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مدخل
فــي أعقــاب ظهــور نتائــج انتخابــات الكنيســت مــارس /آذار  ،2021كانــت التوقعــات األبــرز حينهــا -ولــم تكــن
ً
مقبلــة علــى انتخابــات مبكِّــرة جديــدة ،ســواء
حكومــة لبيد/بينيــت قــد تشــكَّلت بعــدُ  -أن إســرائيل ســتكون
كان حــدوث هــذه االنتخابــات المبكِّــرة نتيجـ ً
ـة لفشــل كل األطــراف فــي تشــكيل حكومــة ،أو نتيجــة أن تكــون
الحكومــة المش ـكَّلة حكومــة ائتــاف غيــر متجانســة بيــن القــوى الرافضــة الســتمرار نتنياهــو فــي الســلطة ،ال
فعليــا ،مــع ُّ
توقــع آخــر
تلبــث أن تســقط نتيجــة االختالفــات األيديولوجيــة الكبيــرة بيــن أطرافهــا ،وهــو مــا حــدث
ًّ
بــدور
كبيــر تلعبــه األحــزاب العربيــة التــي فــازت حينهــا بعشــرة مقاعــد ( 4مقاعــد للقائمــة العربيــة بزعامــة
ٍ
ٍ
فعليــا دون مناصــب وزاريــة ،و 6مقاعــد للقائمــة المشــتركة التــي
ـاف
ـ
االئت
ـي
ـ
ف
ـاركت
ـ
ش
ـي
ـ
الت
ـاس،
ـ
عب
ـور
منصـ
ًّ
بقيــت فــي صفــوف المعارضــة).1
والحقيقــة أن اســتمرار حكومــة لبيد/بينيــت لعــام كامــل منــذ إعالنهــا فــي يونيــو /حزيــران  2021فــاق كل
تكونــت مــن ثمانيــة أحــزاب مختلفــة التوجهــات
التوقعــات ،فلــم يكــن أحــدٌ يظــن أن تســتمر هــذه الحكومــة التــي َّ
وبأغلبيــة محــدودة للغايــة قوامهــا  61مقعــدً ا فقــط َّ
كل هــذه الفتــرةَّ ،إاَّل أن الشــهرين األخيريــن شــهدا فقــدان
الحكومــة ألغلبيتهــا ليــس بســبب انســحاب كتلــة كاملــة ،بــل النســحاب ممثليــن عــن بعــض الكتــل حتــى وصــل
ـوا فقــط ،وهــو مــا يعنــي أن قــدرة الحكومــة علــى إنجــاز مشــاريعها والقوانيــن
أعضــاء االئتــاف إلــى  56عضـ ً
ً
التــي ترغــب فــي تمريرهــا أصبحــت أمـ ًـرا مسـ
ـتحياًل.
ِّ
لحــل الكنيســت والدعــوة النتخابــات
وتفاديً ــا لهــذا الوضــع ،اتفــق قــادة التحالــف الحاكــم علــى طــرح قانــون ٍ
جديــدة ،مــع تولــي يائيــر لبيــد رئاســة الحكومــة خــال الشــهور المتبقيــة حتــى إجــراء االنتخابــات المبكِّــرة
المقبلــة .وخــال الجلســة التــي عُ قــدت فــي يــوم الخميــس  30يونيــو /حزيــران ،وافــق الكنيســت بأغلبيــة
ـارض علــى القانــون ،علــى أن ُتجــرى االنتخابــات فــي األول مــن شــهر نوفمبــر/
ـوت معـ ٍ
ـوا ودون أي صـ ٍ
 92عضـ ً
2
تشــرين الثانــي القــادم  ،بعــد أن فشــلت كل محــاوالت نتنياهــو خــال األيــام الماضيــة فــي إقنــاع بعــض قــوى
االئتــاف فــي االنضمــام إليــه مــن أجــل تشــكيل حكومــة بديلــة عــن حكومــة لبيد/بينيــت ،كان سيســبقها بالطبــع
تقديــم اقتــراعٍ للكنيســت بســحب الثقــة مــن الحكومــة.
التوجــه إلــى انتخابــات جديــدة للمــرة الخامســة خــال األعــوام الثالثــة األخيــرة،
إن إســرائيل إذن علــى أعتــاب
ُّ
وتحــاول هــذه الورقــة أن تنتقــل مــن مجـ َّـرد ُّ
توقــع مــا قــد ُتســفر عنــه االنتخابــات المبكِّــرة القادمــة ،إلــى دراســة
حالــة النظــام السياســي اإلســرائيلي نفســه ،ومشــاكل النظــام االنتخابــي ،وفــي ســبيل ذلــك تســعى الورقــة إلــى
المهمــة ،مثــل مــا إذا كانــت االنتخابــات الجديــدة المقبلــة يمكــن أن تحـ َّـل مشــاكل
ـدد مــن األســئلة
َّ
اإلجابــة عــن عـ ٍ
إســرائيل السياســية أم ال؟ ومــا الجديــد الــذي يمكــن أن تــؤدي إليــه هــذه االنتخابــات فــي ظــل ُّ
تعقــد المشــهد
َّ
خطــرا علــى الديمقراطيــة اإلســرائيلية وإدارة
المعقــد
السياســي فــي إســرائيل؟ وهــل يشــكِّل هــذا المشــهد
ً
ِّ
والمتخصصــون هــذا الوضــع؟ وهــل تكْ ُمــن المشــكلة فــي رجــال السياســة
يقيــم السياســيون
الدولــة؟ وكيــف ِّ
وحدهــم أم فــي العمليــة السياســية والنظــام االنتخابــي نفســه؟ ومــا إمكانيــة تنفيــذ حلــول ُتصلــح مشــاكل
النظــام؟
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ِّ
وتحلــل
وتجيــب الورقــة عــن هــذه األســئلة وغيرهــا مــن خــال رؤيــة تحليليــة وتاريخيــة تبحــث فــي المشــكلة،
ِّ
ُّ
أســباب ُّ
تغيــر الخريطــة
تأخــر ظهورهــا،
وتأخــر حلهــا ،وذلــك مــن خــال ثــاث نقــاط :أوالهــا تعالــج توقعــات ُّ
السياســية فــي االنتخابــات المبكِّــرة المقبلــة وتأثيرهــا فــي حـ ِّـل مشــاكل النظــام السياســي ،أمــا النقطــة الثانيــة
َّ
فتتعلــق بالمخاطــر التــي يتعــرض لهــا النظــام السياســي فــي إســرائيل واحتماليــات اإلصــاح ،وأمــا النقطــة
ِّ
فخصصــت للحديــث عــن جــذور أزمــة الديمقراطيــة فــي إســرائيل .ثــم أعقبنــا ذلــك بخاتمــة تعــرض
األخيــرة
ألهــم مــا توصلــت إليــه الورقــة.
تتغير الخريطة السياسية بعد االنتخابات المبكرة؟
إلى أي مدى يمكن أن
َّ
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو :مــا الــذي يمكــن أن يختلــف فــي االنتخابــات الجديــدة عــن ســابقاتها حتــى
اســتقرار
سياســي فــي مواجهــة هــذا الوضــع غيــر المســتقر الــذي يؤثــر فــي
تتمكَّــن إســرائيل مــن تحقيــق
ٍّ
ٍ
َّ
تتعلــق بــإدارة الدولــة ومؤسســاتها ،بمــا فيهــا المؤسســات األمنيــة والعســكرية ،رغــم مــا ذهــب
ملفــات كثيــرة
ِّ
المتخصصيــن فــي دراســات األمــن القومــي اإلســرائيلي مــن أن الجميــع يحرصــون علــى تجنيــب
إليــه بعــض
هــذه المؤسســات التأ ُّثــر ســل ًبا بحالــة عــدم االســتقرار المســتمرة فــي إســرائيل منــذ عــدَّ ة ســنوات نتيجـ َ
ـة عــدم
اســتقرار النظــام السياســي هنــاك.3
حــزب مــن األحــزاب بأغلبيــة تســمح لــه
عامــا -هــي عُ مــر دولــة االحتــال -لــم يحــدث أن فــاز
ٌ
طــوال ً 74
دائمــا مــا تلجــأ إلــى الحكومــات االئتالفيــة ،وكثيـ ًـرا
بتشــكيل الحكومــة منفــردً ا ،وطــوال تاريخهــا كانــت إســرائيل ً
َ
نتيجــة االختالفــات األيديولوجيــة الكبيــرة بيــن قــوى االئتالفــات الحاكمــة.
مــا كانــت الحكومــات تســقط
فــي أعقــاب إعــان قــادة االئتــاف عــن طــرح قانــون حــل الكنيســت ،ســارعت مؤسســات عــدَّ ة إلــى إجــراء
اســتطالعات رأي ٍ لمعرفــة التوجهــات السياســية للناخبيــن بهــدف ُّ
توقــع خريطــة القــوى السياســية فــي حــال
أ�جريــت االنتخابــات اآلن ،وقــد كشــفت اســتطالعات الــرأي التــي أجرتهــا ثــاث مؤسســات إعالميــة (هــي :قنــاة
كان  ،11وقنــاة األخبــار  ،13وقنــاة األخبــار  )12أن هامــش االختــاف بيــن هــذه االســتطالعات كان محــدودً ا للغايــة.
ُّ
ســتظل علــى
المهــم فيمــا كشــفته نتائــج االســتطالعات أن عــدد القــوى المرشــحة لدخــول الكنيســت القــادم
األرجــح كمــا هــي فــي الكنيســت الحالــي 13 :ح��زبًا ،أو أقــل بحــزب أو اثنيــن ،فــي ظــل مــا كشــفته االســتطالعات
مــن احتماليــة حصــول عــدَّ ة قــوى علــى أربعــة مقاعــد فحســب -وقــد تقــل -وهــو حاجــز الحســم الــذي يســمح
بتمثيــل الحــزب فــي الكنيســت مــن عدمــه ،وهــي :حــزب يمينــا بقيــادة أييلــت شــاكيد التــي سـ َّ
ـتتولى رئاســة
الحــزب بعــد إعــان نفتالــي بينيــت اعتــزال العمــل السياســي ،ممــا قــد يــؤدي إلــى انقســام الحــزب أو اندماجــه
مــع قــوة سياســية أخــرى4؛ وحركــة ميرتــس اليســارية ،وحــزب أمــل جديــد بقيــادة جدعــون ســاعر ،والقائمــة
العربيــة بقيــادة منصــور عبــاس .وهــذا يعنــي أننــا ســنكون بصــدد تفتُّ ــت للقــوى الحزبيــة داخــل الكنيســت
نفســها مــن تشــكيل حكومــة ال تحظــى بأغلبيــة مريحــة تمكِّنهــا مــن تحقيــق
واالســتمرار فــي الحلقــة المفرغــة ِ
االســتقرار السياســي فــي إســرائيل.
يؤكِّــد ذلــك أن األحــزاب المؤيــدة لرئاســة نتنياهــو للحكومــة (الليكــود 35 :مقع��دًا ،شــاس 8 :مقاعــد ،الصهيونيــة
ً
طبقــا لهــذه االســتطالعات -ســوف تحصــل علــى  59مقعــدً االدينيــة 9 :مقاعــد ،يهــدوت هتــوراه 7 :مقاعــد)
بســبب ازديــاد شــعبية الليكــود فــي كل االســتطالعات خــال العــام الماضــي ،بينمــا تحصــل أحــزاب االئتــاف
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الحالــي علــى  56أو  57مقعــدً ا (يوجــد مســتقبل 20-22 :مقع��دًا ،أزرق أبيــض 7-9 :مقاعــد ،العمــل 5-6 :مقاعــد،
يمينــا 4 :مقاعــد ،ميرتــس 4 :مقاعــد ،إســرائيل بيتنــا 5 :مقاعــد ،القائمــة العربيــة 4 :مقاعــد ،أمــل جديــد 4 :مقاعــد)،
وتبقــى القائمــة المشــتركة خــارج لعبــة االئتالفــات بخمســة مقاعــد .وبينمــا يمكــن لكتلــة نتنياهــو الوصــول
إلــى  60مقعــدً ا دون تحقيــق أغلبيــة مطلقــة ،فــإن قــوى االئتــاف الحاكــم الحالــي ســتتوقف علــى األغلــب عنــد
حــدود  56أو  57مقعــدً ا.5
ــم فــإن هــذه االســتطالعات ونتائــج
مــا زالــت هنــاك أربعــة أشــهر تفصلنــا عــن االنتخابــات الجديــدة ،ومــن َث َّ
ً
تتغيــر َو ْف َ
ــق مــا يطــرأ مــن أحــداث ،وحســب مــا ستكشــف عنــه الفتــرة القادمــة مــن
الحقــا قــد
االنتخابــات
َّ
ـرات داخــل األحــزاب .لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن مــا يغلــب علــى الظــنِّ هــو أن االنتخابــات اإلســرائيلية
متغيـ ٍ
تقــدم ًّ
ِّ
حــا ألزمــة الديمقراطيــة اإلســرائيلية الناتجــة ،ليــس عــن حريــة الناخبيــن أو ممارســتهم
القادمــة لــن
نفســه ،انعكســت علــى طريقــة تدويــر دوالب
لحقهــم فــي االختيــار ،بــل عــن مشــكلة فــي النظــام االنتخابــي ِ
وتعطــل مصالــح المواطنيــن ،وازديــاد المشــاعر الســلبية فــي المجتمــع ،وهــي حالــة بــدأ ظهورهــا منــذ
ُّ
الدولــة
ثمانينيــات القــرن الماضــي وامتــدَّ ت حتــى يومنــا الحالــي؛ حيــث تنامــى اإلحســاس بعــدم تكافــؤ الفــرص ،وعــدم
َ
نتيجــة التشــريعات غيــر الديمقراطيــة ،باإلضافــة إلــى التحريــض،
المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع اإلســرائيلي
مزيــد مــن
أي مــدى تســير األمــور نحــو
ٍ
وتنامــي حالــة االســتقطاب السياســي .6هــذه التفاصيــل تكشــف إلــى ِّ
ِّ
ً
يوضــح أن الديمقراطيــة اإلســرائيلية وطريقــة نظــام الحكــم فيهــا تعيــش
التعقيــد وليــس الحــل ،ممــا
أزمــة
حقيقيـ ً
ـة.
المخاطر التي ِّ
تهدد الديمقراطية اإلسرائيلية واحتماالت اإلصالح
َّ
المعقــد والمســتمر منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي وتســعينياته إلــى طــرح تســاؤل ٍ مهـ ٍّ
لقــد أدى هــذا الوضــع
ـم
فــي إســرائيل عــن مــدى جــدوى النظــام الديمقراطــي بصورتــه الحاليــة .ففــي نــدوة امتــدَّ ت لخمــس ســاعات
بعنــوان“ :قواعــد لعبــة الديمقراطيــة اإلســرائيلية” ،عقدهــا معهــد الحريــة والمســؤولية فــي جامعــة رايخمــان
اإلســرائيلية ،بمشــاركة معهــد السياســة اإلســرائيلية فــي ينايــر الماضــي ،جــرت نقاشـ ٌ
مطولــة حــول ثالثــة
ـات
َّ
ِّ
المتخصصيــن والــرأي العــام فــي إســرائيل ،وهــي :طريقــة االنتخابــات وتأثيرهــا فــي
مهمــة تشــغل
ـات َّ
موضوعـ ٍ
ِّ
تحــدد مــدَّ ة تولــي رئاســة الحكومــة وعــدد مــرات تولــي الشــخص
نظــام الحكــم ،والضوابــط القانونيــة التــي
نفســه ،وأهــم التشــريعات المطروحــة علــى طاولــة الحكومــة.
واضحــا مــن الكلمــات االفتتاحيــة أن انعقــاد النــدوة جــاء علــى خلفيــة حالــة االنســداد السياســي فــي
كان
ً
وتحــول النظــام البرلمانــي إلــى مــا يشــبه النظــام الرئاســي فــي ظــلِّ
إســرائيل خــال الســنوات الماضيــة،
ُّ
عامــا متتاليــة ،مــع تج ُّنــب النــدوة محــورة القضيــة حــول شــخص
اســتمرار نتنياهــو فــي رئاســة الــوزراء لمــدة ً 12
نتنياهــو بالطبــع.7
نفســها؛ فحالــة الجمــود السياســي
إن التخــوف الكبيــر الــذي عكســته كلمــات المشــاركين كان علــى الديمقراطيــة ِ
التــي مــرت بهــا إســرائيل قبــل االنتخابــات األخيــرة مــارس /آذار  2021هــي التــي دفعــت المتحدثيــن لالتفــاق
ـي فــي إســرائيل مــن تــردي حالــة الديمقراطيــة فــي الدولــة ،يعـ ِّـزز هــذا القلــق تراجــع
علــى وجــود قلــق ٍ حقيقـ ٍّ
ثقــة الجمهــور اإلســرائيلي فــي العمليــة الديمقراطيــة فــي إســرائيل؛ حيــث ُتظهــر اســتطالعات الــرأي التــي
تجريهــا مراكــز عــدَّ ة ِّ
تدنــي ثقــة الجمهــور فــي المؤسســات السياســية بشــكل ٍ يبعــث علــى القلــق البالــغ ،و ُتظهــر
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ً
ـرات كثيــرة ،وهــي ثغــرات تحتــاج
أيضــا أن نظــام العمليــة االنتخابيــة المعمــول بــه فــي إســرائيل يشــتمل علــى ثغـ ٍ
8
إلــى إصــاح .
ً
ِّ
ـي
طبقــا لــرأيوجديــر بالذكــر هنــا
المتخصصيــن فــي إســرائيل -أن النظــام االنتخابــي هنــاك هــو نظــام برلمانـ ٌّ
النســبية علــى مســتوى
يتبــع أســوأ البدائــل فــي هــذا النظــام؛ إذ تجــري انتخابــات الكنيســت بنظــام القائمــة
َّ
انتخابــات فرديــة ،وال تقســيم مناطقــي ،و ُتــوزع المقاعــد ً
ٌ
وفقــا للنســبة التــي
ــم فليــس هنــاك
القطــر ،ومــن َث َّ
حصــل عليهــا ُّ
كل حــزب مــن األحــزاب.9
بالعــودة إلــى النــدوة ،فقــد تحــدَّ ث كذلــك رئيــس جامعــة رايخمــان البروفيســور رافــي ملنيــك عــن األزمــة ،وذكــر
ِّ
تهــدد الديمقراطيــة فــي إســرائيل ،أهمهــا أن الواقــع السياســي فــي
عــددً ا مــن المخاطــر أو الفخــاخ التــي
ـات تقــوم
إســرائيل ،ومــا أســماه بخطــر األغلبيــة المرجحــة ،هــو نتيجــة طريقــة تشــكيل الحكومــات مــن ائتالفـ ٍ
ـرطا للمشــاركة فــي االئتــاف
فيهــا األحــزاب صاحبــة المقاعــد األقــل فــي االئتالفــات الحاكمــة بفــرض كلمتهــا شـ ً
كثيــر مــن األحيــان -باإلجابــة عــن األســئلة المصيريــة للدولــة
أو االســتمرار فيــه ،وهــو وضــع ال يســمح -فــي
ٍ
علــى المــدى الطويــل ،كمــا أن االختالفــات األيديولوجيــة الكبيــرة داخــل االئتــاف الحاكــم -مثلمــا فــي حالــة
ً
عائقــا عــن البحــث فــي القضايــا االســتراتيجية المصيريــة لمســتقبل الدولــة.10
حكومــة لبيد/بينيــت -تكــون
وقــد طــرح المتحدثــون فــي النــدوة تصوراتهــم عــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى إصــاح سياســي أو تشــريعي ،مــع
ُّ
تحفظهــم حــول إمكانيــة أن يتوصــل السياســيون إلــى توافــق ٍ بشــأن هــذه اإلصالحــات .ومــن هــذه القضايــا
تغييــر طريقــة االنتخابــات ،وتحديــد عــدد مــرات رئاســة الــوزراء ،وتســليط الضــوء علــى القانــون األساســي
ـة واضحـ ً
للتشــريع .وهــي موضوعــات تحتـ ُّـل أهميـ ً
ـة فــي النقــاش المجتمعــي اليومــي.11
مهمــة للغايــة
ثمــة اقتراحــات أخــرى عديــدة إلصــاح النظــام السياســي فــي إســرائيل ،عُ رضــت ضمــن دراســة َّ
عــن الحالــة الديمقراطيــة فــي إســرائيل نشــرها المعهــد اإلســرائيلي للديمقراطيــة نهايــة العــام الماضــي ،2021
المحليــة ،أو اســتخدام ورقــة اقتــراعٍ مفتوحــة
ـد مــن الصالحيــات مــن الحكومــة إلــى المجالــس
منهــا نقــل مزيـ ٍ
َّ
فــي انتخابــات الكنيســت ال تحـ ِّ
ـدد خيــارات الناخــب فــي كتلــة واحــدة ،أو رفــع األغلبيــة المطلوبــة إلجــراء أي
ـوا مــن أعضــاء الكنيســت ،أو إعطــاء تمويــل ٍ أكبــر لألحــزاب
تعديــل ٍ علــى القانــون األساســي مــن  61إلــى  80عضـ ً
التــي يكــون ثلــث مرشــحيها علــى األقــل مــن النســاء ،أو إعطــاء حــق االنتخــاب لإلســرائيليين المقيميــن فــي
الخــارج ،أو إضافــة تمثيــل مناطقــي فــي انتخابــات الكنيســت.12
إن مقترحــات إصــاح النظــام السياســي الســابقة لــن تجــد آذا ًنــا ُمصغيــة فــي الوقــت الحالــي علــى األغلــب،
فإســرائيل منــذ نشــأتها تتج َّنــب طــرح القضايــا المصيريــة نتيجــة عوامــل كثيــرة مــن بينهــا الصــراع الدائــم بيــن
األحــزاب علــى قضيــة ُهويــة الدولــة ،والصــراع بيــن العلمانييــن والمتدينيــن ،...ونتيجـ ً
ـة لذلــك فــإن اإلصالحــات
الضيقــة فــي أغلــب األحيــان وليــس علــى مصلحــة
التــي يقترحهــا القــادة السياســيون تركِّــز علــى المصالــح
ِّ
الدولــة.
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مــن ذلــك مثـ ًـا أن نتنياهــو فــي عــام  2021كان قــد اقتــرح أن يكــون انتخــاب رئيــس الــوزراء انتخا ًبــا مباشـ ًـرا،
وهــو أمــر ليــس بجديــد؛ فقــد ســبق أن أ�جريــت االنتخابــات عامــي  1996و 1999علــى أســاس االنتخــاب المباشــر
لرئيــس الــوزراء ً
طبقــا للقانــون الــذي أصــدره الكنيســت عــام  ،1992ثــم أ�لغــي االنتخــاب المباشــر وعــاد الوضــع إلى
مــا كان عليــه قبــل إقــرار هــذا القانــون ،وهــو مــا عليــه اآلن .ومــا يدفــع نتنياهــو لذلــك هــو أن اســتطالعات الــرأي
كانــت -ومــا زالــتِّ -
ترجــح فــوزه فــي مثــل هــذه االنتخابــات.
ومــا يســتدعي هــذه اإلصالحــات ً
أيضــا هــو أن مــا تفــرزه االنتخابــات أحيا ًنــا مــن وجــود حكومــة بالتنــاوب
ـر مــن القــوى المشــاركة
بيــن رئيســي وزراء ،أحدهمــا ربمــا مــا يملكــه مــن مقاعــد فــي الكنيســت أقــل مــن كثيـ ٍ
فــي الحكومــة ،مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى نفتالــي بينيــت الــذي َّ
تولــى رئاســة الحكومــة علــى الرغــم مــن
أن حزبــه لــم يكــن يمتلــك حينهــا ســوى ســبعة مقاعــد وقــت تشــكيل الحكومــة ،تقلصــت فيمــا بعــد نتيجــة
االنســحابات ،والســؤال المطــروح هنــا هــو :لمــاذا يقبــل سياســي مــا بــوزارة دفــاع أو بــوزارة خارجيــة طالمــا كان
رئيســا للــوزراء13؟
بمقــدوره أن يصبــح
ً
َّ
تتعلــق بحالــة الفوضــى السياســية فــي إســرائيل ،فقــد أدى هــذا الوضــع إلــى حالــة مــن
ثمــة مشــكلة أخــرى
ً
تــم إدخــال أكثــر مــن  120تعديــا
شــكليا علــى القانــون األساســي ،تســعة
عــدم االســتقرار التشــريعي؛ حيــث َّ
ًّ
عــدد مــن
تــم تشــريع
عشــر منهــا فــي الســنوات الخمــس األخيــرة ،واألكثــر مــن ذلــك أنــه منــذ عــام َّ 2013
ٍ
ـابات سياســية
القوانيــن أكبــر ممــا تـ َّ
ـم تشــريعه فــي الواليــات المتحــدة طــوال التاريــخ األمريكــي مــن أجــل حسـ ٍ
َّ
تتطلــب فقــط الحصــول علــى األغلبيــة
ضيقــة ومؤقتــة ،وهــذا بســبب أن الموافقــة علــى مثــل هــذه التعديــات
ـوا ،وقــد أدى ذلــك إلــى إجــراء التعديــات
المطلقــة  1+60مــن إجمالــي أعضــاء الكنيســت المكـ َّ
ـون مــن  120عضـ ً
ـات حساسـ ٍـة للغايــة ،كالميزانيــة ،وفــي مؤسســات القضــاء ،ونظــام المحاكــم ،ممــا يــؤدي إلــى محــو
علــى موضوعـ ٍ
الفاصــل بيــن السياســة القانونيــة والسياســة العشــوائية ،وكل ذلــك يعــرِّ ض النظــام السياســي لمخاطــر كبيــرة
للغايــة؛ ليــس ذلــك فحســب ،بــل يعــرِّ ض الديمقراطيــة نفســها للخطــر.14
ومــن يرفــض ذلــك،
ثمــة خــاف كبيــر فــي إســرائيل كذلــك بيــن َمــن يريــد تحديــد عــدد مــرات رئاســة الــوزراءَ ،
َّ
َ
تتعلــق بشــخص نتنياهــو تحديــدً ا ،وليــس
الفريق ْيــن تحرِّ كهمــا دوافــعُ شــخصية
وتكْ ُمــن المشــكلة هنــا فــي أن
ـب فــي مصلحــة الدولــة أم ال .وهــذا يعنــي أن
بمصلحــة الدولــة ،بغــض النظــر عــن إن كان مثــل هــذا األمــر يصـ ُّ
مبنيــا علــى شــخصنة التشــريعات ،دون
السياســة الداخليــة فــي إســرائيل والنظــر إلــى نظامهــا االنتخابــي أصبــح
ًّ
أن يضــع الساســة فــي اعتبارهــم عــدم النظــر إلــى مصالــح األشــخاص ومصالــح الدولــة علــى أنهــا شــيء واحــد،
خاصـ ً
ـة أن حالــة نتنياهــو لــم تحــدث مــن قبــل منــذ قيــام الدولــة.
وإذا كان النظــام الرئاســي يحـ ِّ
ـدد عــدد فتــرات حكــم الرئيــس حتــى ال يجمــع الرئيــس مــع مــرور الســنوات قــو ًة
كبيــر ًة فــي يــده تجعلــه يتحكَّــم فــي ســلطات الدولــة المختلفــة ،فــإن المشــكلة فــي إســرائيل نتجــت عــن أن
حولــت النظــام البرلمانــي إلــى نظــام شــبه رئاســي ،أو إلــى نظــام رئاســي
ســنوات حكــم نتنياهــو الممتــدَّ ة قــد َّ
ُمق َّنــع يســيطر فيــه رئيــس الــوزراء علــى الســلطة التشــريعية ،نتيجـ َ
ـة طــول فتــرة حكمــه ،ومســتندً ا إلــى وجــود
ِّ
يحــدد فتــرات حكــم رئيــس
كنيســت منقســم .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن النظــام البرلمانــي فــي إســرائيل كان
يتغيــرون بإحــدى طريقتَ ْيــن:
الــوزراء دون تشــريع قائــم ،معتمــدً ا علــى تجربــة طويلــة بــأن رؤســاء الــوزراء كانــوا
َّ
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العامــة تســمح لهــم بتشــكيل الحكومــة ،وإمــا بخســارتهم
إمــا نتيجــة عــدم فوزهــم بأغلبيــة فــي االنتخابــات
َّ
ـادات جديــدة واختفــاء القديمــةَّ ،إاَّل أن األحــزاب فــي
االنتخابــات داخــل أحزابهــم ،ممــا يــؤدي إلــى صعــود قيـ ٍ
الوضــع الحالــي ال تملــك طريقــة ديمقراطيــة داخليــة تمكِّنهــا مــن تغييــر رؤســائها ،ممــا يــؤدي إلــى الفســاد داخــل
بالتبعيــة.
ـم الفســاد فــي مؤسســات الدولــة نفســها
الحــزب ،ومــن َثـ َّ
َّ
ســنوات
إن نقــاط اإلصــاح التــي أشــرنا إليهــا ليســت جديــد ًة ،فقــد ســبق أن تحــدَّ ث قــادة سياســيون منــذ
ٍ
عــدَّ ة عــن أن إســرائيل فــي حاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي طريقــة نظامهــا السياســي حتــى تتالفــى أزمــة الجمــود
دائمــا مانعـ ً
ـة مــن مناقشــة هــذه القضيــة هــي أن األحــزاب اإلســرائيلية لــم
المتكــرر ،لكــن المشــكلة التــي كانــت ً
َّ
صراعــات حزبيــة تتعلــق بالمصالــح
اســتعداد للتوافــق حــول رؤيتهــا لإلصــاح فــي ظــل
تكــن أبــدً ا علــى
ٍ
ٍ
ِّ
دائمــا علــى مــا هــو عليــه دون
الضيقــة التــي
يحددهــا قــادة هــذه األحــزاب وجماهيرهــا ،ومــن َثـ َّ
ـم يظــل األمــر ً
تغييــر.
أمــرا بعيــد
أحــد األســباب التــي تجعــل التوصــل إلــى اتفــاق ٍ حــول إصــاح النظــام السياســي فــي إســرائيل
ً
المنــال هــو حالــة الجــدال بيــن الراغبيــن فــي اإلصــاح والرافضيــن لــه مــن المعنييــن باتخــاذ قــرارات التغييــر؛
إذ إن حجــم الخــاف كبيـ ٌـر للدرجــة التــي تمنــع حتــى مــن معالجــة نقــاط الخلــل .فبينمــا يــرى الراغبــون فــي
ـام حكـ ٍـم مســتقر ،ومعالجــة أمــراض النظــام
التغييــر أن تغييــر نظــام االنتخابــات المتبــع ســيؤدي إلــى وجــود نظـ ِ
والمجتمــع ،يــرى الرافضــون أن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى تدميــر األحــزاب الصغيــرة ودفعهــا للعمــل العشــوائي غيــر
يضــر باالســتقرار االجتماعــي والسياســي فــي إســرائيل ،أو ســيؤدي إلــى نظــام حكــم الحــزب
الشــرعي ،ممــا
ُّ
الواحــد الــذي يحظــى فيــه أحــد األحــزاب باألغلبيــة المطلقــة فــي الكنيســت رغــم أنــه ســيكون مختــا ًرا مــن
ً
ناخبيــن ِّ
أقليــة مــن جمهــور الناخبيــن.15
يمثلــون
وعلــى الرغــم مــن منطقيــة األســباب التــي يطرحهــا الفريقــان ،فإنــه يجــب التأكيــد علــى أن الصــراع بينهمــا
إمــا ممثلــو األحــزاب الصغيــرة
هــو فــي األســاس صــراع
سياســي تحرِّ كــه المصالــح الضيقــة؛ فالرافضــون َّ
ٌّ
ً
وجوديــة ،وإمــا أعضــاء هيئــات األحــزاب الكبيــرة بســبب أن تغييــر
الذيــن يعتبــرون المســألة بالنســبة إليهــم
طريقــة االنتخابــات وطريقــة التعييــن داخــل األحــزاب ســوف تجرِّ دهــم مــن الســيطرة علــى مســار تحديــد
المرشــحين ،أمــا المؤيــدون للتغييــرات فأغلبهــم ممثلــو األحــزاب الكبيــرة الذيــن يريــدون أن يكــون تغييــر
ً
وســيلة لزيــادة مؤثــرة فــي تمثيلهــم فــي الكنيســت.16
طريقــة االنتخابــات
وتعكــس اإلحصائيــات الرســمية المنشــورة علــى صفحــة لجنــة االنتخابــات المركزيــة للكنيســت اســتمرا َر تراجــع
نســب المشــاركة فــي انتخابــات الكنيســت بشــكل مســتمر منــذ قيــام الدولــة؛ حيــث كانــت النســبة بيــن عــام
 1949حتــى عــام  1969تتأرجــح بيــن  81إلــى  ،%87ثــم تراجعــت بيــن عامــي  1973حتــى عــام  1999لتتأرجــح
بيــن  77إلــى  ،%79ثــم ازداد تراجــع نســبة المشــاركة منــذ عــام  2001حتــى االنتخابــات األخيــرة فــي مــارس 2021
لتتأرجــح بيــن  63إلــى  ،%68مــع اســتثناءات طفيفــة للغايــة فــي الفتــرات المشــار إليهــا.17
تعكــس هــذه اإلحصائيــات حالـ ً
ـة مــن عــدم الرضــا ،وشــعو ًرا بالخطــر علــى النظــام الديمقراطــي كلــه؛ يعـ ِّـزز ذلــك مــا
تمامــا/أو
تشــير إليــه نتائــج اســتطالعات الــرأي التــي يُ ظهــر بعضهــا أن نســبة  %44مــن يهــود إســرائيل توافــق ً
ـر شــديد.18
إلــى حــد كبيــر علــى أن النظــام الديمقراطــي فــي إســرائيل فــي خطـ ٍ
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ً
ِّ
حالــة جديــد ًة،
الشــك التــي يعيشــها المجتمــع اإلســرائيلي فــي رؤيتــه لنظامــه الديمقراطــي ليســت
إن حالــة
ويمكــن القــول إنهــا حالــة متراكمــة ،وتــزداد تعقيــدً ا بمــرور الوقــت؛ ففــي دراســة بعنــوان« :النظــام السياســي
ِّ
المتخصصيــن فــي الجامعــات
اإلســرائيلي بيــن الحكــم واالنهيــار» صــدرت عــام  2008شــارك فيهــا عــدد مــن
واضحــا كيــف تراجعــت ثقــة الجمهــور اإلســرائيلي فــي العمليــة الديمقراطيــة ،وفــي
اإلســرائيلية المختلفــة ،كان
ً
مؤسســاتها ،وكيــف كانــت هــذه التخوفــات علــى النظــام السياســي فــي إســرائيل مصــد َر قلــق كبيــر؛ لدرجــة أن
ـر وال إلــى اســتطالع رأي.19
هــذا القلــق لــم يكــن يحتــاج إلــى عيــن ِ خبيـ ٍ
ومــا يهمنــا هنــا هــو أن اإلحســاس بهــذه المشــكلة كان سـ ً
ـابقا علــى فتــرة حكــم نتنياهــو الممتــدَّ ة .ويعتقــد البعــض
أن مــا أصــاب النظــام السياســي ،وعــدم قدرتــه علــى الحكــم ،وفشــله فــي تحقيــق رغبــات المواطنيــن ،وتقديــم
بدائــل ،يرتبــط بوصــول إيهــود أولمــرت لرئاســة الحكومــة بالوكالــة بعــد إصابــة أريئيــل شــارون بجلطــة دماغيــة
فــي عــام  ،2006لكــن الواضــح أن هــذا االعتقــاد ال ينفــي حقيقــة أن إســرائيل لــم تكــن تحظــى بالديمقراطيــة
المطلوبــة حتــى قبــل ذلــك التاريــخ.20
المتخصصــون أن جــذور أزمــة الديمقراطيــة فــي إســرائيل تعــود إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر ،نتيجـ َ
ِّ
ـة
ويــرى
النمــوذج الــذي تب َّنــاه قــادة الحركــة الصهيونيــة فــي أوروبــا ،وتطوراتــه الالحقــة فــي إســرائيل فيمــا بعــد .فقــد
كان قــادة الحركــة الصهيونيــة معنييــن بتقديــم نمــوذجٍ يمكــن أن يوفــر أكبــر تمثيــل ٍ لــكل فئــات الشــعب اليهــودي،
ـم كان اهتمامهــم بالنظــام البرلمانــي .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا قــد َّ
وفــر تمثيـ ًـا واســعً ا لفئــات كثيــرة،
ومــن َثـ َّ
ثابــت كان
ٍ
ٍ
فــإن اإلدارة كانــت ً
محــدود للغايــة؛ حيــث أ�ديــرت الحركــة مــن خــال كيــان ٍ
دائمــا فــي يــد فريــق ٍ
ً
ً
الحقــا فــي عــام  ،1949حيــث كان يتيــح
مكلفــا بتنفيــذ السياســات .وهــذا نفســه النمــوذج التــي تبنَّتــه الدولــة
تمثيـ ًـا متعـ ِّ
ـدد األطيــاف ،لكنــه لــم يكــن يتيــح الحكــم بالتأكيــد ،إاَّلَّ أن الظــروف السياســية فــي بدايــة تاريــخ
الدولــة ســهلت القــدرة علــى الحكــم ،ولــم تظهــر المشــاكل الحقيقيــة لهــذا الوضــع حينهــا؛ حيــث كان حــزب المبــاي
(حــزب العمــال المتحديــن) بزعامــة بــن جوريــون هــو الحــزب المهيمــن ويســيطر علــى كل شــيء :الكنيســت
َّ
تتحقــق ليــس فقــط حســب
والحكومــة والجيــش والســلطة القضائيــة ،وهــذا يعنــي أن مســألة االســتقرار كانــت
رغبــة حــزب المبــاي ،بــل حســب رغبــات بــن جوريــون قائــد الحــزب ،علــى الرغــم مــن أن الحــزب كان يمتلــك
 %40فقــط مــن مقاعــد الكنيســت ،وكان مــن الممكــن لألحــزاب األخــرى إزاحتــهَّ ،إاَّل أن االختالفــات األيديولوجيــة
ـتقرا عبــر تحويــل حــزب المبــاي إدارتــه للدولــة
الكبيــرة بينهــا لــم تكــن تمكِّنهــا مــن ذلــك ،وبذلــك كان الوضــع مسـ ًّ
ــم فــإن مــا حــدث مــن اســتقرار سياســي داخلــي كان نتيجــة
إلــى
ائتــاف يلبــي احتياجــات الدولــة ،ومــن َث َّ
ٍ
هــذه المعادلــة وليــس لكفــاءة النظــام نفســه ،لكــن منــذ بدايــة التســعينيات وبعدهــا حيــن أصبحــت الحكومــة
ـهرا فــي المتوســط ،أصبــح مــن الصعوبــة بمــكان ٍ التفكيــر والتخطيــط علــى المــدى البعيــد فــي
تتغيــر كل  18شـ ً
َّ
21
إطــار الترتيــب الديمقراطــي .
الخاتمة
تعانــي إســرائيل -إذن -مــن أزمــة ديمقراطيــة حقيقيــة تعاظمــت خــال العقــد األخيــر ،واشــتدَّ ت أكثــر فــي
َّ
تتعلــق بتوقعــات االنتخابــات القادمــة ومــا
األعــوام الثالثــة الماضيــة ،وقــد َّبينــت هــذه الورقــة أن المشــكلة ال
تغيــر كثيـ ًـرا مــن ُّ
تعقــد المشــهد الديمقراطــي فــي إســرائيل؛ فمهمــا كانــت المخرجــات
ســتفرزه مــن نتائــج لــن ِّ
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المنتظــرة ،فإنهــا لــن تقـ ِّ
ـدم حـ ًّـا لمشــاكل النظــام الحقيقيــة ،ولــن تؤثــر فــي إعــادة ثقــة الجمهــور فــي العمليــة
ٍّ
مســتمر عَكَســه انخفــاض ن َِســب المشــاركة فــي انتخابــات الكنيســت،
الديمقراطيــة التــي ظلــت فــي تراجــعٍ
وزيــادة شــعور المواطنيــن بالخطــر الــذي يهـ ِّ
ـدد نظامهــم الديمقراطــي حســبما أظهــرت الدراســة.
والمتخصصيــن لحجــم المخاطــر التــي تهـ ِّ
ِّ
ـدد
وعلــى الرغــم ممــا أوضحتــه هــذه الورقــة مــن إدراك السياســيين
الديمقراطيــة اإلســرائيلية ،وارتبــاط هــذه المخاطــر بطبيعــة النظــام نفســه ال بالعمليــة االنتخابيــة ،وطرحهــم
ُّ
يظــل مــن المســتبعد أن يتجــاوب المعنيــون مــن أعضــاء الكنيســت
تصــورات للعديــد مــن الحلــول ،فإنــه
الضيقــة ،مــا يعنــي تأجيــل مواجهــة هــذه المخاطــر
مــع هــذه األطروحــات الصطدامهــا مــع مصالحهــم الحزبيــة
ّ
وتفاقمهــا ،وتأثيرهــا فــي مؤسســات الدولــة َّ
كافــة ،وفــي مصالــح مواطنيهــا ،وهــذا الوضــع ليــس بالجديــد؛ إذ إنــه
يعــود إلــى تاريــخ تأســيس الدولــة ،غيــر أن الظــرف السياســي قــد أســهم فــي تأجيــل اإلحســاس بخطورتــه إلــى
أن طفــى علــى الســطح منــذ الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي.
َّ
ـلبي كبيــر فــي إســرائيل فــي
وعلــى الجانــب اآلخــر ،ال ينبغــي للحالميــن أن يتوقعــوا أن يكــون لهــذه األزمــة أ� َثـ ٌـر سـ ٌّ
َّ
يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ،والصــراع العربــي اإلســرائيلي؛ ألن مــا تعانيــه إســرائيل
صراعهــا فــي المنطقــة ومــا
َّ
يتعلــق بالتخــوف علــى الديمقراطيــة نفســها ،وتراجــع نســبة اإلســرائيليين الذيــن يشــاركون فــي االنتخابــات،
نتيجـ ً
برمتــه ،وهــي نقــاط رغــم خطورتهــا علــى
ـة لضعــف ثقتهــم فــي العمليــة االنتخابيــة والنظــام االنتخابــي َّ
الدولــة علــى المــدى المتوســط والبعيــدَّ ،إاَّل أنهــا تظــل نقــاط قــوة حيــن نقارنهــا بالبيئــة غيــر الديمقراطيــة
فــي العالــم العربــي.
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