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�إمطان�س �شحادة

�إ�سرائيل  :2010ا�ستقرار �سيا�سي
يدعمه نمو اقت�صادي وتنامي
ثقافة �سيا�سية فا�شية

يمكن

اعتب��ار اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي الذي تتمتع به حكومة نتنياه��و ،على �أنه من الظواهر البارزة في الم�ش��هد
الإ�س��رائيلي الحال��ي .فعل��ى الرغ��م من التوق��ف التام وال�ش��امل في عملي��ة التفاو�ض ،وعل��ى الرغم من
ال�ضغوطات الأميركية التي مور�ست على تلك الحكومة ،وت�آكل �شرعية مكانة �إ�سرائيل و�صورتها في المجتمع الدولي،
وانته��اج �سيا�س��ة اقت�ص��ادية نيو ــ ليبرالي��ة ،ف�إنه لم يكن هناك تهديد جدي ال�س��تقرار هذه الحكوم��ة بعد مرور نحو
عامين على االنتخابات .وللمقارنة ،فقد واجهت حكومة نتنياهو الأولى في �س��نة  1996واقع ًا �سيا�س��ي ًا �ش��بيه ًا �إلى
حد كبير بالواقع الحالي ،لكن ذلك �ساهم في �سقوطها �آنذاك ،فماذا تغير؟
عرفت �إ�س��رائيل في العقد الأخير تغيرات في م�س��تويات عديدة :في الو�ض��ع االقت�ص��ادي وال�سيا�سات االقت�صادية؛
في العالقة بين ال�سيا�س��ات الخارجية والم�ش��هد ال�سيا�سي الداخلي؛ في م�ضامين ''الديمقراطية الإجرائية'' الإ�سرائيلية.
وق��د �س��اهمت هذه التحوالت كلها في �إيجاد مناخ داعم ال�س��تقرار حكومة نتنياهو ،و�سيو�ض��ح ه��ذا التقرير جزءاً من
هذه التغيرات من خالل مراجعة الم�شهد الإ�سرائيلي الحالي.

حكومة وا�سعة ومتما�سكة
بع��د انتخاب��ات � 2009ش��كل نتنياهو ائتالف ًا �ض��م  75ع�ض��واً في الكني�س��ت ،و�ش��مل �أحزاب الليك��ود ( 27مقعداً)،
وي�س��رائيل بيتينو ( 15مقعداً) ،وحزب العمل ( 13مقعداً) ،وحزب �ش��ا�س ( 11مقعداً) ،وحزب المتدينين يهدوت هتورا
مو�س��عة ،يمينية الطابع ،وقابلة
( 5مقاع��د) ،واالتح��اد القومي ( 4مقاعد) .وقد نجح نتنياهو بذلك في ت�أليف حكومة َّ
للحياة ،وتت�س��م بتناغم �سيا�س��ي .وبعد مرور عامين تقريب ًا على االنتخابات البرلمانية ،لم ت�ش��هد الحلبة ال�سيا�س��ية
�أزمات حقيقية تهدد ا�س��تقرار حكومة نتنياهو �أو ا�س��تمرارها .فعلى الرغم من وجود ميول �إلى اال�س��تمرار في عملية
التفاو�ض مع ال�س��لطة الفل�س��طينية لدى ق�سم من �أع�ضاء حزب العمل ،على عك�س �سيا�سات الحكومة� ،إ ّال �إن معار�ضتهم
لنه��ج نتنياه��و وب��راك لم تترجم �إلى ان�س��حاب من االئتالف .فالمعار�ض��ون م��ن حزب العمل ال يملك��ون الجر�أة على
الجلو�س في �صحراء المعار�ضة ،وال ي�شكلون تحدي ًا جدي ًا لبراك داخل حزب العمل.
( ) باحث في مركز مدى الكرمل/المركز العربي للدرا�سات االجتماعية التطبيقية.
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كما �أن التناق�ض��ات التي تتعلق بالعالقة بين الدين والدولة� ،أي بين حزب �ش��ا�س وي�س��رائيل بيتينو ،لم ت�ص��ل �إلى
درجة تهديد ا�س��تقرار الحكومة ،وذلك للأ�س��باب التالية� :أوالً ،لأنهما يعرفان �أن االن�س��حاب من الحكومة لن ي�سقطها،
و�إنم��ا �س��يفتح الب��اب �أمام حزب كديما لدخ��ول االئتالف؛ ثاني ًا ،ب�س��بب المهمات اال�س��تراتيجية والأمني��ة المعروفة
لل�ش��ركاء في الحكومة والممثلين في الحكومة الم�ص��غرة ،ف�إنهما بذلك يت�ص��رفان بـ ''م�س���ؤولية'' ر�سمية وقومية ،من
منظور �إ�س��رائيلي؛ ثالث ًا ،نجح نتنياهو وقيادة ي�س��رائيل بيتينو و�ش��ا�س ،في ج�س��ر الهوة والتناق�ضات بوا�سطة حلول
و�سط تر�ضي الأطراف كافة.
� ّأما المعار�ض��ة لنتنياهو من داخل حزب الليكود ،فهي هام�ش��ية حتى الآن ،ولم ت�ص��ل �إلى م�ستوى التمرد كما فعل
�أع�ض��اء حزب الليكود برئي�س الحكومة الأ�س��بق �أريئيل �ش��ارون .فهم �أو ًال ال يريدون �إ�ض��اعة �س��دة الحكم من الليكود،
كما �أن الخالفات بقيت �ض��ئيلة حتى الآن ولم ت�ص��ل �إلى حد التناق�ض��ات الأيديولوجية الجوهرية .وهذه المعار�ض��ة
ال�ض��ئيلة التي تعر�ض لها نتنياهو من داخل �ص��فوف االئتالف جاءت بعد خطابه في جامعة بار ــ �إيالن الذي ُف�س��ر
ب�أن��ه قبول لمبد�أ ''دولتين ل�ش��عبين'' ،الذي �س��يليه تجميد البناء في الم�س��تعمرات .لكن هذي��ن الموقفين لم يتحوال �إلى
لا ع��ن �أن االعتبارات اال�س��تراتيجية البعي��دة المدى طغت عل��ى الخطاب
�سيا�س��ة ثابت��ة للحكوم��ة الإ�س��رائيلية ،ف�ض� ً
ال�سيا�سي للحكومة والوزراء ،بل لجميع الفاعلين في ال�ساحة ال�سيا�سية والحزبية في �إ�سرائيل.
وق��د نجح��ت حكوم��ة نتنياه��و حتى الآن ف��ي احتواء �أ�ش��كال المعار�ض��ة الداخلية كله��ا وبع�ض التناق�ض��ات في
المركب��ات الأكث��ر تطرف ًا في �ص��فوف الليكود ،واحت��وت مطالب ''المعتدلي��ن'' من حزب
ف�ص��دت معار�ض��ة
�ص��فوفها،
ّ
ّ
العم��ل .وكان ذل��ك� ،إل��ى ح��د كبير ،بف�ض��ل طغيان مح��ور ال�سيا�س��ة الخارجية على ال�سيا�س��ة الداخلي��ة ،وعدم وجود
معار�ض��ة جدية يمكنها �أن تكون بدي ًال من الم�ش��روع ال�سيا�س��ي الحالي ،و�أي�ض�� ًا ب�س��بب الحالة الممتازة لالقت�ص��اد
الإ�سرائيلي ودعم الجمهور الإ�سرائيلي لمواقف الحكومة و�سيا�ساتها.
ف���إذا كانت ال�سيا�س��ات الخارجية واالقت�ص��ادية م��ن �أبرز العوامل التي �أدت �إلى تفكي��ك ائتالف نتنياهو في عهده
الأول في �س��نة  ،1999ف�إننا نجد �أنها اليوم ت�ش��كل �ض��مان ًا مركزي ًا ال�ستقرار الحكومة الحالية ،و�أن محور ال�سيا�سات
الخارجي��ة والأمني��ة اال�س��تراتيجية ي�ض��بط �إيق��اع اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي والحزبي .ففي واق��ع ُتفر�ض في��ه اعتبارات
ا�س��تراتيجية ''وجودية'' (من منظار �إ�س��رائيلي) ،على االعتبارات ال�سيا�س��ية ال�ض��يقة ،وتعلو التهديدات على الق�ض��ايا
�سخر لمواجهة الم�ستقبل القاتم ،كما �أن االعتبارات الداخلية والحزبية تتراجع ،وتنعك�س
اليومية ،ف�إن الطاقات كلها ُت ّ
ب�صيغة ا�ستقرار �سيا�سي حزبي داخلي يدعمه ا�ستقرار اقت�صادي.

االقت�صاد رافعة لال�ستقرار ال�سيا�سي
لم يت�أثر االقت�ص��اد الإ�س��رائيلي كثيراً بالأزمة االقت�ص��ادية العالمية ،ويعود هذا في الأ�س��ا�س �إلى بنية االقت�ص��اد
الإ�س��رائيلي وتنوعه ،و�إلى تو�س��ع خريطة الت�ص��دير الإ�س��رائيلي ،و�إلى �سيا�سة التق�ش��ف الحكومية والحفاظ على عجز
منخف���ض وفائ���ض كبي��ر م��ن العم�لات الأجنبي��ة (بل��غ ف��ي �س��نة  2010نح��و  70ملي��ار دوالر) .وقد �س��اهم النمو
االقت�ص��ادي (بلغ  %4.5تقريب ًا في �س��نة  )2010وارتفاع معدل الدخل وانخفا�ض البطالة ،في الهدوء ال�سيا�س��ي الذي
تتمت��ع ب��ه حكوم��ة نتنياهو .فعلى �س��بيل المثال هناك انخفا�ض م�س��تمر في معدالت البطالة ،لم ي�ش��هده االقت�ص��اد
الإ�سرائيلي منذ الت�سعينيات (الجدول رقم .)1
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الجدول رقم  :1معدالت البطالة منذ �سنة 1998
ال�سنة

ن�سبة البطالة

1998

%8.5

1999

%8.9

2000

%8.8

2004

%10.4

2005

%9

2007

%7.3

2008

%6.1

2010

%6.5

وهناك ارتفاع متوا�ص��ل في م�س��توى الم�شاركة بقوى العمل� ،إذ ارتفع من  %53.5في �سنة � 1998إلى  %56.5في
�س��نة ّ � .2008أم��ا النات��ج المحلي ال�س��نوي للفرد فقد �ش��هد ارتفاع ًا ملحوظ ًا ف��ي الأعوام الأخيرة ،وه��و ارتفاع �أدخل
�إ�سرائيل �إلى نادي الدول المتطورة (الجدول رقم .)2
الجدول رقم  :2الناتج المحلي للفرد (�سنوات مختارة)
ال�سنة
1995
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

الناتج المحلي (بال�شيكل)
76.365
78.588
85.978
83.897
81.720
81.467
84.101
86.628
89.928
93.008
95.199
( 94.271نحو )$27.000
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وما عاد اندماج �إ�س��رائيل في االقت�ص��اد العالمي م�ش��روط ًا بالعملية ال�س��لمية ،كما يت�ض��ح من قيمة اال�ستثمارات
الخارجية (الجدول رقم  )3وال�ص��ادرات الإ�س��رائيلية ،وقبول �إ�سرائيل ع�ضواً في منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي
الدولية (.)OECD
الجدول رقم  :3اال�ستثمارات الأجنبية في �إ�سرائيل (مليار دوالر)
ال�سنة

اال�ستثمار

2003

3.3

2004

2.4

2005

4.3

2006

14.3

2007

9.7

2009

9.9

وهكذا نجد �أن هناك فارق ًا كبيراً في الو�ض��ع االقت�ص��ادي بين والية نتنياهو الأولى خالل الفترة 1999-1996
والفترة الحالية .و�إذا كان الفارق الأول يكمن في وجهة الم�ؤ�ش��رات االقت�ص��ادية ،ف�إن الفارق الثاني يكمن في توزيع
النمو .فقد ات�س��مت الوالية الأولى لنتنياهو بتغير كبير في ال�سيا�س��ات االقت�صادية :اللبرلة والخ�صخ�صة وتراجع دولة
ومركباته ،الأمر الذي فر�ض على ال�ش��رائح المتو�س��طة والفقيرة دفع
الرفاه وتغيرات في بنية االقت�ص��اد الإ�س��رائيلي
ّ
ثمن اقت�ص��اديّ � .أما الفترة الحالية فتت�س��م بكون النمو والتطور االقت�ص��ادي يتوزعان ب�شكل �أو�سع (لكن لي�س ب�صورة
عادلة طبع ًا) على �ش��رائح المجتمع الإ�س��رائيلي (اليهودي) ،وي�شمالن بلدات ال�ضواحي وال�شرائح االجتماعية المهم�شة
تاريخي ًا في �إ�س��رائيل (با�س��تثناء �ش��ريحة الفل�سطينيين في �إ�سرائيل) .وي�س��تطيع نتنياهو التباهي ب�إنجازات حكومته
االقت�صادية ،لكن الأهم هو �أن النمو واال�ستقرار غير م�شروطين بعملية التفاو�ض ،حتى لو كانت وهمية.
لقد خ ّفف النمو والتطور االقت�ص��اديان من معار�ض��ة النخب االقت�صادية التي عار�ضت نتنياهو في واليته الأولى،
وحظيا بر�ضى معظم �شرائح المجتمع الإ�سرائيلي ،وم ّكنا من اال�ستجابة لمطالب ال�شركاء في االئتالف الحكومي (في
ميزانية �س��نة  2011خ�ص�ص��ت الحكومة مبلغ  500مليون �ش��يكل ــ نحو  150مليون دوالر ــ لمطالب عينية لل�شركاء
في االئتالف).

توقف عملية التفاو�ض مع الفل�سطينيين خارج المعادلة ال�سيا�سية
بع��د التح��والت العميق��ة داخ��ل المجتم��ع الإ�س��رائيلي منذ ف�ش��ل مفاو�ض��ات كام��ب ديفي��د ،واندالع االنتفا�ض��ة
وتحول مقولة �إيهود براك بعدم وجود �شريك فل�سطيني �إلى حجر الزاوية في الإجماع الإ�سرائيلي،
الفل�سطينية الثانية،
ّ
وع��دم ثق��ة القي��ادات والمجتم��ع الإ�س��رائيليين بق��درة الرئي���س الفل�س��طيني محمود عبا�س عل��ى التو�ص��ل �إلى اتفاق
بال�شروط الإ�سرائيلية ،بات المجتمع والقيادات الإ�سرائيلية على قناعة ب�أن ال �شيء يرغمهم على الو�صول �إلى اتفاق،
�أو حت��ى التفاو���ض م��ع الفل�س��طينيين .لقد حدد جدار الف�ص��ل الحدود االفترا�ض��ية لأي اتفاق م�س��تقبلي مع �أي طرف
فل�س��طيني ،وتخل�ص��ت �إ�س��رائيل� ،إلى حد بعيد ،من �إدارة ال�ش���ؤون المدنية الفل�س��طينية بو�ض��عها تحت �إدارة ال�س��لطة
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الفل�س��طينية في ال�ض��فة الغربيةّ � .أما بالن�س��بة �إلى غزة فيبدو �أن �إ�سرائيل ت�ستطيع التعاي�ش مع الو�ضع القائم ما دام ال
يترت��ب علي��ه دف��ع �أثمان ع�س��كرية �أو مادية �أو �سيا�س��ية .وفي حال تغيرت موازين القوة ،ف�إنه يمكن لإ�س��رائيل �ش��ن
ح��روب مح��دودة عل��ى قط��اع غزة لتثبي��ت ال�س��تاتيكو وقوة ال��ردع .وفي الو�ض��ع الراهن هن��اك تماثل بي��ن مواقف
المجتمع والحكومة ،ومن غير المتوقع �أن يت�س��بب توقف عملية التفاو�ض ب�ض��غوطات �أو تهديدات ال�س��تقرار حكومة
نتنياهو.
�إن مراجع��ة مواق��ف الجمه��ور الإ�س��رائيلي قبي��ل االنتخاب��ات العامة في �س��نة  2009تو�ض��ح م��دى التوافق بين
بين ا�س��تطالع �أجراه ''المركز الإ�س��رائيلي لدرا�سة �أنماط
ال�سيا�س��ات الحكومية ومواقف المجتمع .فعلى �س��بيل المثالّ ،
أرا�ض في مقابل ال�س�لام'' ،و�أن  %8فقط يوافقون على
الت�ص��ويت'' �أن نحو  %52من الم�س��تطلعين يرف�ض��ون ''�إرجاع � ٍ
ذل��ك ب��كل ت�أكي��د .وظه��ر �أي�ض�� ًا �أن  %53يعار�ض��ون �إقام��ة دولة فل�س��طينية وفق�� ًا لل�ش��روط الإ�س��رائيلية ،و�أن %41
يعار�ض��ون �إخالء الم�س��تعمرات ،و %43يوافقون على �إخالء ق�س��م منها لأ�سباب �أمنية مع �إبقاء كتل ا�ستيطانية كبيرة،
و�أن  %8فقط يوافقون على �إخالء الم�س��تعمرات كافة .وهذا الأمر يدل على �أن المجتمع الإ�س��رائيلي تراجع عن مواقفه
ال�س��ابقة ف��ي بداي��ة الت�س��عينيات ،والتي وفرت ف�س��حة �أمل لعملية التفاو���ض ،وبات يعار�ض �إرجاع الحقوق لل�ش��عب
الفل�سطيني ،حتى لو الجزئية وبال�شروط الإ�سرائيلية.
تغيرت �إ�سرائيل كثيراً منذ االنتخابات الأخيرة في �شباط/فبراير  ،2009ولم تكن نتائج االنتخابات وفوز اليمين
الإ�س��رائيلي ب�أغلبية مقاعد الكني�س��ت �سبب هذا التحول ،و�إنما كان نتيجة تحوالت عميقة مر بها المجتمع الإ�سرائيلي
جلي قيم �أحزاب اليمين و�آراءها ،و�ص��ار مجتمع ًا
منذ بداية الألفية الثالثة .فقد بات المجتمع الإ�س��رائيلي يقبل ب�ش��كل ّ
خائف�� ًا �أكث��ر م��ن �أي وقت م�ض��ى ،وب��ات حاقداً على المحي��ط العربي وعل��ى المواطن العرب��ي ،و�أخذ يتب ّن��ى بمجمله
نظري��ات الحائ��ط الحدي��دي .والتوقف التام لعملية التفاو�ض ي�أتي بالتوازي مع �سيا�س��ات �إ�س��رائيلية ت�س��عى لفر�ض
واق��ع جدي��د على الأر�ض ،وخ�صو�ص�� ًا فيم��ا يتعلق بتهويد القد�س و�إخراجها عملي ًا خارج �إطار �أي ت�س��وية م�س��تقبلية
بفع��ل التغي��ر الجغراف��ي والديموغراف��ي ،وكذلك التغيير في ت�ض��اري�س ال�ض��فة الغربية بوا�س��طة تكثيف اال�س��تيطان
والطرق االلتفافية� .إن ال�سيا�سات الحكومية الحالية تتوافق مع مواقف معظم �أحزاب االئتالف الحكومي ومع مواقف
المجتم��ع الإ�س��رائيلي ،فقد رف�ض��ت حكوم��ة نتنياهو ــ ليبرم��ان بداي ًة دخول مفاو�ض��ات مع الطرف الفل�س��طيني� ،أو
القبول بمبد�أ حل الدولتين كمدخل للتفاو�ض ،ورف�ض��ت وديعة �أولمرت ،وباتت تطالب ال�س��لطة الفل�سطينية باالعتراف
ب�إ�سرائيل دولة يهودية ك�شرط من �شروط الحل.

ثقافة �سيا�سية تدعم ا�ستقرار الحكومة
ت�ص��ر �إ�س��رائيل على تعري��ف ذاتها كـ ''دولة ديمقراطية'' عر�ض��ة لتهديد وجودي م�س��تمر .فالعط��ب �أو الثغرات في
النظام الديمقراطي القائم ما هما �إ ّال نتاج حاالت ت�ص��دع داخلي بين �ش��رائح المجتمع الإ�س��رائيلي� ،أو ب�س��بب ال�ش��رخ
بين الأغلبية اليهودية والأقلية الفل�س��طينية� ،أو نتيجة �إ�س��قاطات ال�ص��راع العربي ــ الإ�سرائيلي .لكن على �أر�ض الواقع
ال مان��ع ل��دى الجمه��ور الإ�س��رائيلي (اليهودي) م��ن �إبداء مواق��ف تتعار�ض مع القي��م الديمقراطية ،وال من �أن ت�ش��ير
م�ؤ�ش��رات علمي��ة عالمي��ة مو�ض��وعية �إلى ت���آكل ''الديمقراطية الإ�س��رائيلية'' .وه��ذه المواقف والتح��والت تدعم وجود
قيادات قوية بمنظار �إ�سرائيلي تمنح حكومة نتنياهو مزيداً من اال�ستقرار.
يقوم محتوي��ات الديمقراطية وفق ًا
الذي
الديمقراطي��ة''
في ت�ش��رين الأول�/أكتوبر من العام الما�ض��ي ُن�ش��ر ''م�ؤ�ش��ر
ّ
لم�ؤ�ش��رات علمية عالمية ،وهذا الم�ؤ�ش��ر الذي ين�شره ''المعهد الإ�س��رائيلي للديمقراطية'' يفح�ص ثالثة مكونات �أ�سا�سية
للديمقراطية :الم�ؤ�س�سات؛ الحقوق؛ اال�ستقرار ال�سيا�سي مقارنة ب�أعوام �سابقة ،وبدول ديمقراطية �أُخرى .وتعزز نتائج
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الم�ؤ�ش��ر ل�س��نة  2010وه��م الديمقراطية في �إ�س��رائيل ،من حيث كونه��ا ديمقراطية �إجرائية (�ش��كلية) ال تتمتع بالقيم
الديمقراطية الجوهرية ،عالوة على تف�شي ظواهر الف�ساد الإداري والمالي.
مك��ون الم�ؤ�س�س��ات ال��ذي يفح���ص العالق��ات بي��ن مختل��ف الم�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية ،وال�ش��فافية،
بالن�س��بة �إل��ى
ّ
والم�س���ؤوليات ،والت��وازن بي��ن ال�س��لطات ،ف�إن �إ�س��رائيل احتل��ت مكان ًا مرتفع ًا مقارن��ة بـ  35دول��ة ديمقراطية .ففي
''مقيا���س الكبح والتوازن'' بين الم�ؤ�س�س��ات ح�ص��لت على  0.77نقط��ة ،وح ّلت في المكان ال�س��ابع .كما وجد المقيا�س
تح�س��ن ًا م��ا مقارن��ة بنتائج �أعوام �س��ابقة .وفي مقيا�س ''القدرة على الحكم'' ،الذي ي�ش��مل عملي��ة االنتخابات وتداول
الحكم و�آليات المراقبة ومدى احترام المواطن لل�س��لطات ،ح�ص��لت �إ�سرائيل على  86نقطة وجاءت في المكان  14قبل
الأخي��ر م��ن مجموع  35دولةّ � .أما في ''مقيا�س التمثيل والم�س���ؤولية'' ،فقد تراجعت وح�ص��لت على  68.3نقطة وح ّلت
في المرتبة  8قبل الأخيرة ،بعد جنوب �إفريقيا وبلغاريا وكوريا الجنوبية ورومانيا والأرجنتين والمك�سيك وتايالند.
وفي ''مقيا�س نجاعة الحكم'' ح�ص��لت على  88.2نقطة واحتلت مكان ًا في و�س��ط الجدول .وهذا الأمر يعني �أن �إ�سرائيل
تحقق نتائج ال ي�ستهان بها فيما يتعلق بالديمقراطية الإجرائية ،وف�صل ال�سلطات ،والرقابة المتبادلة بين ال�سلطات.
� ّأم��ا ف��ي ''مقيا���س القانون والنظام'' ،والذي يقا�س من � 0إلى  6درجات ،ف�إن �إ�س��رائيل ح�ص��لت على  5نقاط ،وهذا
ترتيب مرتفع يعك�س ا�س��تقاللية الق�ض��اء والقدرة على فر�ض القانون ،واحترام معظم المواطنين للقانون .وفي معظم
مقايي�س القانون والنظام ح�صلت �إ�سرائيل على مراتب متقدمة ،لكنها تراجعت في ''مقيا�س الف�ساد ال�سيا�سي'' مقارنة
بالأع��وام ال�س��ابقة ،وح ّل��ت ف��ي المكان الـ  16من مجم��وع  35دولة .وجاء ترتيبها �أف�ض��ل من دول مث��ل الأرجنتين
(المرتب��ة الأخيرة) والمك�س��يك وجنوب �إفريقيا وتايوان و�إ�س��بانيا ورومانيا ،في حين ح ّل��ت �أغلبية الدول الغربية في
مراتب �أعلى من �إ�سرائيل.
ع��رف بعدم وجود تغيرات �أ�سا�س��ية ف��ي النظام �أو ت�ش��وي�ش على عمل
� ّأم��ا ف��ي مقيا�س ''اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي''ُ ،
الم َّ
الجه��از ال�سيا�س��ي ،وبم�س��توى العن��ف ،وفترة حك��م الحكومة وم�س��توى النزاعات القومية وال�سيا�س��ية ،ف�إن �إ�س��رائيل
احتل��ت الم��كان الأخي��ر بين  36دول��ة ،كما �أنها في ''مقيا���س التوترات القومي��ة'' احتلت المكان الأخي��ر مع تايالند.
معدو التقرير هذه النتيجة �إلى ت�أثير و�ضعية �إ�سرائيل الأمنية.
ويرجِ ع ّ
ُ
وف��ي جان��ب �آخ��ر يفح���ص ''م�ؤ�ش��ر الديمقراطية'' ،ع��ن طريق ا�س��تطالع ال��ر�أي ،مدى اهتم��ام الجمه��ور بالعملية
ال�سيا�س��ية ،وكذلك الثقة ب�أجهزة الحكم والم�ؤ�س�س��ات ،ومدى تذويت ــ ا�س��تبطان المجتمع للقيم الديمقراطية .وفي هذا
يعبر الجمه��ور عن اهتمام كبير
ال�س��ياق ي��رى ّ
مع��دو البحث �أن ال�ص��ورة في المجتمع الإ�س��رائيلي غير م�ش��جعة� ،إذ لم ّ
عبرت �أغلبية الم�س��تطلعين عن عدم
بال�سيا�س��ة ،فق��د ق��ال  %62فقط من الم�س��تطلعين �أنهم يهتمون بال�سيا�س��ة .وق��د ّ
ر�ض��اها ع��ن �أداء الديمقراطي��ة في �إ�س��رائيل .والأخطر من ذلك �أن  %60من الم�س��تطلعين ي�ؤي��دون المقولة �إن ''وجود
قيادات قوية يمكن �أن تفيد الدولة �أكثر من النقا�ش��ات والقوانين'' ،كما �أن  %44من الم�س��تطلعين قالوا �أنهم يف�ض��لون
وج��ود قائ��د ق��وي على االنتخاب��ات �أو البرلمان .وبهذا المعنى ف�إن المجتمع الإ�س��رائيلي بات يميل �إلى قبول �س��لطة
قوية ،ونظام �سلطوي يمكنه التحكم في الأو�ضاع� ،أكثر من ميله �إلى قبول نظام ديمقراطي.
ويعب��ر المجتمع الإ�س��رائيلي عن ثقة متدنية بم�ؤ�س�س��ات الحكم وال�س��لطات ،فـ  %33قالوا �أنه��م يثقون بالحكومة،
ّ
و %37يثق��ون بالكني�س��ت ،و %25يثقون بالأح��زاب ،و %84يعتقدون �أن الحكومة تتعامل مع الم�ش��كالت التي تواجه
عبر %54
الدولة ب�ش��كل �س��يئ .وال يقت�ص��ر الأمر على عدم ثقة بالم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،بل على جهاز الق�ضاء �أي�ض ًا� ،إذ ّ
فق��ط ع��ن ثقتهم بالمحكمة العليا ،و %42بال�ش��رطة .وتعك�س ه��ذه النتائج تراجع ًا في ثقة الجمه��ور ب�أجهزة القانون
عبر  %34من الجمهور عن ثقتهم ب�أجهزة
والق�ض��اء مقارنة ب�أعوام �س��ابقة .وكذلك الأمر بالن�س��بة �إلى ال�ص��حافة� ،إذ ّ
الإعالمّ � .أما الم�ؤ�س�سة التي تحظى ب�أعلى الم�ستويات من الثقة فهي الم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والجي�ش تحديداً.
بمكو َن��ي الحق��وق والقي��م الديمقراطية الجوهري��ة ،ف�إننا نجد �أن ال�ص��ورة بعيدة كل البع��د عن تب ّني
فيم��ا يتعل��ق ِّ
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مفاهيم الديمقراطية .فقد �أيد  %54من المجتمع اليهودي منح ال�س��كان الفل�س��طينيين في �إ�س��رائيل م�س��اواة تامة في
الحق��وق ،ف��ي حي��ن �أن  %53من الجمهور اليهودي وافقوا على قيام الحكومة بت�ش��جيع المواطنين الفل�س��طينيين على
الهج��رة ( %71م��ن اليهود المهاجرين في مقابل  %50من اليهود القدامى) ،كما �أن  %70من اليهود عار�ض��وا �إ�ش��راك
�أح��زاب عربي��ة في االئت�لاف الحكومي ،بينما واف��ق  %86على �أن ُتتخذ القرارات الم�ص��يرية لدولة �إ�س��رائيل ب�أغلبية
يهودي��ة .وه��ذا الأم��ر يعن��ي �أن المجتمع اليهودي في �إ�س��رائيل ال يواف��ق على من��ح المواطنين الفل�س��طينيين حقوق ًا
�سيا�س��ية تم ّكنه��م م��ن الت�أثي��ر في القرارات ال�سيا�س��ية في الدولة ،وه��و يرغب في �أن تقوم الحكومة بت�ش��جيعهم على
الهجرة.
وعب��ر  %55ع��ن موافقتهم على مقولة �إن ''و�ض��ع �إ�س��رائيل �س��يكون �أف�ض��ل كثي��راً في حال عدم االكت��راث بقواعد
ّ
الديمقراطي��ة والت�ش��ديد عل��ى حف��ظ القانون والنظام الع��ام ''.وقال نح��و � %40إن ''النظام الديمقراط��ي ال يالئم حالة
�إ�س��رائيل ب�س��بب �أو�ض��اعها الأمنية ،و�إن من الأف�ض��ل �أن يكون هناك نظام يهتم �أقل بمواقف الجمهور ''.وبالن�سبة �إلى
عبر  %48من المجتم��ع اليهودي عن �أهمية
�أهمي��ة المكون��ات في تعريف �إ�س��رائيل كدولة ''يهودي��ة وديمقراطية'' فقد ّ
المركبين ،و %32يف�ض��لون تعريفها كيهودية ،وفقط  %17يعتبرون �أن تعريفها الديمقراطي �أهم� .إن
مت�س��اوية لهذين
ّ
 %62م��ن المجتم��ع اليه��ودي يدعم رب��ط الحق بالمواطنة ب�إع�لان الوالء لدولة �إ�س��رائيل كدول��ة ''ديمقراطية يهودية
و�صهيونية''.

خال�صة
�إذا كان هناك في العالم العربي َمن ال يزال يعتقد �أن هناك �إمكان ًا للتو�ص��ل �إلى حلول �س��لمية مع دولة �إ�س��رائيل،
و�أن الحكومة الحالية ال تعك�س رغبة الإ�س��رائيليين في التو�ص��ل �إلى اتفاقات ،ف�إنه �سيكت�ش��ف �أن واقع الحال مغاير
تمام ًا ،و�أن المجتمع الإ�س��رائيلي يخطو بخطى ثابتة نحو مجتمع ونظام فا�ش��ي يتمتع بثراء اقت�ص��ادي ،وبم�س��توى
معي�ش��ة مرتفع يعفيه من دفع �أي �ض��رائب في المواقف ال�سيا�س��ية �أو الأمنية ــ اال�ستراتيجية ،كما كانت الحال مع بدء
عملية التفاو�ض في مدريد .فالحكومة الإ�س��رائيلية تقوم بالت�ش��ديد على قبول يهودية الدولة ك�ش��رط للم�ش��اركة في
اللعبة ال�سيا�س��ية ،وك�ش��رط للمواطنة وللمفاو�ض��ات مع ال�س��لطة الفل�س��طينية ،وهي بذلك تريد فر�ض �شرعنة الم�شروع
ال�صهيوني ب�أثر تراجعي ،و�إغالق �أي مطالب �سيا�سية قومية م�ستقبلية.
ت�س��تطيع الحكوم��ة الحالية ونتنياهو رفع م�س��توى المطالب ال�سيا�س��ية م��ن الطرف الفل�س��طيني كونهما يتمتعان
با�س��تقرار �سيا�س��ي عال ،وبائتالف متما�سك ،وبدعم الجمهور الإ�سرائيلي ،وبنمو اقت�صادي لم ت�شهد �إ�سرائيل له مثي ًال
تح�ص��ن موقف الحكوم��ة ومكانتها �أمام ال�ض��غوطات
من��ذ �أوا�س��ط ت�س��عينيات العقد المن�ص��رم .وه��ذه العوامل كلها ّ
الدولية ،و�أمام ما تب ّقى من مطالب داخلية متوا�ضعة لإحياء الم�سارات ال�سيا�سيةn .

