنيست،  تاريخ  في  محورية  دورة   ،2005
العقدين  في  اإلسرائيلية  السياسية  اخلارطة  معالم  فيها  تتغير  التي 
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األخيرين، بعد الدورة ال� 13 التي انتهت في مطلع العام 1996.
ففي هذه الدورة سعى رئيس احلكومة أريئيل شارون إلى استكمال 
املهمة التي بدأها رئيس احلكومة السابق إيهود باراك، وهي نفض 
هذه  يخض  لم  فشارون  التفاوضية،  والعملية  املفاوضات  أجندة 
 2001 العام  شتاء  منذ  العدوان،  وصعد  وأجج  إطالقا،  العملية 

وحتى نهاية العام 2004، في فترة رحيل الرئيس ياسر عرفات.
الصدام  نقطة  نحو  التفاوضية  العملية  ب��اراك سّرع  أن  وفي حني 
أو على  أي��ار 2000،  في  السوري  املسار  كان على  إن  املخططة، 
املسار الفلسطيني في صيف العام ذاته، فإن شارون سارع إلى تغيير 
خارطة املواجهة، من خالل تفكيك مستوطنات قطاع غزة من جانب 
واحد، ضمن مخطط أشمل، كان شارون يخطط لتنفيذه أيضا في 
الضفة الغربية، إال أن سقوطه في غيبوبة دائمة منذ الرابع من كانون 

الثاني 2006 وحتى اآلن، لم يكمل مشروعه.
وكانت خطوة تفكيك املستوطنات التي أصر عليها شارون سببا 
مهما إلحداث شرخ طولي في حزب الليكود، وبادر شارون في 
شهر تشرين الثاني من العام 2005 إلى االنشقاق عن احلزب الذي 
نصف  حوالي  على  ارتكز  ال��ذي  "كادميا"  حزب  مشكال  يرأسه، 
من  وأيضا  "العمل"  حزب  من  شخصيات  وعلى  الليكود،  كتلة 

أحزاب أخرى.
وفي ما يلي أبرز العوامل اجلديدة التي ظهرت في سنوات األلفني 

وساهمت هي أيضا في رسم اخلارطة السياسية بشكل عام.

1- انهيار نسبة التصويت
العام  مطلع  في  جرت  التي   16 ال�  االنتخابات  أن  الواضح  من 
2003، وبعد إلغاء نظام االنتخاب املباشر لرئيس احلكومة، جرت 

في أوج أوضاع أمنية وسياسية عاصفة، في أوج االنتفاضة الثانية، 
ولن ندخل في هذا املجال، كي نتركز أكثر في التطورات البرملانية. 
الثامن  في  ج��رت  التي  األخيرة  احلكومة  رئيس  انتخابات  ففي 
من شهر شباط العام 2001، كان انهيار حاد في نسبة التصويت، 
 ،1999 العام  في  جرت  التي  البرملانية  االنتخابات  في   %78 من 
نابع  احل��اد  الهبوط  ه��ذا  أن  حينه  في  االعتقاد  وج��رى  إل��ى %62. 
بشكل خاص من الهبوط احلاد في التصويت بني العرب، وحسب 
ولكن  بأصواتهم،  أدل��وا  العرب  من   %35 حوالي  فإن  التقديرات 
انخفاض نسبة التصويت بني العرب ساهم في 7% من أصل نسبة 
16%، التي هبطت بها نسبة التصويت، ما يعني أن الهبوط حصل، 

ولو بدرجة أقل، أيضا في الشارع اليهودي. 
إال أن هذا الهبوط العام في نسبة التصويت استمر في االنتخابات 
البرملانية العامة في العام 2003، إذ كانت نسبة التصويت %68، 
العام  اليهود في حدود 69%، وفي  العرب قرابة 64% وبني  وبني 
2006، هبطت نسبة التصويت العامة إلى حوالي 62%، وكانت 
بني العرب قرابة 57%، وفي العام 2009 كانت نسبة التصويت في 

حدود 64% وبني العرب حوالي %54.
جلنة  أص��درت��ه��ا  ال��ت��ي  النهائية  النتائج  قائمة  على  اطلعنا  ول��و 
االنتخابات املركزية، وأمعنا في التفاصيل الدقيقة لنسب التصويت، 
لوجدنا أن التراجع احلاد في نسبة التصويت كان في معاقل "اليسار 
مثال  اليسار، وأكبر  لهذا  التعريف اإلسرائيلي  الصهيوني"، وفق 
كان معدل نسبة التصويت في مدينة تل أبيب إذ كان ما بني 55% إلى 
56% ونستطيع قراءة أن نسب التصويت في األحياء اجلنوبية، التي 
تعرف بأحياء الفقر، أعلى من نسب التصويت في شمال تل أبيب.

املتشدد كانت  اليمني  التصويت في معاقل  املقابل فإن نسب  في 

في  نشهدها  لم  بوتيرة  االستيطان  في  تسارع  كان  املفاوضات،  ومبــوازاة 
 ،1993 العام  وحتى   1967 العام  منذ  األولــى، مبعنى   25 الـ  االحتالل  سنوات 
وشهدنا موجات تدفق استيطاني ضخمة، واليوم يجري احلديث عن حوالي 
530 - 540 ألف مستوطن، حسب التقديرات في خريف العام 2011، من بينهم 
315 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية احملتلة، وحوالي 220 ألفا 

في األحياء والبؤر االستيطانية في القدس احملتلة.
فيه عدد سكان  ازداد  الــذي  الوقت  وفي  عاما،   18 أنه خالل  يعني  وهــذا 
إسرائيل بنسبة 46%، فإن عدد املستوطنني ارتفع بعشرة أضعاف تلك النسبة، 

أي بنسبة %450.
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احملتلة  الغربية  الضفة  مستوطنات  في  فمثال  نسبيا،  جدا  مرتفعة 
إلى 82% وأكثر في بعض  ما بني %73  التصويت  تراوحت نسب 
العامة كانت في حدود  التصويت  أن نسبة  املستوطنات، في حني 

.%64
واسعة من  قطاعات  لدى  السياسي  اإلحباط  وهذا عكس حالة 
مصوتي الوسط واليسار الصهيوني، بسبب غياب قيادة حقيقية لهذا 
اجلمهور، قادرة على طرح البديل السياسي أمام اليمني، إذ إن هذه 
القيادة أظهرت تواطؤا واضحا مع اليمني وشاركت في تدمير العملية 
التفاوضية، وهذا اإلحباط واإلحجام عن التصويت عزز قوة اليمني 
واليمني املتشدد برملانيا، ومنحه األغلبية املطلقة في االنتخابات ال� 

18 التي جرت في العاشر من شباط العام 2009.

2- غياب "الشخصيات التاريخية"
فسقوط  امل��ط��ل��وب،  بالشكل  "ك��ادمي��ا"  ن��ش��وء  مخطط  يسر  ل��م 
أريئيل شارون في غيبوبة في الرابع من كانون الثاني 2006، في 
من  أقل  بعد  جرت  التي  البرملانية  لالنتخابات  االستعدادات  أوج 
"الشخصيات  آخ��ر  غياب  مبثابة  ك��ان  آذار،   28 في  أشهر،  ثالثة 
التاريخية" اإلسرائيلية عن رأس الهرم، وهذا بعد أن كان قبل نصف 
سنة من ذلك التاريخ، قد ُهزم الرجل القدمي في حزب "العمل" 
بيريس،  اإلسرائيلية ككل، شمعون  والسياسة  الكنيست  وعجوز 

في االنتخابات الداخلية لرئاسة حزب "العمل".
وكانت انتخابات العام 2006، األولى، التي يغيب عنها بشكل 
تلك  ف��ي  بيريس  فمشاركة  إلس��رائ��ي��ل،  امل��ؤس��س  اجليل  كلي  شبه 
االنتخابات كانت هامشية، وفقط من اجل تعزيز الئحة "كادميا"، 
ولم يكن بيريس شخصية مركزية ال في االنتخابات وال في الوظائف 
احلكومية، إلى أن مت انتخابه في العام 2007 رئيسا إلسرائيل، وبهذا 

خرج أقدم عضو كنيست كليا في الساحة البرملانية.
التي عرفناها  السياسية  النجومية  الغياب في غياب  وساهم هذا 
السنوات  في  ال��رأي  استطالعات  يتابع  ومن  سنوات،  مدى  على 
األخيرة، ال يجد شخصية سياسية حتظى باملكانة التي كان يحظى 

بها ساسة إسرائيل األوائل.
وأثبتت مجريات السنوات الالحقة أن إسرائيل كانت في العام 
حزب  في  أومل��رت  إيهود  الُصدفة"،  "زعماء  قيادة  حتت   2006
"كادميا" وعمير بيرتس في حزب "العمل"، وما زاد الطني بلة من 

ناحيتهما، هو أن وسائل اإلعالم الكبرى، اململوكة أصال من كبار 
أصحاب رأس املال، لم تتعامل معهما بالود، وهذا ما ساهم في 

تقويض شعبيتهما.
هذا املشهد ساهم بشكل كبير في نتائج انتخابات العام 2006، 
التي أظهرت حالة تفتت أكبر، وكثرة األحزاب الوسطية من حيث 
احلجم، وكانت الكتلة األكبر حلزب "كادميا" من 29 مقعدا، وتاله 
حزب "العمل" بحصوله على 19 مقعدا، ثم "شاس" األصولي 
على 12 مقعدا، ومثله حزب "الليكود" ثم "يسرائيل بيتينو" على 
11 مقعدا، وتكتل أحزاب املستوطنني على 9 مقاعد، وهنا أيضا 
ظهرت كتلة ملّرة واحدة، وهي كتلة "املتقاعدين" التي حصلت على 
سبعة مقاعد، لتختفي كليا في االنتخابات الالحقة في العام 2009، 
 6 على  ه��ت��وراة"  "يهدوت  األشكناز  األصوليني  كتلة  وحصلت 
حصلت  فيما  "ميرتس"،  نصيب  من  كانت  مقاعد  و5  مقاعد، 
الكتل الثالث الناشطة في الشارع العربي على 10 مقاعد مجتمعة.

 60 يتخط  لم  كتل،  ثالث  أكبر  مقاعد  مجموع  حتى  أنه  مبعنى 
صعوبة  مدى  الحقا  يعكس  وه��ذا  مقعدا،   120 اصل  من  مقعدا 
تشكيل حكومة ثابتة ومستقرة، وعلى الرغم من  ذلك فإنها بقيت 
في احلكم 33 شهرا، وسقطت بفعل ملفات الفساد التي أطاحت 
برئيس احلكومة إيهود أوملرت، وهناك من يتمسك بنظرية املؤامرة، 
املفاوضات  في  تقدمه  بسبب  ب��أومل��رت،   أطاحت  ما  جهات  ب��أن 
أنه فشل في "تأمني  يرى  الفلسطينية، ولكن هناك من  القيادة  مع 

البضاعة" التي ُطلبت منه على املستوى االقتصادي.

3- تضخم جمهور املستوطنني
لرمبا أن من أبرز العوامل التي أثرت على نتائج االنتخابات في 
جمهور  تضخم  هو  للمستقبل،  أبعد  مؤشر  مع  األلفني،  سنوات 
نسبة  أضعاف  ثالثة  تفوق  بنسبة  سنويا  يتزايد  ال��ذي  املستوطنني، 
يتراوح  تزايد  عن  احلديث  ويجري  إسرائيل،  في  الطبيعي  التكاثر 
"ت��ك��اث��ر  4ر%2  بينها  وم���ن  7ر%5،  إل���ى  4ر%5  ب��ني  م��ا  س��ن��وي��ا 
طبيعي"، واآلخر زحف من اجلمهور اليهودي في داخل إسرائيل 
إلى مستوطنات الضفة الغربية والقدس احملتلة، وبشكل أقل بكثير 
في  أكثر  يتركز  التأثير  عامل  ولكن  احملتلة،  اجل��والن  هضبة  نحو 

الضفة والقدس.
حتى خريف العام 1993، أي في أيام اتفاقيات أوسلو األولى، 
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كان عدد املستوطنني في الضفة الغربية احملتلة، أقل من 85 ألفا، 
يضاف لهم نحو ستة آالف في قطاع غزة، الذين انتقلت غالبيتهم 
لهم  يضاف  الضفة،  مستوطنات  إل��ى   2005 العام  في  الساحقة 
حوالي 30 ألف مستوطن في األحياء والبؤر االستيطانية في القدس 

الشرقية احملتلة.
ومبوازاة املفاوضات، كان تسارع في االستيطان بوتيرة لم نشهدها 
في سنوات االحتالل ال� 25 األولى، مبعنى منذ العام 1967 وحتى 
واليوم  ضخمة،  استيطاني  تدفق  موجات  وشهدنا  العام 1993، 
يجري احلديث عن حوالي 530 - 540 ألف مستوطن، حسب 
التقديرات في خريف العام 2011، من بينهم 315 ألف مستوطن 
في مستوطنات الضفة الغربية احملتلة، وحوالي 220 ألفا في األحياء 

والبؤر االستيطانية في القدس احملتلة.
وهذا يعني أنه خالل 18 عاما، وفي الوقت الذي ازداد فيه عدد 
بعشرة  ارتفع  املستوطنني  ع��دد  ف��إن   ،%46 بنسبة  إسرائيل  سكان 

أضعاف تلك النسبة، أي بنسبة %450.
بغالبيته  متشدد  مييني  ان��ه  فقط  ليس  اجل��م��ه��ور  ه��ذا  و"م��ي��زة" 
الساحقة، وإمنا أيضا أنه يتجمع في بقعة جغرافية محددة، ما حّوله 
ميينية  سياسية  مجموعات  فيه  تنشط  سياسي،  وجتمهر  مركز  إلى 
متشددة ومتطرفة، ومنها ما يصل إلى درجة اإلرهاب، مثل حركة 
"كاخ" السابقة، وما تفّرع عنها الحقا، وهذا النشاط املكثف، محفز 
لسائر جمهور املستوطنني، ليكون فعاال سياسيا، وهذا ما رأيناه من 
نسب التصويت التي واصلت كونها عالية جدا، مقابل هبوطها في 

معاقل سياسية وأماكن جغرافية أخرى داخل إسرائيل.
وهذا املشهد الناشئ، والذي يبرز أكثر فأكثر مع تقدم السنني، 
حتول إلى وزن أساس لدى سائر أحزاب معسكر اليمني، مبعنى ليس 
فقط األحزاب التي متثل جمهور املستوطنني مباشرة، بل األحزاب 
اليمينية، ومعها الدينية األخرى، إن كانت ليبرالية دينيا، أو أصولية، 
واألهم أنه بات وزنا أساسيا وكبيرا في حسابات حزب الليكود، 
ليس فقط من أجل مسايرة حلفائه التقليديني، بل من أجل أن يأخذ 

حصته من مخزون األصوات الضخم واملتنامي هناك.
في  ال��ن��اش��ئ  ال��وض��ع  ه��ذا  حقيقة  وق��ادت��ه��م  املستوطنون  وي��ع��ي 
إسرائيل، ولهذا فإنهم يستثمرونه بكل القنوات، إن كان من خالل 
زيادة قوتهم البرملانية، وتأثيرهم املباشر على األحزاب ذات العالقة، 
أو من خالل التغلغل في مؤسسات احلكم، واالقتراب قدر اإلمكان 

إلى رأس الهرم، ومبوازاة ذلك أيضا التغلغل والوصول إلى قمة الهرم 
في جيش االحتالل.   

السعي لتضييق دائرة القرار
لم تكن والدة حزب "كادميا"، في خريف العام 2006، مجرد 
ك��ان في خضم  بل  ع��ادي،  انشقاق  ناجم عن  نشوء ح��زب جديد 
حديث واسع في الساحة اإلسرائيلية، وعلى املستويات املختلفة، 
وخاصة بني أوساط كبار أصحاب رأس املال، وأوساط أكادميية ذات 
شأن، وظهر في تلك الفترة مصطلح "البحث عن الرجل القوي"، 
ولم يكن في تلك املرحلة أقوى من شخصية شارون، الذي كان مع 
التي رافقت  السياسية  بيريس آخر الشخصيات في احللبة  شمعون 

إسرائيل منذ نشوئها.
سنوات  إل��ى  ومنها  التسعينيات  س��ن��وات  ف��ي  نتقدم  كنا  فكلما 
األلفني، كنا نرى ازدياد نفوذ كبار أصحاب رأس املال في األحزاب 
الكبرى، وفي األحزاب التي تدور في فلك السلطة وتتناوب على 
املشاركة في االئتالف احلاكم، ولم تكن متر موجة انتخابات داخلية 
في األحزاب الكبرى، إال وظهرت لوائح كبار أصحاب رأس املال 
الذين تبرعوا لهذا السياسي أو ذاك، ومن ثم لألحزاب، وخالل 
تلك الفترة مت سن قوانني تفرض أنظمة وقيودا على حجم التبرعات، 
ولكن هذه القوانني فيها ما يكفي من الثغرات التي تسمح بااللتفاف 
عليها، ومن هنا كانت الطريق قصيرة جدا لالصطدام مع القانون 

وفتح ملفات فساد ومحاكمات طالت سياسيني كبارا.
اقتصادية  سياسة  لضمان  النفوذ  هذا  األثرياء  كبار  استثمر  وقد 
االقتصادي  والتطور  التوسع  وم��ع  وتوسعها،  مصاحلهم  تضمن 
املستمر، تضخمت االحتكارات ، وفي الوقت نفسه بدأ احلديث عن 
مساٍع "خفية" من وراء الكواليس لكبار األثرياء، الذين يطمحون 
إلى تضييق دائرة اتخاذ القرار في املؤسسة احلاكمة، خاصة في ما 
يتعلق بالقضايا االقتصادية، ومن هنا جاءت فكرة أو مقولة "الرجل 
القوي" القادر على فرض "هيبته" على املؤسسة، وقادر قبل ذلك 

على جذب اجلماهير الواسعة.
وقد أثبت أداء حزب "كادميا" كحزب حاكم كل ما كان يجري 
القرار، وبشكل خاص  دائرة  احلديث عنه من قبل، بشأن تضييق 
وض��رب  اجل��دي��دة،  األنظمة  مبختلف  التشريعية  املؤسسة  ض��رب 
البرنامج اليومي للكنيست، وكذا بدء السعي لضرب ما ُيعتبر في 
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الساحة اإلسرائيلية، "استقاللية" جهاز القضاء.
ومن يراقب عمل الكنيست على مدى سنوات طوال، سيلحظ أنه 
في الدورة ال� 17، أي التي أفرزتها انتخابات العام 2006، وبعدها 
أيضا الدورة ال� 18 احلالية أنه جرى ضرب جدول األعمال وتقليص 
القضايا التي تطرح على الهيئة العامة والكنيست، بأكثر من النصف 

من دون مبالغة.
فالهيئة العامة للكنيست تعمل ثالثة أيام أسبوعيا، من اإلثنني إلى 
األربعاء، وعلى مدى ثمانية اشهر سنويا تقسم على فترتني، وقد 
بلغ ضغط القضايا والقوانني التي عاجلها الكنيست في الدورة ال� 16 
مثال، إلى حد أن فّكر رئيس الكنيست في حينه رؤوفني ريفلني، 
والذي يرأس الدورة احلالية أيضا، في متديد عمل الهيئة العامة بيوم 

إضافي هو يوم اخلميس.
فقد حتول جناح  احلالية،  وال��دورة  ال� 17  ال��دورة  بدء  منذ  لكن 
مكاتب وقاعات اللجان البرملانية صباحا إلى أشبه "مبدينة أشباح" 
بعد أن غابت عنه حالة الصخب التي كنا نشهدها صباح كل يوم، أما 
عمل الهيئة العامة، فإن يوم الثالثاء بات يوم عمل شكليا، سرعان 
بعد  كثيرة  العامة، وأحيانا  الهيئة  انتهاء جلسة  يتم اإلعالن عن  ما 
ساعة ونصف الساعة من افتتاحها، وهي اجللسة التي كانت تستمر 

لساعات.
وقيل في الدورة ال� 17 أن هذا نهج رئيسة الكنيست في حينه داليا 
بسبب  "كادميا"  احلاكم  احل��زب  حماية  إلى  سعت  التي  إيتسيك، 
ضعفه برملانيا، ولكن هذا يبقى عامال هامشيا كليا، واإلثبات على 
هذا االستنتاج، هو رئيس الكنيست احلالي رؤوفني ريفلني، الذي 
قاد الكنيست في الدورة ال� 16، وكان ساعيا بشكل دائم إلى تكثيف 
جدول األعمال، ولكن أداءه في الدورة احلالية معاكس متاما، إذ 

واصل نهج سابقته وعززه أكثر.

فمع بدء الدورة ال� 18 سعى االئتالف احلاكم إلى فرض أنظمة 
املؤسسة  دور  ضرب  جوهرها  في  البرق،  بسرعة  قوانني  وتعديل 
التشريعية في مراقبة احلكومة، منها ما اعترض عليه ريفلني، نظرا 

لطابعه املفضوح، ومنها ما مد اليد له وساعد على متريره.
ونذكر هنا قانونني في منتهى األهمية، وهما تعديل قانون كبير 
خالل يومني فقط، يتيح للحكومة تقدمي مشروع ميزانيتني لعامني 
في آن واحد، وهذا كان مطلب املسيطرين على االقتصاد، والثاني 
وهو األخطر تعديل قانون ما يسمى "أراضي الدولة"، الذي يتيح 
للدولة بيع األرضي وليس فقط تأجيرها ألمد طويل، مبا في ذلك 
أراض عربية مبلكية خاصة جرت مصادرتها على مدى السنني، حتت 
زعم "املصلحة العامة" ولم يتم استخدامها، وتضمن القانون ما 
مينع أصحاب هذه األراضي من استرجاعها بسبب عدم استخدامها 
ملا يسمى ب� "املصلحة العامة"، ونستطيع من هنا معرفة من املستفيد 

املباشر من هذه القوانني: كبار أصحاب رأس املال. 
إلى ذلك فقد مت وضع أنظمة برملانية جديدة باتت حتد من قدرة 
رغبة  مع  تتعارض  واجتماعية  اقتصادية  قوانني  سن  على  النواب 
في  به  املعمول  النظام  ويقضي  االقتصادية،  والسياسة  احلكومة 
اقتصادي،  غير  أو  اقتصادي  قانون  كل  أن  األخيرتني  ال��دورت��ني 
مليون دوالر،  تكلفته خمسة ماليني شيكل، مبعنى 25ر1  تفوق 
يحظى  ان  يجب  اإلسرائيلي،  االقتصاد  في  ج��دا  تافه  مبلغ  وه��و 
بأغلبية ال تقل عن 50 نائبا، مبعنى أنه لو حصل القانون على غالبية 
املتواجدين في القاعة، وكانت الغالبية 49 نائبا، لسقط القانون، 
وقد حصلت عدة حاالت كهذه، وهذا وغيره يؤكد حقيقة املساعي 
الهيئة  تأثير  إسرائيل، وتقليص حجم  نظام احلكم في  لتغيير وجه 
التشريعية على السياسات واالستراتيجيات العامة التي توجه نظام 

احلكم في إسرائيل.
حاييم  اسم  يظهر  جديد  فمن  القضاء،  جهاز  مستوى  على  أما 
رام�����ون، ال��س��اب��ق ذك����ره ف���ي ع���دة م��ت��غ��ي��رات ف���ي أوائ�����ل س��ن��وات 
التسعينيات، فقد سعى رامون إلى تغييرات في نظام اختيار القضاة، 
وبشكل خاص في احملكمة العليا، وكان في حالة صدام مع رئيسة 
"ت��ورط"  رام��ون  أن  إال  بينيش،  دوري��ت  القاضية  العليا  احملكمة 
في قضية حترش جنسي، بتقبيله مجندة إسرائيلية في ديوان رئيس 
احلكومة، كلفته الئحة اتهام واحلكم عليه بالعمل ملصلحة اجلمهور 
لفترة قصيرة، وهذا ما أوقف كل ما بادر له، ولكن قضيته كانت 

نتنياهو وليبرمان: تنافس على جمهور اليمني.
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محط تساؤالت في الساحة اإلسرائيلية، وقد خصص مراقب الدولة 
العام تقريرا حول مالبسات قضيته، وظهرت شبهات حول تدخل 

جهات خارجية في مسألة إعداد الئحة اتهام ضد رامون.
في  وقيل  فريدمان،  دانيئيل  احملامي  ك��ان  بعده،  آت��ى  من  لكن 
حينه أن فريدمان هو واحد من العقول املدبرة لألفكار التي طرحها 
رامون، إال أن فريدمان وصل إلى حكومة لم تكن بهذا القدر من 
التماسك لتنجح في مترير قوانني بهذا املستوى من احلساسية، ترمي 

إلى تغييرات بنيوية مصيرية في جهاز القضاء.
ما  في  أيضا  حصل  الكنيست،  أعمال  ج��دول  في  حصل  وكما 
يتعلق بالسعي إلى ضرب جهاز القضاء، مبعنى انه في الدورة البرملانية 
ومعهم  املتشدد،  اليمني  وأح��زاب  الليكود  حزب  واصل  احلالية، 
إلى  السعي  املعارض، في  أيضا من حزب "كادميا"  ب��ارزة  أسماء 

إجراءات تهدف إلى تغييرات كبيرة في جهاز القضاء.
لكن اليمني املتشدد يعمل بوضوح اكبر مما كان في حكومة حزب 
"كادميا"، فهو سارع من أجل تغيير بنية جلنة تعيني القضاة، لضمان 
أغلبية واضحة لليمني املتشدد، وسعى إلى إلغاء أنظمة تقليدية قائمة 
في اختيار رئيس احملكمة العليا، وغيرها من اإلجراءات، وامللفت 
ب��ه وسائل  ألصقت  ه��ذه اإلج����راءات،  م��ن  ك��ل واح��د  أن  للنظر، 
أكثر،  أو  القضاة  اإلع��الم، ومعها شخصيات سياسية، اسم أحد 
أنهم  جميعا،  بينهم  واجلامع  التغيرات،  هذه  من  املستفيدين  من 

محسوبون على التيار اليميني املتشدد.
واألهم من هذا، هو أن اليمني يسعى إلى انتخاب رئيس جديد 
للمحكمة العليا اإلسرائيلية، يتبنى فكرة عدم تدخل جهاز القضاء 
يعكس  وح��ده  وه��ذا  والبرملانية،  احلكومية  ال��ق��رارات  ف��ي  ال��زائ��د 
ال��ق��رار في  إل��ى تقليص دائ��رة  إل��ى دائ��رة السعي  ال��ه��دف، ويعيدنا 

املؤسسة اإلسرائيلية وضرب الهيئة التشريعية واجلهاز القضائي.
أن كبار أصحاب  إلى  الضروري اإلش��ارة  السياق، من  في هذا 
رأس املال لم يكتفوا في البحث عن "الرجل القوي"، بل أرادوا هم 
أيضا استثمار القوة اليمينية املتشددة املتصاعدة، إذ الحظوا أن قوى 
اليمني معنية هي أيضا بقلب موازين النظام وتضييق دائرة القرار، 

ولهذا شهدنا عدة حاالت من التعاون والتنسيق.
ولرمبا أن ما يعّبر عن هذه احلالة، كانت حملة أوساط شعبية في 
أرباح  في  حصتها  زي��ادة  أجل  من  احلكومة  على  للضغط  إسرائيل 
حقول الغاز التي مت العثور عليها قبالة شواطئ مدينة حيفا وغيرها، 

في البحر األبيض املتوسط، إذ إنه في اتفاقيات التنقيب عن الغاز 
اختارت احلكومة لنفسها نسبة زهيدة، ولكن بعد أن تبني ان هناك 
حقوال ضخمة جدا، قامت حملة شعبية تطالب بفتح االتفاقيات.

في املقابل لم يكن من كبار األثرياء الذين فازوا بعمليات التنقيب 
إال أن قادوا حملة مضادة ضد احلملة الشعبية استخدموا فيها عبارات 
سياسية ميينية متطرفة، مثل أن احلملة الشعبية تريد إلسرائيل "أن 
تبقى رهينة لغاز العرب"، وغيرها من العبارات، التي كانت تنشر 

كإعالنات في الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة.

استئناف البحث في تغيير النظام
من  العاشر  في  جرت  التي  البرملانية  االنتخابات  نتائج  تكن  لم 
شباط العام 2009، بخير حال من االنتخابات السابقة، واستمر 
ضعف الكتلتني الكبريني نسبيا، إذ إنهما لم حتققا أكثر من نصف 
املقاعد مجتمعتني، وكما في الدورات السابقة، فإن ضعف الكتلة 
األكبر التي يناط بها تشكيل احلكومة، يضطرها إلى تشكيل حكومة 
عن  نتنياهو  بنيامني  حكومة  ميز  ما  ولكن  صعبا،  يبقى  استقرارها 
سابقاتها في العقدين األخيرين، أنها تستند إلى تكتل مييني متشدد 
ويؤجج  ال��ص��راع،  حل��ل  رفضية  سياسة  على  يتفق  نائبا،   65 م��ن 

القوانني العنصرية.
ويستغل نتنياهو املعروف بالتصاقه مبصالح كبار املسيطرين على 
لتمرير  السياسي في حكومته  التالحم  االقتصاد اإلسرائيلي، هذا 
سياسة وقوانني اقتصادية تخدم من دعموه أساسا للعودة على رأس 
حكومة، قد تكون األكثر استقرارا منذ العام 1988، في حال بقيت 

الظروف الراهنة على حالها، في مختلف املستويات.
وكانت نتائج االنتخابات البرملانية ال� 18 في العام 2009 كالتالي: 
28 مقعدا حلزب "املعارضة" "كادميا" الذي لم ينجح في تشكيل 
احلكومة، ثم 27 مقعدا حلزب الليكود احلاكم، و15 مقعدا حلزب 
"يسرائيل بيتينو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، أما حزب "العمل" 
وألول مّرة في تاريخ إسرائيل، فحل في املرتبة الرابعة، ليحصل على 
13 مقعدا، وبعد عام ونصف العام من االنتخابات، بادر رئيسه، 
وزير األمن إيهود باراك، لشقه مع أربعة نواب آخرين، وشكل كتلة 
من خمسة نواب أبقت على الشراكة في حكومة نتنياهو، وقد أقدم 
نهائي في حزبه يقضي  قرار  قبل صدور  باراك على هذه اخلطوة، 

باالنسحاب الكلي من حكومة نتنياهو.
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وحصلت كتلة "شاس" على 11 مقعدا، ثم "يهدوت هتوراة" 
على خمسة مقاعد، وكتلتا املستوطنني على 7 مقاعد، وكتلة ميرتس 
على 3 مقاعد، فيما حصلت الكتل الثالث التي متثل الشارع العربي 

على 11 مقعدا.
شخص  في  ال��ق��وي"  "ال��رج��ل  يظهر  البرملانية  ال���دورة  ه��ذه  في 
االئتالف  في  شراكته  رغم  ندية،  شخصية  أمامه  ولكن  نتنياهو، 

احلاكم: وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان.
من  سلسلة  عدا  جعبته،  وفي  احلالية  ال��دورة  ليبرمان  دخل  لقد 
النظام  لتغيير  االقتراحات  من  أخرى  سلسلة  العنصرية،  القوانني 
االنتخابي، وحتى أنه بداية ّلوح مبطلب تغيير النظام احلاكم، وحتويله 
إلى جمهوري، وحينما لم يجد تأييدا ملطلبه، عاد وطرح سلسلة 
أمام  املجال  فسح  بينها  من  االنتخابي،  النظام  لتغيير  املطالب  من 
حملة اجلنسية اإلسرائيلية واملقيمني بشكل دائم في اخلارج، مبعنى 
مهاجرين، التصويت في االنتخابات البرملانية اإلسرائيلية، وهو ما 
نتنياهو جلنة لفحص  سبق ذكره هنا، ومن أجل "إرضائه" شكل 

أشكال تغيير النظام االنتخابي.
وفي السنوات األخيرة ظهرت عدة توصيات، من بينها توصيات 
طاقم عمل في املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، ومن قبله جلنة شكلها 
رئيس الدولة السابق موشيه قصاب، ومقترحات صدرت عن طواقم 
أكادميية، وتعددت فيها املقترحات، إال أن من أبرزها، االجتاه لزيادة 
نسبية،  قطرية  انتخابات  بني  ومناصفتها  الكنيست،  مقاعد  عدد 

وإقليمية، إضافة إلى املطلب الدائم برفع نسبة احلسم.
وكل هذه املقترحات جتد صعوبة في التنفيذ، فزيادة عدد أعضاء 
استعدادات  إل��ى  يحتاج  نائبا،   180 أو  نائبا   150 إل��ى  الكنيست 
تعديل  ثم  ومن  البرملان،  مببنى  حتى  تتعلق  قليلة  ليست  لوجستية 
سلسلة كبيرة من القوانني التي ترتكز على عدد مقاعد الكنيست ال� 
120، واألهم من هذا، هو زيادة ميزانية ضخمة للكنيست، وهو 
أمر ليس من السهل متريره في األجواء احلالية في الشارع واملؤسسة 

احلاكمة.
لنصف  ول��و  اإلقليمية،  االنتخابات  إل��ى  االنتقال  حيث  وم��ن 
املقاعد، فإن هذا سيواجه معارضة من الكتل القطاعية، مثل املتدينني 
واألحزاب السياسية الصغيرة، وحتى صاحب االقتراح، ليبرمان 
سيكون متضررا، لكونه يعتمد على أصوات املهاجرين اجلدد، الذين 

ال يشكلون أغلبية في التجمعات السكانية.

أما بالنسبة لرفع نسبة احلسم، فإن األمر يبقى واردا، فنسبة احلسم 
ليبرمان  يطالب  كما   ،%5 إل��ى  رفعها  ميكن  ال  ولكن   ،%2 اليوم 
أزمة  إلى  تبادر  وقد  ستعترض،  الصغيرة  األح��زاب  ألن  وغيره، 
ائتالفية، ولهذا، فإن السيناريو األكثر واقعية، من حيث احتماالت 
التطبيق وفق الظروف القائمة حاليا، هو رفع نسبة احلسم إلى 5ر%2 
أو 3%، ولكن هذه النسبة لن تغير احلال، وكما ذكر هنا فإن املتضرر 
األبرز من هذه النسبة كما في كل املقترحات األخرى، هم املواطنون 
العرب، املستهدفون أساسا من هذه املقترحات، ولكن تضررهم لن 

يحّرض قوى سياسية برملانية على معارضة املقترحات.
وال يعني استعراض األضرار من تغيير النظام االنتخابي من وجهة 
نظر إسرائيلية استحالة اإلقدام على تغييرات كهذه، فلرمبا سيجد 
املبادرون أغلبية برملانية لهذا التغيير أو ذاك، ولكن هذا سيفجر أزمات 
سياسية واجتماعية في داخل الشارع اإلسرائيلي، من الصعب وضع 
سيناريوهات لها، طاملا أن احلديث حتى اآلن هو عن فرضيات لتغيير 

نظام االنتخابات.

املرحلة املقبلة
استقرارا  أكثر  برملان  رؤية  إلى  اإلسرائيلية  املؤسسة  قادة  يطمح 
املجتمع  تركيبة  بطبيعة  تصطدم  "األمنية"  هذه  ولكن  مستقبال، 
اإلسرائيلي، والصراعات الداخلية التي يشهدها، على مستويات 
مختلفة، منها قراءة مستقبل الصراع، والصراع الديني العلماني، 
وطابع املجتمع اإلسرائيلي الحقا، كما يقول البحث السابق ذكره، 
الذي نفهم منه أن األغلبية املتدينة املطلقة بني اليهود وحدهم، قد 
تتحقق في غضون سنوات قليلة جدا، وحتى العام 2020، كي 
يتحولوا في العام 2030 إلى أغلبية من بني مجمل السكان، ليكونوا 

حوالي ثلثي اليهود في إسرائيل.
تأجيلها  يتم  ولكن  للعيان،  ماثلة  وأزم���ات  ص��راع��ات  وه��ذه 
ودحرجتها للمستقبل، إال أنها ال بد من أن تتفجر بأشكال مختلفة، 

وعملية الدحرجة هذه، تتم من خالل عدة مسارات من أبرزها:
تأجيج سياسة الترهيب من "اآلخر" و"العدو الذي يتربص" . 1

املواطنون  بيننا-  يعيش  و"ال��ع��دو  خ��ط��ر"،  ف��ي  و"ال��ك��ي��ان 
العرب"، وبضمن هذا رفض حل الصراع، لضمان التمدد 
اجلغرافي، والسيطرة على موارد املناطق احملتلة، وغيرها من 
الدوافع األيديولوجية، ويندرج في هذا اإلطار، احلفاظ على 
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العسكرية  املؤسستان  وتخفض  ترفع  إقليمي،  توتر  مستوى 
شن  حد  إل��ى  آخ��ر،  إل��ى  حني  من  ليصل  لهيبه،  والسياسية 

احلروب، والهجمات والعمليات العسكرية.
ضخ موارد أكبر للمجتمع اليهودي، واستثناء العرب، وهذا . 2

ينعكس في سلسلة ال تتوقف من القوانني العنصرية التي متنح 
لليهود، حتت تسميات مختلفة، وأبرزها  أفضليات متعددة 
"اخلدمة في اجليش واخلدمة املدنية"، وتثبت تقارير مؤسسة 
الضمان االجتماعي الرسمية )مؤسسة التأمني الوطني( حول 
الفقر، والتي تصدر كل نصف سنة،   فعل هذه القوانني وهذه 
السياسة، فالفقر بني املواطنني العرب يتالءم مع النسب في 
الدول الفقيرة، بينما الفقر بني اليهود اقرب ملعدالت الدول 
األوروبية املتطورة، واألمر ذاته يسري على الصحة ومعدل 
األعمار والتعليم ومجاالت املشاركة في سوق العمل والسكن 

وغيره.
بشكل . 3 ش���يء،  ك��ل  وق��ب��ل  االن��ت��خ��اب��ي، وأوال  ال��ن��ظ��ام  تغيير 

خ��ارج  وإخ��راج��ه��م  ال��ع��رب  املواطنني  متثيل  تقليص  يضمن 
مقاعدهم  عدد  وان  خاصة  التشريعية،  والهيئة  التأثير  دوائر 
في الدورات األخيرة ارتفع إلى 10 مقاعد و11 مقعدا، وهذا 
أحد أسباب أزمة عدم استقرار احلكومات، أمام حقيقة أنهم 
خارج حسابات أية تركيبة حكومية، وهذه إرادة مزدوجة من 
الطرفني، إذ إن وجود هذه القوة البرملانية بيد الكتل الناشطة 
بني الفلسطينيني في إسرائيل، يقلص فرص تشكيل االئتالف 
احلكومي، بعد كل واحدة من االنتخابات البرملانية، وكلما 
زاد عدد مقاعد هذه الكتل، زاد هذا اجلانب من أزمة االئتالف 

احلاكم. 
تسعى إسرائيل لدى قراءة مستقبلها إلى إيجاد مخارج لسلسلة 

من األزمات التي تعيشها اليوم، وإسرائيل ال تطمح فقط لوضع 
قادرة  لتكون  بل  اليهود،  وبالذات  احلاليني،  ملواطنيها  مخططات 
أكثر على استيعاب موجات هجرة يهودية من العالم، رغم أزمة 
الهجرة القائمة، والتي ال جتد لها إسرائيل والوكالة الصهيونية أي 
حل في الظروف الراهنة، واستيعاب كهذا يحتاج إلى استعدادات 
بنيوية أضخم، في الوقت الذي تعجز فيه املؤسسة في إقناع غالبية 
اليهود في االنتشار اجلغرافي في الشمال واجلنوب، في الوقت الذي 
يشهد مركز البالد تفجرا سكانيا، وحالة االختناق تتزايد وحتتد رغم 
كل احملفزات احلكومية للجمهور لينتقل للسكن في مناطق أخرى.
هي  اإلسرائيلية  البرملانية  احللبة  في  والتشرذم  التشتت  حالة  إن 
انعكاس لسلسلة األزمات اإلسرائيلية وعدم جتانس مجتمعها في 
الكثير من النواحي، ولهذا فإنه من الصعب رؤية نهاية حالة التشتت 
هذه، في املستقبل املنظور، وكل محاولة مصطنعة إلنهائها ستبوء 

بالفشل، وستفجر أزمات أخرى.
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