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داني فيلك وأوري رام )*(

صعود حركة االحتجاج االجتماعي 

في إسرائيل وأفولها )حتى اآلن(: حتليل سوسيو- سياسي

)1(
انطلقت موجة االحتجاج االجتماعي التي اجتاحت إسرائيل في 
الرابع عشر من شهر متوز. ولم يكن هناك أفضل  صيف 2011 في 
االجتماعي،  االحتجاج  النطالقة  الختياره  الرمزي  التاريخ  هذا  من 
اليوم  هذا  ففي  الوسطى«.  الطبقة  »احتجاج  اسم  عليه  أطلق  والذي 
معلنة  »الباستيل«  الباريسية على  اجلماهير  العام 1789 سيطرت  من 

أن الطبقة الثالثة )الطبقة الوسطى( هي الشعب الفرنسي. 
احلقيقة أن أحداث صيف 2011 تذكرنا بتمرد الطالب اجلامعيني 

لم  النظام  الفرنسية؛  بالثوة  تذكرنا  مما  أكثر  فرنسا،  في   1968 العام 
يسقط، لكن اخلطاب بدأ يتّغير. على كل حال، في الفترة بني متوز 
وأيلول بدأت تظهر عشرات خيام االحتجاج، وفي نهاية كل أسبوع 
خرج عشرات بل مئات اآلالف  للتظاهر مرددين »الشعب يريد عدالة 

اجتماعية«.
كان هذا الكم الهائل من املشاركني في االحتجاجات ظاهرة غير 
تتعلق  احتجاجات  احلديث عن  لدى  إسرائيل، وخاصة  في  مسبوقة 
اإلعالمية  التغطية  ف��ي  السابقة  ه��ذه  جّتلت  كما  اجتماعية.  بقضايا 
ال��واس��ع��ة وامل��ت��ع��اط��ف��ة، وف���ي ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي��س��ة ف��ي ال��ص��ح��ف وف��ي 
عّزز  ما  وه��و  اإلسرائيلية.  القنوات  جميع  في  االخبارية  النشرات 
ما  أم��رًا  بأن  ظني،  املتحفِّ ول��دى  االحتجاجات  مؤيدي  لدى  الشعور 

يوشك على التغير في إسرائيل.

بن  جامعة  احلكم،  وأنظمة  السياسية  العلوم  قسم  من  فيلك-  دانــي  البروفسور   )*(

غوريون- بئر السبع؛ البروفسور أوري رام، من قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية، 
جامعة بن غوريون. ُنشر هذا املقال على موقع مجلة »نظرية ونقد«، معهد فان 
لير- القدس. صيغة مطّولة من هذا املقال ستنشر في العدد 41 من مجلة »نظرية 

ونقد« )بالعبري(.
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ش��ك��ل ارت����ف����اع أس���ع���ار امل���س���اك���ن ع���ام���اًل م���ب���اش���رًا ف���ي ان��ط��الق 
أدى  ما  كبير،  بشكل  املساكن  أسعار  ارتفعت  حيث  االحتجاجات، 
منطقة  في  املستأجرة، وخاصة  املساكن  قيمة  في  ارتفاع ملحوظ  إلى 
الشابة  تراجعت نسبة األسر  العام 1999 وحتى 2009  املركز. منذ 
التي متلك مسكنًا من 51% إلى 43%، كما ارتفعت أجور املنازل بنسبة 
عالية. وبدأت حركة االحتجاج عندما قررت طالبتان من تل أبيب، 
صوت  بعد  فيما  ستصبحان  اللتان  شابير  وس��ت��اف  ليف  داف��ن��ي  هما 
حركة االحتجاج ووجهها املعروف، نصب خيمة احتجاج في جادة 
روتشيلد في تل أبيب، وسرعان ما امتألت اجلادة بخيام االحتجاج، 

ومتت إقامة نحو 2500 خيمة احتجاج في جميع مناطق البالد.
اندلعت احتجاجات املسكن )هكذا ُسمّيت في البداية( في أعقاب 
من  كبيرة  مجموعات  )احتجاجات  إسرائيل  في  االحتجاجات  ربيع 
واألطباء؛  املعلمون  االجتماعيون،  العمال  ذلك  في  مبا  العّمال(، 
وخرج هؤالء لالحتجاج على شروط العمل واألجور غير املناسبة؛ 
وشبكات  األغ��ذي��ة  ش��رك��ات  ض��د  املستهلكني  احتجاجات  وك��ذل��ك 
التسويق الكبرى بسبب غالء السلع الغذائية؛ واحتجاجات املواطنني 
القوة  على  يسيطرون  الذين  األم��وال  رؤوس  أصحاب  ضد  القلقني 
عائدات  م��ن  األس��د  حصة  على  احل��ص��ول  إل��ى  ويسعون  االقتصادية 

املوارد الطبيعية للدولة )الغاز والنفط(. 
فقد  فقط،  إسرائيل  على   2011 صيف  احتجاجات  تقتصر  لم 
شمال  في  وفاسدة  استبدادية  أنظمة  ضد  شعبية  احتجاجات  سبقتها 
مماثلة  احتجاجات  موجة  شهدنا  كما  األوس��ط.  الشرق  وفي  إفريقيا 
في أماكن مختلفة في العالم: في الواليات املتحدة، أميركا الالتينية 
وأوروبا، وذلك في أعقاب األزمة املالية التي بدأت في العام 2008. 
هذا املزيج من حالة اإلستياء العارم في الداخل، واألجواء العاصفة 

في  اخلارج، كان احملرك ملوجة االحتجاج الكبيرة.
ك��ان��ت ه��ذه امل��وج��ة م��ن االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ال��ع��ام 2011 العقبة 
األولى أمام النزعة النيو- ليبرالية اجلامحة التي متأسست في إسرائيل 

املاضية، تخلت  األع��وام اخلمسة والعشرين  ففي  العام 1985.  منذ 
إسرائيل عن أمناط االقتصاد الوطني التي كانت متَّبعة منذ العام 1948 
وحتى العام 1977 )نهاية حكم حزب العمل(، والتي استبدلت أمناط 
اقتصاد »اجلماعة« التي سادت حتى العام 1948. وخالل هذه الفترة 
القصيرة نسبيًا، طرأت على املجتمع اإلسرائيلي حتوالت أيديولوجّية 
املتطرف،  الرأسمالي  االقتصادي  النموذج  نحو  دفعتها  واجتماعية، 
أي األميركي، مع كل مساوئه االجتماعّية. وكانت النتيجة تفاقم عدم 
املساواة، وزيادة الضغوطات على الطبقة الوسطى، وزيادة ملحوظة 

للفقر.
وكانت معطيات الوضع االجتماعي اجلديد ال تقبل التأويل: نحو 
عشرين شركة كبرى، معظمها ذات ملكية عائلية، تسيطر اليوم على 
نحو نصف الثروة في إسرائيل؛ مؤشر جيني لعدم املساواة وصل إلى 
الثانية بني الدول املتطورة )بعد  378ر0، حيث حتتل إسرائيل املرتبة 
الواليات املتحدة التي حتتل املرتبة األولى( بالنسبة لعدم عدالة توزيع 
خمسة  كل  من  واح��د  أي   ،%21 إسرائيل  في  الفقر  نسبة  ال��دخ��ل؛ 
مواطنني، مقابل 11% في الدول املتطورة )دول ال� OECD(. وتبرز 
يعتبر  االقتصاد اإلسرائيلي  إزاء حقيقة كون  الفشل االجتماعي  حدة 
مزدهرًا نسبيًا، وأن نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي يصل إلى 
28 ألف دوالر، أي 84% من املعدل في الدول املتطورة، و62% من 
نصيب الفرد في الواليات املتحدة، وكذلك إزاء حقيقة كون إسرائيل 
األزمة  من  األق��ل،  على   2011 العام  حتى  كبير،  بشكل  تتضرر  لم 

االقتصادية في العام 2008.
ب��ال��ب��الد ف��ي منتصف  ال��ت��ي عصفت  ل��ك��ّن م��وج��ة االح��ت��ج��اج��ات 
كان  أنه  صحيح  أيلول.  شهر  نهاية  في  خمدت  قد  كانت  متوز  شهر 
من املتوقع أن تستنفد هذه االحتجاجات نفسها، كما كان متوقعًا أن 
العام  ومطلع  األعياد  واقتراب  الشتاء،  فصل  بداية  مع  ذلك  يحدث 
من  احملتجني  جمهور  إختفاء  س��رع��ة  أن  إال  األك��ادمي��ي،  ال��دراس��ي 

الشوارع كانت مفاجئًة.   

كانت معطيات الوضع االجتماعي اجلديد ال تقبل التأويل: نحو عشرين 
شركة كبرى، معظمها ذات ملكية عائلية، تسيطر اليوم على نحو نصف الثروة 
في إسرائيل؛ مؤشر جيني لعدم املساواة وصل إلى 378ر0، حيث حتتل إسرائيل 
املرتبة  التي حتتل  الواليات املتحدة  الدول املتطورة )بعد  الثانية بني  املرتبة 

األولى( بالنسبة لعدم عدالة توزيع الدخل
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)2(
الشبان،  من  صغيرة  مجموعة  االحتجاجات  إلى  املبادرون  كان 
استمرت في قيادة االحتجاجات خالل جميع أحداث الصيف، وعلى  
رأسهم دافني ليف وستاف شابير وغيرهما. كان هؤالء من الطالب 
ت��ت��راوح  اإلع���الم،  م��ج��ال  م��ن  اجل��ام��ع��ات  م��ن خريجي  أو  اجلامعيني 
أعمارهم بني 20 إلى 35 سنة، يسكنون في األحياء اجلديدة في تل 
أبيب، والتي جتمع بني مراكز الترفيه للشباب ومراكز األعمال املالية 
مجموعتان  االحتجاج  حركة  إلى  انضمت  البداية  منذ  إسرائيل.  في 
التي  واالقتصادية  التنظيمية  القدرة  احلركة  هذه  منح  ما  تنظمًا،  أكثر 
لم تتوفر للمبادرين: االحتاد القطري للطالب اجلامعيني وعلى رأسه 
إيتسيك شمولي، وحركة »درور إسرائيل«- خريجو حركة »الشبيبة 
مة«- التي ترفع راية قَيم الريادة واملساواة والتابعة حلزب  العاملة واملتعلِّ
االحتجاج  ص��ورة  رسمت  التي  ه��ي  الثالثة  املركبات  ه��ذه  العمل. 
األشكنازي،  الوسط  حركة  بل  الوسطى،  الطبقة  احتجاج  كحركة 
أطلق  التي  الشريحة  والقومي؛ وهي  االشتراكي )سابقًا(  العلماني، 
عليها عالم االجتماع باروخ كيمرلينغ املصطلح العبري »أحوساليم«، 
وهي الشريحة التي فقدت السلطة السياسية وتصارع اآلن كي ال تفقد 

مكانتها االقتصادية.
االحتجاج  لهذا  يكن  لم  أن��ه  ال��واض��ح  من  تقدم،  مما  الرغم  على 
أن يتطور إلى هذا احلجم الضخم لوال انضمام  مجموعات أخرى، 
وبضمنها مجموعات محسوبة من األطراف االجتماعّية واجلغرافّية، 
االنتماء  أصحاب  من  وناشطون  وقيادات  بل  الدنيا،  الطبقات  ومن 
الشرقي والهوية الشرقية، مثل »الفهود السود« و«القوس الدميقراطي 
مؤقتًا  توّحدت  االحتجاجات  في  املشاركة  الفئات  جميع  الشرقي«. 
غير  مفهومًا  السياق  هذا  في  اكتسب  وال��ذي  »الشعب«،  شعار  حتت 
اعتيادي - مفهومًا اجتماعيًا جامعًا وليس مفهومًا قومّيًا- إثنّيًا. ففي 

األيام العادية، وعندما يتم احلديث في إسرائيل عن »شعب«، نفهم أن 
املقصود »الشعب اإلسرائيلي« أو »الشعب الفلسطيني«. وكانت هذه 
املرة األولى في تاريخ دولة إسرائيل التي يتم فيها استعمال مصطلح 
للنخب،  املناوئة  للدميقراطية  وك��ذات  األوس��ع،  مبفهومه  »الشعب« 
وكي يشمل مفهومًا أبعد من املفهوم القومي- اإلثني. وبالفعل، فقد 
حظيت حركة االحتجاج بتأييد شعبي. فلقد وصل التأييد الشعبي، 

بحسب االستطالعات، إلى %88.1
لكن على الرغم من توسيع مفهوم »الشعب« بقيت االحتجاجات 
ارتكزت  فقد  املقبول.  الصهيوني  القومي  اخل��ط��اب  ح��دود  حبيسة 
R - اجلمهوراني«  »العقد  على  كبير،  حد  إلى  االحتجاج،  )حركة 

نخدم  "نحن  والقائل:  ودول��ت��ه،  الشعب  بني  امُلقّنع   )publican

الدولة  على  وباملقابل  ال��ض��رائ��ب،  ندفع  للجيش،  نتجند  ال��دول��ة، 
االهتمام برفاهيتنا". وقد مت التعبير عن نقطة انطالق هذه "املعارضة 
وهو  االحتجاج  رم��وز  أحد  بواسطة  املثال،  سبيل  على  الرسمية"، 
بناية كبيرة  ال���ذي ُوض���ع على ط��ول  ال��ق��وم��ي"  "ال��ع��ل��م اإلس��رائ��ي��ل��ي 
صغيرة  فتحات  ث��الث  وفيه  وم��رم��ورق  روتشليد  شارعي  ملتقى  في 
أثار  شمولي،  خطاب  وبواسطة  منه،  تتساقط  حزن  دموع  إلى  تشير 
الذي  اجليل  إن "اإلسرائيليني  اجلدد" هم  قال  كبيرة، حيث  أصداء 
يواصل نهج الطالئعيني الصهيونيني وبناة البالد على جميع أجيالهم. 

باالضافة إلى اختتام  جميع تظاهرات االحتجاج بالنشيد القومي.
كنفيها  حتت  اجل��دي��دة"  "اإلسرائيلية  تضم  أن  املفترض  من  ك��ان 
التي لم تستسغ  القطاعات  جميع قطاعات الشعب، لكن ثمة بعض 
الشعب خ���ارح "ال��ش��ع��ب" احملتج.  أج���زاء  أب��ق��ى بعض  م��ا  ذل���ك، 
توّزع  قد  االحتجاجات  من  املوقف  أن  إلى  االستطالعات  وأش��ارت 
حسب التوّجه السياسي؛ فاملستطلعون  الذي ُيعّرفون أنفسهم باليسار 
العلماني )واملنتمون  عادة إلى الطبقات الوسطى( أّيدوا االحتجاجات 

لم يكن لهذا االحتجاج أن يتطور إلى هذا احلجم الضخم لوال انضمام  
مجموعات أخرى، وبضمنها مجموعات محسوبة من األطراف االجتماعّية 
واجلغرافّية، ومن الطبقات الدنيا، بل وقيادات وناشطون من أصحاب االنتماء 
الدميقراطي  و»الــقــوس  الــســود«  »الفهود  مثل  الشرقية،  والهوية  الشرقي 
الشرقي«. جميع الفئات املشاركة في االحتجاجات توّحدت مؤقتًا حتت شعار 

»الشعب«، والذي اكتسب في هذا السياق مفهومًا غير اعتيادي
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إلى  ع���ادة  )واملنتمني  واملتدينني  باليمني  أنفسهم  ي��ع��ّرف��ون  مم��ن  أك��ث��ر 
الطبقات الدنيا(. وقد توّزع مؤيدو االحتجاجات على النحو التالي: 
98% من مصوتي حزب العمل، 85% من مصوتي الليكود، 78% من 
مصوتي شاس، و 50%  فقط من مصوتي حزب "البيت اليهودي".2

تبرز  ل��م  اإلس��رائ��ي��ل��ي  املجتمع  م��ن  ق��ط��اع��ات  خمسة  ث��م��ة  وك���ان 
كانت  رمب��ا  ب��ل  اجل���دد«،  »اإلسرائيليون  احتجاجات  ف��ي  مبشاركتها 

معادية لها: 
الفلسطينيون مواطنو إسرائيل، والذين شاركوا في االحتجاجات 

بشكل جزئي، لكن معظمهم اعتبرها »قومية إسرائيلية« زائدة؛ 
معظمهم  اعتبر  حيث  السوفياتي،  االحت���اد  دول  م��ن  امل��ه��اج��رون 

االحتجاجات »إسرائيلية أصالنية« فائقة؛ 
علمانية«  »إسرائيلية  االحتجاجات  اعتبروا  والذين  »احلريدمي«، 

زائدة؛ 
املتدينون القوميون، الذين اعتبروا االحتجاجات »يسارية« زائدة؛ 
والقطاع األخير هم املستوطنون، الذين شخصوا امكانية التصادم 
دولة  وجود  وبني  األخضر  اخلط  داخل  الرفاهية«  »بدولة  املطالبة  بني 
أطلق  السياق  هذا  وفي  األخضر.  اخلط  خ��ارج  للمستوطنني  رفاهية 
)الضفة  والسامرة«  يهودا  في  البناء  حل:  »يوجد  شعار  املستوطنون 
مع  التماثل  ال��ع��ص��ا:  بطرفي  اإلم��س��اك  ب��ذل��ك  م��ح��اول��ني  ال��غ��رب��ي��ة(، 

الضائقة االجتماعية، وفي الوقت نفسه اقتراح حل يالئم نهجهم. 
ثمة ق��ط��اع آخ��ر ل��م ي��ش��ارك ف��ي االح��ت��ج��اج��ات بشكل ُم��ن��ّظ��م هو 
اعتبروا  ال��ذي��ن  ال��ب��ي��ض��اء«،  ال��زرق��اء  »ال��ي��اق��ات  يسمى  م��ا  مستخدمو 
االحتجاجات »مترفة- Yuppie" زائدة. وكانت نقابة العمال العامة 
)الهستدروت(، التي متثل هؤالء العّمال، قد حاولت في البداية أن 
جتد لها موطئ قدم على منصة االحتجاجات، وعندما لم تتمكن من 
ذلك انسحبت. ثم عادت إلى الصورة في شهر شباط 2012 بعدما 

خمدت جذوة االحتجاجات، وذلك عبر إضراب عّمال "التعهيد" 
)املقاولة(، والذي لم يكن ممكنا أن يحدث لوال أحداث الصيف. 

ب��ل ك��ان هدفًا  قطاع آخ��ر ل��م ي��ش��ارك ف��ي حركة االح��ت��ج��اج��ات، 
النتقاداتها، هم بالطبع نخب أصحاب رؤوس األموال في مجاالت 
في  وممثلوها  النخب  ه��ذه  ت��ف��اج��أت  فلقد  احل���رة.  وامل��ه��ن  الصناعة 
معها  تعاملوا  البداية  في  الشعبية.  االحتجاجات  شدة  من  احلكومة 
بازدراء، ثم تظاهروا أنهم فهموا الرسالة، لكنهم كانوا يعرفون منذ 

البداية أن لكل صيف نهاية.
بناء على املشهد االجتماعي املتشكل أعاله، يبدو أن "الشعب" 
ففي  الوسطى.  الطبقة  أي  ال��وس��ط،  في  ال��ذي  "الشعب"  إال  ليس 
بالنخب  الوسطى  الطبقة  اقترنت  املاضية  والعشرين  اخلمسة  األع��وام 
أي حتفظ. أصحاب  ليبرالية دون  النيو-  الثورة  وأّيدت  الرأسمالية، 

شّخص املستوطنون امكانية التصادم بني املطالبة »بدولة الرفاهية« داخل 
اخلط األخضر وبني وجود دولة رفاهية للمستوطنني خارج اخلط األخضر. 
وفي هذا السياق أطلقوا شعار »يوجد حل: البناء في يهودا والسامرة« )الضفة 
الضائقة  مع  التماثل  العصا:  بطرفي  اإلمساك  بذلك  محاولني  الغربية(، 

االجتماعية، وفي الوقت نفسه اقتراح حل يالئم نهجهم. 

 “وجه االحتجاجات”. االحتجاجات االجتماعية، 2011.                                             تصوير: أوري رام
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االقتصاد  وأساتذة  املالية"،  "شبيبة  الشباب،  من  الناشئة  الشركات 
هم فقط بعض النماذج البارزة لذلك االقتران. لم تدرك هذه الطبقة 
تقليصها.  ف��أّي��دت  ال��رف��اه  سياسة  من  املستفيدين  من  أيضًا  هي  أنها 
الطبقة نفسها تهبط  التقليصات، وجدت هذه  تنفيذ  لكن، عندما مت 
مع درجات السلم. فمع أنها تعمل أكثر، إال أنها تنجح أقل في متويل 
مثل  لها،  بالنسبة  ضمنًا  مفهومة  كانت  التي  واخلدمات  املصروفات 
الصحة والتعليم. على هذه اخللفية بدأ بعض أبناء الطبقة الوسطى، 
وخاصة الشباب األكثر تعلما في مركز البالد وفي اجلنوب والشمال 
كذلك، بدأوا ُيدركون أنه في الوقت الذي يواصلون القيام بدورهم 
في "العقد اجلمهوراني" )اخلدمة في اجليش ودفع الضرائب(، فإن 

اجلمهورية ال تقوم بدورها.
نفضت  حني  ففي  االجتماعي.  التحّول  لهذا  سياسي  جانب  ثمة 
العقد  بذلك  منتهكة  والعاملة  الوسطى  الطبقة  عن  يدها  اجلمهورية 
من  قطاعني  على  بسخاء  يدها  بسط  واصلت  بينهما،  املكتوب  غير 
الطبقة  أب��ن��اء  أن  العلم  م��ع  وامل��س��ت��وط��ن��ني،  "احل���ري���دمي"  املجتمع: 
الوسطى )العلمانيني والتقليديني( ال يعتبرون هذين القطاعني شركاء 
"احتجاجات  السياق  ه��ذا  في  )أن��ظ��روا  اجلمهوراني".  "العقد  في 
عدم  على  االحتياط  جنود  احتج  حيث   ،2012 شتاء  اخلاسرين" 
باملشاركة  خدمة "احلريدمي" في اجليش(. "احلريدمي" غير ملزمني 
أب��ن��اء الطبقة الوسطى  ن��ظ��ر  ف��ي اإلن��ت��اج وف���ي ح��م��اي��ة األم����ن. وف���ي 
الضرائب ويتمردون على  يعيشون على حساب دافعي  فاملستوطنون 
على  لون،  يشكِّ واملركز  اليسار  نظر  في  وه��م  أيضًا،  القانون  سلطة 
املدى البعيد، خطرًا على أمن إسرائيل. منذ فترة طويلة يطرح اليسار 
لتقليص  احلقيقي  السبب  بأن  والقائل  املستطرقة"،  "األوان��ي  إدع��اء 
امليزانيات  ص��رف  ه��و  األخ��ض��ر  اخل��ط  تخوم  داخ��ل  الرفاهية  سياسة 

حدة  وت���زداد  للمستوطنني.  رفاهية  دول��ة  وخلق  املستوطنات  على 
"احل��ري��دمي"  لقطاعي  امليزانيات  وتخصيص  السياسي  ال��دع��م  ه��ذا 
واملستوطنني، في ظل حكومة اإلئتالف اليميني وعلى رأسها بنيامني 
نتنياهو، وفي ظل غياب أي أفق ألمل سياسي. بل زاد هذا اإلئتالف 
من  العديد  ضرب  في  تطرفه  من   ،2011 صيف  بداية  في  احلاكم، 
اجلوانب الدميقراطية داخل اخلط األخضر. في العام 2011 وجدت 
الناحيتني  من  الزاوية  إلى  ُتدفع  نفسها  الوسطى  الطبقة  فئات  بعض 
ُيطالب  "شعب"  جتييش  إل��ى  سعت  لهذا  والسياسية،  االقتصادية 

بالعدالة االجتماعية. 
ناجحة  )وليست  محاولة  االحتجاج  حركة  جسّدت  فقد  إذن، 
أي  إسرائيل.  في  الطبقي"  "االئتالف  ب�  تغيير  إلحداث  بالضرورة( 
الرأسمالية  النخب  عن  االبتعاد  الوسطى  الطبقة  من  ج��زء  محاولة 
والعمل من أجل ذاته سوية مع الطبقات الدنيا، باالستناد إلى توّجه 
تعاضد  خللق  محاولة  مبعنى،  حداثوي.  بعد  بعد-  ما  تسميته  ميكن 

اجتماعي يتجاوز االنقسامات الهوياتية.

)3(
النتائج  إذن،  كانت،  االحتجاجات  الن��دالع  احلقيقة  األس��ب��اب 
االجتماعية الطبقية للثورة االقتصادية النيو- ليبرالية اجلارية منذ العام 
واملستوطنني  »احلريدمي«  لقطاعي  الدولة  ميزانيات  وتدفق  1985؛ 

على حساب  رفاهية املواطنني. 
في  وليس  الشوارع  في  االحتجاجات  جرت  مل��اذا  السؤال:  لكن 
املؤسسات؟ ملاذا بواسطة أدوات خارج برملانية من اخليام واملظاهرات 

وليس عبر األحزاب؟ 
في  شامل  ثقة  وعدم  البرملاني  للتمثيل  العميقة  األزمة  هو  السبب 

اجلهاز السياسي.

ناجحة  )وليست  محاولة  االحتجاج  حركة  جــســّدت  فقد  إذن، 
أي  إسرائيل.  في  الطبقي"  "االئتالف  بـ  تغيير  إلحــداث  بالضرورة( 
محاولة جزء من الطبقة الوسطى االبتعاد عن النخب الرأسمالية 
والعمل من أجل ذاته سوية مع الطبقات الدنيا، باالستناد إلى توّجه 
ميكن تسميته ما بعد- بعد حداثوي. مبعنى، محاولة خللق تعاضد 

اجتماعي يتجاوز االنقسامات الهوياتية.
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إن إحدى السمات البارزة حلركة االحتجاج هي تعريفها من قبل 
امتنع  فلقد  سياسية«.  »غير  أو  سياسية«  »ال  بأنها  أنفسهم  احملتجني 
حزب  أي  مع  التماثل  عن  بشدة  االحتجاج  حركة  باسم  املتحدثون 
وحرصوا  سياسية.  شخصيات  مع  عالقة  أية  إقامة  عن  أو  سياسي، 
أن بعضهم  ال��ي��س��ار )رغ���م  م��ع  ع��الق��ة  إن��ك��ار أي  بشكل خ��اص على 
كانوا ينتمون فعاًل إلى اليسار(، وعلى إنكار أي نية إلسقاط حكومة 
نتنياهو كما أتهمهم متحدثو اليمني. وأن تكون ال سياسيًا في السياق 
قضية  م��ن  موقف  أي  إت��خ��اذ  ع��دم  أواًل  يعني  اإلسرائيلي  السياسي 
وهي  احملتلة.  املناطق  ومستقبل  الفلسطيني  اإلسرائيلي-  ال��ص��راع 
القضية التي يتم التصنيف بناء على املوقف منها إلى يسار أو ميني في 
اخلريطة السياسية احمللية. لقد امتنع احملتَّجون )باستثناء عناصر من 
التعاطي مع هذه  الذين شاركوا في االحتجاجات( من  م  امُلنظَّ اليسار 
قضية  فبكونها  النار.  من  االقتراب  عدم  على  يحرص  كمن  القضية 
خالفية كان من العصي التعاطي معها وفي الوقت نفسه احلفاظ على 

الطابع املوّحد لالحتجاجات، أي »الشعب«.
بتغيير  لالحتجاجات  املركزية  املطالب  عرض  مت  ذلك،  من  أكثر 
سياسية.  غير  أنها  على  واالجتماعية  االقتصادية  األول��وي��ات  سلم 
وهو األمر الذي يشهد أكثر من غيره على جناح التوّجه النيو- ليبرالي  
قوانني  حتكمه  وكمجال  سياسي،  غير  أن��ه  على  االقتصادي  بعرض 
السوق العقالنية وُيدار من قبل املختصني، ويقع خارج حدود النقاش 
السياسي. وكانت رسالة حركة االحتجاج بأن املؤسسة السياسية كلها 
السياسيني  من  التوّجه  املواطنني ككل. هذا  قد خانت واجب خدمة 
م��ع��روف أي��ض��ًا م��ن ح��رك��ات اح��ت��ج��اج ف��ي دول أخ���رى ف��ي العالم. 
ولقد أشارت استطالعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن األحزاب 

السياسية حتظى بأقل قدر من ثقة اجلمهور، وفقط نحو ربع املستطَلعني 
أعربوا عن ثقتهم بدور هذه األحزاب. كما وضع 80% من اجلمهور 
األحزاب والسياسيني على رأس سلم الفساد. كما تراجعت العضوية 
العقد األول  إلى نحو 6% في  الستينيات  في األح��زاب من 20% في 
 %85 من  االنتخابات  في  التصويت  نسبة  وتراجعت  احلالي،  للقرن 

في املاضي إلى 60% فقط في الوقت الراهن3.
ت��ع��ود ب��ع��ض أس���ب���اب أزم����ة ال��ث��ق��ة ب��ال��س��ي��اس��ة ه���ي األخ�����رى إل��ى 
الكبرى حول  توّحد األحزاب  فقد عمل  ليبرالية.  النيو-  التوّجهات 
البرنامج النيو- ليبرالي األساس على متويه الفروقات بينها، ما جعل 
عملية االختيار بينها أقل أهمية. باملقابل مت متويه الفروقات السياسية 
بني األحزاب. فبينما أعلنت احلكومة برئاسة زعيم احلزب اليساري 
األكبر أنه »ال يوجد شريك« للسالم، عملت احلكومة برئاسة زعيم 
أكبر حزب مييني على خطة أحادية اجلانب ) ألنه »ال يوجد شريك«( 
ذتها. وتعزز هذا امليل مع تشكل أحزاب  للخروج من قطاع غزة ونفَّ
وسط جتمع بني قيادات يسارية وميينية سابقة، على قاعدة أيديولوجية 
احلكومي.  االئ��ت��الف  إل��ى  متناقضة  أح��زاب  انضمام  وم��ع  غامضة، 
بني  املركزي كوسيط  دوره��ا  األح��زاب  إلى خسارة  األم��ر  وأدى هذا 
املنافسة  أم���ام  مشاعًا  السياسية  الساحة  ت��ارك��ة  وال��دول��ة،  امل��واط��ن��ني 
سياسية،  قبل  م��ا  ان��ت��م��اءات  وأم���ام  جهة،  م��ن  والتجارية  اإلعالمية 
هوياتية وجندرية من جهة أخرى. زيادة على ذلك، لم تعد النخب 
املثقفة واإلعالمية تهتم مبسائل االنتاج والتوزيع في العقود األخيرة، 
للمختصني،  فنية  اإلداري��ة مجرد مسائل  النخب  بنظر  التي أصبحت 
وال��ت��ي ي��ج��ب فصلها ع��ن ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي م��ن ق��ب��ل اجل��م��ه��ور أو 

السياسيني. 

أشـــارت استطالعات الـــرأي الــعــام فــي إســرائــيــل إلــى أن األحـــزاب 
الــســيــاســيــة حتــظــى بــأقــل قـــدر مــن ثــقــة اجلــمــهــور، وفــقــط نــحــو ربــع 
املستطَلعني أعربوا عن ثقتهم بدور هذه األحزاب. كما وضع 80% من 
تراجعت  كما  الفساد.  سلم  رأس  على  والسياسيني  األحــزاب  اجلمهور 
العضوية في األحزاب من 20% في الستينيات إلى نحو 6% في العقد 
األول للقرن احلالي، وتراجعت نسبة التصويت في االنتخابات من %85 

في املاضي إلى 60% فقط في الوقت الراهن.
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اخلطاب:  مجال  في  فكان  االحتجاج  حلركة  األكبر  التجديد  أما 
العام، وتعزيز  النقاش  أي إعادة القضايا االقتصادية االجتماعية إلى 
تتجاوز  »ش��ع��ب«  جماعة  وخلق  واملجتمع،  االقتصاد  ب��ني  العالقة 
الفردانية التي متّيز الطبقة الوسطى والقطاعية التي متّيز الطبقات الدنيا، 
وتعزيز معارضة استمرار سلب احلقوق االجتماعية من املواطنني. إال 
أن هذا الفعل السياسي العظيم من تغيير اخلطاب ُعّرف من قبل قيادات 
أصابت  التي  التمثيل  أزم��ة  ألن  سياسي«،  »ال  ك�  االحتجاج  حركة 

اجلهاز السياسي لم تتح حراكا سياسيا ضمن األدوات املقبولة.
عالقتها  عبر  فقط  ليس  الالسياسية  السياسة  ه��ذه  عن  التعبير  مت 
الكنيست  )األح�����زاب،  ومؤسساتها  التقليدية  بالسياسة  السلبية 
جديدة  ايجابية  أشكال  عن  البحث  محاولة  عبر  أيضًا  بل  وغيرها(، 
العام  احل��ي��ز  حت��وي��ل  محاولة  وع��ب��ر  امل��ب��اش��رة،  السياسية  للدميقراطية 
عامل  إلى  اخليام  حتولت  وضحاها  عشية  وبني  للجمهور.  حيز  إلى 
املواطنني  آالف  عشرات  إليها  وتدفقت  وللجمهور.  لإلعالم  جذب 
املوسيقية،  الثقافية،  الفعاليات  وأقيمت  الفجر.  وحتى  الغسق  من 
الغذائية والسياسية في كل زاوية. واجتمع  فنانون، مغنون، ممثلون، 
نقاش  حلقات  في  االحتجاجات  ومشاركو  جامعيون  محاضرون، 
تتناول  أفالما  جدية حول األمور االجتماعية واالقتصادية، شاهدوا 
أنواعها،  على  احتجاجية  موسيقى  إلى  استمعوا  اجتماعية،  قضايا 
رقصوا، أكلوا، شربوا، دخنوا وصّلوا، كل حسب ذوقه ومعتقداته. 
الروك  مهرجان  وخاصة  الستينيات،  في  الطالب  مترد  البعض  تذّكر 
الضخم في وودستوك في نيويورك العام 1969، البعض اآلخر تذّكر 
د منوذجًا حليز عام مفتوح  خطابات الهايد بارك في لندن، والتي جتسَّ

جلميع ألوان الطيف.
لكن أزمة التمثيل لم تتخط حركة االحتجاج نفسها. فمنذ بدايتها 

حظيت  لالحتجاج.  احلقيقيون  املمثلون  ه��م  م��ن  س��ؤال  عليها  أل��ّح 
املجموعة الصغيرة التي بادرت إلى االحتجاجات فورًا مبكانة القيادة 
التغطية  ساهمت  التي  املكانة  وه��ي  روتشيلد«،  »مقر  عليها  وأطلق 
التي  املجموعة،  هذه  بني  األول  التوتر  برز  تشكيلها.  في  اإلعالمية 
اتَّسمت بالراديكالية من ناحية مطالبها وأسلوبها، وبني رئيس االحتاد 
القطري للجامعيني إيتسيك شمولي، والذي كان هو اآلخر من قادة 
مطالبه  ناحية  من  ومؤسساتيًا  معتداًل  ك��ان  وال��ذي  االحتجاجات، 

وأسلوبه.
وبرز التوتر الثاني بني املركز واألطراف. فلقد مت تشخيص »مقر 
روتشيلد« مع مدينة تل أبيب وطابعها النخبوي، ومع الطبقة الوسطى 
األشكنازية. أما في القدس، حيفا، وفي خيام األطراف في الشمال 
بالتمثيل  طالبت  محلية  ق��ي��ادات  ظهرت  فقد  خاصة،  اجلنوب  وف��ي 
للحوار  محاولة  جرت  البداية  في  البالد.  في  املناطق  لبقية  املناسب 
للجميع،  متثيلي  إط���ار  تشكيل  ب��ه��دف  االح��ت��ج��اج��ات  ق��ي��ادات  ب��ني 
لكنها لم تنجح. وعندما خبت حركة االحتجاج في نهاية الصيف لم 
ق��ادرًا على احلفاظ على مواصلة فعاليات  تنظيميًا  إط��ارًا  تترك خلفها 

االحتجاج.

)4(
»الشعب  هو  االحتجاج  حلركة  وامل��ع��روف  األس��اس  الشعار  ك��ان 

يريد عدالة اجتماعية«. لكن ما هو املقصود بذلك؟ 
دون  بشكل عفوي ومن  االحتجاجات  اندلعت  معلوم،  كما هو 
من  جامعات  وخريجي  جامعيني  مببادرة  وذلك  سابقة،  استعدادات 
والضغوطات  للحالة  انتقادهم  وع��دا  واإلع���الم.  السينما  مجاالت 
قيادات  لدى  تكن  لم  الشهر«،  »إنهاء  وصعوبة  اليومية،  االقتصادية 
بديل.  اقتصادي  برنامج  وال  ُمنّظمة،  اجتماعية  شريعة  االحتجاج 

أما التجديد األكبر حلركة االحتجاج فكان في مجال اخلطاب: أي إعادة 
بني  العالقة  وتعزيز  الــعــام،  النقاش  إلــى  االجتماعية  االقــتــصــاديــة  القضايا 
االقتصاد واملجتمع، وخلق جماعة »شعب« تتجاوز الفردانية التي متّيز الطبقة 
الوسطى والقطاعية التي متّيز الطبقات الدنيا، وتعزيز معارضة استمرار سلب 
احلقوق االجتماعية من املواطنني. إال أن هذا الفعل السياسي العظيم من تغيير 
اخلطاب ُعّرف من قبل قيادات حركة االحتجاج كـ »ال سياسي«، ألن أزمة التمثيل 

التي أصابت اجلهاز السياسي لم تتح حراكا سياسيا ضمن األدوات املقبولة.



14

وُأعتبر  جت��دي��دًا   االحتجاج  مجرد  ك��ان  األول��ى  الثالثة  األسابيع  في 
امُلطالبة  الضغوطات  إزدادت  الوقت  مرور  مع  لكن  ذاته،  بحد  هدفًا 
استعملت  أولية  وثيقة  بلورة  وبهدف  االحتجاج.  مطالب  بتحديد 
استهلت  القائمة.  إسرائيل«  »درور  حركة  وثيقة  االحتجاجات  قيادة 
احلكومات  باتهام   )2011 آب  شهر  من  الثامن  )من  األول��ى  الوثيقة 
تعمق  اجتماعية  سياسات  باتخاذ   ،1977 العام  منذ  اإلسرائيلية، 
بتغيير  الوثيقة  املساواة وتدهور اخلدمات االجتماعية. وطالبت  عدم 
االجتماعية،  اخلدمات  توسيع  الفقر،  على  القضاء  بهدف  السياسة 
إتباع نظام ضرائبي أكثر تقدمًا، العمل في مجال العقارات من أجل 
جيل  منذ  لألطفال  املجاني  التعليم  تطبيق  املساكن،  أج��ور  تخفيض 

ثالثة أعوام وغيرها. 
الدميقراطي  االش��ت��راك��ي-  اإلط���ار  امل��ط��ال��ب على  ه��ذه  اع��ت��م��دت 
 Keynesian( الكينزي  االقتصادي  الفكر  أس��اس  وعلى  املعتدل، 
Economic Theory(. لكنها لم تتضمن مطالب لتغييرات بنيوية 

بعيدة املدى، بل مطالب إصالحية فقط.
إج��راء  ب��ض��رورة  املطالب  ه��ذه  على  رده��ا  ف��ي  احلكومة  اعترفت 
اصالحات اجتماعية معينة، لكنها ترجمت هذه املطالب إلى وجهة 

النظر النيو- ليبرالية. فعلى غرار صحيفة »دي ماركر«، والتي كانت 
من بني املساهمني املركزيني في تغيير اخلطاب العام، اّدعى  املتحدثون  
الرسميون باسم احلكومة،  أن احلل املطلوب ليس جلم الرأسمالية، 
بل تعزيز املنافسة الرأسمالية بالذات. وبالنسبة للمشاكل التي طرحها 
وهو  املركزي،  االقتصاد  إلى  ذلك  احلكومة  عزت  فقد  املختصون، 
وضد  العام  القطاع  خصخصة  لتسويغ  ع��ادة  يستعمل  ال��ذي  االدع��اء 
طلب  لتسويغ  ذل��ك  استغالل  اآلن  ومت  العمال.  نقابات  ن��ض��االت 
الكبيرة  الرأسمالية  املجموعات  سيطرة  على  القيود  بعض  ف��رض 
على عدد كبير من الشركات بواسطة الطريقة الهرمية4. تتالءم  هذه 
السياسة مع استنتاجات اللجنة التي ُعّينت قبل اندالع االحتجاجات 
لفحص مركزية القطاع االقتصادي5. على كل حال، فلقد مت حتويل 
والذي  املهيمن،  اخلطاب  منوذج  إلى  لالحتجاجات  اجلديد  اخلطاب 

يدعي أن النيو- ليبرالية ليست املشكلة، بل احلل.
االجتماعي  االحتجاج  مع  للتعامل  وامُلجّربة  املثلى  الطريقة 
النقاشات  غ���رف  إل���ى  ونقلها  ال��ش��ارع  ع��ن  ال��س��ي��اس��ة  ع���زل  ه��ي 
وجلان الفحص. وهكذا قرر رئيس احلكومة تعيني »جلنة للتغيير 
للمؤسسة،  تابعني  مهنيني  من  تألفت  االجتماعي«  االقتصادي 
تراختنبرغ.  مانويل  البروفسور  االقتصادي  اخلبير  رأسها  وعلى 
ومت توجيه اللجنة لتقدمي اقتراحات ضمن إطار امليزانية القائمة، 
مثل  امل��ي��زان��ي��ة،  ف��ي  معني  بند  م��ن  مبالغ  لنقل  طريقة  إي��ج��اد  أي 
األمن، إلى بنود اخلدمات االجتماعية. قامت اللجنة بإجراءات 
دمي��ق��راط��ي��ة م��ث��ال��ي��ة وغ��ي��ر م��س��ب��وق��ة، واس��ت��م��ع��ت إل���ى ط��ع��ون��ات 
اجلمهور، ثم نشرت تقريرها في نهاية شهر أيلول. وعقبَّت دافني 
ليف على التقرير بقولها إن اللجنة تستعمل لغة االحتجاج بهدف 
»االستهزاء بها«. أما البروفسور أفيا سفيباك فقد ادعى أن القسم 
البالغي للتقرير ُكتب بروح لغة االحتجاج، لكن القسم التطبيقي 

ال يبشر بأي تغيير.
الطبقة  نظر  وج��ه��ة  يتبنى  ألن��ه  تراختنبرغ  بتقرير  اإلش����ادة  جت��در 
املكتوب  غير  اجلمهوراني«  االجتماعي  »العقد  بخصوص  الوسطى 
يكون  وق��د  العقد.  ه��ذا  خ��رق  وبخصوص  ومواطنيها،  ال��دول��ة  بني 
اللجنة  عبرت  لقد  العقد.  هذا  ُيعّرف  الذي  الوحيد  الرسمي  التقرير 
عن متاثلها مع الشكوى األساسية حلركة االحتجاج، وهي أن اجليل 
وتتحمل  وحت���ارب«،  »تدفع  التي  الطبقة  الوسطى،  للطبقة  الشاب 

خيام االحتجاج املركزية، جادة روتشيلد، تل أبيب. االحتجاجات االجتماعية، 2011. 
تصوير: أوري رام
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واالحتياطية،  النظامية  العسكرية  اخلدمة  وع��بء  الضرائب،  عبء 
تتمتع  بينما  الدولة،  من  املناسبني  والدعم  التعويض  على  حتصل  ال 
التقرير  يتضمن  ال���دول���ة.  ب��ك��رم  ال��س��ك��ان  م��ن  أخ����رى  م��ج��م��وع��ات 
مجموعة خطوات سياسية تهدف باألساس إلى تخفيف العبء عن 
هذه املجموعة، لكن دون أي جتاوز ُيذكر للنهج النيو- ليبرالي على 
التقرير  تبنت  قد  احلكومة  أن  صحيح  الكلي.  االقتصادي  املستوى 
رسميًا، لكن من املستبعد أن تطبقه عمليًا. في نهاية املطاف، كانت 
النتيجة األساسية للجنة تراختنبرغ، هي بالذات النتيجة التي حّذرت 
القيادة الراديكالية حلركة االحتجاج منها: املماطلة في الوقت بانتظار 

تفرق االحتجاجات وتآكل املطلب الرئيس حلركة االحتجاج نهائيًا.
االحتجاج  ق���ادة  ط��ال��ب  مهنية،  حكومية  جلنة  تعيني  مقابل 
من  النقديني  الباحثني  عشرات  استجاب  وقد  ضدية.  باستشارة 
املدنية،  املؤسسات  اجلامعات،  في  واالجتماع  االقتصاد  مجالي 
البروفسور  رأس��ه��م  وعلى  املختلفة،  االجتماعية  والتنظيمات 
مهنية  طواقم  لت  وتشكَّ يونه،  يوسي  والبروفسور  سفيباك  أفيا 
مختلفة. عملت هذه الطواقم بطريقة دميقراطية مثالية في تواصلها 
خالل  من  للتغيير،  طموح  مطلب  صياغة  ومت��ت  اجلمهور.  مع 
احملافظة الصارمة على حدود اخلطاب املهني، وعدم تقدمي رؤى 

التوزيع  اإلن��ت��اج،  م��ج��االت:  ف��ي  وال  حتى  للتغيير،  راديكالية 
املفهوم  االنطالق  نقطة  كانت  احلالة  هذه  في  أيضًا  واالستهالك. 
ضمنا هي االقتصاد الكينزي، التي تدعو إلى تدخل احلكومة في 
إدارة االقتصاد وتوجيهه بهدف حتقيق النمو االقتصادي والرفاهية 

االجتماعية.

)5(
غير  حدثًا   2011 صيف  في  االجتماعية  االحتجاجات  لت  شكَّ
مسبوقًا في إسرائيل. فحتى اآلن لم يخرج مئات آالف املواطنني في 
تظاهرات حول قضية اجتماعية، وحتى اآلن لم تشارك اجلادة املركزية 
في الدولة في االحتجاجات االجتماعية بهذا الزخم، وحتى اآلن لم 
اإلعالم  قبل  اجلارف من  التأييد  بهذا  االجتماعية  االحتجاجات  حتظ 
لم   1985 العام  في  ليبرالية  النيو-  ال��ث��ورة  بداية  ومنذ  واجلمهور. 
يحدث أن حتدى مثل هذا العدد الهائل اخلطاب املهيمن على السوق 
احلرة، وفي مثل هذه القوة. في صيف 2011 سمعنا شعار »السوق 
الطبقة  ممثلو  رأس��ه  وعلى  امل��دن��ي،  املجتمع  وق��ام  ال«،  نحن  ح��رة، 
االقتصادية  املصالح  وضد  الدولة  ضد  نفسه  عن  للدفاع  الوسطى، 

للنخب الرأسمالية، الذين اختارت الدولة خدمتهم.
على الرغم من ذلك، فلقد واجهت االحتجاجات قيودا قد تعيق 

جناحها على املدى البعيد. 
وضعت  قد  االحتجاج  حركة  أن  رغ��م  الفكري:  املستوى  على 
للمرة األولى في إسرائيل مطلب العدالة االجتماعية على رأس أجندة 
املواطنني، إال أنها لم تنجح في بلورة وجهة نظر راديكالية، منهجية 
ليبرالية، واكتفت بعرض سلسلة من  النيو-  الهيمنة  وشاملة، مقابل 
سياسية  خطوات  بواسطة  ها  حلَّ ميكن  التي  االجتماعية  الضائقات 
االحتجاجات  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  ذل��ك،  إل��ى  ب��االض��اف��ة  مختلفة. 

لت االحتجاجات االجتماعية في صيف 2011 حدثًا غير مسبوق  شكَّ
في إسرائيل. فحتى اآلن لم يخرج مئات آالف املواطنني في تظاهرات حول 
الدولة في  في  املركزية  تشارك اجلادة  لم  اآلن  اجتماعية، وحتى  قضية 
االحتجاجات االجتماعية بهذا الزخم، وحتى اآلن لم حتظ االحتجاجات 
االجتماعية بهذا التأييد اجلارف من قبل اإلعالم واجلمهور. ومنذ بداية 
الثورة النيو- ليبرالية في العام 1985 لم يحدث أن حتدى مثل هذا العدد 

الهائل اخلطاب املهيمن على السوق احلرة، وفي مثل هذه القوة.

الشعار: السوق حرة، نحن عبيد!
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لت  شكلت أحد األحداث السياسية األهم في إسرائيل، إال أنها فضَّ
التمسك بالطابع الالسياسي، وامتنعت عن الكشف عن العالقة بني 
على  تطبيقها  وبني  األخضر،  اخلط  داخل  الرفاهية  دولة  تطبيق  عدم 
العدالة  مطلب  أن  واألن��ك��ى،  األخ��ض��ر.  اخل��ط  خ���ارج  املستوطنني 
االجتماعية قد راج من خالل جتاهل عدم العدالة القومية املؤسساتية في 
مناطق السيطرة اإلسرائيلية، األمر الذي لم يتح  ملمثلي االحتجاجات 

بلورة وجهة نظر شاملة حول آفات املجتمع اإلسرائيلي. 
على املستوى التنظيمي: على الرغم من  أن االحتجاجات أثبتت 
أنه باإلمكان إيقاظ اجلمهور اإلسرائيلي من سباته، لكنها لم تؤسس 
إطارًا لتوجيه الطاقات التي مت جتنيدها بشكل متقطع إلى نشاط ُمنّظم 
بعد  نشاطاتها  ملواصلة  حتتية  بنية  وراءه���ا  تخلف  ول��م  وم��ت��واص��ل، 

الصيف. 
على املستوى السياسي: على الرغم من  جناح االحتجاجات في 
أنها  إال  واالجتماعي،  الشامل  مبفهومه  »الشعب«  مصطلح  جتديد 
لم تنجح في ترسيخه، ولم تنجح في نهاية املطاف في خلق جسور 
ت��واص��ل ب��ني امل��رك��ز واألط�����راف، ب��ني ش��ب��اب الطبقة ال��وس��ط��ى وبني 
واألط��راف  اليهودي  املركز  بني  ليس  وبالطبع  املنظمة،  العمال  طبقة 

الفلسطينية في إسرائيل.
اجلامعات  في  الدراسية  السنة  وب��دء  األعياد،  موسم  اقتراب  مع 
وتفّرق  االحتجاج  خيام  تفكيك  مت  وعندما  الشتاء،  فصل  واقتراب 
نهاية  م��ج��رد  بأنها  أنفسهم  االح��ت��ج��اج  م��ؤي��دو  واس���ى  املتظاهرين، 
سيكون  هل  لكن  لالحتجاجات.  األول��ى  املرحلة  ونهاية  البداية، 
العجلة  كانت  هل  أخ��رى؟  مرحلة  نتوقع  هل  البداية؟  لهذا  استمرار 

احملركة لسيرورة أكثر تعقيدًا؟ 
حاليًا، وخالل كتابة هذه السطور ال ميكننا أن نعرف ذلك. ففي 
باالستجابة  التي قطعتها على نفسها  الوعود  كل يوم تخرق احلكومة 
ملطالب احملتجني. وال توجد أية مفاجأة هنا، فرئيس احلكومة بنيامني 
إسرائيل. وبعد  في  ليبرالية  للنيو-  األكبر  والكاهن  النبي  نتنياهو هو 
مضي أشهر قليلة على هدوء موجة االحتجاجات، إال أنها ما زالت 
تغلي حتت األرض ولدى مئات الناشطني وعشرات التنظيمات، لكن 
دون أي جناح، حتى اآلن، في بلورة قيادة جديدة تستقطب اجلماهير 
قادة  زال  وما  الصيف.  جناحات  غ��رار  على  الوطني،  املستوى  على 
االحتجاج )في هذه املرة امرأة ورجل لوحدهما( يبحثون عن طريق 

شركة  بتأسيس  ليف  دافني  قامت  االحتجاجات.  لتجديد  جديدة 
أسهم اجتماعية؛ ستاف شابير تقود مجموعة تفكير وعمل طالبية؛ 
معتدلة على  اجتماعية  انتقادات  التعبير عن  يواصل  إيتسيك شمولي 

غرار الوسط السياسي.
العام 1985 لم  ليبرالية في  النيو-  الثورة  بداية  فإنه منذ  مع ذلك 
يحدث أن حتدى مثل هذا العدد الهائل اخلطاب املهيمن على السوق 
احلرة، وفي مثل هذه القوة. في صيف 2011 سمعنا شعار »السوق 
الطبقة  ممثلو   رأس��ه  وعلى  امل��دن��ي،  املجتمع  وق��ام  ال«،  نحن  ح��رة، 
االقتصادية  املصالح  وضد  الدولة  ضد  نفسه  عن  للدفاع  الوسطى، 

للنخب الرأسمالية، الذين اختارت الدولة خدمتهم.
السؤال املثير هو: هل سيكون لهذه الثورة تأثير على االنتخابات 
العامة للكنيست التي ستجري العام 2013؟ السياسة في إسرائيل، 
كما في الشرق األوسط عامة، غير متوقعة، وكل محاولة للتنبؤ في 
بداية العام 2012 بشأن ما سيحدث في العام 2013 هي محاولة ال 
متوز  من  عشر  الرابع  صباح  وحتى  املطاف،  نهاية  ففي  لها.  أس��اس 
تندلع  س��وف  اليوم  ذل��ك  مساء  في  أن��ه  شخص  أي  يتوقع  لم   2011

موجة اإلحتجاجات اإلجتماعية األكثر صخبًا في تاريخ إسرائيل.
شباط 2012

]مترجم عن العبرية. ترجمة: نواف عثامنة[

الهوامش
 ،2011 آب   2 بتاريخ  "واينت"  موقع  في  ُنشر  والــذي   ،10 القناة  استطالع  حسب    1
اخليام"،  احتجاجات  يؤيدون  الليكود  مصوتي  من   %85 "استطالع:  عنوان  حتت 
بتاريخ  )شــوهــد   ynet.co.il/articles/0،7340،L-4103617،00.html

.)2012/2/19
2  املصدر السابق.

اإلسرائيلية  الدميقراطية  "مؤشر   .2006 هــدار،  وياعيل  أطمور  نير  أريــان،  آشير    3
ــرات فــي اجلــهــاز احلــزبــي فــي إســـرائـــيـــل"، مــعــهــد جــومتــان واملــعــهــد  2006: تــغــّي
idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/ للدميقراطية،  اإلسرائيلي 
BOOK_7074/Publications_Catalog_7074.aspx )شوهد بتاريخ 

.)2012/2/23
الشركات  التي تسيطر فيها  "الهرمية" هي تلك  البنية  امللكية االقتصادية على    4
التي على رأس الهرم على الشركات التي في القاعدة بواسطة استثمارات قليلة 

نسبيًا.
5  االسم الرسمي لهذه اللجنة هو "جلنة زيادة املنافسة في السوق"، وُتعرف أيضُا 
بإسم "جلنة شاني" على اسم حاييم شاني الذي ترأسها. أقيمت هذه اللجنة من 
قبل احلكومة في شهر تشرين األول 2010، في أعقاب إدعاءات وجود مركزية كبيرة 

ملالكي الشركات، األمر الذي يضر باجلدوى االقتصادية.


