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باألحزاب ،رغم مشاركة ناشطي األحزاب فيها .عالو ًة عىل ذلك ،غاب
املواطنون العرب عن املشاركة؛ مل ِ
يأت هذا الغياب صدف ًة ،وبرأينا ،مل يأت نتيجة
َتييد القضايا السياسية الشائكة عن االحتجاجات والتظاهرات فحسب ،بل
َّ
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وال حتى مفهوم املواطنة املتساوية .من هنا تنبع ،برأينا ،عدم مشاركة املواطنني
العرب يف االحتجاجات.
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قدمة
ُم ّ

أ َّدت السياسات النيو-ليربالية يف العامل عمو ًما ،ويف إرسائيل عىل وجه
تغيات جوهرية يف َدور الدولة ومؤسساهتا فيام يتع ّلق بتقديم
اخلصوص ،إىل ّ

للعيش
اخلدمات للمواطنني وتوفري كافة املتطلبات واملستلزمات الالزمة َ

التحول نحو النيو-ليربالية يف إرسائيل يف أوساط
الكريم هلم .فقد بدأت بواكري
ّ
ومتسيدة أكثر يف القطاعات املركزية
الثامنينيات ،وأصبحت سائد ًة
سنوات
ّ
ّ
1
واملهمة يف العقد األخري بعد سيطرة حزب الليكود اليميني عىل سدّ ة ُ
احلكم.
أبرز القطاعات التي تغلغلت هبا السياسات النيو-ليربالية واخلصخصة،

هي :الرعاية االجتامعية ،الرتبية والتعليم وسوق العمل .عمو ًما ،تقوم هذه
ُ
احلر ،ما حيدّ من ال ّتدخل
السياسات ،يف جوهرها ،عىل أسس ومنطق االقتصاد ّ
احلكومي أو ُيقلل من َدور ومكانة الدولة ومؤسساهتا يف توفري اخلدمات
عزز َدور القطاع اخلاص يف توفري هذه
األساسية للمواطنني ،وباملقابلُ ،ت ّ
اخلدمات .أ ّدى هذا األمر إىل احتكار بعض اخلدمات ومالءمتها إىل معادلة

وتعمقت الفوارق املجتمعية بني املواطنني
الربح واخلسارة ،وبال ّتايل ،اتّسعت ّ
العرب واملواطنني اليهود من جهة ،وبني بلدات املركز وبلدات منط َقتي الشامل

واجلنوب التي تبعد عن منطقة املركز ،وجرى إضعاف الطبقة الوسطى يف

إرسائيل 2،ما ساهم يف تأجيج الناس للخروج إىل املظاهرات.

يف العقد األخري ،يمكننا مالحظة عدّ ة احتجاجات اجتامعية واقتصادية

شهدهتا إرسائيل بسبب األوضاع االقتصادية .سعت هذه االحتجاجات

5

إىل حتسني الظروف املعيشية ،ولكنها يف الوقت ذاته قامت بتهميش

القضايا السياسية األساسية ،مثل االحتالل ،سياسة األبارهتايد ،االستعامر

االستيطاين ،التمييز اإلثني والقومي ،قضية الضم وفرض السيادة عىل

السالم ،الرصاع العريب-اإلرسائييل وما إىل ذلك
أجزاء من الضفة الغربيةّ ،
ُ
آخر هذه االحتجاجات مستمرة
من قضايا سياسية مركزية أخرى .ما زالت ُ
إىل يومنا هذا (كانون األول  ،)2020بعد أن خرج املحتجون للتظاهر يف

أعقاب اإلسقاطات االجتامعية واالقتصادية ألزمة كورونا ،فشل احلكومة
اإلرسائيلية يف احلدّ من انتشار الفريوس ،باإلضافة إىل ملفات الفساد وخيانة

األمانة التي يواجهها رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو ،الذي تراجعت شعبيته
يف خضم أزمة كورونا ،وفشل احلكومة يف التغ ّلب عليها ،ولكن ،رغم هذا
الرتاجع ا ُملسجل عىل شعبية نتنياهو وحزب الليكود ما زال اليمني اإلرسائييل

وثقافيا واقتصاد ًّيا .هنا ،من املهم بمكان اإلشارة إىل
واجتامعيا
سياسيا
مهيمنًا
ًّ
ًّ
ًّ

َّ
أن التغيري احلاصل هو داخل املعسكرات واحلركات السياسية وليس بينها
(داخل أحزاب معسكر اليمني وليس بني معسكر اليمني ومعسكر أحزاب

غي اخلارطة السياسية
املركز واليسار) .عىل ما يبدو فإن هذا األمر لن ُي ّ
واحلزبية يف إرسائيل ،وسيبقى الليكود ومعسكر اليمني واألحزاب املتدينة
ا ُملسيطرين عىل ُسدّ ة ُ
احلكم يف إرسائيل ،وهذا ما تبينه استطالعات الرأي
املتداولة يف وسائل اإلعالم أسبوعي ًا.

ويف الوقت الذي يطالب فيه هذا احلراك االحتجاجي بالعدالة االجتامعية

قي املواطنون العرب عىل هامش هذه
وحتسني الظروف املعيشيةَ ،ب َ
االحتجاجات ،وح ّتى اآلن ،كام يف احتجاجات صيف  ،2011مل يشارك
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املواطنون العرب بشكل مكثف ومنظم يف االحتجاجات ،كام ومل تدع
ً
أصل األحزاب السياسية التي متثل املجتمع العريب واملؤسسات التمثيلية

لألقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل إىل املشاركة الواسعة ،وذلك بسبب

االختالفات األيديولوجية بني األحزاب ورؤيتها لدورها بام يتعلق باملجتمع

أيضاَّ ،
اإلرسائييل والقضايا العامة فيه ،ومن ناحية ثانية ً
ألن املواطنني العرب
يعتربون أزمتهم االقتصادية نِتاج متييز وغبن تارخيي قائم عىل أساس انتامئهم
القومي والوطني ،وألهنم يرون بأن قضاياهم وسلم أولوياهتم ومطالبهم التي

يرفعوهنا هلا خصوصيتها وليس بإمكان هذه احلراكات أن ترفعها.
يعرض هذا ُ
الك ّتيب يف فصله األول خلفية عامة عن حركة االحتجاج

اإلرسائيلية التي اندلعت عام  ،2011وما هي أسباهبا وإسقاطاهتا واحلركات

السياسية واجلامهريية التي شاركت فيها .عالو ًة عىل ذلك ،يتطرق إىل حركة

االحتجاج اإلرسائيلية احلالية ()2020؛ أهم أسباب اندالعها ومطالبها
األساسية .كام ُيس ّلط الضوء عىل ُميزاهتا وإسقاطاهتا السياسية يف إرسائيل،
وذلك من خالل األبحاث واملقاالت القليلة حول حركة االحتجاج ،ومخس

مقابالت مع قيا ّديني فيها يمثّلون توجهات سياسية خمتلفة .هتدف هذه

املقابالت إىل حماولة قراءة وفهم ما َيدور يف احلقل ،ووجهة هذه االحتجاجات
وما هي أهدافها والتحديات التي تواجهها ،خاص ًة ّ
وأن هناك أقطا ًبا خمتلفة
تشارك هبا .باإلضافة إىل ذلك ،يستعرض هذا الفصل مقارن ًة بني احتجاجات

 2011واالحتجاجات احلالية .2020
يشمل الفصل الثاين من ُ
تبصات وحماولة استرشاف إسقاطات
الك ّتيب ّ

احلراك االجتامعي احلايل عىل واقع السياسة يف إرسائيل وتأثريها عىل شعبية
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نتنياهو ،ومدى ُقدرة هذه االحتجاجات عىل االستمرار ،باإلضافة إىل َدور
الفلسطينيني العرب فيها.

احلركات االحتجاجية  -عام

تعترب احلركات االحتجاجية يف خمتلف مناطق العامل ر ّدات فعل مجاعية عىل
معي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نة ،مثل تر ّدي األوضاع املعيشية
واجتامعية
سياسية
أوضا ٍع
واقتصادية ّ
واالقتصادية ،ركود يف سوق العمل ،نسبة بطالة عالية ،متييز إثني وقومي
وطبقي ،وما إىل ذلك.

ٍ
ً
سلوك متنوعة ،منها السلمي ومنها
أشكال وأنامط
تأخذ هذه احلركات

ما يلجأ الستخدام العنف من أجل إحقاق املطالب املركزية .كام وتعترب
احلركات االحتجاجية أداة يامرس املواطنون من خالهلا ّ
السلطة
الضغط عىل ُّ

لتحقيق املطالب .ومن األمهية بمكان اإلشارة إىل أن للحركات االحتجاجية
ٍ
ٍ
بتغيريات معينة ضمن مباين
توجهات عديدة ،منها اإلصالحي الذي يطالب

ٍ
بتغيريات جوهرية
القوة وموازينها القائمة ،ومنها الثوري الذي يطالب
تسعى إىل إبطال التوازنات القائمة ،هدم الوضع القائم وتشييد واقع جديد.
ومتمعنة عىل تعريف اإلسهامات العديدة التي تناولت
ويف نظرة ثاقبة
ّ

تعريف احلركات االحتجاجية ،معظمها ،يتفق عىل ّأنا سلسلة مستمرة من
تفاعالت ونشاطات ملجموعة أشخاص هتدف إىل إحداث تغيري مبني عىل
السلطة احلاكمة وتدعيم هذه املطالب
رؤية ومطالب يف توزيع أو ممارسة ُّ

من خالل تظاهرات عامة ،وحماولة لتجنيد وتعبئة املزيد من ال ّناس لتوسيع
دائرة املشاركني يف هذه األنشطة التظاهرية واالحتجاجية.
وما ال ّ
شك فيهَّ ،
أن األحداث السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي
ّ
3
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وقعت عىل مدار العقد األخري ،تستوجب استقراء َدور احلركات االحتجاجية
وتأثريها عىل السياسة العامة واحلزبية بمختلف املجاالت ،خاص ًة َّ
أن املنظامت

مكو ًنا ثاب ًتا ومركز ًّيا يف احلركات االجتامعية
السياسية غري احلزبية أصبحت ّ

عمو ًما ،ويف إرسائيل عىل وجه اخلصوص.

بطبيعة احلال ،هناك عدّ ة نظريات حاولت تفسري بزوغ احلركات

سلوكيات وما
ومكوناهتا وأداء القائمني هبا وما يكتنفها من
االحتجاجية
ّ
ّ
السلوك اجلمعي
يرتبط هبا كذلك من دوافع وحم ّفزات ،أبرزها ،نظرية ّ
هبات مجاهريية
( )Collective behavior theoryالتي تشري إىل حدوث ّ

قد تؤدي إىل تكوين حركات يمينية وراديكالية؛  4نظرية تعبئة املوارد
( )resource mobilization theoryالتي تّدعي أن ّ
تشكل احلركات
االحتجاجية نابع من توافر املوارد االقتصادية والسياسية واملجتمع َية ،مثل

املال ،الوقت ،مؤسسات داعمة ،املهارات ..إلخ ،والقدرة عىل استعامهلا؛

5

نظرية احلركة االجتامعية اجلديدة ()new social movement theory

انعكاسا للتناقضات القائمة يف املجتمع
التي تعترب احلركات االحتجاجية
ً
احلديث نتيجة السياسات النيو-ليربالية والبريوقراطية املفرطة يف املؤسسات

احلكومية واجلامهريية واملجتمع املدين .كام تساهم هذه احلركات اجلديدة يف

صقل اهلوية اجلمعية؛ 6نظرية الفعل-اهلوية )action-identity paradigm

التي ترى يف احلركات االحتجاجية ً
عامل مسا ً
مها يف خلق حراك اجتامعي
ضد املجموعات املهيمنة عىل املؤسسات واإلنتاج االقتصادي واالجتامعي.
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أساسيني يف إيقاد
حمورين
بنا ًء عىل ما تقدّ م أعاله ،يمكن اإلشارة إىل َ
ّ

السياسة العامة ( )2االقتصاد.
احلركات االحتجاجية ،ومها )1( :رفض ّ
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ولكن ،ال يمكن غض ّ
الصدد
آخرين يف هذا ّ
الطرف عن حمور َين مرتابطني َ
يتع ّلقان ،حتديدً ا ،باحلركات االحتجاجية لألقليات ا ُملستضعفة واملهمشة
ميز ضدها :املكانة واهلوية؛ بمعنىَّ ،
أن هذه األقليات يف ِحراكاهتا
وا ُمل ّ

تتمركز حول املطالبة بتحسني مكانتها وانتزاع املساواة املواطناتية
االحتجاجية
ّ
والعدالة الكاملة ُأسو ًة بباقي املجموعاتً .
أيضا ،ال يمكن هتميش قضية اهلوية
اجلمعية لألقليات واملطالبة باالعرتاف بروايتها واحلفاظ عىل ذاكرهتا اجلمعية

ونقلها من جيلٍ إىل جيل ،كواقع الفلسطينيني مواطني دولة إرسائيل.

السياق اإلرسائييل العام ،نالحظ يف العقد األخري اندالع حركات
ويف ّ
احتجاجية ،وصل بعض منها إىل ممارسة العنف من ِق َبل املتظاهرين وضدّ هم

ً
أيضا ،عىل سبيل املثال ،ال احلرص ،احتجاجات األثيوبيني يف عام ،2019
االحتجاجات االجتامعية يف العام  2011واالحتجاجات األخرية التي ال

تزال مستمرة إىل اليوم.
بادئ ذي بدء ،من ا ُملمكن ال َقول َّ
السياسات النيو-ليربالية عامليا
إن ترسيخ ّ

َّأدى إىل ترسيع عجلة اندالع حركات اجتامعية عديدة يف العامل ،ومن ضمنها
إرسائيل ،خاص ًة َّ
أن هذه السياسات تشجع انسحاب الدّ ول من أدوارها

اخلدماتية األساسية ،أبرزهاَ ،دورها يف الرعاية االجتامعية ويف حقل الرتبية

والتعليم ،عرب خصخصة القطاع العام ونقل مسؤوليات الدولة وأدوارها
8
الوظيفية إىل ٍ
أياد خاصة كل ما حيركها اعتبارات الربح وتكديس الثروة.

السياق اإلرسائييل ،سيطرت النظرية الكينزية عىل النظام االقتصادي
يف ّ

حتى مطلع السبعينيات .سعت هذه النظرية إىل القضاء عىل البطالة بشكلٍ

كامل وتشغيل كافة املواطنني .بموجب هذه النظرية كانت الدولة الالعب
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املركزي التي بادرت إىل سلسلة كبرية من املشاريع االستثامرية للقضاء عىل
العامليةّ .إل أن سياسات
البطالة بشكلٍ تام وتعزيز مكانة التنظيامت والنقابات ُ
تفوق عرقي
إرسائيل مل تكن يف يوم متساوية وعادلة قط ،حيث شيدت نظام ّ

وامتيازات حظي هبا اليهود األشكنازيم ،وعانى منه باألساس العرب
الفلسطينيون مواطنو إرسائيل.
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ولكن ،سيطر يف سنوات السبعينيات ركود اقتصادي وارتفاع عىل األسعار
وانسحاب تدرجيي للدولة من السوق .لقد أحدثت هذه األزمة ً
حتول بنيو ًيا

يف النظام االقتصادي العاملي وانتقا ً
ال نحو نظام اقتصادي جديد أطلق عليه
اسم «االقتصاد النيوليربايل» .متيز هذا االنتقال بخصخصة واسعة للمرافق
10
اخلدماتية التي أدارهتا الدولة ساب ًقا وائتامن القطاع اخلاص عليها.

ويف إرسائيل ً
أيضا ،بدأ النظام النيو ليربايل بالسيطرة عىل النظام

االقتصادي وقام بإطالق العنان للرشكات العاملية وسارع يف عملية
خصوصا
االنسحاب التدرجيي للدولة وإفراغها من مسؤولياهتا االجتامعية
ً
جتاه الرشائح املستضعفة.
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تتحول التحدّ يات التي يواجهها املواطن البسيط نتيجة
ريا ما
لذلك ،كث ً
ّ

تطبيق النظام النيو-ليربايل إىل خماوف تؤدي إىل املشاركة السياسية واالجتامعية
من خالل حركات احتجاجية غري منوطة باألحزاب ،هبدف حماولة تغيري
الواقع وحتسني الظروف احلياتية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية.

حركة االحتجاج عام 2011

بلغت األزمة االقتصادية يف إرسائيل ذروهتا يف العام  2011بسبب غالء

املعيشة يف مجيع املناحي احلياتية .ما أدى إىل تبلور حركة احتجاجية نشطة

11

اجتاحت البالد خالل فرتة وجيزة وطالبت بأن تقوم احلكومة بإصالحات
عديدةّ ،إل أن التفاعل الكبري معها مل يتحول إىل طروحات سياسية جذرية ومل
تنبثق عنه مطالب تسعى إىل إعادة توزيع الثروات عىل نح ٍو عادل ومنصف.
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لذلك ،اال ّدعاء السائد هو َّ
أن هذه االحتجاجات يف العام ُ 2011تعترب األكثر
مشاركة واستدامة يف تاريخ االحتجاجات يف إرسائيل ،بعد أن استمرت حلوايل

عرشة أسابيع متواصلة.

من اجلدير بالذكر اإلشارة هنا ،أ َّنه قبل اندالع احتجاجات صيف ،2011
ٍ
لفئات كبرية يف إرسائيل ،أبرزها ،احتجاجات
كانت هناك احتجاجات

األطباءّ ،
احتجاجا
العمل االجتامعيني واملع ّلمني ،وقد خرجت هذه الفئات
ً

عىل رشوط عملها واألجور غري املناسبة .وكذلك ،احتجاجات املستهلكني
ضد رشكات الغاز والنفط وشبكات التسويق الكربى بسبب غالء املعيشة

والسلع الغذائية واتساع الفجوات بني طبقات املجتمع اإلرسائييل.
ّ

13

انطلقت موجة االحتجاج االجتامعي هذه يف صيف  ،2011حتديدً ا ،يف
الرابع عرش من شهر متوزُ ،
وأطلق عىل هذه االحتجاجات اسم «احتجاج

الطبقة الوسطى»14 .هنا ،من املهم بمكان اإلشارة إىل أ َّنه سبق هذا
احلركة االحتجاجية انبعاث األزمة االقتصادية يف العامل يف العام ،2008

انطالق الربيع العريب يف هناية العام  2010يف تونس ومرص ومن ثم عمت
احتجاجا عىل انسداد األفق السيايس
العديد من البلدان العربية املجاورة
ً

واالقتصادي فيها .كام وشهدت إرسائيل محلة احتجاجية استهالكية يف

الشبكة العنكبوتية عىل خلفية االرتفاع يف أسعار بعض املنتجات الغذائية

األساسية أطلق عليها «احتجاج الكوتيج».
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متيزت حركة االحتجاج يف صيف  2011بمشاركة واسعة من قبل مجيع
ّ

مركبات املجتمع اليهودي اإلرسائييل (باستثناء اليهود املتزمتني  -احلريديم)،
وقد اعتربت هذه املشاركة ظاهرة غري مسبوقة يف إرسائيل ،وقد بلغت ذروة

املشاركة بخروج مئات اآلالف من املتظاهرين يف عدّ ة مظاهرات بمناطق
ورفع
خمتلفة يف ليلة واحدة .استمرت هذه االحتجاجات مدة عرشة أسابيع ُ

خالهلا شعار مركزي هو «الشعب يريد عدالة اجتامعية» ،باإلضافة إىل بناء

املحتجني فيها
أكثر من  2500خيمة احتجاج بمختلف املناطق ومكوث
ّ
طيلة أيام األسبوع .كام احتلت هذه االحتجاجات منابر وعناوين وسائل
اإلعالم املركزي يف إرسائيل ،وهو ما عزز الشعور لدى مؤيدي االحتجاجات

بالسري يف الطريق الصحيحة ،وأنه تم تذويت مفهوم العدالة االجتامعية بني
املواطنني ،بالتايل التغيري االجتامعي واالقتصادي آت ال حماولة.

15

لكن يف حقيقة األمر ،مل يطرأ تغيري جوهري يف الساحة السياسية

واالجتامعية واالقتصادية يف إرسائيل بعد هذا االحتجاج ،ذلك بسبب

عدم صياغة مطالب اجتامعية واضحة ،والعجز عن توسيع املشاركة يف

ومميز ضدها ،مثل األقلية العربية
االحتجاجات وضم فئات مستضعفة ّ
الفلسطينية ،ما أ ّدى يف هناية املطاف إىل عدم حتقيق التغيري املَرجو يف احلقل
السيايس واالجتامعي واالقتصادي.

متيزت بطابع
هنا نحن ندّ عي أن االحتجاجات االجتامعية يف العام ّ 2011

قومي -إثني وعلامين ،وذلك بسبب تغييب /غياب املجموعات اليهودية
املتزمتة ديني ًا (احلريديم) ،باإلضافة إىل هتميش دور املواطنني العرب.
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دوافع االحتجاجات يف صيف 2011
بعد االحتجاجات اخلاصة بفئات معينة يف املجتمع ،مثل األطباء،

العاملني االجتامعيني واملعلمني ،اندلعت احتجاجات صيف  2011التي

ميت يف البداية باحتجاجات «املسكن» وذلك نتيجة ارتفاع أسعار املساكن
ُس ّ
أن ارتفاع أسعار املساكن ّ
يف إرسائيل؛ بمعنى أنه يمكن اال ّدعاء ّ
شكل السبب

األسايس الندالع هذا االحتجاج ،فقد تراجعت منذ العام  1999وحتى
العام  2009نسبة ُ
األرس الشابة التي متتلك مسكنًا من  %51إىل %43فقط،

وقد ارتفعت باملقابل أجور البيوت بشكل كبري.
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أيضا إلى دوافع مركزية أخرى أ ّ َدت إلى اندالع
ميكن اإلشارة ً
االحتجاجات:
تراجع مكانة الطبقة الوسطى :شهدت الطبقة الوسطى يف إرسائيل خالل

تراجعا يف مكانتها السياسية واالجتامعية ،فقد تراجع
العقدين األخريين
ً

تأثريها السيايس وقدرهتا عىل التأثري يف قضايا مركزية ،أبرزها حتقيق العدالة
االجتامعية ،وذلك بسبب استفحال السياسات النيو-ليربالية .عالو ًة عىل
السكن ،ما أ ّدى
ذلك ،مل تنجح هذه الطبقة يف مواجهة غالء املعيشة وأماكن ّ

إىل غضب يف الشارع وحماولة السرتداد املكانة السياسية واالجتامعية من
خالل التظاهرات واالحتجاجات ،ولكن برغم زخم هذه االحتجاجات،
توسع السياسات النيو-ليربالية.
مل تنجح يف حتسني مكانتها وإيقاف عجلة ّ
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السلع واملتطلبات احلياتية إىل تآكل
غالء املعيشة :أدى ارتفاع أسعار ّ

ُ
القدرة الرشائية للمواطنني.

18

14

تدفق امليزانيات بشكل كبري إىل اليهود املتزمتني (احلريديم) وإىل جمموعات

املستوطنني :استثامر ميزانيات وموارد كبرية يف هاتني املجموعتني عىل حساب

باقي الشعب يف جماالت أساسية ،مثل خدمات الرعاية االجتامعية ،الرتبية

والتعليم ،الصحة ..إلخ.
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احلركات املشاركة يف احتجاجات صيف 2011
كام هو معلوم ،اندلعت احتجاجات صيف  2011بشكلٍ عفوي ،دون

سابق إنذار ودون استعدادات سابقة .كان املبادرون إىل احتجاجات صيف
 2011جمموعة صغرية من الشباب والشابات ا ّلذين يسكنون يف بلدات منطقة
املركز واألحياء اجلديدة يف تل أبيب .بعد بداية االحتجاجات ،حاولت بعض

احلركات تنظيم التظاهرات ودعمها اقتصاد ًّيا .أبرز هذه احلركات هي :االحتاد
ُ
القطري للطالب اجلامعيني ،وحركة «درور إرسائيل»  -خرجيو حركة الشبيبة
العاملة واملتع ّلمة التابعة حلزب العمل .كانت هاتان احلركتان ،باإلضافة إىل

جمموعة الشباب والشابات يف طليعة االحتجاجات ولكن ،ال يمكن التغايض
عن انضامم حركات ُأخرى لالحتجاجات ،مثل« ،الفهود السود» و»القوس

الديمقراطي الرشقي» 20.بمعنى ،رغم َّ
أن االحتجاجات بدأت بشكل عفوي،
ّإل َّ
أن بعض احلركات حاولت تنظيمها ودعمها اقتصاد ًّيا وحماولة ضم حركات
ُأخرى هلا هبدف توسيعها ورفع أعداد املشاركني فيها.
ولكن عىل الرغم من التأييد الشعبي الكبري الذي حظيت به

االحتجاجات االجتامعية يف صيف  %88( 2011من اإلرسائيليني قد

أيدوا االحتجاجات) 21،رسعان ما انطفأ هليبها وانتهت بشكل مفاجئ يف
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هناية شهر أيلول  ،2011عىل الرغم من أنه كان من املتوقع هلا االستدامة
واالستمرار لفرتة أطول بكثري.

يف هذا السياق ،يمكن اإلشارة إىل أن هناك عدة عوامل سامهت يف إمخاد هليب

هذه االحتجاجات ،مثل ،اقرتاب األعياد اليهودية واقرتاب افتتاح الدراسة
ٍ
بصورة فجائية.
األكاديمية .لكن ،هذا مل يكن ُم ّرب ًرا النتهاء االحتجاجات
قوميا يف
طبقيا ًّ
جسدت احتجاجات صيف  2011ائتال ًفا ًّ
باختصارّ ،

إرسائيل بعد سيطرة النُخب الرأساملية عىل االقتصاد عقب سيطرة التوجه
النيو-ليربايل عىل السياسات االقتصادية .لكن ،هذا االئتالف والتعاضد بني

وسعان ما انتهت
معظم مركبات املجتمع اإلرسائييل اليهودي مل ينجحُ ،
حركة االحتجاج رغم وجود أرضية خصبة الستمرارها وتعزيزها.

لر ّبام يكون أحد أبرز األسباب لفشل هذه االحتجاجات هو عدم بلورة

مطالب ورؤية واضحة ،باإلضافة إىل ضم فئات أساسية يف املجتمع تعاين من
التمييز والتهميش ،مثل األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل .فعىل الرغم من

أن هذه االحتجاجات قد أثبتت َّ
َّ
أن املواطنني يف إرسائيل من املمكن أن يستيقظوا

من سباهتم واملشاركة يف احتجاجات تطالب بالعدالة االجتامعية وحتسني
ظروفهم املعيشية واالقتصاديةَّ ،إل َّ
أن التقاعس يف إنشاء بنية حتتية تنظيمية هلذه

االحتجاجات ،مثل بناء رؤية ومطالب ،قيادات قادرة عىل متثيل كل الفئات
املشاركة ،القدرة عىل تعبئة املحتجني ُ
والقدرة عىل االستمرار لفرتة طويلة ،حال
دون حتقيق املطالب ،وأدى إىل فشلها عىل الرغم من مشاركة مئات اآلالف.
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احتجاجات صيف  :2011غير سياسية وغير حزبية

بأنا احتجاجات
ُع ّرفت احتجاجات صيف  2011من ِق َبل املحتجني ّ
منصات ومنابر لسياسيني أو
غري سياسية وغري حزبية ،ومل ُتنح خالهلا ّ

ممثيل أحزاب .أكثر من ذلك ،رغم كثرة املحتجني اليسار ّيني ،أنكرت قيادة

االحتجاجات أي صلة هلا باليسار اإلرسائييل من جهة ،وانكار أي ّنية
إلسقاط حكومة نتنياهو من جه ًة أخرى ،وقد امتنع املحتجون عن التطرق
إىل النزاع اإلرسائييل-الفلسطيني خالهلا.

ومن خالل اإلمعان بالقراءة النقدية -التحليلية لفيلك ورام حول

إنكار قادة االحتجاجات عالقتهم باليسار اإلرسائييل واالبتعاد عن التطرق
إىل الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل ،نرى ّ
أن هذا االنكار ُحماول ًة لتوحيد
املحتجني واستقطاب أكرب عدد من املواطنني اليهود للمشاركة يف االحتجاج،

لذلك مل ُتطرح خالل مواضيع ذات خالف يف الشارع اإلرسائييل-اليهودي.
هذا األمر يؤكد طابع االحتجاجات الطبقي-القومي واستثناء املواطنني

العرب منها .عالو ًة عىل ذلك ،هناك من ا ّدعى َّ
أن احتجاجات صيف 2011
طابعا ُنخبو ًّيا يتمثل يف الطبقة الوسطى
مل تكن حزبية أو سياسية لك ّنها ّاتذت ً
األشكنازية التي أدارت االحتجاجات من قلب تل أبيب وقامت بتهميش

مناطق الضواحي يف الشامل واجلنوب.
أن االحتجاجات مل ُ
كام ُذكر آن ًفاَّ ،
عينة.
تكن بمبادرة أحزاب سياسية ُم ّ
22

يمكن تفسري هامشية األحزاب السياسية يف املبادرة إىل االحتجاجات وعدم

قدرهتا عىل جتنيد مشاركني من خالل نتائج استطالع رأي ملعهد جومتان
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واملعهد اإلرسائييل للديمقراطية ،التي أشارت إىل َّ
أن األحزاب السياسية ال

حتظى بثقة كبرية بني املواطنني يف إرسائيل ،حيث أعرب ُربع املستطلعني فقط
عن ثقتهم هبا .كام أشار  80%من ا ُملستطلعني إىل َّ
أن األحزاب والسياسيني
عىل رأس ُس ّلم الفساد ،كام أظهرت النتائج َّ
أن  6%فقط من املواطنني هم
أعضاء يف أحزاب سياسية.
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يف خالصة األمرّ ،
مهشت احتجاجات صيف َ 2011دور األحزاب،

ومهشت القضايا السياسية التقليدية يف إرسائيل ،مثل الرصاع الفلسطيني-

اإلرسائييل والنزاعات احلزبية بني اليسار واليمني ،وسلطت يف املقابل
الضوء عىل قضايا اقتصادية واجتامعية يف حماولة للتأثري عىل اخلطاب العام يف
ٍ
صاف ،إىل خطاب اجتامعي واقتصادي
إرسائيل وتغيريه من خطاب سيايس

يتعلق برفاهية املواطنني .ولكن ،كام أرشنا ساب ًقاُ ،سعان ما انطفأ هليب هذه
االحتجاجات ومل تنجح بتغيري اخلطاب السيايس يف إرسائيل.

تداعيات االحتجاجات يف 2011
ممّا ال ّ
شك فيه َّ
والسياسيني
أن حركة االحتجاجات قد أشغلت اإلعالم
ّ

يف إرسائيل ،وقد أحدثت صدمة ،ولو بصورة حمدودة ،عىل ص ّناع القرار

والرأي العامُ .يمكننا مالحظة عدد من التداعيات يف حماور عدّ ة منها:
ً 1.
أول  ،تراجع شعبية نتنياهو :أسفرت االحتجاجات ،وفق
24

استطالعات الرأي العام ،إىل تراجع يف شعبية نتنياهو وإضعاف

مكانة حزب الليكود يف الساحة السياسية.
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2 .ثان ًيا ،هتميش النقاش السيايس وقضية الرصاع الفلسطيني-

18

اإلرسائييل :حاول قياديو حركة االحتجاج االمتناع ُك ًّليا عن التطرق

ملسألة الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل ،هبدف احلفاظ عىل وحدة
صف املحتجني ،خاص ًة بعد انضامم جمموعات يمينية.

3 .ثال ًثا ،استهداف االحتجاج حتسني الوضع االجتامعي وليس تغيري

نظام احلكم :يمكن املالحظة َّ
أن سقف االحتجاجات كان حمدو ًدا
نسب ًيا ،إذ اقترص عىل مطالب هتدف إىل حتسني الظروف واخلدمات

االقتصادية وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى.

رابعا ،أفرزت االحتجاجات قوى سياسية جديدة يف إرسائيل ،متهيدً ا
ً 4.
للمنافسة يف انتخابات الكنيست .هدفت هذه القوى لتشكيل وبناء
حركة سياسية مؤلفة من الطبقة الوسطى ،ولكنها ال حتمل آفا ًقا
ورؤى سياسية جديدة.

خامسا ،تشكيل جلنة طرختنربغ :هدفت اللجنة إىل التفاوض مع
5.
ً
قادة االحتجاج وبلورة توصيات عملية من أجل إحداث إصالحات

يف النظام االقتصادي ،إال ّأنا كانت عبارة عن تغيريات شكلية ليس

إال ،ومل يكن هلا مسامهة يف تقليص الفجوات وإعادة توزيع الثروة
واملوارد .فعىل الرغم من َّ
أن هذه اللجنة ا ّدعت بأهنا هتدف إىل خفض

غالء املعيشة ودعم جماالت خدماتية أساسية ،مثل الرعاية االجتامعية
السكنّ ،إل ّ
ثمة من
أن ّ
والرتبية والتعليم والصحة وخفض أسعار ّ
ا ّدعى َّ
أن هذه اللجنة متاهت مع سياسة احلكومة االقتصادية ،لذلك

ال يمكن ال ّتعويل عىل توصياهتا .كذلك ،ا ّدعت القيادات العربية َّ
أن
توصيات اللجنة جتاهلت احتياجات املجتمع العريب ،خاص ًة فيام
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يتع ّلق بتخطيط وتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية ،االعرتاف

بالقرى غري املعرتف هبا يف منطقة النقب ،بناء مناطق صناعية يف
البلدات العربية وحماربة البطالة والفقر يف املجتمع العريب.

ُن ّ
لخص القول إن االحتجاجات قد اندلعت يف صيف  2011كانت

األكرب واألكثر من ناحية حجم املشاركة يف تاريخ إرسائيل ،للمطالبة
بعدالة اجتامعية وليس تغيري نظام احلكم .إن املميز األبرز حلركة االحتجاج

االجتامعية هذه كان يف أنشطتها التي اتسمت باإلبداع وبالتنوع الداخيل،
ّإل أنه مل يكن عىل رأسها قيادات سياسية أيديولوجية حتمل رؤى وبرامج
وأهدافا سياسية واضحة ،وال تقدّ م حال للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،وال

تتبنى مطالب هلا ُبعد سيايس واقتصادي ،مثل قضية االحتالل والعسكرة

وموقع الدولة من السوق.

واضحا للعيان أن قيادة االحتجاج كانت خائفة من «حرف» مسارها
كان
ً

يف حال تناول قضايا سياسية خمتلف عليها ،ولذلك آثرت البقاء يف مناطق الظل

ضمن إمجاع الطبقة الوسطى اليهودية وعدم وضع قضايا وأمور خالفية من
شأهنا أن تضعف االحتجاج والنتائج املرجوة منه.

السابق بنيامني بن اليعازر،
السياق ،هو موقف الوزير ّ
ولكن األهم يف هذا ّ

الذي دعا ،يف حينه ،إىل تقليص ميزانية األمن واملليارات املتدفقة لتعزيز

االستيطان ،واستثامر هذه امليزانيات يف حل املشاكل االقتصادية واالجتامعية
التي باتت ُت ّ
شكل ،عىل حدّ تعبريه« ،حالة طوارئ » يف إرسائيل.
التغيات املهمة ،تعاظم الشعور باليأس واإلحباط،
عىل الرغم من هذه ّ

وجرى تثبيت فكرة «انعدام التأثري» لدى قطاعات واسعة من املشاركني
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بغية إحداث حتوالت جوهرية ،خاص ًة َّ
ريا
وأن جلنة طرختنربغ مل ُتدث تغي ً

جوهر ًيا يف طبيعة النظام االقتصادي يف إرسائيل من جهةَّ ،
وأن ترصحيات

الساسة بأمهية االستثامر يف اجلوانب االقتصادية واالجتامعية وليس
بعض ّ
يف االستيطانَ ،ب ِق َيت أسرية ُمعتقداهتم ومل ُترتجم عىل أرض الواقع.

احتجاجات صيف 2020
لقد عاد مصطلح «احتجاجات» بقوة يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية

املختلفة .فبعد احتجاجات صيف  ،2011غاب هذا املصطلح ،ولكن ،يف
نيسان عام  ،2020ورغم جائحة كورونا التي تعصف بالعامل بأرسه ،عاد
احتجاجا عىل
املصطلح بعد خروج آالف املحتجني واملتظاهرين إىل الشوارع
ً

األوضاع االقتصادية والصحية النامجة عن أزمة كورونا ،وألسباب أخرى
سنقوم بالتطرق إليها الح ًقا.
من اجلدير ذكرهَّ ،
أن االحتجاجات يف إرسائيل ما زالت يف أوجهها (أيلول
 ،)2020بل وتتوسع لتشمل ُمدن ًا وبلدات جديدة ،حتديدً ا يف منطقتَي املركز
وحيفا ،لذلك ،ال تتوفر أبحاث عميقة تتناول أسباب وإسقاطات هذه

االحتجاجات .بالرغم من ذلك ،هنالك الكثري من املقاالت الصحافية التي

حتاول استقراء هذه االحتجاجات واسترشاف تداعياهتا املستقبلية يف عدّ ة

حماور وجماالت ،أبرزها :شعبية رئيس احلكومة نتنياهو ،موضوع ضم جزء

من منطقة غور األردن إىل إرسائيل ،األزمة االقتصادية ،األزمة الصحية،
عملية التطبيع مع اإلمارات والبحرين واالنتخابات الربملانية.

يف هذا الفصل ،سنحاول تسليط الضوء عىل أسباب اندالع احتجاجات
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صيف  2020وإسقاطاهتا عىل املحاور واملواضيع املذكورة أعالهً .
أيضا،

سنحاول القيام بمقارنة عينية وعميقة بني أسباب االحتجاجات القائمة
اآلن وإسقاطها ،وبني أسباب وإسقاطات احتجاجات صيف  ،2011هبدف
استخالص ِ
الع َب واستقراء مسار االحتجاجات احلالية.

شح كبري يف األبحاث التي تتناول احتجاجات ،2020
ثمة ٌّ
كام أرشنا آن ًفاّ ،
التي بدأت يف نيسان  2020وتصاعدت منذ  14متوز ا ُملنرصم ومازالت

مستمرة إىل يومنا هذا وتستقطب اآلالف من املحتجني واملتظاهرين يف هناية

كل أسبوع ،حتديدً ا ،أمام مقر رئيس احلكومة يف القدس بشارع بلفور .باإلضافة

إىل االحتجاجات الكبرية يف بلفور ،اندلعت ً
أيضا احتجاجات وتظاهرات يف

ساحة رابني بتل أبيب ،والتي ُيشارك فيها اآلالف من املحتجني الذين يرفعون
ّ
ومذكرة بتهم الفساد
شعارات مندّ دة بسياسة احلكومة االقتصادية والصحية،
املوجه لرئيس احلكومة نتنياهو ،مثل« ،احلكومة ُمنفصلة عن الواقع»ِ ،
«فاسد،
ّ
مللنا منك»« ،أين األخالق؟» والكثري من الشعارات األخرى.

قال أحد املشاركني الدائمني باملظاهراتَّ ،
إن معظم املحتجني يرفعون
مية تتع ّلق ب ُتهم الفساد املوجهة ضد رئيس احلكومة:
شعارات ِق َي ّ
«معظم املشاركني يف التظاهرات واالحتجاجات يرفعون شعارات ضد

حيتجون ضد
رئيس احلكومة بسبب ُتم الفساد املوجهة له { }..املتظاهرون ّ
ً
وأيضا
استمرار رئيس احلكومة يف وظيفته ،خاص ًة أنّه متهم بقضايا فساد

كيفية تعامله مع املؤسسات احلكومية وحماولة هتمشيها».
ّ
َب ِق َي أن ُنشري إىل َّ
أن هذه االحتجاجات يرافقها عدم ثقة بصانعي القرار

فيام يتعلق بمجاهبة جائحة كورونا .الشعور العام يف إرسائيلّ ،
أن البالد
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تفتقر إىل جهة مهنية غري سياسية هتدف إىل القضاء عىل فريوس كورونا.
هذا الشعور العام ،من شأنه أن ُي ّ
غذي حالة الغضب ،ويساهم يف استمرار
26

االحتجاجات ،خاص ًة يف أيام هناية األسبوع.

دوافع االحتجاجات
ثمة أسباب عديدة الندالع احتجاجات صيف  2020يف إرسائيل،
ّ

واملهمة منها ،ملحاولة
سنحاول يف هذا القسم عرض األسباب الرئيسية
ّ
ثمر عنها فيام بعد.
حتليل واستقراء إسقاطاهتا وتداعياهتا واستمراريتها وما س ُي ُ
بداي ًة  ،كان الدافع األساس لالحتجاجات هو رفض املتظاهرين

للمفاوضات القائمة بني حزب الليكود وحزب أزرق أبيض لتشكيل

حكومة طوارئ يف ظل تفيش فريوس كورونا .أسفرت هذه املفاوضات عن
تشكيل حكومة طوارئ بني احلز َبني ،ولكن هذا مل يؤد إىل استقرار سيايس،

واستمرت املناكفات السياسية بني حزب الليكود وحزب أزرق أبيض.

أدى هذا االئتالف املبني عىل الشكوك وعدم الثقة بني احلزبني ،إىل صعوبة

يف إدارة األزمة الصحية واألزمة االقتصادية النابعتني من جائحة كورونا،
وأبرز إسقاطات هذه املناكفات هي عدم إقرار ميزانية الدولة لعام .2020

االحتجاجات االجتامعية احلالية قادهتا األحزاب اإلرسائيلية املعارضة
هلذا االتفاق ،وقد ُأطلق عىل املظاهرات يف حينه «الرايات السوداء» نسب ًة

ُل ّ
نظميها ،الذين رفعوا شعارات ُتندّ د بتقويض نتنياهو وحكومته للديمقراطية
يف إرسائيلّ ،
ومتكن ّ
املنظمون من حشد أكثر من ُ 2000متظاهر يف ميدان
رابني وسط مدينة تل أبيبُ ،
حيث ألقت فيها بعض الشخصيات السياسية
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ا ُملعارضة لنتنياهو وبعض نواب املعارضة ،خطابات ُمندّ دة باستمراره يف

منصبه كرئيس للحكومة بعد أن ُو ّجهت له الئحة اهتام يف ملفات الفساد
ا ُملختلفة ،مثل موشية يعلون ويائري لبيد من حزب «يوجد مستقبل» ً
وأيضا
أيمن عودة ،رئيس القائمة املشرتكة.
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بعد تشكيل حكومة نتنياهو اخلامسة مع حزب أزرق أبيض ،وبعد االنتشار

الكبري لفريوس كورونا يف إرسائيل (املوجة الثانية) ،أخذت هذه االحتجاجات
التي ُي ّ
نظمها حراك «الرايات السوداء» منحى خمتل ًفا ،حيث أصبح احلراك أكثر

ً
ص املحتجون عىل االعتصام والتظاهر بشكل أسبوعي يف شارع
تنظيم ،وح ِر َ

بلفور بالقرب من مقر رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو .بالتوازي مع ذلك،
انطلقت احتجاجات أخرى مندّ دة بسوء إدارة نتنياهو وحكومته ألزمة كورونا.
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أبرز الدوافع واألسباب التي أ ّ َدت إلى اندالع االحتجاجات:
تشكل ائتالف حكومي بني حزب الليكود وحزب أزرق أبيض :بادرت

األحزاب املعارضة هلذا االتفاق إىل إقامة تظاهرات باسم «الرايات السوداء»
تنديدً ا باالتفاق بني احلزبني.

األزمة االقتصادية النامجة عن جائحة كورونا 29:دخلت إرسائيل يف
شهري آذار
أعقاب تفيش فريوس كورونا ونتيجة اإلغالق الذي َف ِرض يف َ
ونيسان  2020يف أزمة اقتصادية كبرية ،وارتفاع ملحوظ بنسبة العاطلني عن

العمل واملصالح الصغرية واملتوسطة املهددة باإلغالق ،حيث تشري املعطيات

التي أوردهتا القناة  12اإلرسائيلية َّ
أن معدل عودة النشاط االقتصادي إىل
فرتة ما قبل انتشار جائحة كورونا بلغ أقل من  ،68%يف حني جتاوزت نسبة

24

البطالة الـ  20%وسط توقعات بارتفاعها بسبب «املوجة الثانية» منها.
وفيام يتع ّلق برىض املواطنني عىل األداء احلكومي يف املجال االقتصادي
30

بموجة كورونا األوىل ،تظهر معطيات استطالع رأي للمركز اإلرسائييل

للديمقراطيةَّ ،
أن املواطنني قد منحوا األداء احلكومي يف هذا املجال تقييم

( 5.27حسب استطالع الرأي ،التقييم كان من رقم  1إىل  .10رقم 1

مثّل عالمة التقييم األكثر سو ًءا ورقم  10مثّل عالمة أعىل تقييم لألفضل)،

بمعنى َّ
أن هناك عدم رىض عن الدعم االقتصادي التي توفره احلكومة يف
ظل األزمة االقتصادية النامجة عن اجلائحة.
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الصحي يف مواجهة وباء كورونا 32:يعاين النظام الطبي
األداء احلكومي ّ
يف إرسائيل من هتميش وجتاهل ُم ِ
رتاكم منذ عرشات السنوات ،ويظهر ذلك

من خالل شح امليزانيات املخصصة له ،النقص يف ّ
ملكات األطباء ،النقص
األرسة والنقص يف أجهزة التن ّفس.
يف العاملني باملختربات الطبية ،ال ّنقص يف
ّ
أن املواطنني يف إرسائيل يشعرون َّ
ِزد عىل ذلكَّ ،
بأن أزمة كورونا ُتدار من
صحية ،األمر الذي قد يؤدي إىل
منطلقات سياسية وليس من منطلقات
ّ

اهنيار املنظومة الطبية .لذلك ،هناك كبري غضب بني املواطنني (يف املوجة
الثانية من انتشار فريوس كورونا) ،خاص ًة مع ارتفاع عدد املصابني وفرض
تقييدات جديدة؛ يظهر من معطيات بحث «مركز إرسائيل للديمقراطية»

حول تعامل احلكومة مع جائحة كورونا يف املوجة األوىلَّ ،
أن هناك رىض
عىل األداء احلكومي فيام ُخيص املعاجلة الطبية والصحية للفريوس ،حيث

َّ
أن املشاركني يف االستطالع منحوا احلكومة معدّ ل  1( 7.69يسء جدًّ ا و
 10ممتاز) 33،ولكن ،نعتقد َّ
ريا فيام ُخيص معاجلة مواجهة
أن هناك استيا ًء كب ً
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الفريوس يف املوجة الثانية ،وهذا املعطى فقط ُيمثّل شعور املواطنني يف املوجة
األوىل .يف الصفحات القادمة ،سنحاول تسليط الضوء عىل كيفية إبراز جائحة

كورونا للنظام االقتصادي النيوليربايل يف إرسائيل.

هتم الفساد املوجهة ضد نتنياهو :تأيت هذه االحتجاجات عىل خلفية هتم

الفساد والغش وخيانة األمانة التي يواجهها رئيس احلكومة نتنياهو يف ثالث

قضايا ،وقد مثل ويف وقت سابق أمام املحكمة التي قامت بتأجيل حماكمته
حتى مطلع العام ا ُملقبل.

باإلضافة إىل األسباب املذكورة أعاله الندالع احتجاجات صيف  2020يف
إرسائيل ،يدّ عي بروفسور َمتر ِهرمن وجود سبب آخر الندالع هذه التظاهرات،

وهي حركة االحتجاجات الكبرية يف الواليات املتحدة األمريكية بسبب مقتل
املواطن األمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد ،حيث يدّ عي ِهرمن َّ
أن

«االحتجاجات ُتشبه فريوس كورونا؛ حالة عاملية ُم ِ
عد َية».

34

اإلرسائيليني ،لالحتجاج يف
بطبيعة احلال ،خرج اآلالف من املواطنني
ّ

خمتلف مناطق البالد ،ولكن ،من املهم بمكان اإلشارة إىل غياب /تغييب
املواطنني العرب .مل نلمس خالل االحتجاجات والتظاهرات ،مشاركة

مواطنني عرب أو قيادات عربية سياسية أو اجتامعية ،وإنّام اقترصت املشاركة

عىل اليهود ،حتديدً ا ،يف تل أبيب وحيفا والقدس.

احلركات املشاركة يف احتجاجات 2020
يعترب املشاركون يف االحتجاجات َّ
أن رئيس احلكومة ،نتنياهو ،مل ُيعد

يصلح للبقاء يف ُسدّ ة احلكم ،كونه قام بتسخري كل اإلمكانيات السياسية
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الستغالل أزمة كورونا يف خدمة مصاحله اخلاصة ،وحماول ًة لتفادي الوقوف
يف املحاكم بسبب ُتم الفساد التي يواجهها .باإلضافة إىل ذلك ،يدّ عي

أيضا َّ
املحتجون ً
أن رئيس احلكومة ووزراءه فشلوا يف معاجلة أزمة فريوس
ّ

كورونا وتداعياهتا االقتصادية واالجتامعية ،وهذا الفشل كان بمثابة «الوقود»
املحتجني املتصاعد ً
أصل.
الذي ُص َّب عىل غضب
ّ
هذا ما أكده أحد املشاركني خالل مقابلته ،حيث أشار إىل َّ
أن التظاهرات

تسلط الضوء عىل املطالب االجتامعية وموضوع البطالة واهنيار املصالح
الصغرية واملتوسطة:

االحتجاجات ترفع شعارات تتع ّلق بمنسوب البطالة ،اهنيار املصالح

الصغرية واملتوسطة وإغالق أبواهبا بعد جائحة كورونا ،الوضع االقتصادي

الصعب وما إىل ذلك .هذه املواضيع من شأهنا أن ُتضعف شعبية نتنياهو
وأن ُتبقي ً
أمل بإمكانية التغيري خاص ًة بعد فشل نتنياهو يف احلد من انتشار
فريوس كورونا».

من املهم بمكان اإلشارة ،إىل َّ
ضمت،
أن هذه احلركات املشاركة قد ّ
تقري ًبا ،مجيع ُم ّ
ركبات املجتمع اليهودي اإلرسائييل (باستثناء اليهود املتزمتني-
احلريديم)؛ أي َّ
علامنيا،
ا-اثنيا
قومي
إن هذه االحتجاجات أخذت ً
ًّ
ًّ
طابعا ًّ

ما منع املواطنني العرب يف إرسائيل من املشاركة ،بالرغم من ّأنم احللقة

األضعف اقتصاد ًيا يف املجتمع 35.ويرفض ناشطو احلراك تعريف أنفسهم
عىل أهنم حركة حزبيةّ ،
مؤكدين يف الوقت نفسه أن احلراك يعتمد يف متويل
ربعات األعضاء والناشطني فقط.
أنشطته عىل ت ّ

36

عندَ احلديث عن احتجاجات  2020يف إرسائيل ،ال يمكن غض ّ
الطرف
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عن االحتكاكات التي حتصل بني املحتجني والرشطة ،فقد وصل األمر إىل

استخدام ُّ
الشطة خلراطيم املياه لتفريقهم ،كام أوقفت بعضهم .تأكيدً ا عىل
هذا ،يدّ عي الباحث هرمن ( )2020يف مقاله ،أ َّنه «ليس من ا ُملستبعد أن تك ُثر

االحتجاجات يف األيام ا ُملقبلة ،وقد يتصاعد عندها بعض أعامل العنف ،خاص ًة
37
ُ
القوة ضد املتظاهرين».
وقوات األمن األخرى ّ
إذا استخدمت الرشطة ّ
السياق ،برز التساؤل املركزي :هل سيستمر املحتجون يف
يف هذا ّ
احتجاجاهتم رغم ما قد يواجهون من عنف رشطوي واعتقاالت ،أم َّ
أن
حدّ ة االحتجاجات ِ
ستقل بعد فرتة ،كام انطفئ هليب احتجاجات صيف

 ،2011خاص ًة بعد مصادقة الكنيست يف أواخر أيلول  2020عىل تقييد
املظاهرات بحجة جائحة كورونا؟
ٍ
نظرة عامة ومراقبة لالحتجاجات بعد هذه املصادقة ،من املمكن أن
يف

نالحظ َّ
وأنم خرجوا للتظاهر يف مناطق
أن املحتجني يرفضون االستسالمّ ،

عديدة ،مثل حيفا وتل أبيب وبلدات الشامل ،يف جمموعات صغرية ،متاش ًيا

مع تعليامت وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا.
كام ُذكر ساب ًقا ،هناك العديد من احلركات واملنظامت غري احلزبية بادرت

أو ُتشارك يف االحتجاجات والتظاهرات ،وجتتمع عىل رضورة التخلص من
ُحكم نتنياهو الذي يسخر العمل السيايس من أجل مصاحله اخلاصة ،خاصة

بعد توجيه هتم فساد له ،باإلضافة لفشله يف إدارة أزمة كورونا.

فيما يلي أبرز هذه احلركات املشاركة:

الر ايات السوداء يف أعقاب
الر ايات السوداء :نشأ حراك ّ
ِحراك ّ
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االنتخابات الربملانية اإلرسائيلية التي جرت يف الثاين من آذار من العام

 .2020بادر األخوة األربعة ،إيال ،شيكام ،يردين وديكل شفارتسامن إىل
السوداء
الرايات ّ
تظاهرة سيارات اجتهت إىل مقر الكنيست اإلرسائييل رافعني ّ

احتجاجا عىل قرار رئيس الكنيست يف حينه ،يويل ادلشتاين (الليكود)،
ً

بعدم عقد جلسة النتخاب رئيس جديد للكنيست بعد االنتخابات مبارش ًة،
ً
ً
صارخا ُألسس الديمقراطية يف
انتهاكا
وهو األمر الذي رأى فيه املحتجون
إرسائيل 38.وحسب البطاقة التعريفية ِ
رب صفحته الرسمية َّ
بأن
للحراك ع َ
احلراك ُ
يضم مواطنني قلقني عىل مستقبل الديمقراطية يف إرسائيل ،برصف

النظر عن الدين والعرق واجلنسَّ ،
وأن هدفهم األسمى هو احلفاظ عىل
الديمقراطية اإلرسائيلية بروح وق َيم وثيقة االستقالل.

39

حركة العقد اجلديد :هي حركة قامت بتنظيم سلسلة مظاهرات أمام منزل

ا ُملستشار القضائي للحكومة مندلبليت ،وذلك يف العام  2018هبدف الضغط

عليه لتقديم الئحة اهتام ضد نتنياهو .اليومُ ،تعنى هذه احلركة ً
أيضا باآلثار
االقتصادية واالجتامعية ألزمة كورونا ،وللسياسات االقتصادية النيو ليربالية.
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حركة قافلة الغواصات :وهو حراك بادر له ّضباط سابقون يف اجليش

اإلرسائييل ،ويطالبون بفتح حتقيق فوري يف قضية الغواصات .بادر هذا احلراك إىل
السفر بقافلة سيارات ُر ِف َع عليها شعارات تتهم رئيس احلكومة نتنياهو بالفساد،
ّ
وكان هدف القافلة الوصول إىل شارع بلفور بالقدس ،مقر رئيس احلكومة.

يشار إىل ّ
أن احلركات املذكورة أعاله ال هتدف إىل تغيري جوهر النظام
يف إرسائيل ،بل إىل تغيري من يقف عىل رأس ُسدّ ة ُ
احلكم ،وذلك بسبب

ُتم الفساد املوجه له .عليه ،تدعو هذه احلركات إىل أمهية احلفاظ عىل روح
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وثيقة االستقالل اإلرسائيلية وتعزيز املفاهيم الديمقراطية بصيغتها احلالية.
احلكم» :وهي مجعية مهنية تتابع جودة ُ
حركة «من أجل جودة ُ
احلكم يف

إرسائيل وتعمل عىل تنفيذ ُسبل ِ
السليمة يف املؤسسات احلكومية.
وق َيم اإلدارة ّ
ُتعترب هذه اجلمعية من أكرب ُ
األطر الناشطة يف حركة االحتجاج ،وحتاول جتنيد
شخصيات مجاهريية ذات تأثري للمشاركة ،باإلضافة إىل استثامر موارد كبرية

من أجل إقامة عروض فنية هادفة خالل التظاهراتُ .تشارك هذه احلركة
باالحتجاجات با ّدعاء ّ
أن الفساد متغلغل يف اجلهاز السيايس اإلرسائييل ،لذلك،
مشاركتها نابعة من أمور مهنية وليس سياسية ،خاص ًة َّ
السيايس
وأن النظام ّ
بحاجة إىل إصالحات بسبب الفساد.

معا :مبادرة حلركة شعبية جديدة تطمح إىل إقامة حركة
منظمة نقف ً
يسارية هيودية-عربية تتبنى ِق َيم السالم واملساواة والعدالة االجتامعية .تتبنى

املنظمة رؤية أ َّنه ال يمكن الفصل بني االحتالل وعدم التكافؤ االقتصادي

واالجتامعي والتمييز ضد األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل .تطمح
ً 41
وفعال.
املنظمة إىل أن يكون نشاطها
ً
جامعا وتعدّ د ًّيا ّ

قد تكون هذه احلركة الوحيدة بني احلركات ا ُملشاركة يف االحتجاجات التي

تربط بني األزمة االقتصادية وقضية االحتالل وسياسة االستيطان والتمييز
تتميز هذه احلركة بدَ عوهتا إلقامة
ضد املواطنني العرب يف إرسائيل .لذلكّ ،

نشاط تعدّ دي يشمل مجيع أطياف املجتمع اإلرسائييل.

السيادة» :وهي حركة غري حزبية ،صغرية نسب ًيا مقارن ًة مع
	«-احتجاج ّ
باقي احلركات .تشارك يف االحتجاجات بسبب هتم الفساد املوجهة ضد
رئيس احلكومة نتنياهو .يف اآلونة األخرية ،بعد اتّساع االحتجاجات
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يف الكثري من املدن والبلدات اإلرسائيلية ،أصبح َدور احلركة هامش ًيا،
وذلك َكوهنا ال متتلك الكثري من املوارد والقدرة عىل التحشيد املواطنني.

نسبياّ ،
تنظمت يف آذار ،2020
	«-مسرية املليون» :وهي حركة جديدة ًّ
بعداإلغالق األول بسبب جائحة كورونا ،وبادرت إىل تنظيم مسرية
ضخمة ّ
احتجاجا عىل
باتاه مقر رئيس احلكومة بالقدس ،وذلك
ً

هتم الفساد وسياساته عمو ًما.

	-من اجلدير اإلشارة هنا إىل حركات مشاركة يف االحتجاجات تعمل
حتديدً ا بني مجهور الشباب والطالب ،وحتاول استقطاب أكرب عدد

وتتميز بخلق أجواء احتجاجية
منهم للمشاركة يف التظاهرات
ّ
إبداعية من خالل عروض فنية ناقدة وهادفة:
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	«-هبعالبتيم» :وهي حركة طالبية نشطت حتديدً ا يف تظاهرات ساحة

«بلفور» ،كام وقامت بنصب خيمة اعتصام يف حديقة «االستقالل»،
أمام مقر رئيس احلكومة يف القدس .أقامت احلركة العرشات
من املحارضات السياسية-التثقيفية جلمهور الشباب يف ساحة
االحتجاج .وخالل اإلغالق الثاين بسبب جائحة كورونا ،بادرت
«الزوم»
احلركة إىل عقد حمارضات سياسية توعوية َعرب تطبيق ّ
لتحشيد اجلمهور ،خاص ًة الشباب ،لالستمرار يف التظاهر.

	«-اجلبهة الوردية» :تعترب حركة صغرية ،انشقت قياداهتا عن حركة
«هبعالبتيم» .حتديدً ا ،تستقطب هذه احلركة مجهور الشباب والطالب

وتشارك يف االحتجاجات من خالل عروض فنية ناقدة ،وترفع شعار

« ُنناضل من أجل املستقبل».
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	«-كومي يرسائيل»ُ :تعترب حركة سياسية غري حزبية نشطة بني مجهور
الشباب ،حيث تستقطب اآلالف من الشباب يف ا ُملدن اإلرسائيلية
ُ
الكربى لالحتجاج ضد رئيس احلكومة وسياسته ،حتديدً ا يف القدس،

السبع .تطالب احلركة بإرشاك اجلمهور يف
تل أبيب ،حيفا وبئر ّ
القرارات احلكومية والكنيست ،والعمل من أجل مصلحة كل

ضيقة.
املواطنني وليس من أجل مصالح شخصية أو حزبية وفئوية ّ

ً
أيضا ،انضمت إىل هذه االحتجاجات حركات شبابية حزبية ،تقوم

تم رفع اإلعالم والشعارات احلزبية.
بتجنيد ناشطيها إىل التظاهرات ،حيث َّ
أبرز هذه احلركات الشبابية احلزبية:

حركة الشبيبة الشيوعية يف إرسائيلُ :تعترب الشبيبة الشيوعية حركة شبابية،

سياسية وتربوية تابعة للحزب الشيوعي اإلرسائييل ،وتسعى إىل حتقيق السالم
واملساواة والعدالة االجتامعية 43.يف األسابيع األخرية ،برزت مشاركة ناشطي

الشبيبة الشيوعية ،ومعظمهم من الناشطني اليهود ،أمام مقر رئيس احلكومة
يف بلفور ،القدس ،حيث رفعوا األعالم احلمراء وشعارات سياسية ُمندّ دة

بسياسة احلكومة احلالية.

وتأكيدً ا عىل َّ
أن االحتجاجات ال أهداف سياسية هلا ،وإنام متقوقعة فقط يف

املطالب االجتامعيةُ ،يشري ي.ن إىل أن هناك تغييبا واضحا للقضايا السياسية،
مثل قضية الضم ،يف االحتجاجات ،ولكن ق ّلة قليلة من املشاركني الذين

ينتمون ألحزاب يسارية ،يقومون برفع شعارات مندّ دة ورافضة لقضية َ
الضم:
«ال توجد عالقة لالحتجاجات احلالية بقضية َ
الضم { }..هناك جمموعة
صغرية من املتظاهرين اليساريني والديمقراطيني املنتمني ً
مثل للجبهة
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الديمقراطية للسالم واملساواة ُتندّ د بقضية الضم وترفع شعارات رافضة

هلا .ولكن ،يف العموم ،القضايا االجتامعية واملعيشية هي التي ُتسيطر عىل
ُسلم أولويات االحتجاجات».
عمو ًما ،نجح ّ
املنظمون واحلركات املشاركة باالحتجاجات بتجنيد
وتشجيع املواطنني عىل االحتجاج ،خاص ًة املترضّ رين منهم ،نتيجة األزمة

االقتصادية التي سببتها جائحة كورونا .نلحظ مشاركة كبرية يف هذه
44
احلرفيني وال ُّتجار خالل األسابيع األخرية.
الع َّمل،
االحتجاجات من ِق َبل ُ
ّ

كام ويمكن مالحظة انضامم جيل الشباب يف مشهد غري مسبوق منذ عدّ ة

أعوام .تأيت هذه املشاركة بسبب ارتفاع معدّ الت البطالة وتر ّدي األوضاع

االقتصادية .ويرى املراقبون َّ
أن مشاركة الشباب هي مؤرش مهم عىل إمكانية
إحداث التغيري السيايس يف إرسائيل.
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املواطنون العرب على هوامش احتجاجات 2020
ال يشكل العرب رشيكا يف املظاهرات االحتجاجية ألسباب سياسية يف

األساس ،ويف هذا اإلطار ،امتنعت املؤسسات التمثيلية للمواطنني العرب:
العليا للجامهري العربية يف إرسائيل ،اللجنة ُ
القطرية لرؤساء
جلنة املتابعة ُ

ً
وأيضا مؤسسات املجتمع
السلطات املحلية العربية والقائمة املشرتكة،
ُّ

املدين ،عن توجيه املواطنني العرب للمشاركة.

الصدد ،قالت الباحثة يف العلوم االجتامعية ،د .مها صباح كركبي،
هبذا ّ

َّ
أن عزوف املواطنني العرب عن املشاركة يف االحتجاجات نابع من رفضهم
أن يكونوا رشكاء يف أي احتجاج غري سيايس ،كوهنم ال يفصلون املواضيع
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السياسية عن املواضيع االجتامعية .هلذا ،ليس مستغر ًبا غياهبم عن املشاركة.

ويبدو ً
معنيني بمشاركة املواطنني العرب لكي ال
أيضا ،أن املحتجني ،غري ّ

يقوموا بطمس الطابع القومي والصهيوين لالحتجاجات.
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هناك إمجاع بني املواطنني العرب يف إرسائيل حول اإلسقاطات االقتصادية
الكارثية جلائحة كورونا عىل املجتمع العريب ،خاص ًة الرتفاع معدالت الفقر

والبطالة يف أوساطهم .وفيام يتع ّلق بمشاركتهم يف االحتجاجات القائمة،
مجال من مدرسة العلوم السياسية يف جامعة تل أبيب،
يشري الربوفسور أمل ّ
إىل صعوبة جتنيد املواطنني العرب ،مفرس ًا ذلك برفع األعالم اإلرسائيلية

فعالة للمواطنني العرب ،وذلك
خالل التظاهرات ،األمر الذي يمنع مشاركة ّ
ألنم ً
حيتجون عىل التمييز عىل أساس قومي وليس عىل أساس َمدين
َّ
أصل ّ
املحتجني يف هتميش القضايا السياسية
ومواطنة .هذا ال ّتعليل ُيناقض رغبة
ّ
وإبراز القضايا االجتامعية خالل التظاهرات.
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أوجه التشابه واالختالف بني احتجاجات  2020واحتجاجات 2011

االحتجاجني ِ
والقوى
بعد تقديم خلفية نظرية وحتليلية ألسباب اندالع
َ

املبادرة هلام ،يمكن مالحظة َّ
االحتجاجني من
ثمة حماور متشاهبة بني
َ
أن هناك ّ
ٍ
ناحية أخرى .يف هذا القسم ،نحاول
ناحية ،باإلضافة إىل أوجه اختالف من
ال ّتطرق بإجياز إىل أوجه التشابه وأوجه االختالف.

أوجه التشابه

ً 1.
أولُ ،مبادرة منظامت وحركات غري حزبية لالحتجاجات :خرجت
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املبادرة لالحتجاجات يف ِكال احلالتني من منظامت وحركات غري
حزبية ،ويف ِكال احلالتني ً
أيضا ،مل يطغ احلضور أو اخلطاب احلزيب عىل

االحتجاجني ،حاول املبادرون االحتفاظ
املشاركني أو يف اخلطابات .يف
َ

بالطابع «الشعبي» واالبتعاد عن الطابع احلزيب ،هبدف استقطاب أكرب
عدد من املشاركني من خمتلف األيديولوجيات والطبقات واملناطق.

لكن ،ال يمكن اال ّدعاء َّ
أن قيادات االحتجاجات يف العام  2011ويف
العامل احلايل قد نجحوا بتحقيق هدفهم ،خاص ًة يف ظل عدم مشاركة
فعالة لبعض املجموعات ،مثل األقلية العربية الفلسطينية واليهود
املتزمتني (احلريديم) ،لذلك ،أخذت االحتجاجات يف ِكال احلالتني
الطابع العلامين وكانت مدينة تل أبيب املدينة املركزية للتظاهرات.

2 .ثان ًيا ،مطالب اجتامعية واقتصادية :أحد األسباب الرئيسية الندالع

االحتجاجني كان األزمة االقتصادية يف إرسائيل (يف العام 2011

أزمة السكن وغالء املعيشة ويف العام  2020األزمة االقتصادية
بسبب فريوس كورونا وهتم الفساد املوجهة لنتنياهو).خرج
املتظاهرون للمطالبة بتحسني ظروفهم االقتصادية واملعيشية،
وحاولوا ،خاص ًة املنظمون ،االبتعاد عن رفع شعارات سياسية،

لذلك تم هتميش قضايا السالم وحل الرصاع الفلسطيني-

االحتجاجني ،با ّدعاءَّ ،
أن َزج خطاب سيايس
اإلرسائييل من خطاب
َ
يمنع أوساطا وجمموعات كبرية من املشاركة ،خاص ًة املجموعات
املشاركة من اليمني اإلرسائييل .لذلك .مل هيدف االحتجاجان إىل

تغيري نظام احلكم وسياساته (نقل احلكم من اليمني إىل اليسار،
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املطالبة بإهناء االحتالل وحتقيق السالم وما إىل ذلك) ،ولكنهام هدفا
إىل حتسني األوضاع االقتصادية واملعيشية يف إرسائيل.

ميز
3 .ثال ًثا ،مشاركة اآلالف يف احتجاجات هناية األسبوع :ما ُي ّ

االحتجاجني ،هو مشاركة اآلالف يف مظاهرات هناية األسبوع ،األمر

الذي أ ّدى إىل إغالق الكثري من الشوارع الرئيسية واملهمة يف إرسائيل،

ونزول املئات من عنارص الرشطة حلفظ «النظام».
رابعا ،تغطية إعالمية كبريةَ :ح ِظ َي االحتجاجان بتغطية إعالمية
ً 4.
كبرية ومن خمتلف وسائل اإلعالم العربية ،يف حني مل حتظ هذه
االحتجاجات بتغطية إعالمية كبرية يف اإلعالم العريب يف الداخل،

وقد يكون ذلك نتيجة هتميشها املواطنني العرب.
خامسا ،التأ ّثر من احتجاجات إقليمية وعاملية :صادف اندالع
5.
ً
االحتجاجات يف إرسائيل يف العام  2011والعام  ،2020احتجاجات

إقليمية وعاملية أخرى .ففي العام  ،2011اندلعت احتجاجات الربيع
العريب يف عدة دول عربيةً ،
وأيضا يف العام  2020اندلعت احتجاجات

املواطنني من أصول أفريقية يف الواليات املتحدة األمريكية .هناك
من يدّ عيَّ ،
أن املواطنني يف إرسائيل تأ ّثروا بشكل غري مبارش من
هذه االحتجاجات اإلقليمية والعاملية ،وبالتايل ،هذه االحتجاجات

سامهت ،إىل حدٍّ ما ،يف اندالع املظاهرات يف إرسائيل.

أوجه االختالف

ً 1.
أول ،العنف الرشطوي :شهدت االحتجاجات احلالية ()2020
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عن ًفا ُشطو ًّيا واحتكاكات كثرية بني املحتجني ورجال الرشطة .نتيج ًة

لذلك ،قامت الرشطة باستخدام خراطيم املياه لتفريق املحتجني ،كام
وقامت ً
أيضا بتوقيف العرشات خالل مظاهرات هناية األسبوع .يف
هذا السياق ،خيشى الباحثون واملراقبون من تصاعد أعامل العنف يف
القوة ضد املتظاهرين ،وبال ّتايل،
املظاهرات ما قد يؤدي إىل استخدام ّ

هذا الواقع اجلديد ،قد خيلق أزمة ثقة كبرية بني املواطنني وجهاز
الرشطة وقد يؤدي إىل فوىض وأعامل عنف 48.با ُملقابل ،مل تشهد

احتجاجات صيف  2011احتكاكات عنيفة كثرية بني املحتجني

والرشطة ،ومل تستعمل خراطيم املياه .يشار إىل أن اإلعالم اإلرسائييل
قام بتوفري تغطية إعالمية إجيابية وجتند بكامل عدته وعديده من أجل

خلق مناخ داعم لرشعية التظاهرات واستحقاق مطالبها ،ما أدى

بالسياسيني من اليمني واليسار إىل تبني جانب من هذه املطالب،

واألهم بدعم أحقية املشاركني ومنع أي مواجهات معهم.
متيز
2 .ثان ًيا ،حماولة « َتسييس» احتجاجات  :2020كام ُذ كر آن ًفاّ ،
االحتجاجان بتهميش القضايا السياسية والتشديد عىل املطالب
َ
االجتامعية .ولكن ،ال يمكن غض ّ
الطرف عن َّ
أن هناك حماولة لـ
« َتسييس» االحتجاجات احلالية ،ويظهر ذلك من خالل رفع شعارات
سياسية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني (رفع صورة إياد ّ
احللق ،رفع

شعارات ُتندّ د باالحتالل الخ ،)..غري َّأن هؤالء اليزالون أقلية هامشية مل

تستطع التأثري عىل خطاب االحتجاجات .يبدو َّأن هذه املحاوالت نابعة
من نشيطي األحزاب السياسية اليسارية ،مثل احلزب الشيوعي واجلبهة،
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الذين بدأوا يف جتنيد أعضاء احلزب للمشاركة يف االحتجاجات .عىل

خالف احتجاجات صيف  ،2011مل تظهر تقري ًبا الشعارات السياسية
ا ُملطالبة بتحقيق السالم واملساواة والعدالة االجتامعية.

3 .ثال ًثا ،قيادات سياسية جديدة :أفرزت احتجاجات صيف عام
 2011حماوالت كثرية لتشكيل وبناء حركة سياسية مؤلفة من
الطبقة الوسطى ،ولكن هذه احلركات مل ِ
ٍ
بآفاق ورؤى سياسية
تأت
جديدةً .
أيضا ،أفرزت هذه االحتجاجات قيادات جديدة ،وقد تم

انتخاهبا إىل الكنيست من خالل أحزاب سياسية قائمة ،مثل حزب
العملَّ .أما يف االحتجاجات احلالية ،فال يبدو ،حتى اآلنَّ ،
أن هناك

حماوالت لتشكيل وإقامة حزب جديد أو قائمة انتخابية جديدة
تنافس يف االنتخابات الربملانية القادمة.

تــداع ـيــات أزم ــة كــورونــا وع ـيــوب يف الـنـظــام االق ـت ـصــادي النيو
ليبرالي يف إسرائيل
كام ُذكر ساب ًقا ،يف السنوات األخرية استفحلت السياسات النيو ليربالية

واستمر انسحاب الدولة من السوق وتنازهلا عن أدوارها الوظيفية وتقليص
ملسؤولياهتا االجتامعية بلغ ذروته ،ما أ ّدى إىل كوارث كبرية عىل هذا

املستوى بلغ اشتدت يف أعقاب استفحال جائحة كورونا يف البالد وتبعاهتا

خصوصا االرتفاع الكبري يف معدالت البطالة والرتاجع يف
وإسقاطاهتا،
ً

معدالت االستهالك وعدم توفري تعويضات مالئمة .كان هذا سببا مركزيا
وأساسيا الندالع االحتجاجات االجتامعية .2020
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ً
تناقضا طفا عىل السطح من حيث املوازنة
أبرزت تداعيات أزمة كورونا

بني االعتبارات الصحية واالقتصادية التي تدعو لعدم اللجوء إىل خطوات مثل

اإلغالق التام التي من شأهنا أن تتسبب بخسارة مادية كبرية .إ ّدعت وزارة املالية
بأن كل إغالق يصل إىل أسبوع يتسبب بخسارة  4مليار شيكل وإىل تفاقم منسوب

البطالة ،ناهيك عن األبعاد االجتامعية ،النفسية واألرسية التي تتأثر بسبب هذه
اخلطوات .وأما االعتبارات الصحية فقد كانت داعمة الختاذ خطوات أكثر

رضاو ًة مثل اإلغالق التام ،ألن ذلك يكفل احلدّ من انتشار الفريوس ووصوله
إىل كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة الذين قد يتسبب بموهتم.

أخذ النظام الصحي يف إرسائيل بالرتاجع بسبب االنخفاض يف نسبة

االستثامر يف مثل هذه املجاالت .لقد حذر اخلرباء وأصحاب االختصاص من

تفاقم اجلائحة ،ووصول عدد كبري من املرىض إىل املستشفيات ما يسبب االكتظاظ
الكبري فيها ،عدم وجود ٍ
مبان وغرف قادرة عىل استيعاب أعداد كبريةً ،
فضل

عن وجود عدد قليل نسب ًيا من أجهزة التنفس .وصول أعداد كبرية من املرىض
للمشايف يعرض املنظومة الصحية إىل االهنيار بسبب عدم جاهزيتها الستقبال
أعداد كبرية من حيث الكوادر البرشية املهنية ومن حيث الرتتيبات اللوجستية.

وباإلمكان االدعاء أن هذه السياسات االقتصادية النيو ليربالية تطعن يف

مفاهيم السيادة السياسية ومصادر رشعية هذه األنظمة ومرجعياهتا .بمعنى
أدق ،األنظمة الديمقراطية التي تقوم عىل فكرة «سيادة الشعب» تتناقض
جوهر ًيا مع السياسات النيوليربالية التي ختدم مصالح طبقة ضيقة وتعزز من

نفوذها وسطوهتا وتأثريها عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية وتسلب
من املواطنني إمكانية التأثري.
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االحتجاجات احلالية ( )2020وشعبية نتنياهو
رفع عدد ال بأس به من املتظاهرين شعارات مناوئة لبنيامني نتنياهو تطالبه

باالستقالة الفورية من منصبه ،ذلك بسبب الفشل يف معاجلة أزمة كورونا
صح ًيا واقتصاد ًيا من جهة ،وبسبب لوائح االهتام التي تقدمت هبا النيابة

العامة ضده بسبب ضلوعه يف قضايا الفساد ،الغش ،اخلداع وخيانة األمانة.
من الواضح أنه ّ
تشكل خالل السنوات األخري معسكر سيايس مناوئ

لنتنياهو وحياول إسقاطه بكل ثمن ،إ ّما من خالل االنتخابات وإما بواسطة

االلتامسات جلهاز القضاء .يعترب املعسكر املؤيد لنتنياهو بأنه ليس هنالك
ونظرا لفشل املعسكر املناوئ لنتنياهو بطرح
بديل سيايس حقيقي لنتنياهون
ً

بديل سيايس منذ العام  ،2009يلجأ هذا املعسكر إىل جهاز القضاء من

أجل استصدار قرار قضائي يمنع نتنياهو من االستمرار يف إشغال منصبه
كرئيس للحكومة .كام ويرى املعسكر املؤيد لنتنياهو بأن الفشل الشعبي
ً
واالنتخايب للمعسكر املناوئ جعله يبحث عن أساليب ليست رشعية وعن
خيارات وإمكانات ال توفرها احللبة السياسية االنتخابية من أجل اإلطاحة

به .هذه األساليب خترق قواعد اللعبة بحسب تعبريهم وتؤدي إىل زعزعة

األسس الديمقراطية التي تقوم عليها إرسائيل 49.كام واعترب مؤيدو نتنياهو

بأن االستمرار «باختالق» ملفات ضد نتنياهو والتوجه املستمر للجهاز
القضائي هو بمثابة التفاف عىل قرار الشعب الذي اختار نتنياهو عرب صناديق
االقرتاع ،وبالتايل الطعن بسيادته ،ومنح هذا القرار بيد قلة ونخبة من القضاة

«املهنيني» .وال خيتلف اثنان عىل أن نتنياهو أمسى رئيس احلكومة صاحب
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فرتة احلكم األطول يف تاريخ إرسائيل وتفوق يف ذلك عىل رئيس احلكومة

األول دافيد بن غوريون.
خال ًفا لال ّدعاء السائد لدى أوساط أكاديمية بأن شعبية نتنياهو مرتبطة
50

باملواقف العامة للمواطنني جتاه القضايا السياسية ،االجتامعية واالقتصادية،

تبني أن نتنياهو يالقي شعبية لدى أوساط وقطاعات تنادي بتوسيع
مسؤوليات الدولة ،مرافقها اخلدماتية وأدوارها الوظيفية بالرغم من دعمه
لالقتصاد النيو ليربايل واالقتصاد احلر 51.يستدل من استطالعات الرأي

االنتخابية منذ عام  1981بأن هنالك أغلبية ترتاوح نسبتها ما بني  70وحتى

 80باملئة من اإلرسائيليني تؤيد أن تتبنى إرسائيل سياسات اقتصادية أقرب
إىل النموذج االشرتاكي-الديمقراطي أكثر من تبني سياسات اقتصادية

رأساملية 52.وجود أغلبية كهذه ال تتم ترمجتها يف املنافسة االنتخابية حيث

حيصل بينامني نتنياهو ومعسكر اليمني عىل أغلبية منذ العام  .2009ومن

األمهية بمكان اإلشارة إىل أن هذا التضارب باملواقف جتاه دور الدولة،

السياسات االقتصادية للدولة وأدوارها الوظيفية وبني أنامط التصويت يعزى

إىل املوقف من الرصاع العريب-اإلرسائييل ،قضية السيادة واحلدود وطابع

الدولة وجوهرها ً
وأيضا من التجربة التارخيية للسياسات االقتصادية حلزب
وتكرارا بأنه ذو توجهات اشرتاكية.
مرارا
ً
العمل الذي رصح ً
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هنالك مؤرشان يدالن ،يف اعتقادنا ،عىل شعبية نتنياهو ،األول هو

نتائج االنتخابات التي حصل عليها يف املعارك االنتخابية األخرية :نيسان

( 2019الكنيست ال  ،)21أيلول ( 2019الكنيست ال  )22وآذار 2020

(الكنيست ال  ،)23حيث حافظ بنيامني نتنياهو عىل الصدارة عرب رئاسة
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احلكومة طيلة الفرتة ،وحتى يف اللحظات احلرجة مل يستطع أي منافس له

تشكيل حكومة بديلة أو حتى من إحداث بلبلة داخل الليكود واالنقالب

عليه من منافسيهَّ .
إن حفاظ بنيامني نتنياهو عىل الصدارة داخل الليكود دون
منافس جدي له باإلضافة إىل قدرته عىل حتصيل أغلبية برملانية وعجز مجيع

املتنافسني عن تشكيل حكومة بديلة هو مؤرش عىل شعبية نتنياهو ومكانته
يف الساحة السياسية اإلرسائيلية.
ٍ
ناحية ُأخرىَّ ،
إن نجاح نتنياهو يف شق صفوف «أزرق أبيض» إىل
ومن
حزبني (شق برئاسة بيني غانتس وغايب أشكنازي وشق آخر برئاسة يائري

لبيد وبوغي يعلون) وقدرته عىل تشكيل احلكومة واالمتناع عن الذهاب إىل
انتخابات رابعة خالل سنة ساهم يف علو شأنه باعتباره السيايس األبرز ،إال َّ
أن

عملية تشكيل احلكومة تساوقت مع انتشار جائحة كورونا التي فضحت أداء
خصوصا يف اجلانب الصحي واالقتصادي ما أ ّدى إىل تراكم
احلكومة الضعيف
ً

مشاعر الغضب لدى قطاعات واسعة ترضرت جراء اجلائحة ومل جتد عو ًنا هلا

ريا .جدير بالذكر أنّه أعلن عن البدء يف اجللسات التداولية الرسمية
وال نص ً
للنظر يف لوائح االهتام ضد بنيامني نتنياهو ما أ ّدى إىل تراجع شعبيته مقارن ًة مع
ما سبق .فشل احلكومة يف إعطاء أجوبة للمواطنني واقرتاب موعد املحاكمة

أ ّديا إىل تعاظم االحتجاج ،وإىل انخفاض نسبي وتدرجيي يف شعبية نتنياهو.
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موقف املواطنني يف إسرائيل من أداء رئيس احلكومة نتنياهو
يف ظل أزمة كورونا وأثرها على شعبيته
لفحص مواقف املواطنني يف إرسائيل من أداء رئيس احلكومة ،بنيامني

نتنياهو ،تتبعنا سلسلة من استطالعات الرأي التي أجرهتا مراكز استطالع رأي

مهنية ونرشت يف القناة اإلخبارية  12يف نرشة األخبار املركزية من مساء كل
يوم مجعة .بينت هذه االستطالعات الرتاجع بمنسوب الرىض لدى املواطنني

خصوصا يف اجلانب الصحي واالقتصادي لألزمة.
يف إرسائيل من أداء نتنياهو
ً

عب فقط  %23من املواطنني
يشري رسم بياين « »1إىل أنّه يف أيار ّ 2020

عن عدم رضاهم عن أداء نتنياهو يف إدارة اجلانب الصحي لألزمة ،كام وعرب

 %43عن عدم رضاهم عن أدائه يف اجلانب االقتصادي لألزمة .مع استفحال

اخلطب تراجع منسوب األداء بشكل ملحوظ حتى بلغ أشده يف شهر آب من

العام  ،2020فثمة  %64غري راضني عن أداء نتنياهو يف اجلانب االقتصادي
و %54غري راضني عن أداء نتنياهو يف اجلانب الصحي لألزم؛ بام معناه أن

أكثر من نصف املواطنني يف إرسائيل غري راضني عن أداء نتنياهو يف إدارة
األزمة باألساس يف اجلانب االقتصادي والصحي.
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رسم بياين :1
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لذاُ ،يطرح السؤال :كيف ال تتعاظم االحتجاجات االجتامعية يف ظل

هذا االرتفاع امللحوظ يف عدم الرىض من أداء نتنياهو يف إدارة األزمة؟ هنا،
و ُبعجالة ،سنشري إىل ثالثة أسباب مركزية َّأدت إىل عدم تعاظم االحتجاجات
ﻟذا ،ﯾ ُطرح اﻟﺳؤال :ﻛﯾف ﻻ ﺗﺗﻌﺎظم اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل ھذا

االجتامعية احلالية:
املظاهراتزﻣﺔ؟ ھﻧﺎ،
املشاركة ﻓيفﻲ إدارة اﻷ
منء ﻧﺗﻧﯾﺎھو
عديدة أدا
ﺿﻰ ﻣن
لدىﻋدم اﻟر
هلعﻓﻲ
هنالكﺣوظ
بدايﻔ ًةﺎع اﻟﻣﻠ
اﻻرﺗ
باعتبارها
أوساط
هلذه
موحدﺟﺎت
عنوانﻻﺣﺗﺟﺎ
وجودﺗﻌﺎظم ا
عدمﻰ ﻋدم
ثان ًيأاد ﱠت إﻟ
الفريوس؛زﯾﺔ
وانتشار أﺳﺑﺎب ﻣرﻛ
العدوى إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
لنقلﺔ ،ﺳﻧﺷﯾر
بؤرةﺑ ُﻌﺟﺎﻟ
و

املظاهرات وغياب قيادة مركزية ضابطة وناظمة هلا ولألهداف التي حتملها تؤدي

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ
املواطننيﺔ:إىل عدم املشاركة فيها؛ ثال ًثا ،هنالك عدم رىض عن نتنياهو
بالكثري من
يف إدارة األزمة ّإل أن هنالك دعام وتأييدا لسياساته يف ما يتعلق بالرصاع السيايس

يف املنطقة .عليه ،هذا االنخفاض يف منسوب الرىض عن أداء نتنياهو مل يدم ً
طويل
خصوصا بعد اتفاقيات السالم التي أبرمها بنيامني نتنياهو مع اإلمارات العربية
ً

املتحدة ومع البحرين ،والحقا السودان واملغرب .ال يزال بنيامني نتنياهو األكثر
شعبي ًة بني الساسة عىل اخلارطة السياسية اإلرسائيلية اليوم ،وباعتقاد جزء ال بأس

به من املواطنني بأنه األنسب واألكثر جدار ًة وكفاء ًة لقيادة احلكومة اإلرسائيلية.
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ّ
خطة ضم مناطق فلسطينية إلى إسرائيل
ومدى تأثّ رها من االحتجاجات االجتماعية 2020

ٍ
خطوة مثرية ،تعهد نتنياهو ببدء ضم أجزاء من الضفة الغربية إىل إرسائيل
يف
من خالل ما ُيسمى ّ
«خطة الضم» بالتنسيق مع الواليات املتحدة األمريكية دون

أن يعرض خطة تفصيلية وواضحة لذلك .ربام هدفت هذه اخلطوة إىل تعزيز
قاعدة نتنياهو السياسية ،خاص ًة بني أوساط اليمني ،بعد تراجع شعبيته بسبب
الفشل يف إدارة أزمة كورونا باملوجة الثانية املستمرة إىل يومنا هذا.

السعي لتنفيذ اخلطة ،واجهت احلكومة اإلرسائيلية انتقادات
رغم حماولة ّ

شديدة عىل املستوى الداخيل والدويل ،حيث طالب االحتاد األورويب احلكومة
اإلرسائيلية بالتخيل عن ّ
اخلطة ،وبرضورة احرتام القانون الدويل .وعىل
عب املستوطنون عن رفضهم للخطة با ّدعاء بأهنا ُت ّهد
املستوى الداخيلّ ،

إلقامة دولة فلسطينية .كام تواجه هذه اخلطط رفضا من الفلسطينيني الذين
يطالبون بالضفة الغربية من أجل دولة مستقلة يف املستقبل كجزء من ّ
حل

الدولتني للرصاع املستمر منذ عقود.
أن موضوع ّ
بالرغم من أمهية ّ
خطة الضم إرسائيلياّ ،إل ّ
اخلطة ال حيرض بشكل
بارز يف االحتجاجات احلاليةَ ،كوهنا قضية موضع اختالف يف أوساط اجلمهور
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اإلرسائييل ،وبالتايل ،هذه القضية ال ُتعترب يف ُس ّلم أولويات االحتجاجات
اهلادفة لطرح مواضيع اجتامعية واقتصادية جامعة لكل املواطنني ،التي تتعلق

يف معظمها بإسقاطات انتشار فريوس كورونا .باإلضافة إىل طرح القضايا
ثمة جمموعة كبرية ترفع شعارات ضد الفساد وتطالب
االجتامعية واالقتصاديةّ ،
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نتنياهو باالستقالة بعد توجيه هتم فساد وخيانة أمانة له.
تأكيدً ا عىل ما ُذكرُ ،يظهر بحث للمعهد اإلرسائييل للديمقراطية حول

موقف املواطنني من «فرض السيادة» عىل أجزاء من الضفة العربية وضمها

إىل إرسائيلَّ ،
السيادة» .وفيام
أن  %52من املواطنني اليهود يدعمون «فرض ّ
ُخيص املواطنني العرب يف إرسائيلُ ،يظهر البحث ّ
أن  %9فقط من العرب
يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية إىل إرسائيل وفرض السيادة عليها.
تبي من خالل معطيات ُأخرى أشار إليها بحث املعهد اإلرسائييل
و َي ّ
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للديمقراطيةَّ ،
ريا خلطة الضم يف أوساط اليمني اإلرسائييل.
أن هناك تأييدً ا كب ً
أن  % 71من اليمني يؤيدون ّ
ُيظهر البحث َّ
خطة الضم .يمكن ال ّتوقع أن هؤالء
ً
أصل داعمون لنتنياهو أو ألحزاب داعمة له ،وبالتايل ،هم ال يشاركون يف

االحتجاجات االجتامعية بسبب رفع شعارات تتهم نتنياهو بقضايا فساد .وفيام
يتع ّلق بتأييد ّ
خطة الضم من قبل أوساط أحزاب املركز ،مثل حزب العمل ويش

أن  %31منهم يدعمون ّ
عتيد-تيلمُ ،يظهر البحث ّ
اخلطة ،وفقط  %8من اليسار.
تؤكد هذه النتائج َّ
أن املحتجني ،ا ّلذين بمعظمهم من أوساط املركز

ٍ
موقف واحد وجامع فيام يتع ّلق بخطة الضم
واليسار ،ال جيتمعون عىل
ً
وأيضا ،حتى يف أوساط اليمني ،هناك حواىل  %29ال
وفرض السيادة،

يؤيدون فرض السيادة عىل أجزاء من مناطق الضفة الغربية وضمها إىل
ً
شائكا ال اجتامع عليه بني
موضوعا
إرسائيل 57،عليه ،يبقى موضوع الضم
ً

اجلمهور اإلرسائييل ،لذلك مل ُيدرج يف ُس ّلم أولو ّيات املحتجني ا ّلذين يسعون

يوحد معظم الرشائح والفئات اإلرسائيلية.
لنضال ّ
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احلركة االحتجاجية  :2020سمات ،تداعيات وإسقاطات
مطالب واسعة وخمتلفة

حتمل االحتجاجات يف إرسائيل التي تصاعدت منذ شهر متوز 2020

ً
السامت اجلديدة واملتقدمة عن احتجاجات صيف  ،2011وتفتقر
بعضا من ِّ

يف الوقت ذاته إىل العديد من نقاط القوة التي متيز االحتجاجات االجتامعية

الناجعة عمو ًما واحتجاج صيف  2011عىل وجه التحديد .عىل الرغم من
ذلك ،من السابق ألوانه استرشاف مصري هذه االحتجاجات أو إمكانية

حتوهلا إىل حركة منظمة ومستمرة.
ّ

نجحت احلكومة يف أواخر أيلول ( )2020يف مترير قانون يف الكنيست يمنع

املظاهرات حتت ذريعة انتشار جائحة كورونا بشكل متسارع ،حاولت املعارضة

منع مترير هذا القانون من خالل تقديم مسوغات واعرتاضات من أجل منع

االئتالف من القضاء عىل حركة االحتجاج بفعل القانون ،لكنها مل تنجح يف ذلك.
بصات واالسترشاف لتداعيات
سنحاول يف هذا الفصل عرض بعض ال ّت ّ

وإسقاطات االحتجاجات احلالية عىل مواضيع مهمة تشهدها الساحة
السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف إرسائيل ،وسنحاول ً
التبص عىل
أيضا ّ

مدى تأثري هذه االحتجاجات عىل اخلارطة السياسية ،وهل سيكون تغيري
يف ُسدّ ة احلكم بعد سيطرة حزب الليكود واألحزاب اليمينية وا ُملتدينة عىل
ُ
احلكم ،عىل األقل يف العقد األخري؟

عمو ًما ،شهدت إرسائيل يف العقد األخري عدّ ة احتجاجات اجتامعية

واقتصادية ،وقد يكون ذلك نتيجة تفاقم األزمة االقتصادية بعد اعتامد
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النظام االقتصادي النيو ليربايل وسيطرة ما ُيسمى باالقتصاد ُ
احلر وترسيخ
اخلصخصة يف جماالت خدماتية أساسية.

ميز االحتجاجات األخرية ،حتديدً ا ،االحتجاجات االجتامعية يف
ما ُي ّ

صيف  2011واالحتجاجات احلالية  2020هو ّأنا احتجاجات غري

منوطة باألحزاب ،رغم مشاركة ناشطي األحزاب فيها .عالو ًة عىل ذلك،
غاب املواطنون العرب عن املشاركة؛ مل ِ
يأت هذا الغياب صدف ًة ،وبرأينا ،مل
يأت نتيجة َتييد القضايا السياسية الشائكة عن االحتجاجات والتظاهرات

فحسب ،بل َّ
ألن املواطنني العرب ينظرون إىل هذه االحتجاجات كمحاولة

لصقل صهيونية ُمتجدّ دة تستند عىل مفاهيم الرعاية االجتامعية ودولة الرفاه،

كام يف السنوات األوىل لدولة إرسائيل .املواطنون العرب ال تربطهم أي صلة
بالصهيونية ،بل ويرفضوهنا ،لذلك ،حتى لو كانت هذه االحتجاجات
تطالب بالعدالة االجتامعيةّ ،إل ّأنا تبقى تدور يف فلك الصهيونية ،وال

ختاطب جمموعة األقلية وال حتى مفهوم املواطنة املتساوية .من هنا تنبع،
برأينا ،عدم مشاركة املواطنني العرب يف االحتجاجات.

كان ُينظر إىل االحتجاجات احلالية ،يف البداية ،عىل ّأنا احتجاجات

تقليدية ُتشبه االحتجاجات السابقة وال خترج عن دائرة املألوف ،لكن حدّ هتا
ياسيني ،خاص ًة بعد
الس ّ
واستامتتها واستمرار ّيتها ُسعان ما ضاعفت ّ
ختوف ّ
بدء املوجة الثانية من انتشار فريوس كورونا التي تسببت بتعقيد ال ّتحديات
القائمة أمام احلكومة وم ّتخذي القرارات ،كام َّ
أن هذه االحتجاجات َح ِظ َيت

بتغطية إعالمية كبرية ،واهتامم املراكز البحثية.
با ُملقابل ،مما ال ّ
شك فيه ّ
أن التصاعد الذي بلغته االحتجاجات االجتامعية
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مؤخرا بدأ باالنحسار عىل مستوى أعداد املشاركني وكمية البؤر واملراكز .واضح
ً
أن التنوع الكبري جدً ا يف أهداف وغايات املشاركني هو أحد أسباب ضعفها.

ثمة جمموعات كبرية وعديدة فاعلة وناشطة يف هذه االحتجاجات

لبعضها دوافع اقتصادية ولبعضها دوافع وغايات سياسية .إن املشاركني
بفعل السياسات االقتصادية يطالبون احلكومة بتسهيالت رضيبية ،هبات

خاصة وتعويضات تساهم يف ختطي األزمة االقتصادية ،فيام ال هيتم قسم

ال بأس به منهم بمن يدير هذه األزمة وبمن يقف عىل رأس احلكومة ،يف
املقابل هيدف الذين يرفعون شعارات ضد الفساد وضد التحريض واإلقصاء

إىل إجبار نتنياهو عىل االستقالة من منصبه والذهاب إىل انتخابات مبكرة ال

يكون هو العبا فاعال فيها.

انخفاض هليب االحتجاجات

ثمة من يدّ عي ّ
أن هناك عالقة طرد ّية بني استفحال أزمة كورونا وبني
ّ
ازدياد شدّ ة االحتجاجات احلاليةَ ،كوهنا احتجاجات اقتصادية واجتامعية

الصحية
وليست سياسية أو حزبية؛ بمعنى ،أ َّنه ك ّلام اشتدّ ت األزمة ّ
واالقتصادية نتيجة انتشار أكرب لفريوس كورونا ،ستستمر االحتجاجات

ولر ّبام ستستقطب عددا أكرب من املحتجني ،وقد يؤدي ذلك إىل احتكاكات

عنيفة مع الرشطة .ومن املؤكد ً
أيضا أن إسقاطات أزمة كورونا االقتصادية
وتداعياهتا ستستمر حتى بعد انتهاء اجلائحة وتركيب ُلقاح للفريوس.

رغم ذلك ،نحن ندّ عي هناَّ ،
أن هناك عدّ ة عوامل قد تساهم يف إمخاد هليب

االحتجاجات ،رغم االنتشار الكبري لفريوس كورونا ،أبرزها :غياب قيادات
ومدركة لوجهة االحتجاجات قد يؤدي
عينية ُ
متتلك رؤية واضحة ومطالب ّ
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إىل مخول الشارع وسيطرة حالة اإلحباط عىل املحتجني ،خاص ًة إذا مل ُتثمر
عينية قري ًبا.
عن إنجازات ّ
تدعم الباحثة َتر هرمن هذا اال ّدعاء يف مقالة هلا حول االحتجاجات

االجتامعية احلالية ،حيث أشارت إىل أ َّنه من الصعب أن تستمر هذه

االحتجاجات ما دامت تفتقد إىل قيادات ُملتزمة بأهداف ومطالب عينية
وواضحة ،وتستطيع أن تبني عالقة ثقة مع مجهور املحتجني 58.باإلضافة إىل

ذلك ،االرتفاع الكبري جدًّ ا يف أعداد املصابني بفريوس كورونا ،الذي وصل

يف األيام األخرية من شهر أيلول إىل حواىل  7000حالة ُمشخصة بالفريوس
يوميا ،وعدم ُقدرة جهاز الصحة عىل التعاطي مع العدد الكبري من املصابني
ًّ
سيؤدي إىل ّ
متكن شعور اخلوف واهللع بني املحتجني أو بني املواطنني ا ّلذين

كانت لدهيم نية ورغبة باملشاركة ،وبال ّتايل ،هذا الواقع سيؤدي إىل ال ّنأي

بالنفس عن املشاركة وإضعاف الزخم اجلامهريي وااللتفاف الشعبي حول
االحتجاجات كام كانت يف بداياهتاً .
أيضا ،ال يمكن ّ
غض الطرف عن إعالن

حالة اإلغالق الشامل وحالة الطوارئ يف إرسائيل بسبب املوجة الثانية من
انتشار فريوس كورونا الذي بدأ يوم  2020/9/25وسيستمر عىل األقل إىل

السامح ملظاهرات
 ،2020/10/11وبحسب توجيهات اإلغالق ،ال يمكن ّ
ُ
لوفية يف بلفور ،بينام ُسمح التظاهر بجانب البيت وبمسافة كيلو مرت واحد
أ ّ
فقط وبشكل غري مجاعي .من اجلدير ذكرهَّ ،
أن رئيس احلكومة نتنياهو وبعض

تكرارا من خالل منابر إعالمية وحزبية توجيه أصابع
من وزرائه حاولوا
ً

االهتام للمتظاهرين با ّدعاء َّ
أن نشاطهم االحتجاجي واجلامهريي وعدم
احلفاظ عىل التعليامت هو أحد أسباب استمرار انتشار الفريوس.
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كام وال يمكن إغفال سبب آخر مؤثر عىل هليب االحتجاجات ،وهو

خصوصا بعد توقيع
مؤخرا،
التطورات السياسية اإلقليمية والعاملية احلاصلة
ً
ً

اتفاقية السالم بني إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة وإعالن اتفاق سالم

بني البحرين وبني إرسائيل ،حيث استطاع بنيامني نتنياهو خطف األضواء
جمد ًدا بعد أن قام بتسويق عملية السالم مع دول اخلليج عىل أهنا بداية جديد

ملوازين القوى يف املنطقة التي ستؤدي إىل تعزيز تفوق إرسائيل إقليم ًيا وعامل ًيا

من خالل تقوية أمنها ومتكني اقتصادها.

اعترب بنيامني نتنياهو َّ
أن السالم الذي قام به قائم عىل ندية ودون تقديم أي

تنازالت كام كان يف السابق (سالم مقابل سالم) وهذا مؤرش عىل قوة إرسائيل
ومكانتها العاملية يف حقبته .استطاعت هذه االتفاقيات حرف النقاش اجلامهريي

الدائر يف إرسائيل من االحتجاجات إىل اتفاقيات سالم تارخيية بوساطة أمريكية.
ثم
أخ ً
ريا ،من نافل ال َقول إ َّننا ُمقبلون عىل فرتة األعياد اليهودية ومن ّ

ّ
نظرا اللتزام املواطنني بعادات
فصل اخلريف والشّ تاء ،وقد تكون هذه الفرتةً ،
األعياد من جهة ،وصعوبة التظاهر يف أشهر الشتاء ،خاص ًة َّ
وأن مناخ منطقة

القدس يعترب ً
مناخا بار ًدا جدًّ ا ،ما سيؤدي إىل إمخاد هليب االحتجاجات

احلالية ،كام أمخدت هليب احتجاجات صيف  .2011بنا ًء عىل ما تقدم،
ً
ملحوظا يف الفرتة القريبة القادمة،
تراجعا
برأينا ،ستشهد هذه االحتجاجات
ً
ٍ
إنجازات تذكر.
وستنتهي تدرجي ًيا دون حتقيق

السياسية رغم تراجع شعبية نتنياهو
ال تغيري يف اخلارطة ّ

السيام َّ
أن
تتمثل أبرز تداعيات أزمة الكوورنا يف تراجع شعبية نتنياهو،
ّ

استطالعات الرأي تظهر تراجعا واضحا يف شعبية حزب الليكود أيضا،
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األمر الذي عززته ُتم الفساد املوجهة لرئيس احلكومة.
تأكيدً ا عىل ما ُذكر أعالهُ ،تظهر نتائج استطالعات الرأي َّ
أن حزب
الليكود برئاسة نتنياهو سيضعف بحوايل  6أو  7مقاعد ،وبال ّتايل ،سيحصل

تقري ًبا عىل ثالثني مقعدً ا يف حال إجراء انتخابات الكنيست يف هذه األيام.

اإلرسائيليتني ،هذا
لقنات  12و13
ُت ّبي نتائج استطالعات الرأي األخرية َ
ّ
الرتاجع الكبري حلزب الليكود ولرئيس احلكومة ،حيث سيحصل الليكود

عىل  30إىل  32مقعدً ا ،وهذا يعترب تراجعا جدّ يا يف قوته وشعبيته.

60.59

عمو ًما ،تظهر نتائج استطالعات الرأيَّ ،
أن تراجع شعبي الليكود

قوة حزب «يمينا» بشكل جدّ ي ،حيث سيحصل فيام
ونتنياهو أ ّدى إىل تعزيز ّ

لو تم إجراء االنتخابات للكنيست اليوم ،عىل ما بني  15و 16مقعدً ا ،بينام

قوهتا احلالية ،وهي  15مقعدا .األهم من ذلك،
حتافظ القائمة املشرتكة عىل ّ
َّ
أن هناك اختال ًفا بني االستطالعني (استطالع قناة  12واستطالع قناة )13
فيام ُخيص عدد املقاعد الذي ستحصل عليه كتلة اليمني وكتلة اليسار .ففي
استطالع رأي قناة  ،12ستحصل كتلة اليمني واليهود املتزمتني عىل  63مقعدا

مقابل  42مقعدا لكتلة املركز واليسار و 15مقعدا للقائمة املشرتكة ،وبذلك
يتمكن نتنياهو من تركيب ائتالف حكومي رغم تراجع شعبيته .بينام ُيظهر
ً
تعادل بني ُ
استطالع رأي قناة َّ 13
الكتلتني ،يف حال احتساب عدد
أن هناك
مقاعد القائمة املشرتكة ضمن مقاعد كتلة املركز واليسار ،وبال ّتايل ،نتنياهو
ال يمكنه تركيب ائتالف حكومي من كتلة اليمني واليهود املتزمتني.
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من خالل قراءات نقد ّية لالنتخابات الربملانية الثالث السابقة (،21

 22و )23-والتي من خالهلا مل تتمكن كتلة اليمني من احلصول عىل أغلبية
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ُمطلقة ،كام تظهر بعض نتائج استطالعات الرأي اليوم (ترشين الثاين
 ،)2020فإن تراجع شعبية نتنياهو وحزب الليكود ال يعني عدم ّ
متكن

نتنياهو من تشكيل ائتالف حكومي مستقبيل يف حال كان باستطاعته املنافسة

عىل رئاسة احلكومة ،وذلك ّ
قوة
ألن ضعف حزب الليكود أ ّدى إىل تعزيز ّ
ُ
قوة أحزاب
قوة كتلة اليمني وزيادة ّ
أحزاب يمينية أخرى ،ما ال يعني تراجع ّ
املركز واليسار ،بل ّ
إن بعضا من «أصوات اليمني» تت ّنقل بني أحزاب كتلة

اليمني ،وال تنتقل إىل كتلة املركز واليسار ،لذلك ،من املتوقع ّ
أن نتنياهو
سيستطيع ،رغم تراجع شعبيته ،تشكيل ائتالف حكومي إ ّما من خالل كتلة

اليمني واليهود املتزمتني فقط أو من خالل كتلة اليمني واملتزمتني وتفكيك

معسكر املركز واليسار ،كام حصل يف االنتخابات األخرية عندما استطاع
تفكيك حزب كاحول الفان وتشكيل ائتالف حكومي.
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