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  عشر، السادس الكنيست انتخابات
  2003يناير /كانون الثاين 28

 خالد عايد: إعداد

  
االنتخابات العامة األخيـرة مبكـرة قبـل نحـو عـام مـن موعـدها املقـرر، وذلـك  جاءت

بعــد استعصــاء تــأليف حكومــة جديــدة تخلــف حكومــة الوحــدة التــي انســحب وزراء حــزب 
كمـــا أنهـــا جـــاءت بعـــد العـــودة إىل النظـــام االنتخـــابي القـــديم وإلغـــاء نظـــام . العمـــل منهـــا

م األخير الذي كـان مسـؤوالً، جزئيـاً علـى هذا النظا - االنتخاب املباشر لرئيس احلكومة
  .األقل، عن عدم االستقرار احلكومي يف إسرائيل منذ النصف الثاين من العقد املنصرم

ثـــــان، لعلـــــه يتجـــــاوز يف عمقـــــه وتأثيراتـــــه  "انقـــــالب"تشـــــير نتـــــائج االنتخابـــــات إىل 
نة ، الــــذي وضــــع حــــداً للســــيطرة العماليــــة املمتــــدة منــــذ ســــ1977ســــنة  "انقــــالب"ومغــــزاه 
علــــى املؤسســــة احلاكمــــة اإلســــرائيلية، وأتــــى بــــالليكود أول مــــرة إىل ســــدة احلكــــم،  1949

، تميــزت بتــداول )العمــل والليكــود(ودشــن مرحلــة مــن التعــادل بــين املعســكرين الكبيــرين 
  .السلطة وبقيام حكومات وحدة

اجلديد نعى مرحلة التعادل تلك التي اسـتمرت زهـاء ربـع قـرن، وحسـمها  "االنقالب"
 "اليمــين" إذ إن النتــائج تظهــر تقــدماً واضــحاً لـــ. ، وعلــى رأســه الليكــود"اليمــين"صــلحة مل

وخصوصــــاً ( "اليســــار"، يف مقابــــل تراجــــع واضــــح ملعســــكر )الليكــــود وشــــينوي(العلمــــاين 
) وبالتحديــــد شــــاس(هــــذا يف حــــين شــــهدت األحــــزاب احلريديــــة ). حزبــــي العمــــل وميــــرتس

أمّــــا فيمــــا يتعلــــق . منــــذ أواســــط الثمانينــــاتهبوطــــاً ملحوظــــاً أعقــــب صــــعودها املتواصــــل 
، فــإن اخلريطـــة احلزبيــة ال تـــزال يف حــال مــن عـــدم االســتقرار يف ميـــزان 48بفلســطينيي 

املســـار املتواصـــل منـــذ  - "التعريـــب"القـــوى الـــداخلي، لكنهـــا تنحـــو يف اجتـــاه مزيـــد مـــن 
االنخفـــاض احلـــاد يف التصـــويت لألحـــزاب اليهوديـــة ملصـــلحة الكتـــل : أواخـــر الثمانينـــات

اجلبهـــة  "تعريـــب"؛ اســـتمرار )بلـــد(العربيـــة؛ اســـتمرار صـــعود التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي 
، وصــــوالً إىل خلــــو كتلــــة حــــداش يف الكنيســــت )حــــداش(الديمقراطيــــة للســــالم واملســــاواة 

  ).أنظر اجلزء األول أدناه(يهودي، وذلك أول مرة يف تاريخ االنتخابات  اجلديد من أي
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ومـــن الســـمات البـــارزة يف االنتخابـــات األخيـــرة انخفـــاض نســـبة االقتـــراع إىل أدنـــى 
وهــــذا مــــا قــــد يعكــــس مــــا ذهــــب إليــــه بعــــض التعليقــــات . 1949مســــتوى لهــــا منــــذ ســــنة 

أو احتجــاج ضــد التمييــز يف الصــحافية يف تفســير هــذه الســمة، بالمبــاالة باالنتخابــات، 
حتمــل األعبــاء العامــة، أو يــأس مــن إمكــان التوصــل إىل تســوية ســلمية مــع الفلســطينيين، 

ويجــب التأكيــد هنــا أن هــذه التعليقــات إنمــا هــي تعليقــات ). أنظــر اجلــزء الثــاين أدنــاه(إلــخ 
لعـدد أولية، آثرنا إيراد نماذج منها على عجل، ألن االنتخابات جـاءت قبيـل إغـالق هـذا ا

مــن اجمللــة بقليــل، علــى أمــل متابعــة النتــائج ووثــائق تــأليف احلكومــة اجلديــدة يف العــدد 
وفضالً عـن حماولـة تفسـير النتـائج، يحـاول بعـض تلـك التعليقـات اختـراق سـطح . املقبل

املشهد السياسي الراهن من أجل النفاذ إىل عمق التحـوالت البنيويـة اجلاريـة يف الكيـان 
  ."الصراع بشأن صورة الدولة"عيد، حتت مسمى الصهيوين على غير ص

  نتائج االنتخابات: أوالً 
  3.200.773املقترعين  عدد
  52.409: اةامللغ األصوات عدد

  3.148.364: عدد األصوات الصاحلة

                                                            
)(  مستخلص عن العبرية من موقع الكنيست يف اإلنترنت: املصدر:  

  http://www.knesset.gov.il  
) (133 – 131ص ، 1999، صيف 39، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية: "أنظر.  
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 النتائج صحافيةعلى تعليقات: ثانياً 

  :اجلديد الكنيست
  أقل، نساءأكثر متدينون

املمثلــة يف الكنيســت الســادس عشــر أقــل ممــا كانــت عليــه ســيكون عــدد األحــزاب [....] 
  .يف الكنيست السابق

قائمــة  15قائمــة يف مقابـل  13بلـغ جممـل عــدد القـوائم التــي اجتـازت نســبة احلسـم 
صــــــوت هــــــدراً يف  85.000وذهــــــب أكثــــــر مــــــن ). خـــــالل واليــــــة الكنيســــــت اخلــــــامس عشــــــر

  .حزباً مل جتتز نسبة احلسم 14 االنتخابات ألنها مُنحت لـ
األقرب إىل بلوغ نسـبة احلسـم ) حيروت(مرزل  وكان حزب ميخائيل كالينروباروخ

 34.060بعــــد حصــــوله علــــى ) مــــن جممــــل عــــدد األصــــوات الصــــاحلة% 1.5التــــي تشــــكل (
وحصــل حــزب الورقــة اخلضــراء، الــذي طــرح شــرعنة اســتخدام اخملــدرات اخلفيفــة، . صــوتاً

  .مقترعاً 13.230على تأييد 
عضواً جديداً، بعضهم شغل منصب  41يست املئة والعشرين يوجد بين أعضاء الكن
رئـــيس بلديـــة القـــدس إيهـــود أوملـــرت مـــن : علـــى ســـبيل املثـــال(عضـــو كنيســـت يف الســـابق 

وســيكون عــدد أعضــاء الكنيســت ). الليكــود، وعضــو الكنيســت أديســو مســاله مــن عــام أحــاد
أعضــاء،  9يكون لــه عضــواً، أمّــا شــينوي فســ 18اجلــدد مــن الليكــود األعلــى نســبة، إذ يبلــغ 

، )2(كمـــا ســـيكون هنـــاك أعضـــاء كنيســـت جـــدد مـــن حركـــة بلـــد . أعضـــاء 4وحـــزب العمـــل 
، )1(هتـوراه  ، ويهـدوت)1(، واالحتـاد القـومي )1(، وشـاس )2(، واملفـدال )2(وعـام أحـاد 

  ).1(وحداش 
أي أكثـــــر بواحـــــدة ممـــــا كـــــان يف (امـــــرأة  18ويف الكنيســـــت اجلديـــــد ســـــيكون هنـــــاك 

أمّــا حــزب ). نســاء 7(تضــم كتلــة الليكــود أعلــى عــدد مــن النســاء ). عشــرالكنيســت اخلــامس 
 نســاء، يف حــين يضــم كــل مــن أحــزاب املفــدال 3نســاء، وكتلــة شــينوي  4العمــل فيضــم 

  .ويسرائيل بعلياه وعام أحاد امرأة واحدة وميرتس
عضـواً مـن املتـدينين، يف حـين كـان  28وسيكون هناك يف الكنيست السـادس عشـر 

وينتمــي معظــم أعضــاء الكنيســت املتــدينين إىل . عضــواً 33كنيســت الســابق عــددهم يف ال
                                                            

)(  هآرتس"صحيفة  موقع العبرية من عن مترجم: املصدر) "يف اإلنترنت) 30/1/2003:  
  http://www.haaretz.co.il  
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كمـا ينتمـي عـدد آخـر مـنهم إىل . واملفـدال هتـوراه شـاس ويهـدوت: أحـزاب دينيـة حريديـة
، ويضـــم كـــل مـــن عـــام أحـــاد وحـــزب العمـــل والليكـــود عضـــو )متـــدينين 3(االحتـــاد القـــومي 

  .كنيست متديناً واحداً
ضــم الكنيســت (أعضــاء مــن املهــاجرين  10الكنيســت اجلديــد ســيكون هنــاك يف [....] 

، معظمهـــم هـــاجر مـــن دول االحتـــاد الروســـي، وهنـــاك عضـــو )الســـابق عـــدداً ممـــاثالً مـــنهم
مـــن أعضـــاء  9ويقـــيم . هـــاجر مـــن إثيوبيـــا) أديســـو مســـاله مـــن عـــام أحـــاد(كنيســـت واحـــد 

مسـتوطنين  8الكنيست بمستوطنات وراء اخلط األخضر، يف حين ضـم الكنيسـت السـابق 
  .فقط

.[.......]  

  اعيهوشو. ب. أ الكاتب مقابلةمع
  ]مقتطفات[ بشأن النتائج

 ؟]يف االنتخابات[كيف يمكنك أن تفهم ما جرى أمس  
" يجــب أن نعــرف أن اجملتمــع اإلســرائيلي يعــيش حاليــاً االنطبــاع املتعلــق بــردة الفعــل

عندما قـرروا شـن االنتفاضـة  غير العقالنيةوشبه االنتحارية التي قام بها الفلسطينيون
إن . 1967يف مواجهة أكثر احلكومات حمائمية واستعداداً للتنازل قامت هنـا منـذ سـنة 

. هـــي واقعـــة أساســـية يف وعينـــا[....] ردة فعـــل هـــذه االنتفاضـــة، مـــع إرهابهـــا اإلجرامـــي، 
وهكــــذا يجــــب فهــــم . وهــــذه الــــردة تنــــتج الغضــــب وخيبــــة األمــــل وعــــدم اإليمــــان بالســــالم

  ."االقتراع أمس
[.......]  

ماذا كانت أخطاء متسناع؟  
" إن أقوال متسناع خالل حملة حزب العمل أنه سيواصل املفاوضات من النقطـة التـي

فال أحـد يعـرف علـى وجـه الدقـة مـا الـذي عرضـه . أوقفها براك عندها كانت أقواالً فارغة
 [....].براك على الفلسطينيين 

علـــى عـــدم املشـــاركة يف حكومـــة وحـــدة، ويجـــب اآلن  وكـــان اخلطـــأ الثـــاين تصـــميمه"

                                                            
)(  يديعوت أحرونوت"مترجم عن العبرية من موقع صحيفة  :املصدر) "يف اإلنترنت) 29/1/2003:  

  http://www.ynet.co.il  
  .وقد أجرى املقابلة إيل بن  



  62، ص )2003شتاء ( 53، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

7 
 

كــــان يف إمكانــــه أن يغيــــر مقاربتــــه وأن يقــــدمها . أيضــــاً أالّ يقــــول ذلــــك بصــــورة قاطعــــة
أنــا مســتعد لالشــتراك يف وحــدة، إذا وافــق شــارون علــى (: مــثالً أن يقــول. بصــورة إيجابيــة

  "[....].ا األمر من اجلمهور يوافق على هذ% 80ذلك بأن . )تفكيك املستوطنات يف غزة
وأبــدى أســفه علــى أن رفاقــه يف اليســار مل يســتطيعوا أن يــدركوا مثلــه، منــذ مــا قبــل 
عام ونصف عام، أنه يجب إجراء تقويم جديد لعالقتهم بالفلسطينيين وأن يختاروا حل 

  .االنفصال
[.......]  

ما رأيك يف خطوة سريد، أيجب حقاً أن يستقيل؟  
 "مـــن طبـــع القيـــادة أنـــه يجـــب أن تكـــون . أعتقـــد أن هـــذا عمـــل رصـــين وصـــحيح ونبيـــل

  ."مسؤولة عما تفعله
سيناريو حكومة يمين يُبعد النوم عن عينيك؟  
 "لســت حساســاً إىل هــذه الدرجــة جتــاه حكومــة يمــين؛ فهــذا ال يــزال جمتمــع ديمقراطــي .

عناصــر يف الليكــود يف حالــة  بــل ثمــة. كمــا أن شــينوي يــثمّن عاليــاً حمكمــة العــدل العليــا
وإضــافة إىل ذلــك، تلقــى شــاس ضــربة، . حســنة للغايــة، وعــام أحــاد حــزب اجتمــاعي مهــم

  ."وهذا أيضاً أمر جيد
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 ماركوس يوئيل

  فريد فوز على مالحظات

 اليأس) 1(

عنـــدما يمتنـــع نحـــو نصـــف مليـــون مقتـــرع مـــن اإلدالء بأصـــواتهم ويخفضـــون نســـبة 
يف . ، يجب أن يكون لذلك أكثـر مـن سـبب1949التصويت إىل أدنى مستوى لها منذ سنة 

إن حتـــول جســـم غريـــب يـــدعى . االحتجـــاج واليـــأس: اإلمكـــان تلخـــيص األســـباب بكلمتـــين
. عــدم املســاواة يف حتمــل العــبء ، مــثالً، إىل ثالــث أكبــر حــزب هــو احتجــاج علــى"شــينوي"

وحقيقــة اقتــراع الكثيــرين مــن الشــباب لهــذا احلــزب ترمــز إىل بدايــة تمــرد ضــد التمييــز يف 
، التـي بـرزت يف "داش"وعلـى غـرار حركـة . حتمل عبء اخلدمة العسكرية واإلكراه الـديني

حينـــه، فـــإن شـــينوي عبـــارة عـــن وعـــاء وظيفتـــه التنفـــيس ملـــرة واحـــدة؛ جســـم ســـيتفكك أو 
 .تقلص بعد أن يؤدي مهمته املتواضعة يف الكنيست السادس عشري

مل يكن يف وضع سـيئ إىل هـذا احلـد خـالل العقـود األخيـرة مثلمـا كـان إن االقتصاد 
البطالــــة يف ازديــــاد، والفقــــر يف تفــــاقم، : شــــهراً مــــن حكــــم شــــارون 22عليــــه خــــالل فتــــرة 

] انصـــــرافه إىل[جـــــراء ومظلـــــة احلمايـــــة التـــــي يوفرهـــــا اجلـــــيش اإلســـــرائيلي يف انحســـــار 
ال ] احملتلة[إن وجود جندي يف املناطق . حماربة اإلرهاب والنقص يف الطاقة البشرية

لقد وصلت إسرائيل خـالل . يتدرب استعداداً للحرب ينجم عنه تأكل خطِر يف قوة اجليش
حكــم شــارون، يف العــام اخلــامس واخلمســين علــى إنشــائها، إىل نقطــة مثيــرة للقشــعريرة، 

  .أساس وجودها نفسه ال يزال موضوع شكوهي أن 

  الفوز) 2(
إن ثالثـة رؤسـاء حكومـات . يف هذه األوضـاع يشـكل فـوز شـارون ظـاهرة اسـتثنائية

ســقطوا واحــداً تلــو اآلخــر بســبب إخفاقــاتهم، يف حــين  - شــمير ونتنيــاهو وبــراك - قبلــه
ر كـــــوفئ شـــــارون بواليـــــة ثانيـــــة مـــــدتها أربعـــــة أعـــــوام وســـــبعة أشـــــهر، مـــــن دون أي مبـــــر

أســوأ ممــا كــان عليــه يف أي ] يف إســرائيل[إن وضــع الفــرد . موضــوعي أو غيــر موضــوعي

                                                            
)(  هآرتس"مترجم عن العبرية من موقع صحيفة :املصدر" )يف اإلنترنت) 4/2/2003:  

  http://www.haaretz.co.il  
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ويعـرف اجلميـع أن اليهـود سيصـبحون، . وقت مضى، كما أن وضع الدولة يف احلضيض
إن رحــم املــرأة الفلســطينية، واحلقــد الــذي . بعــد عــدة أعــوام، أقليــة بــين البحــر ونهــر األردن

منـــذ يـــوم والدتهـــم، يتغلبـــان علـــى سياســـة شـــارون  يتربـــى األطفـــال الفلســـطينيون عليـــه
  .القائمة على العنف، وعلى دباباته الثقيلة التي تزرع الرعب يف قلب املناطق

من انتفاضة إىل أُخرى، وإزاء عمليات ال تتوقف، ومكانة عاملية متأكلة، ومقاطعة 
 - امســلع وكــل مــا هــو إســرائيلي يف أوروبــا، وخمــس معــارك انتخابيــة خــالل عشــرة أعــو

ثمـــــة لإلســـــرائيليين مـــــا يكفـــــي مـــــن األســـــباب كـــــي يصـــــابوا  - جمهوريـــــة رابعـــــة تقريبـــــاً
إن فــوز . ولــوال اغتيــال رابــين لكــان اتفــاق أوســلو، ربمــا، أفضــى إىل تســوية. بالســوداوية

وقـــد اســـتأنف . عـــن وجـــه عرفـــات" إزالـــة القنـــاع: "شـــارون يتـــوّج املســـار الـــذي بـــدأه بـــراك
لقد أقنع أكثريـة اجلمهـور بـأن اتفـاق : توقف براك عندهاشارون املسار من النقطة التي 

وهكذا جرت معاقبـة حـزب العمـل وحركـة ميـرتس، وكـل مـن هـم علـى . أوسلو قضى نحبه
  .شاكلة بيلين وبيرس وسريد

.[.......]  
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 روزنتال روفيك

  ]مقتطفات[ يمين دولة

االنتخابـــــات الزائـــــدة عـــــن احلاجـــــة، وغيـــــر ذات الصـــــلة، توشـــــك أن تكـــــون خـــــط  هـــــذه
وبــذلك حتقــق املنظومــة . االنكســار يف مســار حتــول اليســار اإلســرائيلي إىل شــيء عَرَضــي

لفظـــه . السياســـية مســـاراً عميقـــاً يف اجملتمـــع اإلســـرائيلي، الـــذي لفـــظ اليســـار مـــن داخلـــه
  .كخيار، وكنظرة إىل العامل، وكثقافة

وأخذت كل شظية شيئاً مـا مـن روح اليسـار، مـن أسـس . شقق اليسار إىل شظايالقد ت
فحزب العمل، الذي كـان يُفتـرض بحسـب النمـوذج . اليسار، وذهبت يف طريق خاص بها

ديمقراطياً، كبيـراً وشـعبياً، وذا قـدرة فكريـة عاليـة،  - األوروبي أن يكون حزباً اشتراكياً
وعـي سـيطرته علـى الهسـتدروت، ولـيس فيـه قيـادة وهـو فقـد عـن . هو اليـوم طرفـة تعيسـة

حــــداش تنــــافس بشــــأن [....]. اجتماعيـــة، ولــــيس لديــــه مفهــــوم مــــنظَّم عـــن جمتمــــع الرفــــاه 
وبقي ميرتس، احملمية الطبيعية لليسـار الكالسـيكي، والـذي يناضـل مـن . الهوية العربية

  .د ناخبين جددأجل القوى املوالية له، يعرض فجراً جديداً، لكنه يجد صعوبة يف جتني
يف مقابل هذه املنظومة، ثمة يمين واسع وشعبي وفخور ومسيطر، يتصارع داخـل 
نفســـــه، يف حـــــين أن شـــــينوي مـــــا هـــــو إالّ مواصـــــل درب الصـــــهيونيين العمـــــوميين، حـــــزب 
البورجوازيين اليميني الذي كان الثاين من حيث احلجم عند إقامة الدولة، إىل أن ابتلعه 

هــــــــذا يحــــــــدث يف حــــــــين مــــــــن الواضــــــــح أن جــــــــدول األعمــــــــال وكــــــــل . الليكــــــــود بالتــــــــدريج
االقتصــادي هــو الشــيء احلقيقــي، وأن الفقــر والبطالــة همــا التهديــد الكبيــر  - االجتمــاعي

لوجودنا، وأن قوة الدمار التي تمثلها الفجوة االجتماعية املتزايـدة هـي أكثـر مـن جميـع 
  .منظمات اخملربين معاً

[....] لكــن الديمقراطيــة اإلســرائيلية [....]. ا لــيس يف العــامل الــديمقراطي نمــوذج كهــذ
دولــة يمــين، يــنكمش فيهــا اليســار، يف حــين أن : تتجــه نحــو نمــوذج خميــف وغيــر معــروف

  .الصراعات بشأن صورة الدولة ستقوم داخل أحزاب اليمين على خمتلف أنواعها
لعل هذا حدث عقب أعوام من اإلرهاب واالنتفاضة، وعلى خلفية اليأس من فرصـة 

                                                            
)(  معاريف" مترجم عن العبرية من موقع صحيفة :املصدر" )يف اإلنترنت) 24/1/2003:  

  http://www.maariv.co.il  
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وهذا األمر ليس أوسـلو . لكن هذه هي األوضاع، ال األمر اجلوهري. إلنهاء الصراع قريباً
إن األمـــر يتصـــل بمنظومـــة اآلراء واألفكـــار . أو اخلليـــل، الترانســـفير أو الدولـــة الفلســـطينية

ومل تعـد هـذه املنظومـة . والبرامج التـي ستتصـارع هنـا بشـأن مسـتقبل أبنائنـا وأحفادنـا
ســيجري . يــون يف مقابــل بــيغن، وليســت حتــى بيبــي يف مقابــل بــراكغور - منــذ زمــن بــن

أفيغـدور  - عوفاديـا يوسـف - الصراع بشأن صورة اجملتمع ضمن املثلث طـومي البيـد
 ألشــــكناز ليبرمــــان، يف حــــين ينــــاور الليكــــود يف وســــط املثلــــث، ويقطــــع احلريــــديما

إن اليسـار [....]. ه الكوبونات، والعرب خارج اجلدار، واليسار يذهب ويجتمـع يف حممياتـ
وهـذا لـن يحـدث اليــوم أو . املسـتمر يف التضـاؤل سـيتوقف عــن إنتـاج عـامل فكـري وثقــايف

  .غداً؛ إنه املرحلة املقبلة
.[.......]  
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 بلوتسكر سيفر

 دُرْ  يميناً 

يمـين : إنـه اليمـين - 2003جمال للشـك فـيمن انتصـر يف معركـة انتخابـات سـنة  ال
إســـرائيل : وانتصــار اليمـــين هــذا يكشـــف عــن إســـرائيل جديــدة. سياســي ويمــين اقتصـــادي

 علمانيـة وأقـل طائفيـة - أكثـر جـداً - أكثر وطنيـة؛ إسـرائيل أكثـر ليبراليـة؛ إسـرائيل أكثـر
.[....]  

، بعــــد أربعــــة أعــــوام علــــى حــــرب يــــوم الغفــــران، عاقــــب اجلمهــــور أحــــزاب 1977ســــنة 
عـــامين ونصـــف عـــام مـــن وبعـــد . الســـلطة التـــي كانـــت مســـؤولة عـــن التقصـــير يف احلـــرب

العمـل : انتفاضة اإلرهاب عاقب اجلمهور األحزاب التـي كانـت مسـؤولة عـن اتفـاق أوسـلو
  .وميرتس، وحتى شاس تلقت ضربة قاضية من ناخبيها

فهـــــذا احلـــــزب، الـــــذي فطـــــن للبقـــــاء خـــــارج . إن ظـــــاهرة شـــــينوي ليســـــت حـــــدثاً عـــــابراً
. تصـــــادية قائمـــــة وتتعـــــززاالئـــــتالف، يجســـــد املصـــــالح احلقيقيـــــة لطبقـــــة اجتماعيـــــة واق

يف املاضــي غيــر [....]. وشــينوي يعكــس اآلن ســلّم أولويــات الطبقــة الوســطى اإلســرائيلية 
لكـــن احلـــزب خيـــب أملهـــا، إذ . البعيـــد، توجهـــت هـــذه الطبقـــة بأنظارهـــا نحـــو حـــزب العمـــل

  .حترك نحو اليسار أكثر مما يجب، فأصبح حمائمياً أكثر من اللزوم
إنهــم ال يطــالبون بتوزيــع : حيح نقــاط غضــب ناخبيــهلقــد حــدد شــينوي علــى نحــو صــ

، 2003يف إسرائيل سـنة . عادل ملوارد الدولة، وإنما للعبء اجلاثم على كاهل مواطنيها
يف دولـــــة يف حـــــال حـــــرب، تكـــــون املســـــاواة يف العـــــبء أهـــــم مـــــن املســـــاواة يف املـــــداخيل 

  .والثروة
[.......]  

% 45حلزبــان معــاً علــى نحــو حصــل هــذان ا(إن للتصــويت الكثيــف لليكــود وشــينوي 
 - إن السياســة االقتصــادية. اجتماعيــاً أيضــاً - ، مغــزى اقتصــادياً!)مــن أصــوات اليهــود

التـي تتكــون عناصـرها مــن جلــم امليزانيـة وتقليصــات يف الرفــاه وبطالـة عاليــة وتســريع 
تلقـت املوافقـة الكاسـحة مـن  - اخلصخصة وضـرائب دخـل منخفضـة وعوملـة وتنافسـية

                                                            
)(  يديعوت أحرونوت"مترجم عن العبرية من موقع صحيفة  :املصدر" )يف اإلنترنت) 29/1/2003:  

  http://www.ynet.co.il  
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لقــد دُفــع اليســار االجتمــاعي إىل الهــامش، وحتــول مــن شــريك إىل [....]. بين جمهــور النــاخ
إن اجملتمـع . كمـا انخفضـت قـوة األحـزاب الصـغيرة ذات املصـالح الكبيـرة. مصدر إزعاج

، 2003لكــن يف انتخابــات ســنة . اإلســرائيلي يوصــف أحيانــاً بأنــه جمموعــة مــن القبائــل
ألحزاب القبلية النموذجيـة وعـززوا مكانـة أدار الناخبون، وخصوصاً الشبان، ظهورهم ل

  .األحزاب العاملة على نطاق الدولة
 - لقـــد غـــاب عـــن صـــناديق االقتـــراع مـــن مل يكـــن مســـتعداً ألن يمـــنح الكتلـــة القوميـــة

ذلك بأن هذه االنتخابات كانت مفروضـة؛ إذ . الليبرالية الفوز، ورفض أن يقترع لليسار
إليهـــا معظـــم األحـــزاب، وكرههـــا معظـــم السياســـيين، مل يردْهـــا معظـــم املـــواطنين، واجنـــرّ 

وجفــل االقتصــاد منهــا، وتــم إدراكهــا علــى أنهــا بلبلــة للعقــول يف غيــر أوانهــا، كشــوكة يف 
وســــط كــــل هــــذا  - قــــال اإلســــرائيلي لنفســــه - مــــا يل ولهــــذه االنتخابــــات اآلن. املــــؤخرة

خـــرى، تفعـــل مـــا الـــذي ســـيخرج يل منهـــا؟ حكومـــة أُ. إرهـــاب؛ بطالـــة؛ العـــراق: االضـــطراب
  الشيء نفسه الذي فعلته احلكومة املنصرمة؟

.[.......]  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
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