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  القرار السياسي يف إسرائيل 
    بين أزمة النظام وتطرف املواقف  

  
  *عزيز حيدر

  مقدمة
دخلت العملية السياسية يف الشرق األوسط، وخصوصاً بين إسرائيل والفلسطينيين، 

تتسم هذه املرحلة . 1996مرحلة جديدة بعد انتخابات الكنيست الرابع عشر سنة 
بتشدد املواقف اإلسرائيلية إىل حد جمود العملية السياسية بعد إعادة االنتشار يف 

إجماع، بين األطراف جمعياً، على اعتبار رئيس واملالحظ أن هناك شبه . مدينة اخلليل
وهناك من . املسؤول األول واألخير عن هذا اجلمود ـبنيامين نتنياهو  ـحكومة إسرائيل 

يعزو ذلك إىل مواقف اليمين اإلسرائيلي املبدئية من القضية الفلسطينية، بينما يرى 
وال سيما  ـب املتطرفة فريق ثالث أن رئيس احلكومة ليس إالّ رهينة يف أيدي األحزا

قد يكون يف كل من هذه اآلراء قسط من . التي تشكل االئتالف احلكومي ـاملتدينة 
فاألطراف . احلقيقة، لكنها ال تفسر صعوبة اتخاذ القرار السياسي يف هذه املرحلة

جميعها ال تعمل يف فراغ، ويجب النظر إىل مواقف رئيس احلكومة بالذات وقدرته على 
إذ إن هذه العملية أصبحت أكثر . رار يف السياق اإلسرائيلي، جمتمعاً ونظاماًاتخاذ الق

تعقيداً من السابق، وهي نتيجة الصفات البنيوية للنظام السياسي اإلسرائيلي، كما 
وأمّا هذه الصفات فتعكس التناقضات البنيوية العميقة التي يعيشها . كانت دائماً

  .اجملتمع اإلسرائيلي
اسة حماولة للبحث يف التنافضات املتفاقمة يف اجملتمع اإلسرائيلي، تشكل هذه الدر

وسنويل اهتماماً مركزاً . بصورة عامة، وتناقضات النظام السياسي بصورة خاصة
ملعاجلة قضية القرار السياسي يف القضايا اخلارجية، وخصوصاً مسألة تنفيذ 

البحث يف عملية صنع االتفاقات مع الفلسطينيين واستئناف املفاوضات، من خالل 
التاريخي، ونوع العالقة بين  ـاالقتصادي  ـاالجتماعي : القرار يف سياقها اخلاص

النظام السياسي واجملتمع اإلسرائيلي والتحوالت األساسية التي يمر بها كالهما، 

                                                            
  .أستاذ يف مركز الدراسات اإلقليمية، ورئيس دائرة اخلدمة االجتماعية يف جامعة القدس  *
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وبصورة خاصة حتول نمط العمل السياسي ومضمونه وتعقد املواقف ونمط القيادة 
  .رار ومضاعفاتهوتقيدات اتخاذ الق

نذكر أن دراستنا ال تبحث يف قضية اتخاذ القرار بشأن إعادة االنتشار الثانية 
ذلك . 1998، وهي ال تستبعد إمكان اتخاذ قرار يف هذه القضية سنة ")النبضة الثانية("

بأن املوضوع األساسي املطروح للبحث ليس موقف حكومة إسرائيل ورئيسها من 
لبنيوية للنظام السياسي وتفاعالتها مع البنية االجتماعية، احلل، وإنما اخلصائص ا

والتحوالت اجلارية يف اجملتمع اإلسرائيلي، والتركيز على عملية صنع القرار 
  .وتعقيداتها ومضاعفاتها يف املرحلة احلالية

  
  النظام السياسي وصنع القرار

حتوالً عميقاً وأساسياً تشير األبحاث الكثيرة بشأن النظام السياسي يف إسرائيل إىل أن 
  :1967ويُتفق على ثالث خصائص تميز بها النظام حتى حرب . 1967حدث منذ سنة 

كان هناك توافق بين النظام السياسي وطريقة أدائه لوظائفه، أي أن العالقة بينهما ) 1
  .كانت واضحة ووظيفية

حيويته يف أثبت هذا النظام قدرة عالية على قيادة اجملتمع ضمنت استقراره و) 2
  .التغلب على األزمات املتتابعة

  .حتلى النظام السياسي بقدرة عالية على اتخاذ القرارات احلاسمة) 3
استطاع النظام اإلسرائيلي أن يحافظ على هذه اخلصائص على الرغم من اخلالفات 
العميقة بين خمتلف املعسكرات والتكتالت االجتماعية والسياسية، التي تم تقنينها 

 ـوقد جنم عن هذا التقنين اإلجماع اليهودي . هها يف النشاط البرملاينوتوجي
أوالً، الغايات العليا للحركة الصهيونية وهي بناء دولة ذات : اإلسرائيلي على قضيتين

سيادة، ووضع مسألة األمن على رأس أولويات سكان الدولة اليهود؛ ثانياً، قواعد 
اطية التي أساسها االنتخابات على أساس تطبيق القواعد الديمقر: وأساليب العمل

وساهم يف ترسيخ هذا . التمثيل النسبي واحلسم بواسطة األغلبية، وكذلك مركزية احلكم
اإلجماع وإرساء قواعد العمل املشتركة، انضمام املعارضة الرئيسية حلكم حزب مباي 

وحركة  ،1955إىل االئتالفات احلكومية، وأهمها انضمام حزب مبام اليساري سنة 
  .1970حتى سنة  1967حيروت اليمينية قبيل حرب 
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وضعت القيادة السياسية حلزب مباي، استناداً إىل اإلجماع على ترتيب األولويات 
وأساليب العمل، األسس التي توجه وحتدد دور املؤسسات يف معاجلة القضايا احمللية 

  :وكذلك العالقة، أو الفصل، بين هذه القضايا على النحو التايل
عدم احلسم يف االنقسامات العميقة بين الفئات اخملتلفة والتغلب عليها بأساليب ) 1

، وتأسيس هذه الترتيبات على احللول )ad hoc(سياسية من خالل الترتيبات املوقتة 
  .الوسطى والتنازالت التكتية، وخصوصاً يف قضية العالقة بين الدين والدولة

ياقها االجتماعي والثقايف واالقتصادي، ووضعها سلخ االنقسامات الداخلية عن س) 2
  .يف يد النظام السياسي

قامت األحزاب السياسية بدور حاسم يف اجملتمع وداخل النظام السياسي نفسه، ) 3
وذلك ألن فض اخلالفات جرى بواسطة مفاوضات على مستوى النخب التي تقود 

  .األحزاب واملعسكرات
عدم التدخل يف : مركزيته، على التعامل الديمقراطيحافظ احلكم، على الرغم من ) 4

  .شؤون األحزاب الداخلية، واتباع مبدأ النسبية يف االنتخابات
أدى اتباع مبدأ املفتاح احلزبي يف توزيع املوارد االقتصادية والسياسية إىل منح ) 5

  .الشرعية للنظام، وإىل استقراره
كانت حاسمة يف ضمان استقراره من الواضح أن بنية النظام وأساليب التعامل 

ومن الواضح، أيضاً، أن دور األحزاب السياسية كان . ومنحه الشرعية التخاذ القرارات
وكان . حاسماً؛ إذ أبرز حضورها وبصماتها يف جميع الترتيبات التي اتفاق عليها

الدور األكبر الذي قامت به األحزاب تمكين السلطة املركزية من اتباع الفصل التام 
واملطلق بين القضايا اخلارجية والداخلية، وتدارك تفجر الصراعات بين الفئات 

فقد صودر من اجملتمع جميع القرارات اخلاصة بالشؤون اخلارجية، . املتنافسة
بذلك بقيت هذه القضايا والقرارات يف يد نخبة . وفصلت تماماً عن الترتيبات الداخلية

لتوزيع املهمات واملراكز، على أساس  أمنية صغيرة من دون أن يكون ـسياسية 
ومما ساهم يف احتكار النخبة للسياسة اخلارجية وعزز . املفتاح احلزبي، أي أثر فيها

غوريون، حتى أواسط الستينات،  ـقدرتها على القيادة، هيمنة حزب مباي بقيادة بن 
أمّا يف القضايا الداخلية فقد اعترف . على كل القضايا املتعلقة باخلارجية واألمن

. النظام بدور األحزاب يف مسألة الدين والعالقات باجلوايل اليهودية خارج إسرائيل
ء وبالنسبة إىل االنقسامات اإلثنية والقومية قامت األحزاب بدور مهم يف منع نشو
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إذ اندجمت النخب اإلثنية والقومية يف التنظيمات . تنظيمات سياسية على أساسها
القائمة عن طريق شراء الوالءات الذي أمكن استخدامه بسبب مركزية الدولة من جهة، 
ومنع الشرعية عن هذه التنظيمات باسم مصلحة الدولة ووضعها األمني اخلاص، من 

قوم بهذا الدور، يف الواقع، بسبب طبيعة واستطاعت األحزاب أن ت 1.جهة أُخرى
نشاطاتها التي جتاوزت حدود السياسة بمعناها الضيق إىل معظم جماالت احلياة، 

  .وشكلت الوسيط األساسي بين النظام السياسي واجملتمع
مكن التوصل إىل الترتيبات الداخلية القيادة من ضمان أغلبية يف القرارات احلاسمة 

غلبية، عادة، جميع العناصر السياسية املركزية يف األحزاب وشملت هذه اإل. كافة
ومما مكّن من احلصول على هذا الدعم، أيضاً، الدمج بين الوساطة احلزبية . وخارجها

  .مع اجملتمع وبين وسائل اإلعالم
على الرغم من كل األسباب املذكورة لضمان استقرار النظام السياسي وقدرته، فإنه ما 

حتقيقهما إالّ بسبب كون القرارات التي اتخذتها القيادة يف الشؤون كان يف اإلمكان 
  .ـ من زاوية مصلحة الدولة وأمنها 1967اخلارجية واألمن ناجحة جداً ـ حتى سنة 

  
  1967حتوالت اجملتمع والنظام منذ سنة 

ليس هناك خالف بين الباحثين واملراقبين يف أن إسرائيل، جمتمعاً ونظاماً، اختلفت 
وهناك إجماع على أن النظام السياسي . عما كانت عليه قبل ذلك 1967بعد سنة  كلياً

مل يستطع أن يحتفظ بالصفات التي ميزته يف الفترة األوىل، وخصوصاً القدرة العالية 
  .على قيادة اجملتمع واتخاذ القرارات احلاسمة وضمان االستقرار

ن التغيرات التي مر بها اجملتمع كان هذا التحول، يف صفات النظام، جزءاً ال يتجزأ م
اإلسرائيلي يف جماالت احلياة جميعها، والتي أنشأت إنساناً إسرائيلياً جديداً وتركيبة 

يف الواقع، إن من األصح القول إن عجز النظام السياسي عن . جمتمعية جديدة
احملافظة على قوته وقدرته كان بسبب جموده وتزمت القيادة السياسية يف إحداث 

وهذ ما . والت، على املستوى املؤسسي، موازية للتحوالت التي شهدها اجملتمعحت
يسبب األزمة العميقة التي يعانيها النظام والوصول إىل طريق مسدود وعدم القدرة 

  .على اتخاذ القرارات احلاسمة وضمان االستقرار

                                                            
  ).بالعبرية) (1986الكيبوتس املوحد، : تل أبيب" (الطائفية السياسية"هرتسوغ، . ح: أنظر  1
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تعمقت  ، ثم1967بدأت التحوالت اجلذرية يف اجملتمع اإلسرائيلي مباشرة بعد حرب 
 1967فقد أثارت نتائج حرب . 1973أكتوبر /وترسخت بعد حرب تشرين األول

وأصبح . النقاش من جديد بشأن الغايات العليا للحركة الصهيونية وأساليب حتقيقها
هذا النقاش دليالً على غياب اإلجماع على القضايا املصيرية، األمر الذي أضعف قدرة 

أمّا عدم احلسم فتسبب، بدوره، بتعميق عدم . تلةالقيادة على حسم مصير األراضي احمل
لكن الضربة املوجعة لهذه القيادة كانت حرب . االتفاق وبداية زعزعة الثقة بالقيادة

  ".التقصير"التي عرّفها اإلسرائيليون بـ  1973
تسببت هذه احلرب باخللل يف أهم القواعد األساسية املتفق عليها يف السياسة 

ومن املالحظ . الفصل التام بين السياسة اخلارجية والشؤون الداخليةاإلسرائيلية، أي 
أنه بعد هذه احلرب أصبح جميع املواجهات العسكرية التي خاضتها إسرائيل، وكذلك 

  .أساليب مواجهة االنتفاضة الفلسطينية، مثار جدل حاد
سياسيين أثّر غياب اإلجماع على السياسة اخلارجية واألمن يف ثقة اإلسرائيليين بال

عامة، ومن هنا ضعف قدرة القيادة على حل اخلالفات الداخلية وإيجاد الترتيبات 
اخلاصة بها، حتى أن غياب اإلجماع ساهم يف دمج املواقف من جممل القضايا، 

  .اخلارجية والداخلية، وعد إمكان الفصل بينها
ية، ال يمكن أن إن زعزعة اإلجماع على القضايا اخلارجية، وال سيما القضية الفلسطين

إذ ترافق هذا التحول مع جممل التطورات . أكتوبر فقط/نعزوها إىل حرب تشرين األول
 ـالتي شهدها اجملتمع اإلسرائيلي يف اجملاالت جميعها، بما فيها العسكرية والسياسية 

يف اجلزء التايل . 1977واالنقالب السياسي سنة  ـوخصوصاً منذ أواسط السبعينات 
  .االت التطور والتحول التي أثرت يف النظام السياسي اإلسرائيلينعرض أهم جم

  
  على الصعيد االقتصادي: أوالً 

يالحظ الهبوط املتدرج يف قدرة احلكومة على تمويل نشاطاتها وتدخلها املباشر يف 
كما . السوق وحتكمها املطلق فيها، وهي الصفة التي ميزت احلكم املركزي سابقاً

وقد بدأ هذا الهبوط بعد . ادية جديدة ال تخضع إلرادة السلطةيالحظ ظهور قوى اقتص
حين واجهت احلكومة عجزاً يف تمويل اخلدمات  1973أكتوبر /حرب تشرين األول

العامة، وحتملت خسائر الشركات واملصالح احلكومية، ويف تغطية خمصصات 
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مع االقتصادية التي تتمتع بمكانة خاصة يف اجملت ـالتنظيمات االجتماعية 
  .اإلسرائيلي، مثل الكيبوتسات واملوشافيم

وكان احلل املطروح للخروج من هذه الضائقة خصخصة االقتصاد وتقليص اخلدمات 
لكن حزب الليكود، أكثر األحزاب دعوة إىل اقتصاد السوق، وجد، بعد تسلمه . العامة

سياسية ، أن التدخل املباشر يف االقتصاد واخلدمات هو أداة 1977زمام احلكم سنة 
كذلك واجه احلكم املركزي ضغطاً من رجال األعمال . فعالة لضمان بقائه يف السلطة

املستفيدين من الدعم احلكومي، إضافة إىل عدم تكوّن جماعة مصلحة مبلورة، يف 
السوق، يمكنها أن تمارس الضغط يف اجتاه اخلصخصة، ومل يكن ثمة جماعة حمددة 

سائر وتكاليف الدعم موزعة على اجلميع، أو متضررة من النظام القائم، ألن اخل
وبحسب تعبير أحد الباحثين االقتصاديين . باألحرى ممولة من موارد الدولة

  2."إن الدولة خصخصت األرباح وأممت اخلسائر"اإلسرائيليين 
حدثت عدة تطورات مهمة يف االقتصاد اإلسرائيلي ضاعفت عجز احلكومة عن تمويل 

ثمن املردود السياسي الذي جنم عن التحكم يف هذا  تدخلها وعن مواصلة دفع
" دفيئة"فقد تطور االقتصاد اإلسرائيلي، حتى أواسط السبعينات، يف ظروف . االقتصاد

لكن السوق أصبحت ضيقة، األمر الذي دفع يف اجتاه التفتيش عن . لإلنتاج احمللي
ك يف إسرائيل أسواق خارجية، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى تطورت انماط االستهال

من هنا بدأ االنفتاح املتدرج الذي . وأصبح من الصعب إغالق السوق أمام االستيراد
يعني تأثّر السوق اإلسرائيلية بأحوال األسواق اخلارجية، وعدم قدرة احلكومة على 

االستمرار يف ضبط أسعار العملة واضطرارها إىل تخفيف القيود على سوق العمالت 
  .الصعبة

التطورات يف تكاليف اإلنتاج ويف أنماط االستهالك ومعدالت النمو أثرت هذه 
كذلك بدأ تأثير احلكومة يف السوق املالية يضعف وهبطت استثماراتها  3.االقتصادي

باإلضافة إىل ذلك، فإن اتفاقات التبادل التجاري أضعفت قدرة احلكومة  4.املباشرة
روبية فقد صعّبت دعم اإلنتاج على دعم املنتجين، وأمّا العالقات بالسوق األو

                                                            
، "إسرائيل نحو عام ألفين: "، يف"اشتراكية دولة على مفترق طرق: االقتصاد السياسي إلسرائيل"كاليمان، . ز. أ  2

  ).بالعبرية( 212 ـ 196، ص )1996اجلامعة العبرية، : القدس(باز  ـكنيه . ليساك وب. حترير م
  .211 ـ 210املصدر نفسه، ص   3
) 1990املعهد اإلسرائيلي الدويل ومكتبة معاريف، : تل أبيب" (حتديات االقتصاد اإلسرائيلي"نويباخ، وآخرون،  .أ  4
  ).بالعبرية(



  31، ص )1998خريف ( 36، العدد 9المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

7 
 

وعلى املستوى الداخلي، أدت هذه التطورات إىل ضعف األطر التنظيمية . للتصدير
التقليدية ذات املضمون االقتصادي الكبير مثل الهستدروت، وإىل انهيار بعضها إىل 

وكانت احلصيلة أن احلكومة أصبحت . درجة إغالق املصانع والشركات واملؤسسات
غطية ديون التنظيمات مثل الكيبوتس واملوشاف، ومصالح اقتصادية عاجزة عن ت
، والشركات املعتمدة على تمويل احلكومة، وأجزاء من "شركة العمال"مثل مصانع 

وشكلت هذه الظروف املستجدة ضغطاً على ميزانيات احلكومة . الصناعات العسكرية
ذلك أخذت تفقد وأجبرتها على الشروع يف عملية اخلصخصة على مضض، ألنها ب

وظائف وامتيازات ومنح (واحداً من أهم أسباب قوتها ومركزيتها يف اجملتمع 
  ).وقروض سهلة

إن هذه التطورات ال تعني نهاية تدخل احلكومة وتأثيرها يف العملية االقتصادية، 
من االنتشار يف جميع اجملاالت وجميع الفئات إىل تدخل : وإنما حتول نمط التدخل

حدث هذا التحول يف التدخل بواسطة بيع  5.على عدد صغير من املصالحمركّز أكثر 
أسهم الشركات احلكومية لعدد حمدود من كبار املتمولين، ومل تعرض على اجلمهور 

لكن السلطة املركزية ما زالت تتمتع بتأثير كبير من خالل الشركات احلكومية، . الواسع
بداية الثمانينات، إذ انخفض عدد أعضاء على الرغم من هبوط هذا التأثير قليالً منذ 
 1979عضواً سنة  1222شركة، من  188جمالس اإلدارة الذين تعينهم احلكومة، يف 

لكن مع انخفاض هذا العدد تعززت امليول إىل تخصيص . 1990عضواً سنة  937إىل 
ففي . األحزاب) مؤتمرات(هذه الوظائف كمكافآت يف مقابل دعم سياسي يف مراكز 

عضو جملس إدارة،  500، على سبيل املثال، تم تعيين أكثر من 1990 ـ 1988ة الفتر
، 1990ويف سنة  6.عضو ينتمون إىل أحد مراكز األحزاب السياسية 300كان بينهم 

عضو من أعضاء مركز حزب الليكود يشغلون وظائف ذات  800كان ما ال يقل عن 
االقتصاد اإلسرائيلي يمر بعملية  جممل احلديث أن 7.مسؤولية تنفيذية يف خدمة الدولة

خصخصة وحتوّل إىل اقتصاد سوق، وهذه العملية ال جتري بثبات، لكنها ساحة صراع 
لذلك فإن التحوالت ليست نهائية وهناك جمال . بين الرابحين منها واملتضررين

لكن املهم أن هناك قوى اقتصادية تستطيع ممارسة الضغوط على السلطة . لتراجعها

                                                            
  .212كاليمان، مصدر سبق ذكره، ص   5
  ).بالعبرية( 613 ـ 595، ص )1991( 41، رقم "تقرير مراقب الدولة"  6
  ).بالعبرية( 744 ـ 732، ص )1993( 43، رقم "تقرير مراقب الدولة"  7
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لى اتخاذ قرارات سياسية يف اجتاهات معينة، وأن هيمنة هذه السلطة على حلثها ع
وهذا يعني إمكان أن يكون التأثير متبادالً، وأن . النشاط االقتصادي مل تعد مطلقة

هناك تداخالً بين املصالح االقتصادية والقرار السياسي، األمر الذي يمنح فرصة 
  .ياسيمقايضة قوى حملية يف حال بلورة أي قرار س

  
   *التحوالت األيديولوجية وحالة األنومي: ثانياً 

يرى معظم الباحثين يف إسرائيل أن ضعف األساس األيديولوجي يف توجيه السلوك 
ذلك بأن . اجلماعي والفردي من أهم أسباب أزمة النظام السياسي يف إسرائيل

ي يواجهها الصهيونية فقدت من حيويتها وأهميتها يف معاجلة القضايا الساخنة الت
فالتوليفات التي قامت عليها الصهيونية بين متناقضات . اجملتمع، خارجياً وداخلياً

مل تستطع أن ) العلمانية ـالتحديث؛ الدين  ـالعاملية؛ التقليد  ـاخلصوصية القومية (كثيرة 
تصمد بعد حتقيق النجاحات يف العقدين األولين من قيام الدولة، واالنغماس يف 

ول احلركات األيديولوجية إىل أحزاب تتنافس يف شأن مراكز القوة الروتين، وحت
فالفكر الصهيوين، الذي مل يتم جتديده بعد قيام الدولة، مل يستطع أن يحافظ  8.واملوارد

األول عدم حتقيق االندماج بين اليهود من أصل : على التوليفات األولية لسببين
أشكنازي واليهود الشرقيين؛ الثاين عدم حتقيق القيم املدنية الشاملة بسبب فرض 

أن العمل السياسي يف إسرائيل انغمس يف  إضافة إىل. القيود على املواطنين العرب
الروتين وأدى إىل تدهور املؤسسات التي جسدته، مثل الكيبوتس واملوشاف وحركات 

لكن التحوالت السريعة واألكثر جذرية حدثت بعد . الشبيبة، يف سلّم األهميات القومية
من أن إىل إيجاد أزمة أيديولوجية بدالً  1967؛ فقد أدت حرب 1973و 1967حربي 

ومن أهم نتائج هذه احلرب دمج فكرة التحرر القومي ـ . تكون حالً لهذه األزمات
فتسببت بإضعاف العنصر  1973أمّا حرب . العلماين يف فكرة اخلالص الديني

التي دجمت الصهيونية " غوش إيمونيم"العلماين يف الصهيونية، وجنم عن ذلك حركة 
  9.يف فكرة اخلالص الشامل

                                                            
  .الفرنسية) Anomie(حالة تتميز بعدم وضوح القيم واملعايير االجتماعية، أصلها من كلمة   *
. ، حترير د"سيرة الوعي اإلسرائيلي: األسطورة والذاكرة: "، يف"إسرائيل كمجتمع ما بعد صهيوين"إريك كوهين،   8

 166 ـ 165، 158، ص )1996لير والكيبوتس املوحد،  ـمعهد فان : القدس، تل أبيب(ويستريخ . أوحانا، ور
  ).بالعبرية(
  .160املصدر نفسه، ص   9
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العلماين يبرز على السطح على حساب االنقسامات  ـت بدأ االنقسام الديني منذ ذلك الوق
األُخرى يف اجملتمع، وحتول إىل ظاهرة شرعية وصفة أساسية ودائمة يف اجملتمع 

وأخذ هذا التناقض واالنقسام يتغلغالن يف جهاز الدولة، وحتى يف جهاز . اإلسرائيلي
ومن أهم نتائج هذا . دية ودولة ديمقراطيةالقضاء، وأوجدا مأزق اخليار بين دولة يهو

  .املأزق أنه مل يطرح حلوالً ملسألة احتالل املناطق الفلسطينية وتقرير مصير سكانها
أدى اجلمود األيديولوجي إىل عدم احلسم يف القضية السياسية الرئيسية التي تواجه 

تي ساهمت من ، ال1987إسرائيل، كما ذكرنا، األمر الذي أوصل إىل االنتفاضة سنة 
من هنا يتضح أن الصهيونية أصبحت . جديد يف تعميق مأزقي اخليار واالنقسام

عاجزة عن تقديم حلول للمشكالت التي يواجهها اإلسرائيليون، وضعفت قدرتها على 
  .حل املعضالت والقضايا الساخنة، وعلى بلورة املوقف السياسي للجمهور اإلسرائيلي

ن الصهيونية تبقى عقيدة بالغية، وهي رمز بلورة الهوية على الرغم من كل ما ذكر، فإ
الشخصية لإلسرائيلي، وأساس التعريف الرسمي للوجود السياسي اليهودي يف 

أن "على هذا األساس يعتبر إريك كوهين، عامل االجتماع اإلسرائيلي،  10.إسرائيل
إىل جمرد الصهيونية حتولت من طوباوية ورؤية وخطة عمل مستقبلية جملتمع مثايل 

 11."أيديولوجيا، أي وسيلة للدفاع عن مصالح النخب السياسية واستمرار الوضع القائم
جنم عن هذا التحول األيديولوجي يف الصهيونية، أو النقاش بشأنها، غياب سلم قيم 

واضح ومتفق عليه، وغياب ملزمات أيديولوجية يمكن أن توجد إجماعاً وشرعية 
ويف ظل غياب هذه الشرعية واملعايير، عاشت . وجريئةيدعمان اتخاذ قرارات حاسمة 

خالل هذه الفترة، أخذت بدائل . 1993إسرائيل وضعاً من اجلمود السياسي حتى سنة 
فكرية وسياسية واجتماعية تتشكل يف إسرائيل لتنظيم السلوك، على املستويين 

. املتعددةالفردي واجلماعي، ولوضع أسس لبلورة املواقف السياسية جتاه القضايا 
وقد أفرزت هذه العملية عدداً من التيارات، عبارة عن توليفات جديدة بين املتناقضات 
التي جمعت بينها الفكرة الصهيونية، إضافة إىل توجهات متأثرة بالتطورات الداخلية 

  .واخلارجية
إن أهم التطورات التي شهدها اجملتمع اإلسرائيلي يف هذا اجملال، كان التحول الكبير 

السياسية ومعايير السلوك الشخصي التي جنم عنها تيار ليبرايل  ـيف القيم االجتماعية 

                                                            
  .162املصدر نفسه، ص   10
  .162املصدر نفسه، ص   11
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، وإيثار اجلماعة )Collectivism(قوي يدعم النزعات الفردية على حساب اجلمعانية 
  .ديني معاكس يف قيمه ومعاييره ومواقفه ـويف املقابل تبلور تيار قومي . القومية

األول التغيير يف قيم األفراد وسلوكهم، الذي :  مستويينأمّا التيار األول فتطور يف
ساهم يف تغيير النظرة إىل الكثير من املظاهر، وخصوصاً إىل املؤسسات التي جسدت 
القيم اجلمعانية؛ الثاين املستوى التنظيمي الذي انعكس يف تطوير مؤسسات مدنية ال 

املتجسدة  ـونية التقليدية وكان ضعف الفكرة الصهي. تخضع إلرادة السلطة السياسية
يف مصلحة التوجيه نحو  ـيف مُثل الهجرة والطالئعية والتضحية ملصلحة اجملموع 

وجتسد هذا التوجه يف السلوك الشخصي . تطوير الفرد وحتقيق ذاته بأساليبه اخلاصة
كذلك  12.اجملتمع تترسخ يف كل شيء" أمركة"يف جميع اجملاالت؛ فقد بدأت عملية 

وبدأت تظهر يف إسرائيل . ملساواة واتسعت الفجوة بين األغنياء والفقراءضعفت قيم ا
اخلدمات اخلاصة املرتفعة التكلفة يف جماالت مثل الصحة والتعليم، وكُشف عن 

مظاهر الفساد يف اجلهاز اإلداري واملؤسسات العامة والهستدروت واألحزاب، وارتفعت 
  13.تمع، وخصوصاً بين األجيال الشابةبصورة كبيرة معدالت اجلنوح واجلريمة يف اجمل

يكشف موقف اجملتمع اإلسرائيلي من املؤسسات التي جسدت القيم الصهيونية عن 
إذ بدأ هذا . التحول القيمي الذي أصابه، ومن أهم هذه املؤسسات وأبرزها الكيبوتس

والغاية من وجوده، فمساهمته يف خدمة ) اجلمعاين(النوع من االستيطان يفقد املبرر 
إالّ . املديني إىل الوحدات العسكرية اخملتارة األمن أخذت تتقلص مع انضمام الشباب

إن الكيبوتس حافظ على تأثيره السياسي مع استمرار وجود حركة العمل يف احلكم، 
أمّا يف الثمانينات، فقد تدنى . 1977لكنه بدأ يفقد تأثيره مع تسلم الليكود احلكم سنة 

االستثمار يف السوق  نتاجه االقتصادي وتقهقرت قدرته على التكيف وبدأ التوجه إىل
املالية وإنشاء مصالح اقتصادية يف جماالت غريبة عن طبيعته مثل التجارة 

لكن هذا التحول مل ينقذ معظم الكيبوتسات من االنهيار االقتصادي، الذي . واخلدمات
وكانت النتيجة حتوالً كبيراً يف نمط . أصاب، بدوره، احلصانة األيديولوجية للكيبوتس

                                                            
نظرة شخصية : اإلسرائيليون اجلدد"يوسي ميلمان، : ملزيد من التفصيالت عن حتوالت اجملتمع اإلسرائيلي أنظر  12

  ).بالعبرية( 158 ـ 249، ص )1993شوكن، : القدس، تل أبيب" (إىل جمتمع يف حالة تغير
إىل أن معدالت اجلنوح واجلريمة يف إسرائيل ارتفعت  يشير الصحايف آرييه كسبي، استناداً إىل تقارير الشرطة،  13

فمعدالت جرائم القتل . يف األعوام اخلمسة والعشرين األخيرة بوتيرة عالية جداً فاقت كثيراً ارتفاعها يف أوروبا
 100لكل  2.5(كانت حتى قبل عقد من أدنى املعدالت يف العامل بينما أصبحت اليوم ضعف املعدالت األوروبية 

  .15/5/1998، "هآرتس"ملحق ). يف أوروبا 1.26نسمة يف مقابل ألف 
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بالكيبوتس، الذي كان يعتبر مثالً أعلى للتضحية وللحياة اجلماعية  احلياة اخلاص
  .والطالئعية

شكل هذا التحول يف القيم والتحرر من اجلمعانية القاعدة الفكرية والسلوكية للكثير 
. من التحوالت يف اجملتمع اإلسرائيلي، ومنها تطوير املؤسسات املدنية وترسيخها

  .تغيير الذي ساهم يف تعزيز التيار الليبرايل وعبّر عنهوكان هذا املستوى الثاين من ال
  

  تطور املؤسسات املدنية: ثالثاً 
من اخلصائص املعروفة عن اجملتمع اإلسرائيلي غياب التقاليد الليبرالية ومؤسسات 

لذلك كان صعباً على املواطنين التأثير يف . 1967اجملتمع املدين املستقل حتى سنة 
من أعلى، أي من النخب " يهبط"ل إن الفكر السياسي كان القرار السياسي، ال ب

  14.السياسية، إىل اجلمهور
ومع ذلك ظهر يف إسرائيل حماوالت وارتفعت أصوات تنادي بإجراء إصالحات يف 

النظام السياسي وبتفعيل اجملتمع وزيادة تأثيره يف صنع القرار، وخصوصاً من 
ثال، تنظمت جمموعة سياسية معارضة ففي الستينات، على سبيل امل. الفئات املثقفة

، تكونت من مفكرين وأكاديميين )من األساس" (من هيسود"يف حزب مباي تدعى 
طالبوا بإرساء دعائم ديمقراطية ليبرالية، وبتربية على قيم إنسانية ومدنية شمولية، 

  15.وبوضع دستور، وبفصل الدين عن الدولة
عقب ترسيخ السياسة الشعبية وبداية تراجع تعزز هذا االجتاه يف اجملتمع اإلسرائيلي 

األحزاب يف نهاية الستينات، وتكرَّس يف السبعينات إذ انتشرت ظاهرة إنشاء 
، اتسع نطاق 1977ومنذ تسلم الليكود احلكم سنة . املؤسسات املدنية غير احلزبية

وأخذت على عاتقها ممارسة . نشاط هذه اجلماعات وزاد عددها بوتيرة الفتة للنظر
الضغوط لترسيخ األسس الليبرالية، وخصوصاً من خالل نشاطها لدعم وتعزيز مكانة 

حمكمة العدل العليا، كوسيلة وأداة لتعزيز حقوق املواطن واألقليات ومراقبة عمل 
  .السلطات التنفيذية

استفادت املؤسسات املدنية من تطورات الواقع السياسي الدويل والشرق األوسطي منذ 
نات، وكذلك من االنتفاضة الفلسطينية، إذ اعتبرتها دعماً لتوجهاتها أواخر الثماني

                                                            
14  D. Shimshoni, The Israeli Democracy: The Middle of the Journey (New York: The Free Press 

Macmillan Publishers, 1982), p. 223. 
  ).بالعبرية( 134، ص )1996مكتبة بوعاليم، : تل أبيب" (جمتمع يف أسر رجال السياسة"يوناتان شابيرا،   15
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وأهدافها، وال سيما أنها أحدثت حتوالً يف وضع إسرائيل االستراتيجي؛ األمر الذي 
سيحدث، حتماً، حتوالت يف سياسة الدولة التقليدية، ويف نظامها وعالقتها 

  .بمواطنيها
، كظاهرة تسميها الصحافية حانه كيم ، أي القطاع املدين"القطاع الثالث"تطور 

على خلفية ضعف الثقة بالسلطة والهبوط الكبير لقوة  16"ظاهرة فقدان السذاجة"
ووجدت الصحافية . األحزاب والتراجع يف سياسة الرفاه يف مقابل تصاعد اخلصخصة

جمعية جديدة سنوياً يف إسرائيل تعالج شتى  1500املذكورة أنه يتم تسجيل أكثر من 
  .االت االجتماعيةاجمل

، يف حماولة للتأثير 1982نشط بعض هذه املؤسسات، وحتديداً، بعد غزو لبنان سنة 
ويالحظ أن هذه املؤسسات بدأت، يف األعوام األخيرة، . يف السياسة اخلارجية واألمن

، وخصوصاً تلك املتعلقة باخلدمة العسكرية، "مقدسة"تتغلغل يف جماالت كانت تعتبر 
جتمعات أهايل اجلنود وحركة األمهات األربع باالنسحاب من اجلنوب  مثل مطالبة

ويف اآلونة األخيرة، أخذت هذه املؤسسات توسع نشاطها وتزيد يف مؤيديها، . اللبناين
  .وربما تستطيع أن تؤثر يف اتخاذ القرار السياسي بهذا الشأن

اً يف حتديد مسيرة هناك مؤشرات كافية إىل أن املؤسسات املدنية أصبحت قطاعاً مؤثر
اجملتمع والنظام، وال سيما يف جمال سن القوانين األساسية ذات األثر يف احلد من 

ومما يدل على هذا التأثير، حتى . تدخل السلطة يف شؤون املواطنين وحتصيل حقوقهم
يف السياسة، استعانة حزب العمل بهذه املؤسسات غير احلزبية يف انتخابات الكنيست 

. ، وإليها يمكن أن نعزو جزءاً من أسباب حسم نتائج االنتخابات)1992(الثالث عشر 
ويعني هذا التطور أن السلطة السياسية مل تعد مطلقة احلرية يف اتخاذ القرار السياسي، 
وإنما هناك قوى اجتماعية ذات وزن يمكن أن تمارس ضغطاً بالنسبة إىل عملية صنع 

  .القرار
  

  النقسامتغير القيم وترسيخ ا: رابعاً 
إن عزل دور هذه املؤسسات يف احلياة السياسية عن التحوالت التي حدثت يف نمط 

تفكير الكثيرين من اإلسرائيليين ويف القيم التي صاغت مواقفهم جتاه القضايا 
وقد تعزز هذا التحول بفعل االنتفاضة . اخلارجية واألمن والسالم ليس ممكناً

                                                            
  .13/1/1998، "هآرتس"، "القطاع الثالث"حانه كيم،   16
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مرار االحتالل وضرورة البحث عن خمرج، وكذلك الفلسطينية، التي أكدت استحالة است
بفعل حرب اخلليج التي عمقت التغيرات التي كانت بدأت يف القيم، واملفهوم التاريخي 

السياسية والعسكرية، ومفهوم األمن، " احلقائق"لألحداث، وأساليب التفكير، وتفسير 
فأصبح  17.وجميعها من القواعد واألسس التي قام عليها اإلجماع اإلسرائيلي

لذلك ينبغي لهم . اإلسرائيليون يفهمون أن هناك حدوداً للقدرة العسكرية وإمكان الردع
االجتاه نحو التفاهم مع العامل العربي وتخفيف حدة الصراع واملواجهة حتى لو كان 

لذلك فإن حماولة التوصل إىل السالم كانت حمرَّكة من . الثمن تقديم التنازالت املؤملة
  .تكن من األعلى، أي بقرار من القيادة األسفل ومل

شكّل جممل هذه التحوالت يف مفاهيم اإلسرائيليين قاعدة لطرح التساؤالت بشأن 
إذ بدأ ". ذبح البقرات املقدسة"املسلمات التي تم ترسيخها يف أذهانهم، ومن هنا بداية 

والقيم، ، )مثل اجليش واملوساد والشباك" (قدسية املؤسسات"الكثيرون يشككون يف 
ومع هذا ). مثل الهجرة واالستيطان واملساواة(واملثل، واألهداف التي نشأوا عليها 

التغير أصبحت األجيال الشابة ترى أن املؤسسات التي جسدت الفكرة الصهيونية 
فهذه املؤسسات مل تراع التغير الذي حدث يف الفرد واجملتمع  18.بالية وعفّاها الزمن

وبقيت تعمل يف إطار البنى التقليدية احملافظة، األمر الذي عرّضها ألزمات كثيرة، 
أهم األمثلة (على الرغم من احملاوالت اجلدية إلنقاذها من االنهيار يف األعوام األخيرة 

  ).لذلك الكيبوتس واملوشاف والهستدروت
، كان هناك تيار معادٍ له يتكوّن 1967مقابل التيار الليبرايل الذي تبلور منذ سنة يف 

وقد تكّون هذا التيار نتيجة تضامن عاملين . من فئات أُخرى من اجملتمع اإلسرائيلي
األول حتول السياسة يف إسرائيل من سياسة نخبوية إىل سياسة شعبية، : أساسيين

القومية؛ الثاين  ـة والشعارات واملضامين الدينية تستند إىل العواطف والديماغوجي
الديني باألمن العسكري، الذي عزز مكانة الدين يف اجملتمع  ـارتباط التراث القومي 

إىل تيار قوي وجمدد،  1967الديني منذ سنة  ـوهكذا حتول التيار القومي . اإلسرائيلي
والتيار املركزي يف " إيمونيم غوش"وهو أكثر التيارات فعالية ونشاطاً، ممثالً بحركة 

  .حزب مفدال، وميزه دمج الطموح القومي يف إطار اخلالص باملعنى الديني

                                                            
  .9ميلمان، مصدر سبق ذكره، ص   17
، مصدر سبق ذكره، ص "إسرائيل نحو عام ألفين: ، يف"دولة إسرائيل بين التضامن والتعددية"شلومو أفينيري،   18

  .394 ـ 388، 349
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أدى نمو هذا التيار إىل زعزعة التفاهم واملعايير املتفق عليها يف اجملتمع اإلسرائيلي 
). Status Quo" (الوضع القائم"منذ فترة االستيطان، قبل قيام الدولة، والذي عرف بـ 

كان مضمون هذا التفاهم تسامح املتدينين والعلمانيين يف التعامل، وخصوصاً 
امتناع كل طرف من حماولة فرض نمط حياته على الطرف اآلخر، وعدم املبالغة يف 

وجنح النظام السياسي يف حصر . املطالب التي ربما تمس املشاعر والقناعات
إالّ إنه مع تعاظم قوة التيار القومي  .الصراعات واألزمات الطارئة يف إطار هذا التفاهم

الديني وتطرف بعض التيارات الدينية، بدأ املتدينون ينقضون أسس التفاهم  ـ
وزاد هذا . ويطالبون الطرف اآلخر بالتقيد بالتعاليم الدينية يف كثير من السلوكيات

أي ، عندما حتولت األحزاب الدينية إىل قوة حاسمة يف إقامة 1984الضغط منذ سنة 
 . ائتالف حكومي، ومن هنا تعزيز مكانتها االستراتيجية

جنح هذا التيار يف فرض تعديل عدد من القوانين، وخصوصاً يف عهد احلكومة 
لكن هذا النجاح مؤشر واحد إىل تعاظم قوته، بينما كان أثره احلقيقي العميق . احلالية

الشعبية وإدخال عنصر  يف اجملتمع اإلسرائيلي مساهمته الكبيرة يف ترسيخ السياسة
. العنف فيها، إضافة إىل عنصر العنف الكالمي الذي يتصف بدينامية خاصة به

ويتضح، طبعاً، تأثير هذا التيار، اليوم، يف جتميد العملية السلمية وقدرته على منع أي 
  .حترك يف طريق احلل النهائي؛ وهو موضوع سنعود إليه

  
  الدولة حترر وسائل اإلعالم من قبضة: خامساً 

إن من أبرز وأسرع التغيرات التي مر بها اجملتمع اإلسرائيلي ما حدث يف جمال 
اإلعالم، وخصوصاً حماولة وسائل اإلعالم التخلص من هيمنة اجلهاز السياسي 

، عندما حتررت سلطة اإلذاعة من 1965فقد بدأ وضعها يتغير يف سنة . والسياسيين
 أيدي هيئة شعبية مكونة من ممثلي اجلمهور رقابة احلكومة املباشرة، إذ نقلت إىل

لكن التحول الكبير حدث يف مكانة الصحافة املكتوبة، على الرغم من . واألحزاب
خضوعها ألنظمة الطوارئ وإخضاع نفسها طوعًا للرقابة الذاتية الصارمة، التي 

مييز ويجب الت 19."أكثر فعالية من أية سياسة رقابة"وصفها الباحث آشر أريان بأنها 
هنا بين دور الصحافة يف القضايا التي تشكّل بشأنها اإلجماع اإلسرائيلي وبين 

                                                            
19  A. Arian, Politics in Israel: The Second Generation (NM.: Chatham House Publisher, 1989) 

(Revised Edition), p. 296. 
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فقد بدأت هذه الصحافة التشيع جلماعات متنافسة . دورها يف اخلالفات الداخلية
منذ تلك ". فضيحة الفون"داخل حزب مباي احلاكم، يف الستينات، يف إثر الكشف عن 

 النقاش السياسي، ومن خالل ذلك تبنت اللحظة، أخذت الصحافة تظهر كطرف يف
  20.موقفاً أشد نقداً نحو السياسيين ومؤسسات احلكم

، وتسلم حزب الليكود سدة احلكم مرحلة جديدة 1977شكل االنقالب السياسي، سنة 
يف تطور وسائل اإلعالم وحتول موقفها جتاه النظام السياسي وإزاء األحزاب 

سي يف النقاش، وأصبحت ذات هيبة وسلطة إذ حتولت إىل طرف أسا. والسياسيين
وكان أبرز دور قامت به جتميع وتنظيم املعارَضة للحرب، . رابعة يعمل لها حساب

التي كانت مشتتة وجمزأة يف عدد كبير من التنظيمات، يف إبّان غزو لبنان سنة 
كما شغلت وظيفة بارزة يف إدارة النقاش الشعبي بشأن احلرب وتوجيه النقد . 1982

  .لالذع إىل املسؤولين عن اتخاذ القرار السياسيا
أضافت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إىل رصيدها الدور الذي قامت به خالل االنتفاضة 

منذ ذلك الوقت يالحظ أن هذا . من كشف للممارسات اإلسرائيلية يف قمع الفلسطينيين
الزيادة الكبيرة يف  كما ساهم يف هذا التنوع. اإلعالم أصبح أكثر تنوعاً واختالفاً

كما . وسائل اإلعالم بأنواعها املتعددة، وال سيما اإللكترونية، والتنافس الشديد بينها
أن حقيقة كون جزء كبير من وسائل اإلعالم الفاعلة اليوم هو مؤسسات خاصة 

جتارية، تساهم يف تعزيز دورها يف مواجهة السلطة املركزية إىل حد أنها أصبحت 
ذلك بأن وسائل اإلعالم، . لهذه السلطة، وللسياسيين بصورة عامة تشكل مصدر قلق

يف معظمها، رسخت دورها يف التشكيك يف املؤسستين السياسية والعسكرية، 
إذ أمدت اجلمهور بتحقيقات مهمة كانت . وخصوصاً يف عهد حكومة اليمين احلالية

). ون وغيرها الكثيرأ ـمثل قضية بار (لها آثار عميقة يف احلكومة والعمل السياسي 
ويمكن مالحظة التحول الكبير يف اإلعالم من خالل مقابلة دوره يف أزمة اخلليج 

ففي احلالة األوىل حتولت . 1998واألزمة األخيرة يف بداية سنة  1991 ـ 1990خالل 
وسائل اإلعالم إىل ناطق باسم السلطة السياسية والعسكرية وحتولت مضامينها إىل 

وسيلة ضغط قوية على السلطة من  ـيف احلالة الثانية  ـبينما شكلت  ،"إعالم عسكري"
  .خالل طرح التساؤالت والنقاش اليومي مع ممثليها

                                                            
) 1985مكتبة بو عاليم، : تل أبيب" (الصراع بشأن حرية الصحافة يف إسرائيل: نمر من ورق"موشيه جنبي،   20

  ).بالعبرية(
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على الرغم من التطور الذي حدث يف وضع اإلعالم ودوره، فإن ثمة عدداً من املؤشرات 
على  يبين أن إسرائيل ما زالت تنتمي إىل جمموعة دول ديمقراطية تفرض رقابة قوية

كذلك تتعرض قنوات ). مثل الهند والفيليبين(اإلعالم يف األزمات األمنية والسياسية 
اإلعالم لضغوط من جهات متعددة؛ فمن املعروف أن اجلمهور اإلسرائيلي ال يؤيد منح 

وهناك مقولة مشهورة يف إسرائيل، ترددها وسائل اإلعالم  21.الصحافة حرية كاملة
، وذلك بسبب صورتها التي انطبعت يف "إلعالم مذنبا"، هي أن )بسخرية(نفسها 

ومع ذلك، فإن الفكرة السائدة هي أن اإلعالم يشكل سلطة . أذهان الناس بأنها يسارية
وقد يكون قانون . رابعة، وأن يف استطاعته عرض بدائل من الفكر السياسي السائد

جداً يف ترسيخ  الشاباك الذي عرضه وزير العدل، مؤخراً، على الكنيست خطوة مهمة
هذه الفكرة بعد أن تم شطب البند الذي يقيد حرية النشر بشأن نشاطات هذا اجلهاز 

ويقرر عقوبة على الصحافيين الذين ينشرون معلومات سرية تتعلق بالنشاط نفسه أو 
  22.باألشخاص الذين يقومون به

  
  حتول دور األحزاب السياسية: سادساً 

ويف . من تطور اجملتمع قبل قيام الدولة بزمن طويل ظهرت األحزاب يف املراحل األوىل
ذلك بأن أهمية  23."كانت العنصر الرئيسي الذي صاغ اجملتمع اإلسرائيلي"الواقع، 

األحزاب يف فهم السياسة الداخلية يف إسرائيل عظيمة جداً؛ إذ تعتبر األحزاب احملرك 
تمثل حالة متطرفة من الرئيسي يف العملية السياسية، حتى يمكن القول إن إسرائيل 

فاألحزاب السياسية هي التي منحت الشرعية للنظام . تدخل األحزاب يف حياة اجملتمع
يف تعريف املصلحة العامة، ونشطت كوسيط يف االتصاالت الداخلية وامتصاص 

وكان الثمن الذي دفعه اجملتمع، بسبب هذا الدور، . األزمات التي هددت النظام
  .يد أسلوب توزيع املوارد وإعاقة ظهور قوى جديدةاملركزية الشديدة وتخل

                                                            
21  E. Yachtman-Yaar, “Who is Afraid of a Free Press,” Democracy, Vol. 19, Winter 1989, p. 21. 
  .ل املوساد وعالقته بالسلطةقدم الوزير نفسه، يف وقت الحق، قانوناً جديداً ينظم عم  22
جامعة تل أبيب، : تل أبيب" (من أحزاب جماهيرية إىل أحزاب انتخابات: األحزاب يف إسرائيل"غيورا غولدبرغ،   23

  ).بالعبرية( 16 ـ 15، ص )1992إصدار راموت، 
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يرى بعض الباحثين أن عجز القيادة السياسية عن اتخاذ القرارات احلاسمة جنم، 
ففي  24.أساساً، عن التغيير الذي حدث يف أداء األحزاب ودورها يف النظام السياسي

رار السياسي العقدين األولين من قيام الدولة، ساهمت هذه األحزاب يف مصادرة الق
  .من اجملتمع وعزل القضايا اخلارجية واألمن عن االنقسامات والسياسة الداخلية

، بدأ التحول يف أداء األحزاب، فضعفت ومل تعد قادرة على القيام 1967بعد سنة 
لهذا السبب، . للقرار السياسي" أجندة"بوظيفتها التقليدية، أي جتميع املصالح وحتضير 

أخذت تخبو " دولة األحزاب"ذُكرت يف هذه الدراسة، فإن صفة وألسباب أُخرى 
وأصبحت صورة األحزاب أكثر سلبية يف نظر اجلمهور، لكنها ما زالت تقرر صفة 

وقد توصل ياعار وبيرس، من . الدولة كدولة أحزاب قياساً بدول ديمقراطية أُخرى
ب متدنية جداً، وأنها خالل بحثين أجرياهما، إىل أن ثقة اجلمهور اإلسرائيلي باألحزا

  25.أدنى من ثقته بعشر مؤسسات أُخرى شملها البحث
نظراً إىل الدور املهم الذي قامت به األحزاب يف النظام السياسي، تميز هذا النظام 

لكن التطورات السياسية املتعددة . بكونه نظاماً متعدد األحزاب مع وجود حزب مهيمن
تقاطب، واحلزب املهيمن يف كل قطب ال تسببت بتحول النظام إىل نظام تعددي م

  .يحصل على أغلبية يف الكنيست
يفسر هذا التحول، إىل حد كبير، الهبوط احلاد يف استقرار املنظومة احلزبية، األمر الذي 

. 1990 ـ 1984اضطر األحزاب الكبيرة إىل تأليف حكومات الوحدة الوطنية يف الفترة 
وهذا احلل يجسد خطر االنهيار الكامن يف التعددية التقاطبية وتالفيه بأسلوب يؤدي 

فهذا الوضع مشحون بخطر حدوث أزمات يمكن أن تثير التساؤل بشأن . إىل اجلمود
  .جمرد فرصة استمرار النظام الديمقراطي، كما حدث فعالً
ين الكبيرتين يف مصلحة يصب حتول املنظومة احلزبية وتشكل الكتلتين السياسيت

األحزاب الصغيرة، التي تعززت قدرتها على املساومة ومكانتها االستراتيجية يف 
وكلما تعززت هذه القوة ارتفعت قيمة املكافآت، األيديولوجية واملادية، التي . النظام

وكلما زاد اإلغراء تقترب هذه . حتصل عليها لقاء انضمامها إىل االئتالف احلكومي
  .ب من املركز، وخصوصاً تلك التي حتمل أيديولوجيات معادية للوضع القائماألحزا

                                                            
، مصدر "إسرائيل نحو عام ألفين: "، يف"دور األحزاب املركزي: أزمة النظام السياسي اإلسرائيلي"يتسحاق غلنور،   24

  .175 ـ 144سبق ذكره، ص 
25 E. Yachtman-Yaar, “The Israeli Public and its Institutions,” Israeli Democracy, Vol. 3, No 3, 1989,  

pp. 7-11; Y. Peres, “Most Israelis are committed to Democracy,” Israeli Democracy, No 1, 1987,  
pp. 16-19. 
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من أهم األمثلة القتراب األطراف من املركز هو حزب شاس الذي أصبح شريكاً ثابتاً 
وأكثر من ذلك، إن مثل هذا احلزب أصبح قادراً على . يف االئتالفات احلكومية كافة

متياز لتعزيز مكانته واحلصول على مكافآت تقرير مصير أية حكومة واستخدام هذا اال
فهو يميل ". أغودات يسرائيل"كذلك سار يف هذا الطريق حزب  26.أكثر يف شتى اجملاالت

، مع أنه دفع ثمناً أيديولوجياً يف مقابل 1977إىل االنضمام إىل االئتالف منذ سنة 
ادية للوضع مكافآت مادية لقاء انضمامهز لكن أهم تغير يف مكانة األحزاب املع

، وخصوصاً يف األحزاب التي تشكل أصوات الناخبين العرب 1990القائم تم سنة 
إذ أبدت أحزاب راكح والديمقراطي العربي والقائمة التقدمية استعداداً . أغلبية أصواتها

  .لدعم االئتالف الذي كان منتظراً أن يقوم بقيادة حزب العمل
نظام الكتلتين، يف إضعاف األيديولوجيات ساهم تغلغل األطراف يف املركز، يف ظل 

فتعززت صفة احلزبين . البراغماتية/يف األحزاب الكبيرة، ملصلحة السياسات العملية
ولذلك تالحَظ . ، إذ إن فيها كل شيء وكل موقف ممكن ومقبول"سوق"الكبيرين كأحزاب 

وإىل حد اخلالفات الشديدة داخل كل حزب بشأن القضايا االجتماعية واالقتصادية، 
  .كبير بشأن قضايا األمن والسالم

أدى انتقال صفة التعددية يف النظام إىل داخل األحزاب الكبيرة إىل بروز أهمية 
وانعكس ذلك يف ظهو . الصفات الشخصية للسياسيين يف مقابل ضعف أجهزة األحزاب

شخصيات تتحدى هذه األجهزة وتنتصر عليها مثل حاييم رامون وإيهود براك يف 
كما أدى ذلك إىل التحول من أسلوب . العمل وبنيامين نتنياهو يف حزب الليكود حزب

وهذه التطورات . تعيين املرشحين بواسطة األجهزة احلزبية إىل االنتخابات التمهيدية
نفسها حولت األحزاب من أحزاب جماهيرية بيروقراطية إىل أحزاب حمترفة جمع 

 أهمية العنصر األيديولوجي، األمر الذي األصوات، كما أدت هذه التطورات إىل تدين
وكان ضعف هذا العنصر يف بلورة  27.يقلل أهمية القيادات الروحية ـ األيديولوجية

املواقف سبباً يف تقليص عدد االنشقاقات على أساس أيديولوجي وتسهيل عقد 
لكن هذه الصفة نفسها وشخصنة . التحالفات واالتفاقات واالنضمام إىل تكتالت

                                                            
، ساعد حزب شاس حزب العمل يف إسقاط حكومة الوحدة بهدف تعزيز موقفه يف املساومة مع 1990يف سنة  26

م من أن احلكومة أقيمت بقيادة الليكود، فإن وعلى الرغ. احلزب نفسه يف احلكومة التي تقام على ائتالف ضيق
  .حزب شاس حقق هدفه وحتول إىل حزب حيوي يف االئتالف اجلديد

  .259غولدبرغ، مصدر سبق ذكره، ص   27
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مثل (سة تزيدان يف احتماالت االنشقاق على أسس شخصية وقيام أحزاب كثيرة السيا
  ).يسرائيل بعلياه والطريق الثالث وغيشر

يف اإلجمال، يمكن أن نستنتج أن حتول النظام احلزبي والتغيير يف طبيعة األحزاب 
ى جعال القرارات السياسية، وخصوصاً يف األحزاب الكبيرة، تعتمد أكثر من السابق عل

شخصية القيادة ومواقفها، مع احتماالت بروز احلاجة إىل دفع ثمن التأييد داخل هذه 
لكن النظام احلايل، من جهة أُخرى، يجعل هذه األحزاب وقياداتها أسيرة يف . األحزاب

كما ساهم االنتقال إىل طريقة االنتخاب املباشر لرئاسة . أيدي األحزاب الصغيرة
األحزاب الصغيرة، مع أن الهدف من تغيير طريقة  احلكومة يف تعزيز موقف هذه

  .انتخابها كان العكس تماماً
  

  حتوّل نمط القيادة وأزمة صنع القرار: سابعاً 
كانت األحزاب اإلسرائيلية، حتى السبعينات، أحزاباً شعبية منظمة بطريقة بيروقراطية 

ة التي تقرر هرمية، إذ ينتخب النشيطون واألعضاء قيادة احلزب وهيئاته اإلداري
  .سياسته وأساليب عمله

، بدأ يظهر ضعف التنظيمات البيروقراطية وحتول السياسة إىل سياسة 1967بعد سنة 
نتيجة ذلك فقد احلزب من مسؤولياته وقدرته . شعبية وشخصية وتعزيز قوة القيادة

على رسم السياسة، وأصبح السياسيون يتنافسون فيما بينهم بشأن كسب تأييد الرأي 
وأسهل الرموز  28.رمزية ديماغوجية مشحونة بالعواطف ـعام بواسطة لغة بالغية ال

ويف إسرائيل، بسبب وضعها اخلاص، أضيف . استخداماً كانت الرموز الدينية والقومية
وبسبب حتول طبيعة السياسة أصبح توجه . إىل اخلطاب الرمزي قضية األمن

ومنح هذا التوجه . األحزاب وأجهزتهاالسياسيين إىل الناخبين مباشراً ومن دون توسط 
السياسيين قوة أكبر على حساب األحزاب، من جهة، لكنه أخضعهم ألصول احلوار 

دينياً يف  ـواخلطاب الشعبي، من جهة أُخرى، ولذلك أصبح التوجه إىل اجلمهور قومياً 
  .جوهره ومظهره

كانت النتيجة موقفاً القومي، ف ـاندجمت سياسة األمن العسكري يف هذا اخلطاب الديني 
يرى أنها تشكل جزءاً ال يتجزأ  1967سياسياً من األراضي احملتلة سنة  ـأيديولوجياً 

منذ تلك اللحظة أصبحت الشعارات املشحونة بالعواطف، . من دولة اليهود التاريخية
                                                            

  .113شابيرا، مصدر سبق ذكره، ص   28
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عنصراً  29،"حرب على ميراث اآلباء"هي  1967مثل تصريح موشيه دايان أن حرب 
سياسة يصعب التحرر منه من دون مس اجلمهور وفقدان تأييده، وهكذا أساسياً يف ال

كان لهذه السياسة، الشعبية والرمزية، . أصبح السياسيون أسرى هذه الشعارات
ديماميتها اخلاصة التي ألزمت السياسيين بسلوكيات معينة واتخاذ مواقف بحسب 

هذا األساس، يرى يوسي وعلى . األسس اجلديدة للشرعية، وهي األمن واحلق التاريخي
، 1970بيلين أن مواقف قيادات حزب مباي، بعد حل حكومة الوحدة الوطنية سنة 

وهو . كانت تميل إىل االعتدال، لكن احلزب كتنظيم مل يتجاوب مع أية مبادرة سالم
يفسر ذلك بواسطة الدينامية الداخلية يف السياسة الشعبية وطبيعتها، التي جعلت 

بحسب أسس " التلم"بعضهم من بعض، ويفضلون السير يف  السياسيين يخافون
  30.الشرعية اجلديدة التي أصبحت ضمن اإلجماع القومي

ليس هناك شك يف أن هذا النمط من السياسة كان من األسباب املهمة وراء انتصار 
، ومن ثم بداية حماوالت حزب العمل للتكيف وفق األساليب 1977الليكود سنة 

إذ بدأ حتول احلزب عن طريق سحب صالحية اللجان . الليكود اجلديدة يف مواجهة
والهيئات البيروقراطية احلزبية يف انتخاب املرشحين لشغل الوظائف احلكومية 

وتدرج . ووضعها يف أيدي املؤسسات التمثيلية املنتخبة من جمموع أعضاء احلزب
تمهيدية سنة التحول يف احلزب حتى النقلة احلادة باتباع طريقة االنتخابات ال

كذلك حدث حتول يف . ، والتي تبناها حزب الليكود وبقية األحزاب اإلسرائيلية1992
أسلوب التعبئة والدعاية، حتى يف املضامين التي حاول احلزب أن يقنع اجلمهور، 

بالذات، تبنى  1992ويف انتخابات الكنيست سنة . بواسطتها، بالتصويت ملصلحته
ملص من نقاش املوضوعات والقضايا املطروحة يف أسلوب خماطبة العواطف والت
ويف الواقع، استطاع احلزب يف دعايته أن يدمج بين . التنافس السياسي مع الليكود

هذا األسلوب والتركيز على شخصية رابين وبين اخلطاب البراغماتي والعقالين يف 
املدنية غير  التوجه إىل اجلمهور الذي يبحث عن بدائل سياسية، مستعيناً بالتنظيمات

  31.احلزبية

                                                            
  ).بالعبرية( 586، ص )1971شوكن، : تل أبيب" (موشيه دايان"شبتاي طيفت،   29
  ).بالعبرية( 586، ص )1985شوكن، : تل أبيب" (ثمن الوحدة", يوسي بيلين  30
  .136املصدر نفسه، ص   31
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فقد . كان هذا الدمج قد جنح يف حلظة تاريخية مؤاتية، لكنه مل يكن موفقاً فيما بعد
وجد احلزب صعوبة كبيرة يف التحول ملالئمة نفسه مع الواقع اجلديد يف السياسة 
. اإلسرائيلية، وخصوصاً فيما يتعلق بتكيّف األجهزة القوية الراسخة إزاء التطورات

الصعوبة هي التي تسببت بمظاهر التمرد داخل احلزب، وكان أهمها تمرد حاييم وهذه 
، وخوضه انتخابات الهستدروت على رأس قائمة منافسة لقائمة 1994رامون سنة 
ورامون ينتمي إىل جيل جديد من السياسيين الذين اكتسبوا جتربتهم يف . حزب العمل

تفكير وأنماط عمل مالئمة للعهد ، وتبنوا أساليب 1977العمل السياسي بعد سنة 
  .اجلديد ـ السياسة الشعبية

حظيت هذه السياسة باعتراف رسمي، وكسبت شرعية من خالل حتول األحزاب إىل 
وقد أضعف هذا . االنتخابات التمهيدية وسن قانون االنتخاب املباشر لرئاسة احلكومة

على رئيس احلكومة فهو ال يستطيع أن يملي : القانون الكنيست وغيّر من وظائفه
املنتخب تأليف حكومته، كما أنه مقيد يف التصويت على حجب الثقة وال يتوسط بين 

إالّ إن تطبيق القانون يف الواقع اإلسرائيلي كان له نتائج . رئيس احلكومة والناخبين
مباينة لألهداف التي وُضع من أجلها، وأهمها تبعية رئيس احلكومة لألحزاب 

زت قوتها بفضل مقايضة األحزاب الكبيرة نتيجة الفصل بين الصغيرة، التي عز
  .التصويت لرئاسة احلكومة والتصويت للحزب

  
  ضعف املركز وزعزعة االستقرار: ثامناً 

، يف عملية حتول 1967يتضح لنا أن اجملتمع اإلسرائيلي قطع مسيرة طويلة، منذ سنة 
العلماين،  ـالليبرايل : ليهمامستمرة وسريعة يف االجتاهين الرئيسيين اللذين أشرنا إ

وكان ذلك يعني تعميق االنقسام والتقاطب إىل حد الوصول إىل . الديني ـوالقومي 
ويف نهاية . طريق مسدود ال يسمح باتخاذ قرارات حاسمة، وخصوصاً املصيرية منها

الثمانينات، كان واضحاً أن إسرائيل تعاين االنقسامات املتفاقمة يف كل اجملاالت 
كل املستويات، حتى أن بعض الباحثين وصل إىل نتيجة أن اخلالص من هذا  وعلى

حدث تاريخي دراماتيكي يزعزع األسس االجتماعية "الوضع غير ممكن إالّ عن طريق 
  32."ويزلزل األرض حتت أقدام اإلسرائيليين

                                                            
  .116كوهين، مصدر سبق ذكره، ص   32
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مل تخفّ حدة االنقسامات الداخلية يف إسرائيل، وإنما على العكس اشتدت اخملاطر 
فهذه . منة فيها بسبب هبوط قدرة النظام السياسي على معاجلتها أو التعامل معهاالكا

االنقسامات، مع أنها ظلت تُصبغ بصبغة سياسية، إالّ إنها أصبحت فاعلة ومؤثرة يف 
وقد وضح ذلك يف . اجملتمعية احمللية، والثقافية، والدينية، والطبقية: كل املستويات

ا يبلورون قوة متمثلة يف السلطات احمللية واملؤسسات سلوك العرب السياسي، إذ أخذو
التمثيلية القطرية، ويف املواجهة املستمرة بين املتدينين والعلمانيين، ويف حماوالت 

، ويف تطور العالقات املباشرة )الشرقيون واملهاجرون اجلدد(التنظيم على أساس إثني 
ومع أن . لية واجلمهوربين اجلوايل اليهودية يف اخلارج وبين التنظيمات احمل

التنظيمات اإلثنية والقومية مل حتظ بشرعية يف النظام السياسي إالّ إنها فرضت نفسها 
  .على النظام، وأصبحت حقيقة واقعة وجزءاً ال يتجزأ من اللعبة السياسية

أسست األقلية العربية، ألول مرة، حزباً سياسياً عربياً هو احلزب الديمقراطي العربي، 
ويف هذه األثناء، كانت . ت القائمة التقدمية للسالم إىل قائمة عربية حمضوحتول

احلركة اإلسالمية يف حالة مد مستمر وجتمع مزيداً من الدعم والتأييد، بينما كانت 
اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة قد حتولت هي أيضاً إىل قائمة عربية على الرغم 

  .من بقائها، رسميًا، مشتركة
ا اليهود الشرقيون فقاموا بمحاولة إلقامة حزب سياسي، هو حزب تامي الذي مل أمّ

لكن إقامة حزب شاس كانت، وال تزال، . يكتب له النجاح واالستمرار إالّ فترة قصيرة
وقد . أهم احملاوالت لتنظيم الشرقيين على أساس إثني، على الرغم من واجهته الدينية

على اخلريطة السياسية وذي ثقل مهم جداً يف  حتول بسرعة هائلة إىل حزب أساسي
العلماين الذي تعمق  ـيضاف إىل هذه االنقسامات االنقسام الديني . اتخاذ القرارات

  .واشتد وتسبب بحاالت صدام حملية وصراعات مستمرة على املستوى السياسي
 يف مقابل هذه التطورات هبطت قدرة النظام السياسي على تسوية اخلالفات هبوطاً

فهذه اخلالفات مل تعد تسويتها ممكنة على مستوى النخب، وال سيما أن . كبيراً جداً 
إمكان ضمان والء النخب من الشرقيين والعرب واملهاجرين اجلدد أصبح أصعب كثيراً 

وزاد يف هذه الصعوبة دخول أعداد كثيرة من النشيطين جمال العمل . من السابق
القيادة على إيجاد حلول وترتيبات موقتة، لذلك يف ضوء ذلك، ضعفت قدرة . السياسي

مل تعد االتفاقات تثبت فترة طويلة، وأصبحت حمملة بعدم اليقين وبعدم الثقة وتسبب 
وأصبح واضحاً أن أهمية ودور األحزاب يف تخفيف الصراعات ومنع . عدم االستقرار
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تمع األزمات هبطا بدرجة كبيرة، وخصوصاً يف القضايا التي تخص عالقة اجمل
بل إن األحزاب نفسها حتولت إىل سبب يف عدم االستقرار وعدم ثقة . بالنظام السياسي

فقد هبط نشاط األحزاب يف الفترة بين جولة انتخابات وأُخرى، . اجلمهور بالسياسيين
وانتشرت الصراعات الداخلية يف كل منها، وبعض هذه الصراعات يطال حتديد 

  .السياسات
ا ذكر، أن تتحول االئتالفات احلكومية إىل مصدر اهتزازات من الطبيعي، يف ظل م

هذا فضالً عن أن انضمام . وعدم استقرار، إمّا ألنها واسعة جداً، وإمّا ألنها ضيقة جداً
األحزاب الدينية إىل االئتالفات حتول من مصدر استقرار إىل مصدر خالفات 

ولت من وسيلة لتوزيع القوة كذلك فإن االنتخابات النسبية حت. وصراعات ال نهاية لها
السياسية وتوزيع املوارد، بحسب املفتاح احلزبي، إىل سبب أساسي يف عدم االستقرار؛ 

فهي تنتج املفاجآت، منذ السبعينات، أو تؤدي إىل اجلمود بفضل تعادل الكتلتين 
وهي تعتبر سبباً أساسياً يف عدم حتقيق األهداف املرجوة من قانون . احلزبيتين

. خاب املباشر لرئيس احلكومة، وأهمها منحه فرص اتخاذ القرارات احلاسمةاالنت
وكانت هذه الطريقة سبباً يف تعميق تسييس اجلهاز اإلداري والشركات احلكومية 

وقد يكون الوضع احلايل لالئتالف احلكومي مثالً ساطعاً لتسييس . وامليزانيات العامة
  .تكل إلضعاف اجلهاز القضائي األجهزة واحملاوالت، يف معظمها، التي ال

جنم عن التطورات التي حدثت يف اجملاالت املتعددة مراكز قوى اجتماعية واقتصادية 
مثل (جديدة، وظهرت جماعات مصلحة جديدة مستقلة عن النظام وحركات البرملانية 

كما أدى هذا التطور إىل إضعاف األحزاب السياسية، وإىل ). الصندوق اجلديد إلسرائيل
يف الوقت نفسه، عززت هذه . عاف القيادات وتقليل قدرتها على ضمان االستقرارإض

التطورات مظاهر الفردانية والتوجه إىل حتقيق املصالح اخلاصة، اجلماعية والفردية، 
من هنا أصبحت طاقات كثيرة توظف . بأساليب مل يعهدها اجملتمع اإلسرائيلي من قبل

ر االجتماعي، وتعددت فرص احلراك بدرجة يف الصراعات الشخصية، واشتد التوت
وسرعان ما تغلغلت هذه املظاهر يف العمل السياسي، وخصوصاً داخل . كبيرة جداً 

وهذا . األحزاب، األمر الذي جعل استحداث االنتخابات التمهيدية ضرورة حتمية
األسلوب بدوره أضعف أجهزة األحزاب وأدخل عناصر جديدة يف العمل السياسي، 

وهكذا جنم . العنصر املادي لتمويل احلمالت االنتخابية ذات التكلفة العالية وخصوصاً
عن هذا ضرورة اللجوء إىل تنظيم العمل السياسي بواسطة القانون، مثل حتديد مصادر 
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ويف هذه . ومبالغ تمويل املتنافسين ومعايير التنافس السياسي داخل األحزاب وبينها
يف االستناد إىل قواعد التعامل املتعارف عليها وأسس الظروف مل يعد ممكناً االستمرار 

لذلك يالحَظ االرتفاع الكبير يف التوجه إىل . التفاهم التي كانت ملزمة جلميع األطراف
  .احملكمة العليا لفض اخلالفات بشأن االتفاقات التي ال تنفذ أو يختلف يف تفسيرها

ي، صبّت كلها يف اجتاه واحد هذه التحوالت يف اجملتمع، وخصوصاً يف العمل السياس
هو إضعاف قدرة القيادة السياسية على احلسم يف القضايا الداخلية والقضايا 

واألهم من . اخلارجية، وخصوصاً قضايا السالم مع العرب، وحتديداً مع الفلسطينيين
ذلك أن هذين النوعين من القضايا مل يعد الفصل بينهما ممكناً، ال داخل األحزاب وال 

فالسياسات اخلارجية أصبحت جزءاً ال يتجزأ من الترتيبات الداخلية وجزءاً . ابينه
وأصبح هذا التداخل واخللط بين جميع أنواع  33.مهماً من املفاوضات االئتالفية

القضايا ظاهرة دائمة يف النظام السياسي بسبب غياب احلزب املهيمن على اخلريطة 
وري، فأصبحت األحزاب الصغيرة هي وغياب احلزب احمل 1973السياسية منذ سنة 

  .التي حتظى بهذه املكانة
فهي إّما واسعة جداً : أضف إىل ذلك ما ذكرناه سابقاً عن طبيعة االئتالفات احلكومية

إذ يصبح كل طرف سبباً يف إجهاض أي قرار، وإمّا أن ) مثل حكومة الوحدة الوطنية(
فتعاين غياب األغلبية ) 1995 ـ 1992مثل حكومة رابين يف الفترة (تكون ضيقة جداً 

يف اجململ يمكن . التي تسند قراراتها يف الكنيست، أو حتى أنها تتهم بعدم شرعيتها
االستنتاج أن الثقة بالقيادة ضعفت إىل حد بعيد، وخصوصاً يف شؤون اخلارجية 

  .فالقيادة مل تعد قادرة على احتكار القرار السياسي يف هذه الشؤون. واألمن
ملؤشرات الواضحة إىل زعزعة التفاهم التقليدي بسبب العجز عن احلسم، يف ضوء ا

بدأت عملية حتديث جزئية لتنظيم النشاط السياسي ووضع قواعد جديدة للتعامل 
لذلك تالحَظ، يف العقد األخير، ظاهرة ارتفاع عدد . وحتديد الصالحيات واملسؤوليات

. لقائمة، وخصوصاً القوانين األساسيةالقوانين التي يسنها الكنيست وتعديل القوانين ا
الذي ينظم حتى النشاط (قانون األحزاب : ومن أهم هذه القوانين املتعلقة بدراستنا

، وقانون كرامة اإلنسان %)1.5الداخلي، ورفع نسبة احلسم يف االنتخابات إىل 
 إضافة إىل ذلك، تالحَظ زيادة التوجه إىل. وحريته، وقانون حرية االشتغال وغيرها

احملكمة العليا حتى للفصل يف قرارات احلكومة وحتديد صالحيات الكنيست ونقض 
                                                            

33
  .162غلنور، مصدر سبق ذكره، ص   
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ومن هنا حماولة تنظيم السلوك السياسي . قرارات احملاكم الداخلية التابعة لألحزاب
بواسطة القانون وقرارات احملاكم، هذا إضافة إىل تدخل مكتب مراقب الدولة يف كثير 

  .ت مستبعدة عن جمال حتقيقاته يف السابقمن القضايا واملؤسسات التي كان
  

  اتفاقات السالم ـ أقلية تغتنم فرصة تاريخية سانحة: تاسعاً
تضافرت التحوالت يف جميع اجملاالت، وبدأ يظهر أن اجملتمع اإلسرائيلي أصبح 

اجتماعي سريعة وبلورة تيارات واضحة املعامل، إىل حد  ـيعيش عملية فرز سياسي 
وهذه التيارات تمثل توجهات عامة وفلسفة حياة تنعكس . كبير، يف نهاية الثمانينات

أفرزت هذه املواقف . قومي ـديني، وليبرايل  ـعلماين : يف اتخاذ موقف على حمورين
. علماين ـديني؛ ليبرايل  ـايل علماين؛ ليبر ـديني؛ قومي  ـقومي : أربعة تيارات رئيسية

وكان هناك مؤشرات ومظاهر كثيرة تؤكد توجه اجلمهور اإلسرائيلي نحو دعم 
وتعتبر هذه الظاهرة األخيرة من . الديني ـالتيارين األولين، وخصوصاً التيار القومي 

أبرز وأهم سمات التطور األيديولوجي يف إسرائيل منذ قيامها، إضافة إىل حقيقة كونه 
  34.شكل قاعدة بديلة من شرعية الدولةي

على الرغم من التناقض اجلوهري بين هذين التيارين يف قضية مكانة الدين ـ 
العلماين، تدعم النهج  ـوخصوصاً أن فئات غير قليلة وذات ثقل يف التيار القومي 

فإنهما اندجما يف تكتل سياسي  ـالليبرايل واحلريات الشخصية يف اإلطار القومي 
أمّا . ، وعلى إقصاء اآلخرين)القومية(ه االتفاق على الصبغة اليهودية للدولة أساس

 ـالتكتل املقابل يف السياسة اإلسرائيلية فيتشكل من التيارين اآلخرين، الليبرايل 
  .العلماين ـالديني والليبرايل 

ا لقد عمّقت األحداث املتعددة، وخصوصاً االنتفاضة، الهوة بين التكتلين، ذلك بأنه
رسخت املواقف السابقة لإلسرائيليين وأوصلتهم إىل استنتاجات متعددة، بل 

وعلى الرغم من ذلك، فإن تعادل قوة . متناقضة، بشأن مسألة حل القضية الفلسطينية
الكتلتين الكبيرتين أجبرهما على االستمرار يف تأليف حكومة الوحدة الوطنية، للمرة 

 هذه األثناء، هبت رياح جديدة يف املنطقة يف. 1988الثانية، بعد انتخابات سنة 
انهيار املعسكر الشيوعي والهجرة : والعامل تركت بصماتها على اجملتمع اإلسرائيلي

                                                            
34  E. Cohen, “The Changing Legitimization of the State of Israel,” Studies in Contemporary Jewry 

(1986), No 2, p. 116. 
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؛ أزمة اخلليج ونوعية احلرب ونتائجها، وما )سابقاً(الكبيرة من االحتاد السوفياتي 
  .رافق ذلك من إطالق الصواريخ العراقية على مركز البلد

األحداث نتائج مهمة فيما يتعلق باإلسرائيليين وبتركيبة اجملتمع كان لهذه 
أمّا األهم، بالنسبة إىل دراستنا، فهو . اإلسرائيلي االجتماعية واالقتصادية والسياسية

أن هذه األحداث عززت ودفعت التوجهات البراغماتية والعقالنية التي كانت يف 
ول يف هذا االجتاه مل يكن بالعمق لكن التح 35.مصلحة اليسار السياسي يف إسرائيل

واالنتشار إىل حد تشكيل قاعدة دعم كافية للحسم يف القضايا املصيرية، وخصوصاً 
ميرتس، التي أقيمت يف إثر انتخابات سنة  ـفحكومة العمل . القضية الفلسطينية

، مل تتمتع بأكثرية مطلقة بين الناخبين اليهود ومل يكن يف وسعها احلصول 1992
من هنا واجهت هذه احلكومة، منذ بداية . قة الكنيست إالّ بدعم األحزاب العربيةعلى ث

تأليفها، مشكلة التشكيك يف شرعيتها، وخصوصاً شرعية القرارات التي تتخذها يف 
ومما عمق الشك يف شرعية احلكومة تأكيد رابين نفسه، مراراً . اجملال السياسي

عضواً، أي أن االئتالف ال  61عضواً ال  56ن وتكراراً، أن حكومته تقوم على ائتالف م
  .يقوم على أغلبية أعضاء الكنيست

تأجج اخلالف يف شأن قضية الشرعية بسبب توقيع اتفاق أوسلو الذي عمق التطرف 
. يف اجملتمع اإلسرائيلي وأثار التساؤالت عن إمكان اتخاذ القرارات بطرق ديمقراطية

األول بشأن مكانة العرب يف الدولة وشرعية : وجنم عن هذا اخلالف نوعان من النقاش
اتخاذ قرارات حتسم عن طريق دعمهم وبأصواتهم، والثاين بشأن صالحية النظام 

إذ بدأت ترتفع األصوات التي تشكك يف صالحية الديمقراطية  36.الديمقراطي نفسه
  .كأسلوب التخاذ القرارات يف القضايا املصيرية

أوسلو واملشككة يف شرعية احلكومة دعماً كبيراً من كسبت األطراف الرافضة التفاق 
فشل عملية السالم يف ضمان األمن الشخصي لإلسرائيليين والغموض الذي يكتنف 

مسألة احلسم يف القضايا ذات الصبغة القيمية املهمة، والتي تم تأجيل بتها حتى 
كثرية ومن هنا كان التحول املستمر يف مواقف األ. مفاوضات املرحلة النهائية

ويف الواقع، فإن التطورات السياسية . 1996اليهودية الذي انعكس يف انتخابات سنة 

                                                            
35  Jacob and Michal Shamir, The Dynamics of Israeli Public Opinion on Peace and Territories (Tel 

Aviv: Tel Aviv Univ., The Tami Steinmetz Center for Peace Research, 1993). 
دراسة يف احلالة : تعقيد اتخاذ القرار ـاالنتقال من حالة احلرب إىل السالم "طوف،  ـسيمان  ـيعقوب بار   36

  ).بالعبرية( 107، ص 1996، 6، سلسلة التقارير رقم "اإلسرائيلية
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وعملية الفردنة السريعة أدخلت اجملتمع اإلسرائيلي يف فترة تخبط وارتباك، إذ 
اختلطت املواقف وتداخلت وأصبحت التوجهات العامة، يف معظم اجملاالت، غير 

يليين يشعرون بأن دولة إسرائيل استطاعت أن فمن جهة يالحظ أن اإلسرائ. واضحة
دولة "حتقق اآلمال واألهداف التي رسمها مؤسسو الصهيونية وبأنها تتحول إىل 

على الرغم من األخطار التي ما زالت تواجهها، وهذا يعزز استقاللية الفرد " عادية
ذلك ك. وحترره من األطر اجلمعانية التي قيدت حركته وحددت اهتماماته الشخصية

تالحظ هذه املظاهر من خالل التعبير عن اخلالفات واالنقسامات والصراعات بشأن 
ومن بوادر الشعور بالتحرر من القيود طرح . أسس متعددة، وخصوصاً الثقافية منها

من جهة أُخرى، . األسئلة األساسية بشأن تعريف الدولة واجملتمع والغايات املشتركة
فيبرز التناقض الصارخ بين الدعوة  37الديني واإلثني؛تالحَظ مظاهر التطرف القومي و

والتوجه الفعلي إىل اقتصاد السوق وبين مطالبة اجلميع بتحمل األعباء ملصلحة 
من : كذلك تبرز التناقضات على مستوى النظام والقانون. اجلماعة من دون مقابل

سه تشرع جهة تُسن قوانين تشرع عملية التوجه الفردي واخلصخصة، ويف الوقت نف
يتجه اإلسرائيليون النتخاب رئيس حكومة مباشرة، لكنه عاجز عن . قوانين معاكسة

ويف الفترة األخيرة يجري نشاط حثيث . اتخاذ القرارات بسبب قوة األحزاب السياسية
تبدأ . يف حماولة لتعديل قانون االنتخاب املباشر والعودة إىل الطريقة السابقة

خابات التمهيدية، وبعد وقت قصير يتم إلغاء هذا األسلوب األحزاب تطبيق أسلوب االنت
  .ويتقرر العودة إىل األساليب السابقة

يف ظل التخبط والبحث عن األمان والوضوح يجد اإلسرائيليون أن الطريق التي خطها 
لذلك فإن التشبث باجلماعة . حزب العمل حمملة بالغموض واخملاطر وعدم اليقين

على . رة يعتبران أكثر ضماناً للمصالح وحتقيق األمان املنشودوعدم التقدم يف اخملاط
الديني، يف  ـالعلماين والتيار القومي  ـهذا األساس، كان التحالف بين التيار القومي 

وكان جناح هذا . ، ضد التيارات الليبرالية1996انتخابات الكنيست األخيرة سنة 
ي تعززت قوته بعد االنتخابات، الديني، الذ ـالتحالف يف مصلحة التيار القومي 

فأصبحت عملية اتخاذ القرار بالنسبة إىل استمرار عملية السالم مع الفلسطينيين 
  .أصعب مما كانت عليه يف السابق

                                                            
  .13/9/1996، "هآرتس"، "كوكتيل إسرائيلي"زئيف شطيرنهل،   37
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كان قرار رابين وحكومة العمل ـ ميرتس باالجتاه نحو حل القضية الفلسطينية متأثراً 
اضة، وإبداء الرغبة من جانب منظمة بالضائقة السياسية واألمنية التي سببتها االنتف

التحرير الفلسطينية يف تغيير مواقفها، وكذلك األجواء التي أوجدها الواقع الدويل 
وكان هذا القرار حمفوفاً باخملاطر منذ البداية، ولذلك . اجلديد يف أواخر الثمانينات

. ق جداًكان اتخاذه والشروع يف العملية السلمية يحتاجان إىل اقتناع شخصي وعمي
كما أثبت اغتيال رابين حجم اخلطر الكامن يف عملية اتخاذ القرار على مقرري 

فهو يؤكد أن الصراع القيمي املرافق لعملية السالم يمكن أن يكون . السياسة اخلارجية
شديداً وخطراً وأن يشجع على استخدام استراتيجيا نزع الشرعية من صانعي القرار من 

  38.، وهي استراتيجيا يمكن أن توصل إىل استخدام العنفجانب املعارضين للسالم
لقد ساهم شمعون بيرس يف نزع شرعية اتخاذ القرار من رئيس احلكومة املنتخب 

وذلك . 1996وحكومته بواسطة تكتيك الدعاية الذي اتبعه يف انتخابات الكنيست سنة 
ه مع سورية بسبب جتديد تعهده بأن يعرض على اجلمهور أي اتفاق يتم التوصل إلي

  .واتفاق احلل النهائي مع الفلسطينيين، للحصول على موافقته عن طريق استفتاء عام
كان انتخاب بنيامين نتنياهو دليالً على تفضيل اإلسرائيليين السالم املشروط 
وكان . بضمان األمن، إضافة إىل وحدة مدينة القدس وتأكيد عدم اقتالع املستوطنين

كذلك . ي هذه األمور مدخالً إىل حالة الشعور باليقين والوضوحتأكيد اليمين اإلسرائيل
فإن مصير الضفة الغربية بالذات مرتبط، يف وعي اإلسرائيليين وقناعاتهم، بمسألة 

ومن الواضح أن يتسحاق رابين . االستيطان واأليديولوجيا: قيمية من الدرجة األوىل
ق حتقيقه أهم من االستيطان وشمعون بيرس اعتبرا أن السالم وضمان األمن عن طري

  .واأليديولوجيا، بينما ترتب القيادة احلالية األولويات بصورة معاكسة
تواجه عملية السالم أزمة حقيقية، يف الوقت احلايل، ألن اتخاذ القرارات احلاسمة 

لقد اعترف اليمين اإلسرائيلي، وعلى رأسه نتنياهو، . مسألة يف غاية الصعوبة
وتشير . اقع فرض عليه لكنه مل يوافق عليه شكالً ومضموناًباتفاقات أوسلو كو

التطورات، أو باألحرى اجلمود منذ تنفيذ اتفاق اخلليل، إىل صعوبة تغيير مواقف 
يمكن أن  ـوكذلك قيادة الليكود  ـأمّا لو افترضنا أن نتنياهو شخصياً . صانعي القرار

يقرر التحرك إىل األمام واالستمرار، بطريقة أو بأُخرى، يف عملية السالم فإنه يواجه 
ولو افترضنا أن . مشكلة معقدة وصعبة تتعلق بقدرته على اتخاذ مثل هذا القرار
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نتنياهو يمكن أن يتخذ، بسبب الضغوط األميركية والدولية، قراراً بتنفيذ املرحلة 
، فإن املؤشرات كلها تبين أنه سيقع يف ورطة سياسية بسبب الثانية من االنسحاب

ويف أحسن احلاالت، . تركيبة حكومته، قد تضطره إىل تقديم موعد انتخابات الكنيست
فإنه لو ضمن بقاءه يف احلكم بعد اتخاذ مثل هذا القرار فسوف يجمد العملية عند هذا 

  .احلد
ل األوىل يف عدم اقتناع نتنياهو تتمث: ومن هنا يتضح أن العملية تواجه معضلتين

نفسه بها، والثانية صعوبة ضمان اكثرية، يف احلكومة ويف االئتالف، تمنح هذا القرار 
بالنسبة إىل املعضلة األوىل تالحَظ قدرة نتنياهو على املراوغة . الشرعية الالزمة

 والتملص من الضغوط اخلارجية والداخلية، من أجل اتخاذ القرار لالستمرار يف
ويظهر أن استراتيجيته هي عدم احلسم وانتهاز الفرص التي تساعده . العملية السلمية

وكان . يف املراوغة منتظراً ملل النظام األميركي وحدوث ما يمكن أن يعزز موقفه
التخلص من اتفاق أوسلو، وهو غير "الصحايف عكيفا ألدار أشار إىل هدف نتنياهو أنه 

أمّا الصحايف يوئيل ماركوس فكان  39."فقط أالّ يفعل شيئاًملزم بأن يفعل شيئاً وإنما 
ال يسعى لتحقيق هدف استراتيجي حمدد وإنما يقوم بألعاب للبقاء "رأى أن نتنياهو 

  40."يف احلكم
إذ . أمّا املعضلة الثانية فتتعلق بتركيبة االئتالف احلكومي وقوة األحزاب الصغيرة

اجلديدة التي اضطرت األحزاب الكبيرة إىل  جنمت هذه التركيبة عن طريقة االنتخابات
عقد صفقات مع األحزاب الصغيرة مضمونها تصويت مؤيدي األخيرة للمرشح لرئاسة 

وكانت النتيجة . احلكومة والتنازل عن هذه األصوات يف انتخابات القوائم احلزبية
 تعزيز قوة األحزاب الصغيرة، وخصوصاً املتدينة والعربية، وإضعاف موقف رئيس

ويمكن اعتبار . احلكومة املنتخب وقدرته على اتخاذ القرار يف القضايا احلاسمة
احلكومة احلالية برئاسة بنيامين نتنياهو أكثر احلكومات يف تاريخ إسرائيل تمثيالً 

وكان من املفروض أن . لتركيبة اجملتمع اإلسرائيلي إثنياً وطبقياً وثقافياً وعقائدياً
لكنها يف الواقع تشكل، يف الوقت . ة للحكومة ورئيسهاتكون هذه امليزة مصدر قو

فاحلكومة جتمع . نفسه، أكثر أسباب ضعف رئيس احلكومة وعجزه عن اتخاذ القرارات
هذا إضافة إىل . بين تناقضات كثيرة جداً يصعب التوفيق بينها يف معظم اجملاالت

                                                            
  .18/1/1998، "هآرتس"  39
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وهذا . حد سواءالتناقضات داخل األحزاب نفسها، أحزاب االئتالف واملعارضة على 
الوضع يشير إىل ضعف اإلجماع حتى على القضايا املهمة التي شكلت قاعدة اإلجماع 

  .اإلسرائيلي وكان االتفاق عليها يعتبر مسلماً به
إن معضلة صنع القرار ليست يف تناقض املواقف نفسها، وإنما يف بنية النظام التي 

فمن جهة، هناك رئيس حكومة . قةتوجد هذه املعضلة وتزج البلد يف أزمة حقيقية عمي
منتخب مباشرة من اجلمهور، ومنه يفترض أن يستمد شرعيته، ومن جهة أُخرى هو 

فالقانون . عاجز عن اتخاذ القرارات احلاسمة ألن مصيره رهن إرادة األحزاب الصغيرة
اإلسرائيلي، الذي انتُخب بموجبه رئيس احلكومة، مل يضع األسس لنظام رئاسي ولذلك 

كما . حد من قوة األحزاب ودورها يف اتخاذ القرار وإنما منحها فرصاً أكثر لالبتزازمل ي
أضاف إىل تعقيد هذه املعضلة التداخل بين خمتلف القضايا، الداخلية واخلارجية، 
وعدم إمكان سلخ القضايا الداخلية عن سياقها االجتماعي والثقايف وال مصادرة 

  .الشؤون اخلارجية من اجملتمع
وء هذا الوضع يمكن فهم املواقف والسلوكيات املتناقضة التي تميز احلكومة يف ض

فمن جهة، يحاول رئيس احلكومة أن يتحرر من الضغوطات واالبتزاز وأن . احلالية
يحتكر اتخاذ القرارات، ال بالضرورة يف مصلحة عملية السالم، لكن ملصلحته 

و يحتاج إىل دعم األحزاب الشخصية يف استحداث نظام رئاسي، ومن جهة أُخرى ه
تقترح . اليمينية املتطرفة التي تشاركه املوقف السياسي يف القضايا اخلارجية

احلكومة قوانين جديدة لسنها يف الكنيست ذات مضامين ليبرالية حتمي احلريات 
الشخصية وتتقدم خطوات يف اجتاه خصخصة االقتصاد واخلدمات، ويف الوقت نفسه 

 مصلحة املتدينين ومنحهم املوارد املادية واملعنوية لتوسيع تدعم قوانين أُخرى يف
وعلى هذا األساس . قاعدتهم اجملتمعية وتعزيز قوتهم يف مقابل االجتاهات الفردانية

أنها حكومة توافق وتعارض "وصف وزير اخلارجية املستقيل، دافيد ليفي، احلكومة بـ 
قفاً إيجابياً وسلبياً، وتعد وال كل شيء، فهي تؤيد وترفض يف الوقت نفسه، وتقف مو

  41."تفي
يعكس هذا الوصف بدقة حقيقة التناقضات التي تميز احلكومة احلالية يف إسرائيل، 
والتي تعكس، بدورها، طبيعة النظام السياسي القائم وعجزه عن احلسم يف القضايا 

ة وتؤكد هذه احلالة احلاجة إىل قيادة تتميز بقناعات عميقة وراسخ. املصيرية
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إن تاريخ إسرائيل شهد الكثير من احلاالت التي . وبالعزم على احلسم واتخاذ القرار
حسمت فيها القيادة السياسية، أو أن زعيماً سياسياً يتمتع بالكاريزما وبالرصيد 

من أهم . اجلماهيري حسم قضايا مصيرية حصلت على دعم اجلمهور بعد اتخاذ القرار
يغن إعادة سيناء كاملة والتنازل عن املستعمرات التي هذه القرارات كان قرار مناحم ب

  .كانت موجودة فيها، وقرار يتسحاق رابين توقيع اتفاق أوسلو
  

  اخلاتمة
توضح هذه الدراسة أن عملية صنع القرار يف إسرائيل تعقدت إىل حد بعيد، وأدخلت 

. م الدولةالنظام السياسي اإلسرائيلي يف أزمة عميقة، بعد العقدين األولين من قيا
وتتميز هذه العملية، يف املرحلة احلالية، بعدم الوضوح والتناقضات وبتشابك قنوات 
صنع القرار وتداخلها، إضافة إىل تداخل أنواع ومستويات متعددة من القضايا كانت 
معزولة بعضها عن بعض، وكانت مسؤوليات وصالحيات بتها واتخاذ القرار بشأنها 

الة السائدة اليوم جتعل من عملية احلسم يف القضايا واحل. واضحة إىل حد بعيد
. املهمة، وخصوصاً املصيرية منها، عملية صعبة ومعقدة، وهي عبارة عن خماطرة

كما تبين لنا أن هذا التحول يف مسألة صنع القرار بدأ يتبلور يف الوقت الذي أصبحت 
يين وتعني حسم فيه إسرائيل مضطرة إىل حسم قضايا تمس القيم العليا لإلسرائيل

كثير من األمور التي حتدد صبغة الدولة وطبيعة العالقات الداخلية، وهي أمور تم 
كما أن أزمة صنع القرار كانت متالزمة مع أول تقصير يف . تأجيل حسمها فترة طويلة

، والتي )1973أكتوبر /حرب تشرين األول(املواجهة العسكرية مع العدو اخلارجي 
لكن األزمة كانت تتعمق وتتفاقم، مع مرور . فاءة صانعي القرارتسببت بالتشكيك يف ك

. 1967الوقت، بسبب التحوالت العميقة التي مر بها اجملتمع اإلسرائيلي منذ سنة 
وكانت نتيجة هذه التحوالت نشوء جمتمع جديد وإنسان جديد ال يمكن التعامل معهما 

إذ . م السياسي يف السابقوقيادتهما باألساليب التقليدية التي استخدمها النظا
تداخلت القضايا الداخلية واخلارجية إىل حد بعيد، وظهرت قوى اقتصادية واجتماعية 
ال تخضع إلرادة السلطة ويف إمكانها ممارسة الضغوط عليها، كما تعمقت االنقسامات 

ويف ظل عجز الترتيبات التقليدية عن . الداخلية ومل يعد يف اإلمكان توريتها وتقنينها
تنظيم العالقات يف اجملتمع اجلديد، وعجز املؤسسات التي ساهمت يف بلورتها 

واحلفاظ عليها، وجمود األيديولوجيا وغياب القيم واملعايير، أصبح التغيير يف النظام 



  31، ص )1998خريف ( 36، العدد 9المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

32 
 

السياسي ضرورة حتمية من أجل بلورة أساليب جديدة ناجعة يف صنع القرار، ويف 
وتبين الدراسة أيضاً أن التطورات يف اجملتمع . الوقت نفسه احملافظة على االستقرار

أمّا أكثر مظاهر . اإلسرائيلي مل تكن متوازنة وغير متوازية يف النظم واجملاالت كافة
عدم التوازن وضوحاً فهو الفجوة بين تطور اجملتمع وتطور البنى املؤسسية، 

النظم األُخرى  فهذا النظام تأخر كثيراً يف حتوله عن. وخصوصاً بنية النظام السياسي
. وأصبح عاجزاً عن قيادة اجملتمع وصنع القرار باملستوى الذي حتلى به يف السابق
ويف ضوء األهمية القيمية للقضايا املطروحة، فإن اتخاذ القرار مشحون باخملاطر 

فالقيادة مل تعد قادرة على . ويتسبب بإحداث أزمات سياسية واجتماعية عميقة
قادراً على " املطبخ السياسي"وعزلها عن اجملتمع، ومل يعد  احتكار الشؤون اخلارجية
فالقضايا جميعها أصبحت متداخلة، وكذلك املصالح، كما . اتخاذ القرارات وتنفيذها

أن القوى االجتماعية والسياسية أصبحت هي اُألخرى متداخلة ومتشابكة وتمارس 
عكسان، بصورة واضحة، وهذان التداخل والتشابك ين. تأثيرها يف عملية صنع القرار

على مواقف األحزاب السياسية من القضايا املتعددة وتنوع هذه املواقف داخل كل 
  .حزب على حدة

إن االستنتاج األساسي الذي يمكن أن نخرج به من هذه الدراسة هو أن أزمة صنع 
ا، القرار ال يمكن التغلب عليها إالّ بسن قوانين أساسية جديدة، أو تعديل القائمة منه

تلغي التناقضات التي يعانيها النظام السياسي وحتدد أساليب اتخاذ القرار وقنواته 
  .بصورة واضحة

هذا احلل يمكن التوصل إليه على املدى البعيد، لكن إسرائيل تعيش مرحلة حاسمة 
تضطرها إىل اتخاذ قرار يف القضية السياسية األساسية التي تواجهها وهي استمرار 

ونرى أن صفة التعقيد والتداخل والتشابك يمكن . ة أو جتميدهاالعملية السياسي
استغاللها، إيجابياً أو سلبياً، من جانب القيادة يف حالة اقتناعها بحل معين لألزمة 
احلالية، عن طريق املقايضة مع األحزاب السياسية والفئات اخملتلفة، إذ تتم مبادلة 

ويمكن أن نضيف . ستوى الداخلياملوقف السياسي بإجنازات وامتيازات على امل
إمكاناً ثانياً حلل األزمة الراهنة، يفترض إيجابية االستمرار يف العملية السياسية 

حتى التوصل إىل حل نهائي، ويتمثل يف تكتل اجلماعات والقيادات املؤيدة لهذا 
االجتاه، من كل التيارات، شرط أن تقتنع بضرورة وضع هذه القضية على رأس 

 . وعزلها عن املصالح املشتركة مع القوى املعارضة لهذه العملية أولوياتها
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