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مقدمة
تزامنت كتابة هذا الفصل عن األحزاب السياس�ية في إس�رائيل مع حدثين يمكن 
أن تك�ون لهم�ا تداعي�ات على مالمح المش�هد الحزبي في الم�دى المنظور: األول، 
خ�وض ث�الث ج�والت انتخابية خالل أق�ل من عام واح�د بين نيس�ان/أبريل 2019 
وآذار/مارس 2020 تمحورت أساسًا حول استمرار سلطة رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامين نتنياهو الذي يش�غل هذا المنصب منذ س�نة 2009 بعد أن شغله لوالية واحدة 
في الس�نوات 1996– 1999، وذلك على خلفية تقديمه إلى المحاكمة بش�بهة ارتكاب 
مخالفات فساد؛ الثاني، تفشي فيروس كورونا )كوفيد– 19( وما تسّبب به من أزمتين، 
صحّية واقتصادية كانت لهما تبعات على تلك الس�لطة والنظام الحزبي، وُيحتمل أن 

تكون لهما تبعات ُأخرى في المستقبل المنظور. 
وتمّث�ل أكث�ر ما ش�ّفت عن�ه ج�والت االنتخابات الث�الث، ارتباط�ًا باألحزاب، 
موضوع هذا الفصل، في كونها جرت س�عيًا لغاية كبرى هي وضع حّد لعهد نتنياهو، 
ال لس�لطة اليمي�ن ال�ذي يهيمن على س�دة الحكم في إس�رائيل منذ نح�و أربعة عقود 
ونص�ف العقد. وانعكس ذلك أساس�ًا في الش�عارات التي رفعته�ا األحزاب المناوئة 

لذلك العهد، وفي برامجها االنتخابية، في الوقت نفسه.
واستنادًا إلى ما تضمنته تلك البرامج، ليس من السابق ألوانه االستنتاج أنه حتى 
ف�ي ح�ال انتهاء عهد نتنياهو، س�واء بس�بب محاكمت�ه، أو جّراء تبع�ات أزمة كورونا، 

فليس من شأن ذلك أن يعني نهاية ُحكم اليمين في إسرائيل.
ولعل أكثر ما يرّجح مثل هذا االس�تنتاج أن وقائع جوالت االنتخابات الثالث، 
وكذلك طالئع حملة االحتجاج على أداء الحكومة اإلسرائيلية حيال أزمة كورونا، لم 
توجد بديالً سياسيًا أو قيميًا من حكم الليكود واليمين. فضالً عن ذلك فإن التطورات 
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الت�ي أعقب�ت جولة االنتخابات الثالث�ة التي جرت في آذار/مارس 2020، وأس�فرت 
ع�ن تألي�ف حكومة جديدة برئاس�ة بنيامين نتنياهو س�رعان ما ُوصف�ت بأنها حكومته 
الخامس�ة جّراء تس�اوق برنامجها وتركيبتها مع أجندته الخاصة والعامة، برهنت على 
أن القوى السياس�ية التي تموضع نفس�ها في الوس�ط وتعرض ذاتها بديالً، جاهزة ألن 
تتحالف مع اليمين وتتماشى مع سياسته الداخلية والخارجية. ويعود أحد أهم أسباب 
ذل�ك إل�ى هيمن�ة اليمين ومقارباته على أغلبية الش�ارع اإلس�رائيلي، كم�ا تؤكد نتائج 
جوالت االنتخابات منذ سنوات طويلة بما في ذلك الجوالت األخيرة. فهذه النتائج 
بّينت المرة تلو اأُلخرى أن في وسع حزب الليكود وأحزاب اليمين واليهود الحريديم 
)المتش�ددون دينيًا( أن تؤلف معًا حكومة يمينية مس�تقرة، بقدر ما أظهرت أن نتنياهو 
هو الذي يش�كل عقبة أمام تأليف حكومة يمينية صافية بس�بب خالفاته الشخصية مع 
زعم�اء حزب�ي إس�رائيل بيتنا ويمين�ا اليمينَيين، وإيثاره أن يتحال�ف مع خصم ضعيف 
عل�ى غ�رار ح�زب أزرق أبي�ض حديث التأس�يس. ويدل ه�ذا الواقع القائ�م على أن 
النزع�ات المتطرف�ة الت�ي يمثلها رئيس الحكومة وأنصاره تحظى بتأييد ش�به ثابت في 
أوس�اط الجمه�ور اإلس�رائيلي العريض، وه�و تأييد لم يت�آكل كثيرًا وق�ت كتابة هذا 
الفصل )أيلول/سبتمبر 2020( على الرغم من أزمة فيروس كورونا وما تسببت به من 

ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وازدياد نسبة العجز في الميزانية العامة. 
عدا هذا، يتس�م المش�هد الحزبي اإلس�رائيلي أكثر فأكثر في الس�نوات األخيرة 
بانحس�ار نف�وذ م�ا كان ُيعرف بأحزاب اليس�ار الصهيوني، وهو ما يجع�ل من الرهان 
عليه�ا ف�ي أوض�اع إس�رائيل الحالية أش�به بوهم قات�ل. وربم�ا يتعّين في هذا الش�أن 
أن نس�تعيد توكي�د بع�ض أقط�اب أحزاب هذا اليس�ار حي�ال ما آلت إلي�ه. فقد ذهب 
بعضه�م إل�ى أن اليس�ار اإلس�رائيلي كان أح�د أب�رز المدفونين في »القب�ر الجماعي« 
الذي حفرته الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف سنة 2006، وأهالت التراب فيه 
على مجموعة من ساس�ة إس�رائيل وعس�كرها وإعالمييها. ومرّد ذلك أن هذا اليس�ار 
ل�م يفع�ل م�ا كان ينبغي له أن يفعله، وه�و معارضة الحرب بصري�ح العبارة من دون 
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أدن�ى تلعث�م، وبقي يمارس »الرقص عل�ى حبلين«، بين المعارض�ة والتأييد للحرب، 
بمس�ّوغ أنه�ا »عادل�ة« و»مب�ّررة«. وأكد بعض آخ�ر أن تلك الحرب عل�ى لبنان دّقت 
المس�مار األكبر في نعش اليس�ار الذي كان يعتبر نفس�ه »معسكر السالم اإلسرائيلي«، 
وأن الحدي�ث ل�م يدر في ذلك الوق�ت حول ردات فعل عاطفية عابرة، قد تعّد بمنزلة 
نتيجة مطلوبة ومفهومة لمش�اعر الغضب واإلحباط والخوف، وإنما دار حول مرحلة 
إضافي�ة في س�يرورة عميقة ومتصلة من فق�دان البوصلة واللهاث وراء حلول انعزالية 
وأحادية الجانب، ال بد من أن تكون نهايتها الطريق المسدود وتكريس الصراع. وقبل 
تلك الحرب فإن الس�هولة أو الخّفة التي هضم فيها معس�كر الس�الم هذا ذرائع رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود براك بشأن إخفاقه في مسار المفاوضات السوري– 
اللبناني والمسار الفلسطيني، سنة 2000، كانت بمنزلة أول شهادة على هشاشته. وما 
اتضح الحقًا هو أن اإلس�رائيليين الذين يتفاخرون بحمل لقب »يس�اريين« هم ليسوا، 
ف�ي أغلبيته�م، أكث�ر م�ن »حمائم تغ�ّرد داخل الس�رب« ال »حمائم ذات قي�م عالمية« 
)تتجاوز اإلطار المحلي الضيق(. وهؤالء يؤيدون عملية السالم من منطلق اعتبارات 
براغماتية تحيل فقط على ما يندرج في إطار مصلحة الش�عب اليهودي، مثل الميزان 
الديموغرافي، أو ضمان أمن إسرائيل، أو دفع ازدهارها االقتصادي قدمًا. أّما الصنف 
الذي يؤيد الس�الم بدوافع أخالقية عالمية فقد بات صنفًا نادرًا، وهو الذي ال يبحث 
عن مالذ في حضن الوطنية العمياء واإلجماع القومي، كما هي حال معظم األحزاب 

السياسية اإلسرائيلية.
إن الفراغ الناجم عن انحسار هذا اليسار، وعن عدم التماهي المطلق من طرف 
قوى سياس�ية إس�رائيلية مع طروحات اليمين الذي يتزعمه نتنياهو ويوصف ألسباب 
شتى بأنه يمين جديد شعبوي وأقل ليبرالية من اليمين التقليدي، تمأله أحزاب وسط 
موسمية، مثلما يمثل عليها حزبا أزرق أبيض ويوجد مستقبل، وقبلهما حزب كديما.
وكما سنشير في سياق الحق، فمنذ سنة 1996 يتسم المشهد السياسي اإلسرائيلي 
بنشوء أحزاب وسط جديدة تم انتخابها لعضوية الكنيست، غير أنها سرعان ما كانت 
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تع�ود فتختفي من الخريطة السياس�ية الحزبية بع�د دورة واحدة، أو دورتين، أو ثالث 
دورات على األكثر، األمر الذي يتيح إمكان توصيفها بأنها »أحزاب موسمية«.

س�نتوقف في هذا الفصل عند خريطة األحزاب السياس�ية في إسرائيل، ونستهله 
بتسليط الضوء على الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي حكومته 
الخامسة، التي تشير بقدر ما إلى محددات الواقع السياسي القائم في إسرائيل بقدر ما 

توضح االحتماالت المرتبطة بمآالته. 

أواًل: حكومة نتنياهو الخامسة
أدت حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة )الحكومة اإلسرائيلية الخامسة والثالثون( 
ف�ي 17 أيار/ماي�و 2020 اليمي�ن الدس�تورية لتنهي بذلك حالة من الجمود السياس�ي 
اس�تمرت أكث�ر م�ن 500 يوم، وش�هدت ث�الث ج�والت انتخابية لم يتمك�ن أعضاء 
الكنيست في ختام جولتين منها من تشكيل ائتالف حكومي. وأيد الحكومة الجديدة 
73 عض�و كنيس�ت وعارضه�ا 46 عض�وًا. وأدى زعيم ح�زب الليك�ود نتنياهو اليمين 
الدس�تورية كرئيس للحكومة لوالية خامس�ة منذ سنة 2009. كذلك أدى رئيس حزب 
أزرق أبي�ض بن�ي غانت�س اليمي�ن الدس�تورية كرئي�س حكومة بدي�ل ورئيس حكومة 
مس�تقبلي ووزي�ر للدفاع، ومن المقرر أن يح�ل محل نتنياهو كرئيس للحكومة في 17 
تش�رين الثاني/نوفمب�ر 2021. وباإلضافة إلى نتنياهو وغانت�س، أدى 34 وزيرًا اليمين 
الدس�تورية، وبل�غ مجم�وع أعضاء االئت�الف الحكومي 74 عضو كنيس�ت، 36 منهم 
م�ن ح�زب الليكود، و16 من حزب أزرق أبيض، و9 من حزب ش�اس، و7 من حزب 
يهدوت هتوراه، و2 من حزب العمل، و2 من حزب ديرخ إيرتس المنش�ق عن حزب 
تلم بزعامة موش�يه يعلون، وعضو الكنيس�ت رافي بيرتس من حزب البيت اليهودي، 

وعضو الكنيست أورلي ليفي– أبكسيس من حزب غيشر.
وقال نتنياهو في مس�تهل أول جلس�ة للحكومة ُعقدت في الكنيست مباشرة بعد 
مراس�م أداء اليمي�ن الدس�تورية، إن أزمة فيروس كورونا س�تكون عل�ى رأس جدول 
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أعمال الحكومة. وأشار إلى المهمات اأُلخرى وهي: الميزانية العامة للدولة وإنعاش 
االقتص�اد؛ محارب�ة إي�ران؛ محاربة التحقي�ق في ارتكاب جرائم ح�رب في المحكمة 
الجنائية الدولية الذي وصفه بأنه تهديد استراتيجي إلسرائيل وجيشها؛ ضم مناطق من 
الضفة الغربية إلى إسرائيل وفقًا لخطة الرئيس األميركي دونالد ترامب المعروفة باسم 

صفقة القرن، وأكد أنه ينوي طرح مسألة الضم على الحكومة بسرعة.
وتألف�ت ه�ذه الحكوم�ة على أس�اس نموذج ائتالف غير مس�بوق في السياس�ة 
اإلس�رائيلية، إذ ت�م بين فريقي�ن، يرأس كل واحد منهما الكتلة األكب�ر فيهما، الليكود 
وحلف�اؤه وه�م: كتلت�ا المتدينين المتزمتين الحريديم: ش�اس ويه�دوت هتوراه؛ كتلة 
تحال�ف أح�زاب المس�توطنين يمين�ا التي في نهاي�ة المطاف بقيت خ�ارج االئتالف، 
باس�تثناء عضو كنيس�ت منها، بس�بب ش�كل توزيع الحقائب؛ عضو الكنيست أورلي 
ليفي– أبكسيس التي شكلت حزبًا لها، سمته غيشر، وكانت قد انشقت بعد انتخابات 
آذار/م�ارس 2020، ع�ن تحالفه�ا م�ع حزب�ي العم�ل وميرت�س، بع�د 72 س�اعة من 

االنتخابات إياها.
ويت�رأس الفري�ق الثاني حزب مناعة إلس�رائيل، برئاس�ة بني غانت�س الذي أخذ 
لنفس�ه اس�م كتلة أزرق أبيض، بعد االنش�قاق عن التحالف الثالثي، مع حزبي يوجد 
مس�تقبل وتل�م. وج�رى هذ االنش�قاق على خلفية إق�دام غانتس عل�ى االنضمام إلى 
حكوم�ة برئاس�ة نتنياه�و بخالف ما وعد به خالل الثالث ج�والت االنتخابية.ولكتلة 
أزرق أبي�ض 15 عض�و كنيس�ت، وينض�م إلى فريقها، عضوا كنيس�ت م�ن أصل ثالثة 
ف�ي كتلة حزب العمل التي ش�قت تحالفها االنتخاب�ي األخير مع حزب ميرتس. وقد 
أعلنت عضو الكنيس�ت الثالثة في كتلة العمل، ميراف ميخائيلي، أنها ال تعتبر نفس�ها 
جزءًا من االئتالف، وأن تصويتها س�يكون عينيًا، بحس�ب ما يتوافق مع رؤى الحزب، 
لكنها ال تنوي االنش�قاق رس�ميًا ع�ن كتلة العمل. كما انضم إل�ى فريق أزرق أبيض، 
عضوا كنيس�ت منش�قان عن حزب تلم الش�ريك في التحالف الس�ابق ألزرق أبيض، 
ويجي�ز لهم�ا القانون االنش�قاق، ألنهما عض�وان من مجموع 5 أعض�اء لهذا الحزب 
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المس�جل رس�ميًا، م�ن أصل الكتلة الس�ابقة الت�ي ضمت 33 عضو كنيس�ت. وجرى 
تعدي�ل قان�ون انش�قاق الكت�ل البرلمانية، بحيث يس�مح لعضوي كنيس�ت بالحصول 
على ميزانية حزب ش�هرية فورًا، بدالً من مرور عامين، بحس�ب القانون قبل التعديل، 
لغ�رض إتمام عملية االنش�قاق. وهما يوعز هندل وتس�في ه�اوزر )كالهما من أفراد 

طاقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سابقًا(.
وبموجب االتفاق بين رأسي االئتالف، فإن رئاسة الحكومة تكون بداية لبنيامين 
نتنياهو، لمدة 18 ش�هرًا، تنتهي في 17 تش�رين الثاني/نوفمبر المقبل، ثم تنتقل رئاس�ة 
الحكوم�ة فت�رة مطابق�ة إلى بن�ي غانتس، بصفته »رئي�س الحكومة البدي�ل«، من دون 
الحاجة إلى حل الحكومة وطلب الثقة من الكنيس�ت. كما ينص االتفاق على أن كل 
كتل�ة منهم�ا، الليكود وأزرق أبيض، توّقع اتفاقيات مع الكتل الحليفة، بش�أن تقاس�م 
الوظائ�ف الحكومي�ة والبرلمانية، في حين أن االتفاق المبرم بي�ن الكتلتين الكبريين، 

يكون هو اتفاق السقف لالئتالف الحكومي كله.
وبموج�ب اتف�اق الليك�ود وأزرق أبيض، فإن ه�ذه ُتعد حكومة ط�وارئ مدة 6 
أش�هر، ويكون برنامجها المرحلي معالجة األزمتين الصحية واالقتصادية، وال ش�يء 
غي�ر ذل�ك، س�وى عملية فرض ما ُيس�مى »الس�يادة اإلس�رائيلية« على المس�تعمرات 
ومناطق شاس�عة في الضفة المحتلة. وجاء هذا البند السياس�ي، لكون نتنياهو يس�عى 
إلنجاز هذا المخطط قبل االنتخابات الرئاسية األميركية التي من المفترض أن تجري 
في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهو ما يعني أن توقيت مخطط نتنياهو يقع في فترة 
الس�تة أش�هر. كما يقضي االتفاق بأنه خالل الستة أش�هر، تتفاوض كل كتل االئتالف 
في شأن برنامج الحكومة في المجاالت كافة، بما فيها المجال السياسي، على الرغم 
م�ن ذك�ره في اتف�اق الليك�ود– أزرق أبيض. لك�ن في االتفاقي�ة الثنائية بي�ن الليكود 
ويه�دوت هتوراه، وأيضًا بين الليكود وش�اس، عدة بن�ود تتعلق بالقضيتين الحارقتين 
م�ن ناحي�ة كتلتي الحريديم: قوانين الس�بت اليه�ودي، وتجنيد الش�بان الحريديم في 
الجيش. فقد تعهد الليكود للكتلتين بأنه س�يحافظ على »الوضع القائم« )الس�تاتيكو(، 
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بمعن�ى عدم الس�ماح بتغيي�ر القوانين واألنظم�ة القائمة، على الرغم م�ن تناقض هذا 
مع برنامج أزرق أبيض، على مس�توى التحالف الس�ابق، والكتلة بتركيبتها الجديدة. 
وربم�ا تك�ون نقطة الص�دام في االئت�الف الحكومي الحقًا، س�عي كتلت�ي الحريديم 
إللغ�اء نظ�ام المواص�الت الجديد ال�ذي وضعته بلدي�ة تل أبيب، وبلدي�ات مجاورة 
له�ا، بص�ورة تتج�اوز القانون الذي يحظ�ر المواصالت العامة، إذ يتم )بحس�ب نظام 
المواص�الت الجديد( تس�يير حافالت مواص�الت مجانية، من عدة نقاط في تل أبيب 
وم�دن الج�وار، إلى مراكز الترفيه. كما يتضمن االتفاق بين الليكود وكتلتي الحريديم 
إق�رارًا نهائيًا لقانون تجنيد الش�بان الحريدي�م، بعد تعديل صيغته التي وضعها الجيش 
وأقره�ا الكنيس�ت بالق�راءة األولى ف�ي تش�رين الثاني/نوفمبر 2018. وه�ذا التعديل 
الجديد، تقبل به كتلة أزرق أبيض، وهو يفّرغ القانون من مضمونه، إذ يمنح الحكومة 
الحق في تحديد أعداد الشبان الحريديم الذين سيتجندون سنويًا، من مجموع الشبان 
الذين يصلون إلى سن التجنيد. وطالما أن األمر في يد الحكومة فهذا يعني أن القرار 
سيخضع إلمالءات كتلة يهدوت هتوراه بالذات، وتساندها كتلة شاس. وقضية قانون 
التجنيد، شكلت عقبة بعد كل انتخابات، من الثالث دورات االنتخابية األخيرة، أمام 
انضم�ام كتل�ة إس�رائيل بيتنا )يس�رائيل بيتينو( بزعام�ة أفيغدور ليبرم�ان إلى الحكومة 
األقرب له سياسيًا؛ إلى جانب قضايا ُأخرى ظهرت الحقًا، منها رفض ليبرمان حكومة 

برئاسة نتنياهو، ودعوته إلى تأليف حكومة »وحدة قومية«.

ضم مناطق من الضفة
ومثلم�ا ُذك�ر من قبل، ف�إن االتفاقية بين الليكود وأزرق أبيض، وعلى الرغم من 
أنها تتحدث عن حكومة طوارئ ُتعنى بأزمة كورونا واألزمة االقتصادية، فإنها أفردت 
بندي�ن لمخط�ط فرض ما ُيس�مى »الس�يادة اإلس�رائيلية« على المس�تعمرات ومناطق 
شاس�عة ف�ي الضف�ة المحتل�ة. فقد ن�ّص البند 28 عل�ى أن »رئيس الحكوم�ة، ورئيس 
الحكومة البديل، يعمالن معًا وبالتنس�يق، من أجل الدفع قدمًا باتفاقيات س�الم، مع 
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جميع جيراننا، والدفع نحو تعاون إقليمي، في مجاالت اقتصادية متنوعة، وفي مجال 
كورونا.« و»في كل ما يتعلق بخطة الرئيس ترامب )صفقة القرن(، فإن رئيس الحكومة 
ورئي�س الحكوم�ة البديل، يعمالن بالتوافق الكامل م�ع الواليات المتحدة األميركية، 
بما في ذلك مسألة الخرائط، أمام األميركيين والمجتمع الدولي بشأن هذا الموضوع، 
وه�ذا كل�ه ف�ي إطار الس�عي للحفاظ عل�ى المصال�ح األمني�ة واالس�تراتيجية لدولة 
إس�رائيل، بم�ا في ذلك الحف�اظ على االس�تقرار اإلقليمي، والحفاظ عل�ى اتفاقيات 

السالم )القائمة( والسعي التفاقيات سالم مستقبلية.« 
ون�ّص البن�د 29 عل�ى أنه »عل�ى الرغم مما ذكر في البن�ود 3 و20 و28، وبعد أن 
تج�ري األبح�اث والمش�اورات بي�ن رئيس الحكوم�ة ورئيس الحكوم�ة البديل، عن 
األس�س المفصلة أعاله، فيس�تطيع رئيس الحكومة أن ُيعد االتفاق الذي تم التوصل 
إليه مع الواليات المتحدة األميركية، بش�أن س�ريان الس�يادة، ابتداء من 2020/7/1، 
للبح�ث ف�ي الكابين�ت )المجل�س ال�وزاري المصغ�ر للش�ؤون األمني�ة والسياس�ية( 
والحكوم�ة، للمصادق�ة عليه في الحكومة، و/أو الكنيس�ت.« و»ف�ي حال أراد رئيس 
الحكومة عرض اقتراحه على الكنيست، فإنه يستطيع فعل هذا بواسطة عضو كنيست، 
ش�رط أن يك�ون م�ن كتلة الليكود فقط، الذي س�يلتزم ل�دى التصويت علي�ه بالقراءة 
التمهيدي�ة، أن يك�ون نص القان�ون مطابقًا لالقتراح الذي عرض�ه رئيس الحكومة في 
الكابين�ت والحكوم�ة. وبع�د إقرار القانون بالق�راءة التمهيدية، يتم نق�ل القانون، إلى 
مس�ار التش�ريع األسرع، وبشكل ال يشوش وال يعرقل المسار، من طرف رئيس لجنة 

الكنيست، للبحث في القانون في لجنة الخارجية واألمن.«
وورد ف�ي تفس�يرات البن�د 28، أنه جرى صوغه بطلب م�ن أزرق أبيض، ليكون 
في حسابات تطبيق المخطط، والقصد منه عدم التسبب بآثار سلبية في العالقات مع 
كل من األردن ومصر، وأيضًا في آفاق تمدد العالقات اإلس�رائيلية مع الدول الش�رق 
األوسطية. بينما يأتي البند 29 أكثر وضوحًا، وينص على موعد زمني، وعلى أن القرار 

يعود إلى شخص بنيامين نتنياهو، حتى لو اعترض عليه بني غانتس.
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لك�ن من�ذ توقيع هذا االتفاق، ظهرت أوضاع جديدة على الس�احة، منها تقارير 
تتحدث عن أن موافقة اإلدارة األميركية على ضم فوري بعملية تبدأ في مطلع تموز/
يولي�و 2020 ليس�ت واضح�ة، إذ إن ما يصدر عن واش�نطن م�ن تصريحات تقول إن 
الضم يجب أن يكون في إطار محادثات مع الجانب الفلس�طيني، وإن واش�نطن تأمل 
من القيادة الفلسطينية أن تفاوض إسرائيل، على أساس خطة دونالد ترامب، المسماة 
صفقة القرن. إاّل إن هذا ليس مؤكدًا، ألن االنتخابات األميركية تقترب، وتقول تقارير 
إس�رائيلية إن نتنياهو سيس�تخدم تأثير قيادة الطائفة اإلنجيلية في إدارة ترامب، لتوافق 

على الضم.

ثانيًا: أحزاب جديدة 
من�ذ إع�الن ائتالف حكومة بنيامي�ن نتنياهو الرابعة نهاية واليته�ا والذهاب إلى 
انتخابات مبكرة، شهدت خريطة األحزاب اإلسرائيلية تغييرات سريعة وغير متوقعة. 
فخ�الل أق�ل من أس�بوعين من�ذ إعالن حل الكنيس�ت والذهاب إل�ى انتخابات في 9 

نيسان/أبريل 2019 ظهرت على الخريطة السياسية اإلسرائيلية عدة أحزاب جديدة.
وأكث�ر م�ا يمّي�ز هذه األح�زاب الجديدة أنها ت�دور حول ش�خصية وليس حول 

أيديولوجيا.
وفيما يلي أبرز هذه األحزاب:

حزب حوس�ن ليسرائيل )مناعة إلس�رائيل(: حزب أقيم حديثًا ويترأسه الجنرال 
احتي�اط بن�ي غانت�س، رئي�س هيئ�ة األركان العامة الس�ابق. وكان الالف�ت أن غانتس 
نفسه يلتزم الصمت وال يتحدث كثيرًا عن طرحه السياسي. وبداية أطلق هذا الحزب 
الجديد حملته االنتخابية تحت ش�عار »إس�رائيل قبل الجميع«. وقال غانتس في أول 
فيديو قصير في إطار الحملة: »بالنسبة إلّي إسرائيل ستكون قبل الجميع. انضموا إلى 
حزب�ي ك�ي ننطل�ق إلى طريق جدي�د. يجب أن ننتهج خطًا آخر، وهذا ما س�نقوم به.« 

إنه يعتقد أنه تحدث أكثر من الالزم.  وختم الفيديو القصير قائالً 
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وأش�ار مقربون من غانتس إلى التش�ابه بين ش�عار حزب مناعة إلس�رائيل وهو 
»إسرائيل قبل الجميع« وشعار الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية 
وهو »أميركا أوالً«. كما أش�اروا إلى أن غانتس اختار اللون الزيتي لحملته، وهو لون 

زي الجيش اإلسرائيلي الذي ُيعّد من المؤسسات األكثر شعبية لدى اإلسرائيليين.
ح�زب تل�م )اختص�ار الكلمات التالية: تنوع�ا ليئوميت مملختي�ت: حركة وطنية 
رسمية(: حزب أقيم حديثًا ويدور حول شخصية أمنية، إذ يترأسه موشيه يعلون، رئيس 
هيئة األركان ووزير الدفاع في السابق. وكان يعلون قد انشق عن حزب الليكود، وترك 
حكوم�ة نتنياه�و بع�د أن علم بأن األخير ين�وي إعطاء أفيغدور ليبرم�ان، رئيس حزب 
إسرائيل بيتنا، حقيبة الدفاع. وأصبح يعلون بعدها معارضًا كبيرًا لحكم نتنياهو، وأعلن 
أنه ينوي خوض االنتخابات على رأس حزب جديد. وفي بيان إعالن انطالق الحزب 

قال يعلون إن المشترك للشخصيات التي انضمت إلى الحزب هو النزاهة السياسية. 
حزب اليمين الجديد: حزب أقيم حديثًا برئاس�ة الوزيرين أييلت شاكيد ونفتالي 
بينت نتيجة انشقاق هذين السياسَيين البارزين عن حزب البيت اليهودي. وكان الدافع 
الرئيسي وراء إقامة هذا الحزب، من ناحية بينت الذي كان يترأس البيت اليهودي، هو 
االنفصال عن الجهات المتطرفة في اليمين المتدين الصهيوني، واستقطاب مزيد من 
العلمانيين اليمينيين إلى حزبه. وهناك سبب آخر هو إقامة بيت يميني مستقل يمكن أن 
ينازع نتنياهو على أصوات اليمين وعدم البقاء كحزب تابع له ومتعلق به. لكنه فش�ل 
في اجتياز نسبة الحسم في الجولة األولى من االنتخابات )نيسان/أبريل 2019(، فعاد 

إلى التحالف مع سائر أحزاب اليمين القومي ضمن تحالف يمينا.
حزب غيش�ر )جس�ر(: حزب أقيم حديثًا برئاس�ة عضو الكنيس�ت أورلي ليفي– 
أبكس�يس الت�ي انش�قت ع�ن ح�زب إس�رائيل بيتنا. وه�ي ابنة السياس�ي اإلس�رائيلي 
المعروف من أصول مغربية دافيد ليفي، الذي شغل منصب وزير وعضو في الكنيست 

اإلسرائيلي نحو 37 سنة. 
وأك�دت ليف�ي في المقابالت معها أن همها األكبر ه�و العمل االجتماعي، وأن 
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حزبه�ا الجديد يضم ش�خصيات تطمح إل�ى إحداث تغييرات اجتماعية في إس�رائيل 
لكس�ر احتكار رأس المال وجس�ر الفج�وات بين المركز واألط�راف ودعم الطبقات 

الضعيفة لتنعم بحياة مشرفة في إسرائيل.

ثالثًا: أحزاب الوسط
وعلى أعتاب انتخابات الكنيس�ت ال�حادي والعش�رين، التي جرت في 9 نيس�ان/

أبريل 2019، أقيم عدد من أحزاب الوس�ط الجديدة، وتوقعت اس�تطالعات الرأي العام 
أن تجتاز ثالثة أحزاب منها نسبة الحسم )3,25 %(، وأن تفوز بتمثيل في الكنيست، وهي: 
حزب مناعة إلسرائيل )حوِسن ليسرائيل( بزعامة بني )بنيامين( غانتس؛ حزب تلم بزعامة 
موش�يه يعلون الذي خاض تلك االنتخابات ضمن قائمة مش�تركة مع مناعة إلس�رائيل، 
وخ�اض كالهم�ا االنتخاب�ات التي تلتها ضم�ن تحالف مع حزب يوجد مس�تقبل )يش 
عتيد( باس�م أزرق أبيض )كحول الفان(؛ حزب غيش�ر )جس�ر( بزعامة عضو الكنيس�ت 
أورلي ليفي–أبكسيس التي انشقت عن حزب إسرائيل بيتنا، وخاضت االنتخابات ضمن 

تحالف مع حزب العمل، ثم ضمن تحالف مع حزبي العمل وميرتس. 
وه�ذه األح�زاب الثالث�ة تنضم إلى أحزاب الوس�ط العديدة الت�ي كانت أقيمت 
وانُتخب ممثلون عنها لعضوية الكنيس�ت منذ أواس�ط التس�عينيات. فمنذ س�نة 1996 
يتس�م المش�هد السياسي اإلسرائيلي بنش�وء أحزاب وسط جديدة تم انتخابها لعضوية 
الكنيس�ت، غي�ر أنها س�رعان ما كان�ت تعود فتختفي م�ن الخريطة السياس�ية الحزبية 
بع�د دورة واح�دة، أو دورتي�ن، أو ث�الث دورات على األكثر، ما أمك�ن وصفها بأنها 
»أح�زاب موس�مية«. وكان هذا ه�و مصير أحزاب الطريق الثالث، وش�ينوي، وحزب 
المتقاعدين، وكديما. وكذلك مصير حزب الحركة )هتنوعا( الذي انُتخب للكنيس�ت 
في قائمة مستقلة سنة 2013، ثم في إطار المعسكر الصهيوني سنة 2015، وحزب كلنا 
)كوالنو( الذي انُتخب لعضوية الكنيس�ت أول مرة س�نة 2015. وفي المقابل كان ثمة 
حزب واحد اس�تطاع حتى تلك االنتخابات تثبيت حضوره في السياس�ة اإلس�رائيلية، 
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هو حزب يوجد مستقبل. 
وفي رأي عدة أبحاث يش�كل نجاح أحزاب الوس�ط واختفاؤها أحد األعراض 
األساس�ية ألزم�ة األح�زاب ف�ي إس�رائيل، ذلك ب�أن كثرة أح�زاب الوس�ط الجديدة 
الت�ي ُتق�ام وتحقق مكاس�ب كبي�رة ف�ي االنتخابات ت�دل على عدم رض�ى الجمهور 
ع�ن األح�زاب الموجودة والعريقة، وعن السياس�يين الذين يقودونه�ا، وعن إخفاقها 
ف�ي حل مش�كالت أساس�ية ف�ي المجتم�ع اإلس�رائيلي. ويم�ّس التبدل الس�ريع في 
األحزاب الممثلة في الكنيست، أكثر فأكثر، بثقة الجمهور بالسياسة والعمل السياسي، 
بالسياس�يين وباألح�زاب، علم�ًا بأن هذه الثق�ة هي في الحضيض أص�الً. والناخبون 
أنفس�هم الذين خاب أملهم من األحزاب الكبيرة يعودون فُيصابون بخيبة أمل ُأخرى 
م�ن أح�زاب الوس�ط، الم�رة تلو اأُلخ�رى، األمر ال�ذي ربم�ا يعرضهم للي�أس التام 

والنهائي من المنظومة السياسية، ومن الديمقراطية اإلسرائيلية.1

لماذا تتبدل أحزاب الوسط بهذه السرعة؟
ت�دل نتائ�ج االنتخاب�ات من�ذ منتص�ف تس�عينيات الق�رن الماضي عل�ى أن في 
إس�رائيل ش�ريحة غي�ر قليل�ة م�ن المواطني�ن تتموقع ف�ي وس�ط الخريطة السياس�ية 
وتشكل »مخزونًا انتخابيًا« محتمالً ألحزاب الوسط التي تستفيد من ضعف األحزاب 
الكبيرة، وخصوصًا حزبي الليكود والعمل اللذين ال يقتربان حتى من إنجازاتهما في 
الس�بعينيات والثمانيني�ات، حينما فازا مجتمعين بنح�و 80 مقعدًا، بل أكثر )في مقابل 
أق�ل م�ن 60 عضوًا في كل واح�دة من المعارك االنتخابية التي جرت ابتداء من س�نة 
1999 فصاع�دًا(. وعل�ى الرغم من القفزة المثيرة الت�ي حققها الليكود خالل المعارك 
أساف شابيرا، »أحزاب الوسط الموسمية« )القدس: المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، 31 / 1 / 2019(،   1
إضعاف  في  »ترغبون  ساسون،  بن  هيلل  https: /  / www.idi.org.il / articles / 25838؛  الرابط:  انظر 
اليسار  نحو  اليمين،  »نحو  بعنوان:  كتاب  من  فصل  الوسط«،  أحزاب  انتخاب  عن  ُكّفوا  المتطرفين؟ 

فصاعدًا«، سيصدر قريبًا. انظر الرابط:
http://www.ha-makom.co.il/post-hill-yemin-smol/?utm_source=activetrail&utm_
medium=email&utm_campaign=newsletter
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االنتخابي�ة األخي�رة، فإن�ه ال يبدو أن�ه، وكذلك ح�زب العمل بالتأكيد، س�يتمكن من 
إعادة الكّرة وتحقيق تلك النجاحات الس�ابقة. ولهذا، يبقى وس�ط الخريطة السياس�ية 
»ُمخَتَرق�ًا« أمام أحزاب وس�ط كبيرة. وزيادة عل�ى هذا، تبين نظرة إلى دول ديمقراطية 
ُأخ�رى أن أحزاب الوس�ط قادرة على تثبي�ت مواقعها في الحلبة السياس�ية والصمود 
فترة متواصلة غير قصيرة. ومن األمثلة البارزة لهذا الحزب الليبرالي الديمقراطي في 
بريطاني�ا )الذي أقيم س�نة 1988( والح�زب الديمقراطي الحر )FDP( في ألمانيا )الذي 

أقيم سنة 1948(. 
ومع ذلك، تتميز أحزاب الوسط في إسرائيل بسرعة االختفاء، نسبيًا. 

إن إنعام النظر إلى أحزاب الوسط اإلسرائيلية على مدى السنوات الماضية يبّين 
أنها تواجه عددًا من المخاطر الرئيسية: 

y  االعتماد على قائد ذي شخصية كاريزمية: تتشكل أغلبية أحزاب الوسط من
خ�الل االلتف�اف ح�ول قائد واحد ذي ش�خصية كاريزمية. وإذا ما انس�حب 
ه�ذا القائ�د، ألي س�بب كان، أو إذا اتضح أنه غير ناج�ح، فإن الحزب يجد 
صعوب�ة بالغ�ة ف�ي الصمود واالس�تمرار من دون�ه. لعّل المث�ال األبرز لهذا 
هو حزب ش�ينوي الذي لم يس�تطع البقاء في إثر انس�حاب يوس�ف لبيد من 
رئاس�ته. وجمي�ع أح�زاب الوس�ط التي قامت في الس�نوات األخي�رة يعتمد 
على شخص قيادي واحد ذي شخصية كاريزمية: يائير لبيد )يوجد مستقبل(؛ 
موشيه كحلون )كلنا(؛ بني غانتس )مناعة إلسرائيل(؛ أورلي ليفي–أبكسيس 
)جسر(؛ تسيبي ليفني )الحركة(، ولذلك فإنها واجهت وتواجه خطرًا مماثالً. 

y  انقس�امات داخلي�ة: يمك�ن أن نذك�ر، بصورة خاصة، االنقس�ام ال�ذي جرى في
ح�زب كديم�ا، حي�ن انس�حب عدد م�ن أعضائه ليش�كلوا حزب الحركة عش�ية 
انتخابات سنة 2013، وهو ما أدى إلى تحطم كديما في تلك االنتخابات. كذلك 

شهد حزب شينوي، وحزب المتقاعدين، وحزب المركز، انقسامات مشابهة. 
y  عدم االس�تثمار في مأسس�ة الحزب وتثبيته: والمقصود بهذا إقامة مؤسسات
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وتفعيل الناشطين الميدانيين واألعضاء )ليس خالل فترة االنتخابات فقط(. 
وتثبت التجربة أن المؤسسات والناشطين واألعضاء يساعدون الحزب على 
البق�اء والصمود في األزم�ات واجتيازها، مثلما فعل حزب�ا الليكود والعمل 
اللذان واجها أزمات عاصفة. إاّل إن أغلبية أحزاب الوسط ال توظف جهودًا 
ُتذك�ر ف�ي هذه المجاالت وليس لها أي حض�ور ميداني، إطالقًا تقريبًا )كان 
حزب كديما استثناء في هذا، كما ينظم حزب يوجد مستقبل فعاليات ميدانية 

دائمة، وإن كان يفتقر إلى الديمقراطية الداخلية(. 
y  ابتع�اد الناخبين وانتقالهم إلى أحزاب وس�ط جديدة: يبّين الواقع أن جمهور

المصوتين لمصلحة أحزاب الوسط في الغالب ما يهجر حزب الوسط الذي 
ص�ّوت لمصلحت�ه ف�ي االنتخابات الس�ابقة، وينتقل إلى تأييد حزب وس�ط 
جديد. ويبدو طبيعيًا أن ناخبي أحزاب الوس�ط هم أقل والء ألحزابهم، ألن 
تصويتهم ليس ناتجًا من قناعة أيديولوجية واضحة أو هوية قطاعية محددة. 
وم�ع ذل�ك، ثم�ة ألحزاب الوس�ط ف�ي إس�رائيل مميزات محددة »تش�جع« 
الناخبي�ن على العزوف عنه�ا. فهي كثيرًا ما تتعهد أمام جمهورها المتحمس 
بإح�داث تغيي�رات فوري�ة وحقيقي�ة ف�ي مجال م�ا، على غ�رار وعود حزب 
المتقاعدين بتحسين أوضاع المتقاعدين بصورة جدية وفورية، ووعود حزب 
ش�ينوي بإحداث »ثورة مدنية«، ووعود حزب كلنا بخفض تكاليف المعيش�ة 
)وخصوص�ًا أس�عار الس�كن(. ولهذا، ربم�ا يكون جمه�ور الناخبين عرضة 
لإلصاب�ة بخيب�ة أم�ل كبيرة وس�ريعة من ه�ذه األحزاب. ويض�اف إلى هذا، 
أيض�ًا، أن ه�ذه األح�زاب تصور نفس�ها أنها تعتمد »سياس�ة جديدة« ونظيفة 
)خالفًا ل� »السياس�ة القديمة«، المتكلس�ة والموبوءة بالفساد التي تميز حزبي 
الليك�ود والعم�ل(. ونظرًا إلى أن�ه من الصعب جدًا تحقي�ق وعود كهذه في 
الحياة السياسية المركبة، فسرعان ما يخيب أمل الناخبين من هذه األحزاب 

أيضًا، وخالل وقت قصير. 
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كديما: من حزب سلطة إلى االختفاء
أس�س أريئيل ش�ارون حزب كديما س�نة 2005، بعد انش�قاقه مع عدد كبير من 
أعضاء حزب الليكود عنه. وجاء تش�كيل كديما الذي ضم أوس�اطًا من حزب العمل 
أيض�ًا على رأس�هم ش�معون بي�رس ليكون حزب س�لطة، يكون فيه ش�ارون قائدًا بال 
منازع وبال منافس سياسي أو أيديولوجي كما كان في الليكود، تحديدًا بعد تنفيذ خطة 
االنفصال عن قطاع غزة وش�مال الضفة الغربية )2005(. وتم تأطير كديما بأنه حزب 
وسط )أو مركز( فهو ليس يمينيًا وليس يساريًا، على الرغم من أنه ضم شخصيات من 
حزب العمل والليكود متضادة سياسيًا وأيديولوجيًا واقتصاديًا. وتوقعت استطالعات 
الرأي العام حصول كديما على 40 مقعدًا برئاس�ة ش�ارون، وانتهاء عهد حزبي العمل 
والليكود كحزبي س�لطة، غير أن مرض ش�ارون، الذي كان الش�خصية األكثر ش�عبية 
ف�ي إس�رائيل في تلك الس�نوات بس�بب نجاح�ه وفقًا للق�راءات اإلس�رائيلية في كبح 
االنتفاضة الفلس�طينية الثانية المسلحة )2000–2004(، أنذر بأن الحزب من دونه لن 
يكون كما هو في حضوره، وهو ما أكدته نتائج االنتخابات الالحقة، فلم يخض كديما 
االنتخابات بعد ذلك مع شارون، وانهار في النهاية، ألنه كان فعالً حزب هذا األخير.

ت�م عقد االنتخابات، بعد تأس�يس كديما، بتاري�خ 2006/3/28، وفعالً، حصل 
الح�زب عل�ى أعلى نس�بة من األصوات، وحظ�ي ب�29 مقعدًا. وكان�ت تلك أول مرة 
الت�ي يحص�ل فيها حزب غير حزبي العمل والليكود على أعلى نس�بة من المقاعد في 
الكنيس�ت. وعل�ى الرغم من أن ع�دد المقاعد التي حصل عليه�ا كديما كان أقل مما 
توقعته اس�تطالعات الرأي، في الغالب بس�بب غياب أريئيل شارون، فإن النتيجة التي 
حققه�ا كان�ت س�ابقة في التاريخ اإلس�رائيلي لحزب جدي�د. وأظه�ر التراجع الكبير 
لحزب الليكود، وحصوله على 12 مقعدًا فقط في مقابل 39 مقعدًا في الدورة السابقة، 

تغييرًا كبيرًا في المشهد الحزبي اإلسرائيلي.
قاد حزب كديما الحكومة اإلسرائيلية خالل الفترة 2006–2009، برئاسة وارث 
ش�ارون، إيه�ود أولم�رت. وأخفق خاللها في حربين، تموز/ يولي�و 2006 في لبنان، 
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وكان�ون األول/ ديس�مبر 2008 ف�ي قط�اع غزة. كما أنه لم يتقدم في مس�ار التس�وية 
السياسية مع الفلسطينيين وانتهت الحكومة باستقالة أولمرت بشأن قضايا فساد مالي، 
ومحاكمته وسجنه. وعندما أجريت انتخابات سنة 2009، قادت تسيبي ليفني الحزب 
وحصل على 28 مقعدًا، بفارق مقعدين عن الليكود، إاّل إنه لم يؤلف الحكومة وفضل 
البق�اء ف�ي المعارضة، وكان ذل�ك النقيض الجوهري لفكرة الحزب كحزب س�لطة، 
يجم�ع بي�ن جناحيه كثي�رًا من التناقضات السياس�ية واأليديولوجية وجمعها ش�ارون 
والس�لطة، وكان خط�أ ليفني بعدم تأليف حكومة بس�بب رفضه�ا التحالف مع اليهود 
الحريدي�م ]المتش�ددون دينيًا[ بمثابة خطأ قاتل بالنس�بة إلى كديم�ا، وكان أيضًا نذيرًا 

بانهياره وبدء عهد بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة وزعامة إسرائيل. 
وفع�الً، ب�دأت الصراع�ات الداخلي�ة تدب في جس�م الحزب، وه�ي صراعات 
على الس�لطة أساس�ًا، بش�أن الدخول إل�ى الحكومة أو البقاء ف�ي المعارضة، وصراع 
عل�ى رئاس�ة الحزب، وحتى الذي�ن فضلوا البقاء في المعارضة فعل�وا ذلك ليس حبًا 
في مقاعد المعارضة، بل رهانًا على أن حكومة نتنياهو ستس�قط أمام الضغط الدولي 
واألميركي للتقدم في التس�وية السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، أو بسبب خالفات 
ف�ي قضاي�ا الدين والدولة. إاّل إن نتنياهو اس�تطاع أن يجتاز ه�ذا الضغط ببراعة كبيرة 
مس�تغالً األوض�اع الدولية واإلقليمية واالنش�قاق داخل حزب العمل.2 واس�تطاع 

تكييف حكومته وفق مطالب المتدينين بنجاح كبير حتى سنة 2019.
أدى بقاء كديما في المعارضة إلى اندالع صراعات داخلية س�اهمت في تفتيته، 
فبعد أن خس�رت تس�يبي ليفني االنتخابات الداخلية على رئاس�ة الحزب أمام شاؤول 
موف�از، انش�قت عن�ه. وأدى رفضه�ا انضمام حزبها إل�ى ائتالف حكوم�ة نتنياهو إلى 
تصاعد الخالفات داخل كديما. واعتبر ش�اؤول موفاز، المنافس الس�ابق لليفني على 
رئاسة الحزب، قرارها بأنه خطأ. وعند فوز موفاز في االنتخابات الداخلية لكديما سنة 
التفاوضية، 2009–2012: نصف تسوية ونصف مصالحة«،  مهند مصطفى، »االستراتيجية اإلسرائيلية   2

»المجلة العربية للعلوم السياسية«، العدد 38 )2013(،  ص 147–163.
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2012، انش�قت ليفن�ي عن الح�زب وألفت حزبًا جديدًا، هو ح�زب هتنوعا ]الحركة[ 
الذي انضم إليه عدد من أعضاء حزب كديما.

أّما كديما برئاسة موفاز، فدخل إلى الحكومة مدة شهر في محاولة لتمرير قانون 
التجني�د للمتديني�ن األرثوذكس�يين، وبذلك أنق�ذ موفاز حكومة نتنياهو من الس�قوط 
بس�بب الص�راع بينه وبين ش�ركائه من األح�زاب الدينية المعارضة له�ذا القانون، إاّل 
إن موف�از فش�ل ف�ي تمري�ر ذلك القان�ون، وأدى إل�ى خروجه م�ن الحكومة، وخرج 
الحزب منش�قًا على نفس�ه، فقد انش�ق قسم من أعضاء الكنيس�ت من الحزب وانضم 
إل�ى الليكود، وقس�م آخر انضم إلى ح�زب العمل، والباقون انضموا إلى حزب ليفني 
الجديد. وش�كل هذا االنش�قاق ضربة قاس�مة إلى حزب كديما الضعيف أصالً، وال 
س�يما أنه جاء قبل انتخابات الكنيس�ت بفترة قصيرة. وفي انتخابات سنة 2013، خسر 
كديما 26 مقعدًا من مقاعده، وحاز مقعدين فقط في الكنيس�ت، األمر الذي جعله في 
المرتب�ة األخي�رة بع�د أن كان – قبلها بأربع س�نوات– ذا أكبر عدد م�ن المقاعد. ولم 
تكن خس�ارة كديما األخيرة غريبة، فالحزب خس�ر كل المقومات التي جعلته يكسب 
الشعبية القصيرة األجل بعد تأسيسه مباشرة. ففشله في إدارة الحكومة، وقضايا الفساد 
الت�ي واجهت رئيس�ه الس�ابق أولمرت، وفش�له ف�ي تأليف حكومة ثانية، واالنش�قاق 

األخير الذي جرى فيه، أمور كلها جعلته حزبًا هامشيًا في السياسة اإلسرائيلية. 
وعلى عكس األحزاب القديمة، لم يستطع كديما التعافي مما حدث معه، ذلك 
بأنه ال يملك أصواتًا دائمة وقواعد اجتماعية تدين بالوالء له مثل األحزاب اإلسرائيلية 
التقليدي�ة، ول�م يكس�ب ش�عبيته إاّل كظاهرة سياس�ية جدي�دة جذبت ع�ددًا كبيرًا من 

األسماء الكبيرة في السياسة اإلسرائيلية التي سرعان ما انسحبت منه بعد سقوطه.
يمكن إرجاع انهيار الحزب في انتخابات س�نة 2013، واختفائه بعد ذلك، إلى 
عوامل تاريخية تتعلق بنشأته، وعوامل داخلية تتعلق بالصراعات داخله. فعندما أنشأ 
شارون الحزب سنة 2005، كان في ذروة شعبيته الجماهيرية، ونبعت شعبية الحزب 
من شعبية رئيسه في األساس. وكان شارون الصمغ الذي جمع كثيرًا من التناقضات 
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داخ�ل الح�زب، فقد انضمت إليه قيادات من حزبي العمل والليكود ومن الصهيونية 
الديني�ة، وقد جمعهم ش�ارون باإلضافة إلى الس�لطة، إذ أنش�أ ح�زب كديما كحزب 
س�لطة.3 وعندما خ�اض الح�زب االنتخابات أول مرة في س�نة 2006، خاضه من 
دون ش�ارون ال�ذي أقعده الش�لل الدماغي، وقاد أولمرت الح�زب وحصل على 29 
مقعدًا، أقل كثيرًا مما توقعت اس�تطالعات الرأي للحزب لو قاده ش�ارون، لكن كان 
واضح�ًا من تحلي�ل نتائج االنتخابات أن قواعد الحزب كانت الش�رائح االجتماعية 
الوس�طى والعلي�ا في المجتمع اإلس�رائيلي التي انتقلت من حزب�ي العمل والليكود 

إلى كديما.4 

حزب يوجد مستقبل
أس�س هذا الحزب اإلعالمي يائير لبيد، وهو ابن الصحافي يوس�ف طومي لبيد 
)1931–2008(، انض�م أب�وه من قبله إلى حزب ش�ينوي )التغيي�ر(، وهو حزب عّرف 
نفسه على أنه حزب المركز، وانطلق من سياسات ومن خطاب معاد للمتدينين اليهود 
األرثوذكسيين. وقد حقق حزب لبيد األب نجاحات انتخابية كبيرة، وخاض انتخابات 
س�نة 1999 وحصل على س�تة مقاع�د، ثم وصلت ذروة قوت�ه االنتخابية في انتخابات 
س�نة 2003، بحصول�ه عل�ى 15 مقع�دًا، وانض�م إلى حكوم�ة أريئيل ش�ارون الثانية. 
وتم إخراج حزبه من الحكومة س�نة 2004، بس�بب تصويت أعضاء الحزب ووزرائه 
ضد ميزانية الدولة. واعتزل لبيد األب العمل السياس�ي س�نة 2005، وهو ما أدى إلى 
اختفاء ش�ينوي من الخريطة السياس�ية في انتخابات سنة 2006. ولم تكن حال حزب 
شينوي مختلفة عن حال جميع األحزاب التي أطلقت على نفسها أحزاب الوسط، إذ 
ظهرت واختفت كلها من الحياة السياس�ية اإلس�رائيلية بعد نجاحات مرحلية حققتها 
تسفي تسيكي أفيسار، »شارون: خمس سنوات من كديما« )القدس: ال ناشر، 2011(،  ص 10 )بالعبرية(.  3
)محرران(،  شمير  وميخال  أريان  آشير  في:  هّش«،  حزبي  جهاز  في  »كديما  وآخرون،  أريان  آشير   4
ص 25–61   ،)2008 للديمقراطية،  اإلسرائيلي  المعهد  )القدس:   »2006 إسرائيل،  في   »االنتخابات 

)ص 36( )بالعبرية(.
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في االنتخابات.5
أنش�أ لبي�د االبن حزب يوجد مس�تقبل، كحزب وس�ط، وتوج�ه بخطابه إلى 
الطبقة الوس�طى اإلس�رائيلية، مركزًا على موضوع المس�اواة في العبء، أي فرض 
األعباء االقتصادية والعس�كرية على جميع قطاعات المجتمع اإلس�رائيلي، وذلك 
بادعاء أن الطبقة الوس�طى اإلس�رائيلية العلمانية هي التي تتحمل األعباء وحدها، 
بينم�ا هنال�ك قطاع�ات، وخصوص�ًا المتديني�ن، ال يس�اهمون ف�ي ه�ذه األعباء. 
وكلم�ة »ع�بء« ه�ي المصطل�ح المتداول إس�رائيليًا لإلش�ارة إل�ى أن هنالك َمن 
يق�وم بواجب�ات، وهنال�ك َمن يأخذ حقوق�ًا فقط من دون أن يق�دم واجبات، وهو 
خطاب وإن أظهره لبيد كخطاب مركز الخريطة السياس�ية فإنه في الحقيقة خطاب 
اليمي�ن، فحزب إس�رائيل بيتنا الروس�ي الذي قاده ليبرمان، حص�ل على 15 مقعدًا 
في انتخابات س�نة 2009، بس�بب رفعه ش�عار »ال حقوق من دون واجبات«، وكان 
موجه�ًا أساس�ًا إل�ى الفلس�طينيين داخ�ل إس�رائيل، وقد اس�تبدل هذا الش�عار في 

االنتخابات األخيرة بشعار »المساواة في العبء«.
نه�ج لبي�د االبن نهجًا مختلفًا عن والده، فلم يظه�ر حزبه كمعاٍد للمتدينين قط، 
وإنما كمنتصر للطبقة الوسطى، وقد أدرج في قائمته رجال دين، يتبّنون مواقف متقدمة 
ف�ي قضايا االقتص�اد والمجتمع. وفي موقع الحزب يظهر األس�اس األيديولوجي له 
عل�ى صيغ�ة »َمن نحن«، ويعدد الحزب المحاور األساس�ية لتوجهه األيديولوجي في 
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فيحدد الحزب أوالً رؤيته لهوية الدولة، 
»نحن نؤمن بكون إس�رائيل دولة يهودية ديمقراطية بروح تصور أنبياء إس�رائيل، نحن 
نؤمن بحقنا في العيش في دولة مع أغلبية يهودية تعيش في حدود آمنة وقابلة للدفاع.« 
ويشير إلى رؤيته للعالقة بين دولة إسرائيل ويهود العالم، »نحن نؤمن بأن من واجب 
بصورة  شينوي  وحزب  عامة،  بصورة  اإلسرائيلية  السياسية  الخريطة  في  الوسط  أحزاب  ظاهرة  عن   5
إسرائيلية«، قضايا  »مجلة  شينوي«،  حركة  انهيار   :2006 »انتخابات  مصطفى،  مهند  انظر:   خاصة، 

العدد 22 )2006(،  ص 54–61.
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الدول�ة أن تعم�ل كمرك�ز للش�عب اليه�ودي واالهتمام ب�كل يهودي مالحق بس�بب 
يهوديته في كل مكان على وجه األرض.«6

داخ�ل اإلجم�اع  انطل�ق م�ن  الح�زب  أن  إل�ى  األيديولوج�ي  يش�ير األس�اس 
الصهيون�ي– اليه�ودي على هوية الدولة، فالدولة بالنس�بة إليه يجب أال تكون يهودية 
ف�ي هويته�ا وتوجهاته�ا الثقافية فقط، ب�ل يجب أن تكون ذات أغلبي�ة يهودية، ودولة 
الش�عب اليه�ودي في كل م�كان، وهو توجه ال يختلف عن توجه�ات اليمين الجديد 
في إسرائيل. وفي الجانب االقتصادي ينادي الحزب بزيادة المشاركة في سوق العمل 
ل�دى قطاع�ات غي�ر فاعلة في المجتمع اإلس�رائيلي وعل�ى الدولة االهتم�ام بالطبقة 

الوسطى ألنها الطبقة المنتجة في السوق.
تظه�ر يميني�ة الحزب في الجانب السياس�ي من برنامجه، إذ ج�اء فيه: »ال يوافق 
حزب يوجد مستقبل على االتهامات الذاتية التي يطلقها جزء من الجمهور اإلسرائيلي 
واليه�ودي ف�ي مس�ألة الس�الم، نحن نعتق�د أن الفلس�طينيين، كما جاء ف�ي مقولة أبا 
إيب�ن الش�هيرة )لم يضيع�وا فرصة حتى يضيعوا فرصة( للس�الم، ورفضوا مرة بعد مرة 
ي�د إس�رائيل الممدودة للس�الم، هكذا ف�ي االنتفاضتي�ن األولى والثاني�ة، وأيضًا بعد 
االنفص�ال أح�ادي الجان�ب عن غزة، فبدالً م�ن أن يبنوا مستش�فيات ومدارس مكان 
مس�توطنات غ�وش قطي�ف في غزة، فضل�وا إطالق آالف الصواريخ عل�ى المدنيين، 

وهكذا برفضهم اقتراح إيهود أولمرت للحل.«7
يقترح الحزب تبّني حل الدولتين، لكن ليس بدافع االعتراف بحقوق الفلسطينيين 
الوطني�ة، ب�ل بداف�ع الحفاظ على إس�رائيل كدولة يهودي�ة مع أغلبي�ة يهودية، ويعتبر 
المستوطنين صهيونيين حقيقيين، إذ يشير البرنامج إلى أن »السالم هو الحل المعقول 
الوحي�د للتهديد الديموغرافي وألفكار مث�ل دولة كل مواطنيها ودولة ثنائية القومية.« 
أّما بالنس�بة إلى ش�كل الحل النهائي الذي يقترحه الحزب فهو حل الدولتين من دون 

www.yeshatid.org.il :انظر موقع الحزب  6
http: /  / yeshatid.org.il / programmes / national  7
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العودة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، واإلبقاء على الكتل االستيطانية في 
الضفة الغربية، واإلبقاء على القدس عاصمة موحدة وأبدية إلس�رائيل، وحل مش�كلة 
الالجئين في الدولة الفلس�طينية فقط، وتملك إس�رائيل الحق في محاربة »اإلرهاب« 

حتى داخل الدولة الفلسطينية التي ستقام.8 
كان فوز حزب يوجد مستقبل برئاسة لبيد مفاجأة انتخابات سنة 2013، إذ حصل 
عل�ى 19 مقع�داً )14,3 % م�ن األصوات(، ف�ي أول دورة انتخابية يش�ارك فيها، وحتى 
عندما قاد أبوه قائمة المركز، ش�ينوي، فإنه حصل على س�تة مقاعد في الدورة األولى 
التي شارك فيها سنة 1999، وخمسة عشر مقعدًا في سنة 2003، وانهار الحزب بعدها. 
أّم�ا ابن�ه فق�د حصل على 19 مقع�دًا وتحول إلى الح�زب األكبر الثاني بع�د الليكود، 

متجاوزًا حتى حزب العمل. 
هنالك كثير من العوامل التي أدت إلى فوز الحزب، منها ما عّبرت عنه شخصية 
لبي�د، اليهودي اإلس�رائيلي األصلي، الذي يطمح إلى العي�ش في حياة رغيدة وهادئة 
بعيدًا عن أالعيب السياسة، كما سّوق ذلك خالل حملته االنتخابية.9 وعلى عكس 
وال�ده ل�م يك�ن خطاب لبيد معادي�ًا للمتدينين، وال يعني ه�ذا أن القواعد االجتماعية 
الت�ي صوت�ت له تود المتديني�ن األرثوذكس، لكنها ال تريد حزبًا يؤس�س خطابه فقط 
على ذلك، وجاء لبيد بقائمة أفرادها لم يكونوا أعضاء سابقين في البرلمان، بل أسس 
قائمة تدمج ش�رائح متعددة في المجتمع اإلس�رائيلي التقت على اإلجماع الصهيوني 
على القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ودمج خطابه السياسي واالقتصادي 
بمركب�ات م�ن خط�اب اليمي�ن الليبرال�ي ومركبات من خطاب اليس�ار االش�تراكي– 
الديمقراط�ي. وركز خطابه االقتصادي على دعم الطبقة الوس�طى اإلس�رائيلية، وهي 
طبق�ة تترك�ز جغرافيًا ف�ي مركز البلد وتتك�ون أغلبيتها من اليهود األش�كناز، لكنه لم 
يطالب بأن تكون إس�رائيل دولة اش�تراكية– ديمقراطية في نظامها االقتصادي، بمعنى 

http: /  / yeshatid.org.il / programs / national / main  8
أريئيال شدمي، يائير بينت، »هآرتس«، 25 / 1 / 2013،  ص 23.  9
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أن خطابه االقتصادي لم يشدد على دعم الطبقات المهمشة، والضعيفة في المجتمع 
اإلس�رائيلي، بل على مس�اندة الطبقات الوس�طى العليا.10 وبعد االنتخابات انضم 
لبي�د إل�ى حكومة نتنياهو وزي�رًا للمالية، ولم يحقق في منصب�ه نجاحات كبيرة، على 
الرغ�م م�ن أن�ه اس�تطاع أن ُيبق�ي األح�زاب المتدينة األرثوذكس�ية خ�ارج االئتالف 

الحكومي، وتشريع قانون جديد لتجنيدهم.
وج�اءت انتخاب�ات س�نة 2015، بع�د تف�كك الحكوم�ة، إذ أق�ال نتنياه�و وزير 
المالي�ة يائير لبيد، ووزيرة العدل تس�يبي ليفني رئيس�ة ح�زب الحركة، وفي ظل ذلك 
أعل�ن وزراء ح�زب يوج�د مس�تقبل األربعة ف�ي الحكومة اس�تقالتهم، ويعود س�بب 
تف�كك الحكوم�ة إل�ى فق�دان نتنياهو الق�درة على الس�يطرة على اس�تقرار األوضاع 
األمنية في إثر الحرب على غزة، وتآكل صورته كزعيم أوحد من دون منافس لليمين 
اإلسرائيلي.11 وسبب آخر في إجراء هذه االنتخابات يكمن في نتائج انتخابات سنة 
2013، إذ إنه عند انتهاء تلك االنتخابات أراد نتنياهو أن يشكل ائتالفًا مع َمن سماهم 
ش�ركاءه الطبيعيين، لكن تحالف حزبي البيت اليهودي ويوجد مس�تقبل في الحكومة 
فرض على نتنياهو حكومة كان تكوينها مغايرًا لرغباته في حكومة يكون متحكمًا فيها 

من دون ضغوط من أحد.12 
وح�اول لبي�د قبل انتخابات س�نة 2015 تش�كيل تحالف انتخابي م�ع ليفني من 
حزب الحركة أو مع موش�يه كحلون من حزب كلنا، لكنه فش�ل في كال مس�عييه، إذ 
شكلت ليفني تحالفًا مع حزب العمل، وخاض كحلون – حزب وسطي– االنتخابات 
منفردًا.13 وبينم�ا رك�ز لبي�د في برنامج�ه االنتخابي على مخاطبة قواع�ده من الفئة 

انظر: البرنامج االقتصادي– االجتماعي لحزب يوجد مستقبل على رابط الحزب التالي:  10
http: /  / yeshatid.org.il / programmes / economy  

هنيدة غانم )محرر(، »تقرير مدار االستراتيجي، 2015: المشهد السياسي والحزبي الداخلي« )رام اهلل:   11
مدار، 2016(،  ص 71. 
المصدر نفسه،  ص 70  12
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العلي�ا م�ن الطبقة الوس�طى ذات األص�ول األش�كنازية، كان هدف كحل�ون مخاطبة 
الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى في إسرائيل.14 

حص�ل ح�زب يوجد مس�تقبل في ه�ذه االنتخابات على 11 مقع�دًا، فقد وجد 
نفس�ه مع�زوالً عن االهتم�ام بالتحالف معه من ط�رف أغلبية األح�زاب. واعُتِبَر أن 
برنامج�ه االنتخاب�ي في هذه االنتخاب�ات ال يختلف عن برنامج ليبرمان، مع التركيز 
المس�تمر عل�ى ض�رورة ح�ل المش�كالت االجتماعي�ة في قط�اع التعلي�م والصحة 
ومحارب�ة الفس�اد والفج�وات االجتماعية، ورفع الحزب ش�عار »نح�ارب من أجل 

إنقاذ دولة إسرائيل.«15 

حزب كلنا 
ُأس�س حزب كلنا )كوالنو( عشية انتخابات سنة 2015، وأسسه موشيه كحلون، 
وه�و أح�د قيادات الليكود البارزين س�ابقًا، ومن أصول ش�رقية، وكانت له نجاحات 
اجتماعية عندما ش�غل منصب وزير االتصاالت في حكومة نتنياهو س�نة 2013. لكنه 
اعتزل الحياة السياسية بعدها لخالفات شخصية مع نتنياهو، وظهر كحلون مع حزبه 
الجدي�د كح�زب يمثل األجندات االجتماعية التي ادع�ى أن الليكود أهملها. وكيمين 
معت�دل، ق�ال إن الليك�ود تراجع ع�ن مواقفه الليبرالية في الش�أن السياس�ي. وخاض 
كحلون االنتخابات بشعار اجتماعي مطالبًا لنفسه بوزارة المالية في الحكومة العتيدة. 
ووض�ع ه�ذا الش�رط لالنضم�ام إل�ى أي حكومة، ولم ي�وِص كحلون بأي ش�خص 
لتألي�ف الحكوم�ة قب�ل االنتخابات، وكانت ه�ذه خطوة تهدف إلى من�ع الليكود من 
انت�زاع مقاع�د منه خالل الحملة االنتخابية، وخصوصًا بعد إعالن نتنياهو أنه س�يضم 
 Joshua Mitnick, «Israel Elections 101: How Fractures on Political Right could Hurt  14
 Netanyahu,» The Christian Science Monitor, 9 January 2015, Retrieved 27 May
2018.
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، »وفا«، »االنتخابات اإلسرائيلية، 2015 )لمحة عامة(«، اسُترجع   15

 http: /  / info.wafa.ps / atemplate.aspx?id=9573 .2018 / 5 / 22 بتاريخ
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كحل�ون إل�ى حكوم�ة يؤلفها كوزي�ر مالية بص�رف النظر عن المقاعد التي س�يحصل 
عليه�ا حزب�ه، وذلك بهدف طمأنة مؤيديه بالعودة إل�ى الليكود ألن هدفهم إلى تعيين 
كحل�ون وزيرًا للمالية س�يحدث بكل األح�وال، إاّل إن كحلون أصر على موقفه، ولم 
يعل�ن تأيي�ده لنتنياهو لتأليف الحكوم�ة قبل االنتخابات، وبذل�ك حافظ على قواعده 
االنتخابي�ة مؤك�دًا له�م أن نتنياهو يلعب لعبة انتخابية، وال س�يما أن كحلون له تجربة 
خاصة مع وعود نتنياهو، إذ وعده األخير عش�ية انتخابات س�نة 2013 بمنصب رئيس 
دائ�رة أراض�ي إس�رائيل، وأخل�ف بوعده بعد االنتخاب�ات. وحظي ح�زب كلنا بتأييد 
قواع�د م�ن مركز الخريطة السياس�ية ويمينها، فقد حصل عل�ى مقاعد من حزب لبيد 
ومقاعد من الطبقات االجتماعية الوسطى، وشّدد كحلون على أنه سيكون وزير مالية 
اجتماعي�ًا وناجح�ًا عل�ى عكس لبيد الذي فش�ل في هذا المنصب ول�م يحقق وعوده 
لناخبيه. لذلك كانت الحملة الدعائية موجهة ضد حزب لبيد، ألن كحلون كان يعرف 
أن قواعد األول االنتخابية سنة 2013 التي أوصلته إلى 19 مقعدًا هي قواعده الطبيعية، 
أي قواعد الطبقة الوس�طى ذات التوجهات اليمينية.16 ولمخاطبة هذه القواعد من 
اليمي�ن، أعل�ن كحلون أنه لن ينضم إلى حكومة مدعومة م�ن األحزاب العربية، وهو 
بذل�ك اقت�رب م�ن حكوم�ة نتنياهو عل�ى الرغم من أن�ه لم يعلن ذلك خ�الل الحملة 

االنتخابية.
في انتخابات نيسان/أبريل 2019، تراجع تمثيل الحزب إلى أربعة مقاعد بعد أن 
كان مفاجأة انتخابات سنة 2015 بحصوله على أحد عشر مقعدًا. وانضم في انتخابات 
أيلول/سبتمبر 2019 إلى حزب الليكود لينهي الحزب دوره، إذ أعلن كحلون اعتزاله 
العم�ل السياس�ي بع�د تأليف حكومة جديدة في إس�رائيل، وجرى صه�ر ما تبقى من 

حزبه داخل الليكود.
انظر الموقع الرسمي لحزب كلنا باللغة اإلنكليزية،  16
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أزرق أبيض
ُأس�س ح�زب أزرق أبي�ض )كح�ول الف�ان( ]أزرق أبي�ض هم�ا لون�ا العل�م 
اإلسرائيلي، والحقًا كل ما يعّبر عما هو إسرائيلي[، في إثر تحالف ثالثة أحزاب هي، 
حزب يوجد مس�تقبل برئاس�ة يائير لبيد الذي كان ممثالً في الكنيست بعشرة مقاعد، 
وحزب مناعة إس�رائيل برئاس�ة رئيس هيئة األركان الس�ابق بني غانتس، وحزب تلم 
برئاس�ة رئيس هيئة األركان الس�ابق موش�يه يعلون الذي خرج من الليكود كما ذكرنا 
س�ابقًا. وانضم إلى هذا التحالف رئيس هيئة األركان الس�ابق غابي أش�كنازي. وبعد 
وح�دة هذه األحزاب التي تضم ش�خصيات أمنية وجماهيري�ة، تم االتفاق على مبدأ 
التب�ادل ف�ي رئاس�ة الحكوم�ة بي�ن غانت�س ولبيد في ح�ال نجح الحزب ف�ي تأليف 
الحكومة. وطرح الحزب نفس�ه كحزب س�لطة يبغي تغيير حكم نتنياهو، لذلك ركز 
هجوم�ه عل�ى ش�خصه، مس�تحضرًا من جدي�د قضية ش�راء الغواصات م�ن ألمانيا، 
والفساد الذي يحيط بهذه القضية التي أدت إلى اتهام مقربين منه ، إاّل إن النيابة العامة 
برأته من كل ش�بهة جنائية في مس�ألة ش�راء الغواصات، وأعاد أزرق أبيض المس�ألة 
إلى الحملة االنتخابية بادعاء أن نتنياهو متورط في فس�اد يحيط بهذه القضية، فضالً 
عن إقراره وموافقته على بيع غواصات ألمانية استراتيجية لمصر، األمر الذي اعتبره 
الح�زب مّس�ًا باألم�ن القومي اإلس�رائيلي، وجاءت هذه المزاعم لتش�ويه ش�خصية 
نتنياهو المتورط أصالً بقضايا فساد ُأخرى، وضرب صورته األمنية التي يعتمد عليها 
تحت مسمى »سيد األمن« في إسرائيل. وأخذت هذه المزاعم ُبعدًا جديدًا في الحملة 
االنتخابي�ة ك�ون صفق�ة الغواص�ات تمت حين ش�غل يعلون منصب وزي�ر دفاع في 
حكومة نتنياهو وش�غل غانتس منصب رئيس هيئة األركان، وش�هدا أنه أخفى عنهما 
المصادق�ة عل�ى بيع غواصات اس�تراتيجية لمص�ر، متهمينه بأنه خ�ان األمن القومي 

اإلسرائيلي. 
شملت قائمة أزرق أبيض شخصيات يمينية جاءت أساسًا من حزب يعلون تلم، 
وال�ذي يعتب�ر نفس�ه يمثل اليمين الحقيقي، إلى جانب ش�خصيات جاءت من اليس�ار 
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الصهيون�ي. وح�اول الح�زب مخاطبة جمهور اليمي�ن الليبرالي من خ�الل مجموعة 
يعلون، معلنًا أن المش�كلة ليس�ت مع حزب الليكود، وإنما مع شخص نتنياهو نفسه. 
وقد نش�ر الحزب برنامجًا انتخابيًا لم يتطرق فيه بوضوح إلى رؤيته للحل النهائي مع 
الفلسطينيين، لكنه اعتبر أن أي حل يجب أن يكون االعتبار األساسي فيه هو االعتبار 
األمن�ي. وح�اول الحزب في برنامجه االنتخابي المزاودة على نتنياهو في التعامل مع 
غزة نحو سياس�ة أكثر عدوانية ضد المقاومة الفلس�طينية.17 إذًا، لم يعرض الحزب 
نفس�ه كحزب يس�ار أو حتى يسار مركز، وإنما كحزب مركز يمين، مشكلته األساسية 
م�ع ش�خص نتنياه�و، عل�ى مس�توى نظافة اليدي�ن، وعلى مس�توى سياس�اته األمنية 

المترددة كما زعم الحزب.
رك�ز ح�زب أزرق أبيض في انتخابات س�نة 2019 على خطاب إس�قاط نتنياهو، 
وتش�ير رافي�ت هيخ�ت إل�ى أن مقول�ة »ما عدا نتنياهو« فش�لت فش�الً ذريعًا في س�نة 
2015 وتك�رر فش�لها ف�ي س�نة 2019، وب�دالً م�ن ط�رح برنامج سياس�ي بدي�ل، ركز 
الخطاب على مهاجمة نتنياهو، وهي مقولة لم تتعلم المعارضة من تكرار فش�لها في 
االنتخابات.18 وف�ي المقاب�ل ركزت دعاية الليك�ود على أن حزب أزرق أبيض هو 
حزب يساري، يتخفى بخطاب يميني، وفي النهاية فإنه يهدف إلى تطبيق مشروع اليسار 

في الضفة الغربية، مثل االنسحاب، وتفكيك مستوطنات، وإقامة دولة فلسطينية.
وتؤكد ذلك المراس�لة السياس�ية لصحيفة »هآرتس«، نوعا النداو،19 إذ كتبت 
أن غانت�س ليس يس�اريًا، وإنما هو »اليمي�ن القديم«. وأضافت أن »ردة الفعل الببغائي 
لنتنياهو والليكود، )هو يس�اري(، بدت س�طحية وصبيانية في مقابل أقواله. عدا ذلك، 
ف�إن ردة الفع�ل ه�ذه هي بكل بس�اطة غي�ر صحيح�ة، ألن َمن يتعمق بأق�وال غانتس 
 https: /  / www.yeshatid.org.il / platform ،انظر برنامج أزرق أبيض على موقع حزب يوجد مستقبل  17

)بالعبرية(.
رافيت هيخت، »ال يوجد لكحول الفان ما يبحث في المعارضة«، »هآرتس«، 19 / 4 / 2019،  ص 2.  18

 / https: /  / www.arab48.com إسرائيليات / صحافة – إسرائيلية / 30 / 1 / 2019 / »تحليالت:  انظر:   19
غانتس هو اليمين القديم«.
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بجدية، وخصوصًا في األجزاء السياس�ية – األمنية، سيكتش�ف بسهولة أنه ليس يسارًا 
أب�دًا، وعملي�ًا، هو اليمين القديم.« ورأت النداو أن »غانتس يمثل وجهة نظر ليكودي 
ليبرالي من الماضي، رجل األمن الذي يمد يده إلى الس�الم، وال يخاف من التحدث 
ع�ن قيم، مثل المس�اواة والفصل بق�در اإلمكان بين الدين والدول�ة، ويؤمن باقتصاد 
(، مثلما عزفت م�رة دعاية انتخابية  نصنع س�المًا آمنًا ح�ّر إل�ى جانب أمن اجتماعي؛ )

مختلفة، لنتنياهو مختلف.« 
وعن البرنامج السياسي – األمني لغانتس، أشارت النداو إلى أنه »أدلى بتصريح 
وطن�ي عس�كري ع�ام، ال يمك�ن ب�دء أي خط�اب م�ن دون�ه الي�وم، كي يوض�ح )أنا 
صهيون�ي(، وبع�د ذلك تهديد إيران. وغانتس يتبّنى بذلك رواية نتنياهو األساس�ية، أن 
ه�ذا ه�و الموضوع المركزي عل�ى األجندة األمنية، وبعد ذلك غ�زة، وتهديد واضح 
لحياة قادة )حماس(، أي عودة إلى سياس�ة االغتياالت. وباس�تثناء اللس�عات لنتنياهو 
بش�أن تحوي�ل الم�ال القطري، وهذا تصريح ش�عبوي جدًا موجه إل�ى َمن يريد تهدئة 
زائف�ة، فإنه ال توجد هنا أي بش�رى يس�ارية خاصة.« ولفتت الن�داو إلى رؤية غانتس 
لحل الصراع اإلس�رائيلي – الفلس�طيني، وأنها تتمثل »في: االنفصال عن الفلسطينيين 
لمصلح�ة إس�رائيل )يهودية وديمقراطي�ة(، وتعزيز )الكتل االس�تيطانية(، وغور األردن 
كح�دود ش�رقية، والتش�ديد على األمن، وتصريح عام بالس�يادة ف�ي هضبة الجوالن، 
وطبعًا )القدس الموحدة ستبقى عاصمة الشعب اليهودي إلى األبد(. هذا ليس برنامجًا 
سياس�يًا – أمنيًا )يس�اريًا(، بل برنامج كان س�يؤيده كثيرون في الليكود القديم، وبينهم 

نتنياهو نفسه، وعمليًا هكذا فعلوا أيضًا.« 
ومما يؤكد أن غانتس عّبر عن توجهات يمينية، هو تحالف وزير الدفاع السابق، 
يعل�ون، م�ع قائمت�ه، فاألخي�ر مع�روف بأنه يمي�ن قومي ليبرال�ي، ال يؤيد قي�ام دولة 
فلسطينية، ويعتقد أنه يجب تكثيف االستيطان في الضفة الغربية، وربما ينتمي يعلون 
إل�ى التي�ار القديم في اليمين اإلس�رائيلي. كما انضم إلى غانتس ش�خصيتان يمينيتان 
معروفت�ان، يوع�ز هندل وه�و كاتب وصحافي يمين�ي معروف، وتس�في هاوزر وهو 
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بيروقراط�ي يمين�ي عم�ل إل�ى جانب نتنياه�و كس�كرتير للحكومة. وتش�ترك الثالث 
ش�خصيات المذك�ورة )يعل�ون وهندل وهاوزر( ف�ي أنها عملت جميعًا م�ع نتنياهو، 
وتتبّن�ى مواق�ف أيديولوجي�ة يميني�ة واضح�ة، وتس�تطيع التح�دث عن فك�رة اليمين 

أيديولوجيًا بطالقة ومعرفة مقارنة بأغلبية أعضاء الليكود الحاليين. 
ورأى محلل�ون آخ�رون أن غانت�س حاول إرض�اء الجميع ف�ي خطابه. وكتبت 
م�وران أزوالي، محلل�ة ف�ي صحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت«، قائلة إنه »ب�دالً من أن 

ل شعارات عامة مقبولة من اليمين واليسار.« يوضح مواقفه، فضَّ
وش�ّبه المحل�ل السياس�ي ف�ي صحيفة »يديع�وت أحرون�وت«، ناح�وم برنياع، 
غانتس بالس�نوات األولى لوالية الرئيس األميركي األس�بق، بيل كلينتون، وأنه »فجأة 

نزلت عليه الكاريزما.« 
ومع ذلك اعتبر رئيس تحرير صحيفة »هآرتس«، ألوف بن، أنه »يوجد بديل« من 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.20
وأعلنت قائمة تحالف أزرق أبيض في آذار/مارس 2019 برنامجها االنتخابي 
الذي يتش�ّكل من 24 موضوعًا تتناول مختلف مناحي الحياة، وبرنامج عملها بعد 
االنتخابات. وأكد البرنامج أنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب 
م�رة ُأخ�رى م�ن مناطق فلس�طينية محتل�ة، كما جرى س�نة 2005 حين انس�حبت 
إس�رائيل م�ن قط�اع غ�زة وش�مال الضفة الغربي�ة في إطار م�ا ُيعرف باس�م »خطة 
االنفصال«. وتعّهدت القائمة بأن تكون أي عملية س�لمية مع الفلس�طينيين مرهونة 
بالمصادقة عليها في اس�تفتاء ش�عبي عام. وامتنع البرنامج من ذكر أي تفصيالت 
بش�أن تل�ك العملية الس�لمية، كما امتنع م�ن ذكر حل الدولتي�ن، وكذلك من ذكر 
تعبير دولة فلسطينية. ووفقًا للبرنامج، ستعمل قائمة أزرق أبيض على تعزيز الكتل 
االس�تيطانية ف�ي الضف�ة الغربية، والحفاظ عل�ى القدس الموّح�دة كعاصمة أبدية 

إلسرائيل. 

المصدر نفسه.  20



إسرائيليسلا اا حألا 31 سإ  الأياسيا  الش اا 

وكان ق�ادة القائم�ة ق�د زاروا منطق�ة الحدود مع س�ورية قبل إش�هار البرنامج، 
وتعهدوا بعدم التنازل عن هضبة الجوالن إلى األبد، وعدم السماح إليران بالتموضع 
عسكريًا بالقرب من الحدود اإلسرائيلية الشمالية. وفي إثر هذه الزيارة ذكرت تقارير 
إعالمية متطابقة أن الزيارة جاءت في إطار قيام القائمة ببذل جهود كبيرة من أجل عدم 
تنفي�ر الناخبي�ن ذوي الميول اليمينية، وأش�ارت إلى أن برنامج القائمة س�يتجّنب ذكر 
حل الدولتين للصراع الفلس�طيني – اإلس�رائيلي، وكذلك س�يتجنب ذك�ر تعبير دولة 

فلسطينية.
»إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي«: يمتد برنامج أزرق أبيض على 45 
صفحة طرح هذا التحالف من خاللها رؤيته وخططه المستقبلية في مختلف مجاالت 
الحي�اة ف�ي 27 فص�الً تبدأ بمقدم�ة تليها العناوي�ن التالية: السياس�ي؛ األمني؛ الحرب 
ض�د الفس�اد؛ االقتصاد؛ العمل والتش�غيل؛ التربي�ة والتعليم؛ الصح�ة؛ المواصالت؛ 
القضاء والتش�ريع؛ الدين والدولة؛ تقليص عدم المس�اواة، الرفاه وحقوق األشخاص 
ذوي الحاج�ات الخاص�ة؛ الس�كن؛ الحوكم�ة؛ الضواح�ي؛ الحك�م المحلي؛ األمن 
الداخلي؛ المستقلون والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة؛ حماية البيئة؛ النساء؛ 
المتقاع�دون؛ تش�جيع اندم�اج الحريدي�م )اليه�ود الُمتش�ددون دينيًا( ف�ي المجتمع 
اإلس�رائيلي؛ الشبيبة والطالب الجامعيون؛ االس�تيطان العمالي والزراعي؛ المثليون؛ 

يهود المهاجر واستيعاب المهاجرين )اليهود(؛ مساواة األقليات؛ الثقافة والفنون. 
يفتت�ح تحال�ف أزرق أبيض مقدمة برنامجه االنتخاب�ي بجملة يؤكد من خاللها 
أن »إس�رائيل هي البيت القومي للش�عب اليهودي وإس�رائيل هي بيتنا جميعًا. ونحن 
نحّبها، وفخورون بها وملتزمون المحافظة على صورتها، وعلى هويتها كدولة يهودية 

وديمقراطية، بصورة مطلقة.« 
وتضيف المقدمة: »إسرائيل 2019 هي دولة قوية ومزدهرة. لكن إسرائيل 2019 
مة ومتألمة. البالد جيدة، لكن رياحًا سيئة تهب فيها. تتعمق فيها  هي، أيضًا، دولة مقسَّ
الفجوات بين اليهود وغير اليهود، بين األغنياء والفقراء، بين الس�فاراديم )الشرقيون( 
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واألش�كنازيين )الغربي�ون( وبي�ن المتديني�ن والعلمانيين. تتباعد فيها المس�افات بين 
المركز واألطراف، بين اليسار واليمين، وبين اإلنسان واإلنسان. ثمة تآكل مثير للقلق 
ف�ي ثق�ة الجمه�ور بمؤسس�ات الدولة وبهيئ�ات حفظ القان�ون وتطبيق�ه، إلى جانب 
مة للمواطنين وفي جودتها. ولهذا  التدهور المس�تمر في س�لة الخدمات العامة المقدَّ

حان الوقت إلعادة توحيد إسرائيل من جديد ولضمان مستقبلها.« 
وتوض�ح المقدم�ة أن »تحال�ف أزرق أبي�ض يق�وم عل�ى ثالثة أس�س مركزية 
ه�ي: 1. األم�ن، حي�ال األخط�ار والتحدي�ات المحيطة بنا، س�نرفع قبض�ة حديدية 
ف�ي وج�ه كل َم�ن يريد الس�وء لن�ا. وفي م�وازاة ذلك، س�نعمل بحكمة ومس�ؤولية 
الغتن�ام أي فرص�ة للمفاوضات الجدي�ة والناجعة، بالتعاون م�ع الجهات المعتدلة 
ف�ي العال�م العربي وفي الدول الغربية؛ 2. الرس�مية الدوالنية، إس�رائيل بحاجة إلى 
الرس�مية الدوالني�ة. إذا ل�م ننج�ح في إعادة بلورة أنفس�نا من جديد كش�عب واحد 
وأّم�ة واح�دة، وإذا ل�م نج�د لنا جميعًا مكان�ًا في دولة واحدة، لن يك�ون في قدرتنا 
مواجه�ة التحديات المس�تقبلية. وعلى الدول�ة احترام الفرد، واحت�رام الجماعات، 
واحت�رام التن�وع الجن�دري، واحت�رام جمي�ع القطاع�ات، جميع األس�باط وجميع 
األقليات. وعلى الدولة احترام التقاليد، التراث والغنى اإلنس�اني المميز للفسيفساء 
اإلس�رائيلية. وعلى الدولة حماية مؤسس�اتها، فقط من خالل تبّني روح جديدة من 
الح�وار والتوج�ه الداع�م للوحدة. ومن خالل التعددية س�يكون ف�ي قدرتنا تحقيق 
الرس�مية الصحيح�ة، أي تل�ك التي ُتعلي ش�أن الف�رد، وتحترم المجم�وع، وتجدد 
التحال�ف اإلس�رائيلي. نح�ن نض�ع المملك�ة قبل الملكية. س�نعمل بكل الوس�ائل 
من أجل تعزيز الروابط بين أجزاء الش�عب المتعددة: س�نحارب الفس�اد؛ سنحرص 
عل�ى حماي�ة حقوق جميع المواطنين؛ س�ندافع عن مؤسس�ات الدولة، عن القضاء 
والقانون؛ 3. االقتصاد والمجتمع، نحن ملتزمون تحقيق النمو االقتصادي المستمر 
وتقلي�ص الفق�ر، ملتزم�ون بن�اء مجتمع يتيح فرص�ًا حقيقية لكل مواطن�ة ومواطن. 
س�نعمل على تعزيز المنظومات الجماهيرية العامة، وخصوصًا في مجاالت التعليم 
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والصحة والرفاه. س�نعمل على زيادة النمو واإلنتاجية من خالل تطوير واس�ع للبنى 
التحتية العامة، واالستثمار في رأس المال البشري، وتقليص البيروقراطية، وبناء بيئة 
داعمة لالستثمارات التجارية. سنعمل على خفض تكاليف الحياة من خالل حلول 

في قطاع السكن واإلسكان، وزيادة التنافسية وتحسين اإلنتاجية.« 
ويختت�م تحالف أزرق أبيض مقدمة برنامجه االنتخابي بالتأكيد: »اخترنا خوض 
غمار العمل السياس�ي – الحزبي ألن إس�رائيل، بالنسبة إلينا، قبل كل شيء وفوق كل 
ش�يء. إنن�ا نتعه�د بالعمل بأمانة ونزاهة، بصورة رس�مية وبكل قوتن�ا من أجل حماية 

إسرائيل وتطويرها.« 
البرنامج السياس�ي – األمني: تحت هذا العنوان جاء في برنامج أزرق أبيض ما 

يلي:
إس�رائيل ه�ي الدول�ة األقوى في الش�رق األوس�ط. ليس ثمة َم�ن ينافس قوتها 
العس�كرية، االقتصادي�ة والديمقراطي�ة، ف�ي دائ�رة قطره�ا آالف الكيلومت�رات حول 
حدوده�ا. م�ع ذل�ك، وبع�د 70 عام�ًا م�ن اس�تقاللنا، ال ي�زال بعض جيرانن�ا يرفض 
االعت�راف بحقن�ا في الوج�ود. المحيط القريب، كم�ا المحيط األبع�د قليالً، يضعان 
أم�ام إس�رائيل تحديات أمنية كبي�رة ومرّكبة. أول هذه التحديات، طبع�ًا، هو عدوانية 
إيران، القوة العظمى إقليميًا التي تعلن جهارًا نيتها تدمير إس�رائيل. إيران تقف خلف 
التهدي�دات اإلرهابية والعس�كرية القائمة على حدودنا، إذ تزود حزب اهلل باألس�لحة 
هة نحو المدن اإلسرائيلية،  المتنوعة، بما فيها مئات آالف الصواريخ والقذائف الموجَّ
وأيض�ًا تم�ّول النش�اط اإلرهابي الذي يمارس�ه تنظيما »حماس« والجهاد اإلس�المي 
في قطاع غزة. ولم تتخلَّ إيران، بعد، عن مش�روعها النووي الذي إن تحقق س�يضع 

إسرائيل أمام خطر وجودي غير مسبوق. 
ل�م تع�د الجي�وش النظامية الكبي�رة وحدها ه�ي المتموضعة عن�د حدودنا، بل 
ي�زداد التح�دي األمني تعقيدًا، بصورة كبيرة. فقد أصب�ح تهديد الصواريخ والقذائف 
يشكل خطرًا جديًا غير مسبوق على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وتحاول التنظيمات 
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اإلرهابية المّس بنا، على الحدود وفي داخل أراضي الدولة. ويستخدم العدو السكان 
المدنيين دروعًا واقية ويس�عى إلحباط جزء كبير من قوتنا العس�كرية ونزع فاعليتها. 
ويقف الجيش اإلس�رائيلي واألجهزة األمنية اأُلخرى أمام الحاجة الدائمة إلى التغيير 
والتكيف وفق الواقع المعقد المس�تجد بغية ضمان األمن في واقع أكثر تعقيدًا بكثير 

عما عرفته وواجهته من قبل. 
أكثر ما ينقص إس�رائيل هو قيادة سياس�ية تأخذ زمام المبادرة، تعمل الس�تغالل 
الف�رص ولتغيي�ر الواقع في المنطقة بصورة عامة وعند حدودنا بصورة خاصة. حركة 
»حماس«، التي ال يمكن مقارنة قدراتها بقدرات الجيش اإلسرائيلي، تواصل التحرش 
بنا واس�تفزازنا وتنغيص حياة الس�كان في جنوب إس�رائيل. وعلى الرغم من المعركة 
الناجحة التي يخوضها الجيش اإلسرائيلي ضد تعاظم قوة حزب اهلل، الذي يمثل القوة 
األقوى في لبنان اليوم، وضد التمركز اإليراني في سورية، فإن ثمة واقعًا مركبًا مملوءًا 
بالتهديدات ينشأ ويتبلور خلف حدودنا الشمالية. النشاط اإلسرائيلي ال يؤتي أي ثمار 
ف�ي التأثي�ر في الطريقة الت�ي يصوغ بها )فالديمير( بوتي�ن، و)رجب طيب( أردوغان، 

و)حسن( روحاني التسوية الجديدة في سورية. 
ف�ي الوقت ذاته، يتش�كل بي�ن البحر ونهر األردن واقع قد يش�كل تهديدًا خطرًا 
للرؤية التي قامت دولة إس�رائيل على أساس�ها: دولة يهودية وديمقراطية، بيت قومي 
للش�عب اليهودي في المكان الوحيد في العالم الذي يمكنه فيه العيش والبقاء؛ دولة 
متنورة، متقدمة وديمقراطية يرغب ش�بابها في العيش فيها، ألنها المكان األفضل في 

العالم. 
لدين�ا صدي�ق كبير ووفّي في البيت األبيض، لكن إس�رائيل ل�م تعد كما كانت 
موضوع�ًا خ�ارج الخالف�ات في السياس�ة األميركية. سياس�ة الحكوم�ة الحالية في 
قضاي�ا الدي�ن والدولة أحدثت صدعًا عميقًا بين إس�رائيل ويهود الواليات المتحدة 
الذين تش�كل العالقة معهم ومع يهود العالم أجمع جزءًا أساس�يًا ال يتجزأ من أمننا 

القومي. 
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يؤمن تحالف أزرق أبيض بأن األساس المتمثل في الحفاظ على األمن وتعزيز 
ق�درات الجيش اإلس�رائيلي واألجه�زة األمنية اأُلخرى يجب أن يتكامل مع أس�اس 
آخر هو السياسي. اليوم ثمة مصالح حيوية مشتركة لنا وللعديد من دول المنطقة التي 
تس�عى لالس�تقرار وتواجه تهديدات ش�تى من اإلس�الم المتطرف المتمثل في إيران 
وداعش، من المغرب حتى الخليج الفارسي ومن الرياض حتى القاهرة وعّمان. وقد 
أصبح�ت ه�ذه الدول مس�تعدة اليوم للتعاون معنا في بلورة ش�رق أوس�ط آخر يلجم 

العدوانية اإليرانية ويهزم اإلسالم المتطرف. 
يتعين على إسرائيل، القوة األكبر في المنطقة، توّلي دفة القيادة: كجزء من مفهوم 
األمن القائل بأن القوة منوطة بالقدرة على التحّكم في السيرورات، سنعمل من أجل 
بلورة واقع جديد يثّبت األغلبية اليهودية في إسرائيل، ويكرس الهوية اليهودية لدولة 
إسرائيل. سنعزز الكتل االستيطانية، ونتيح إمكان الحياة الطبيعية في أي مكان يعيش 
فيه إس�رائيليون. وس�تكون منطقة غور األردن الحّد األمني الش�رقي لدولة إس�رائيل. 
وستكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل األبدية. بهدي هذه المبادئ، سنبحث في 

خطة السالم التي سيعرضها الرئيس دونالد ترامب، عند طرحها. 
لن يكون ثمة انفصال ثاٍن: أي إجراء يجري تنفيذه بصورة أحادية الجانب سيدفع 
العدو، بالضرورة، إلى االستنتاج أن مقاومته العنيفة هي التي هزمتنا وحسمت األمر. 
ولن نكرر هذا الخطأ. إن أي قرار سياسي تاريخي سُيعرض على الشعب في استفتاء 

عام إلقراره، أو سيجري إقراره في الكنيست بأغلبية استثنائية. 
سنبادر إلى عقد مؤتمر إقليمي مع الدول العربية الطامحة إلى االستقرار، ونعمق 
إجراءات االنفصال عن الفلسطينيين من خالل المحافظة غير المساِومة على مصالح 

إسرائيل األمنية وعلى حرية عمل الجيش اإلسرائيلي في أي مكان. 
س�ُيدرج في جدول أعمال المؤتمر اإلقليمي، أيضًا، موضوع ال يقل أهمية هو: 
مكانة إس�رائيل اإلقليمية، كقوة رائدة، إلى جانب األطراف ذات المصالح المشتركة. 
ول�ن يك�ون بع�د اليوم وضع تج�رى فيه مداوالت بش�أن االتفاق الن�ووي مع إيران، 
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أو ع�ن التس�وية النهائية في س�ورية من دون أن تعرض ه�ذه األطراف ذات المصالح 
المشتركة، وفي مقدمها إسرائيل، مصالحها ومن دون أن تتم تلبيتها. 

لن نسمح، أبدًا، بأي تهديد وجودي على دولة إسرائيل: ُيعتبر انسحاب الواليات 
المتحدة من الشرق األوسط، والذي بدأ في عهد اإلدارة األميركية السابقة، وال يزال 
مس�تمرًا هذه األيام أيضًا، يحمل أخطارًا جس�يمة على إس�رائيل وشركائها. لذا، علينا 
أن نضع أمام الرئيس ترامب صفقة القرن الحقيقية: شرق أوسط تقوده وتشّكله الدول 
الحليف�ة للواليات المتحدة، ال مح�ور المتطرفين. وهكذا فقط يمكننا إعادة صديقتنا 

الهائلة القوة إلى المنطقة وضمان تحقيق المصالح اإلسرائيلية في كل مكان. 
في الصراع مع »حماس« والجهاد اإلس�امي، أيضًا، س�تكون إس�رائيل مباِدرة، 
ال مج�رورة: ف�ي غ�زة، علينا القيام بإج�راء مزدوج: رد بكامل القوة على أي اس�تفزاز 
أو عمل عنيف ضد أراضينا، من جهة، وتحرك مشترك مع جهات إقليمية يطرح أمام 
س�كان غ�زة إم�كان حياة أفضل، من جه�ة ُأخرى، بما يوضح له�م أن ما يحول بينهم 
وبين هذه الحياة األفضل هو عدوانية »حماس« تجاه إس�رائيل. وُتعّد القاعدة األولى 
في الحرب ضد اإلرهاب هي زرع الخالف بين السكان، من جهة، والتنظيم اإلرهابي 
ال�ذي ينش�ط بينهم من جهة ُأخ�رى. ويمكن لهذا أن يحدث فقط إذا اعتمدنا سياس�ة 
المبادرة بكال المس�تويين، العس�كري، والسياس�ي – االقتصادي؛ ال تناقض في هذا، 

إطالقًا، بل العكس هو الصحيح: ذراعان يكمل أحدهما اآلخر. 
هضبة الجوالن هي جزء ال يتجزأ من دولة إس�رائيل، وهذه مس�ألة غير خاضعة 

للمفاوضات. سنطّور المنطقة ونكثف االستيطان فيها. 
على الجبهة الشمالية، سنصّعد المعركة المتواصلة ضد التمركز اإليراني، وضد 

تعاظم حزب اهلل، وسنحّضر الجيش اإلسرائيلي الحتمال نشوب معركة )جديدة(. 
س�نكثف العم�ل المتواص�ل ضد إي�ران وح�زب اهلل ونصّعده، وس�نعززه بعمل 
سياس�ي في مقابل روس�يا لتحقيق مطلب إس�رائيل بإبعاد إيران ووكالئها عن األرض 

السورية. 
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س�يبحث تحالف أزرق أبيض بجدية وس�يبذل جهودًا متواصلة إلعادة األس�رى 
والمفقودين، من منطلق االلتزام لهم ولعائالتهم وللمجتمع اإلسرائيلي برّمته. 

طبقًا لمفهوم األمن القومي، على إسرائيل تعميق عالقاتها الخارجية وتوثيقها 
ف�ي أي م�كان ف�ي العال�م. وس�ُنصلح وزارة الخارجي�ة ونعززه�ا ونثب�ت، في نص 
قانون�ي، مكانته�ا بصفته�ا الهيئ�ة القيادي�ة والتنفيذية ف�ي مجال السياس�ة الخارجية 
والدبلوماسية العامة. إن إسرائيل هي قوة عظمى في مجال التجديد واالبتكار، يرنو 
العال�م كل�ه إليها، وسنس�تغل هذا الوض�ع إلحداث انطالقة سياس�ية جديدة، ونزيد 
حج�م االس�تثمار في مس�اعدة ال�دول النامية، في إطار الس�عي إليج�اد قاعدة متينة 

لعالقات طويلة المدى. 
سنحافظ على التعاون االستراتيجي، وعلى منظومة العاقات المميزة بيننا وبين 
الواليات المتحدة، س�نعود إلى تلك األيام التي كانت إس�رائيل فيها موضوعًا خارج 
الخالفات في السياسة األميركية، وسنوطد العالقات السياسية واالقتصادية مع الدول 

األوروبية، واآلسيوية، واألفريقية، واألميركية الجنوبية. 
س�نضمد الج�روح الت�ي س�ببتها الحكومة الحالي�ة في العالقات م�ع اليهود في 
العال�م، وخصوص�ًا ف�ي الوالي�ات المتحدة. وُتعتبر إس�رائيل البيت القومي للش�عب 
اليهودي كله، وحكومة إسرائيلية ُمباِدرة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وتأخذ 
في الحس�بان، في أي عمل تقوم به، تأثيراته وانعكاس�اته على اليهود في العالم، هي 

المفتاح لتوثيق هذه العالقة الحيوية جدًا. 
مساواة األقليات ودمجها في المجتمع اإلسرائيلي: وجاء في البرنامج تحت هذا 

العنوان ما يلي:
ل في دمج عرب إسرائيل والمجتمع  على الرغم من التقدم المس�تمر الذي ُس�جِّ
الدرزي في المجتمع وس�وق العمل في دولة إس�رائيل، فإن الطريق إلى دمج هؤالء 
ومس�اواتهم التام�ة ف�ي المجتم�ع واالقتص�اد اإلس�رائيلَيين ال ت�زال طويل�ة وم�ألى 
بالمعوقات. ولدمج الرجال والنس�اء العرب وتحس�ين أوضاعهم الشخصية والمهنية 
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أهمية حيوية للنمو، للقوة االجتماعية، ولتقليص الفقر والفجوات في إسرائيل. 
هناك بعض العوائق المركزية التي تعوق اندماج السكان العرب والبدو في سوق 
العمل منها: التعليم وغياب المهارات المهنية؛ معوقات دينية؛ اللغة واآلراء المسبقة؛ 
التقاليد االجتماعية التي تحول دون خروج النس�اء العربيات إلى س�وق العمل بأعداد 

كبيرة، ونقص المواصالت إلى أماكن العمل. 
م�ن أج�ل تحس�ين مس�توى الحياة في الوس�ط العرب�ي والب�دوي واندماجه في 
المجتم�ع اإلس�رائيلي، ثم�ة حاج�ة إل�ى حل�ول ف�ي مج�االت ُأخرى أيض�ًا: خفض 
مس�تويات العن�ف وكميات األس�لحة غي�ر القانونية في ه�ذا الوس�ط؛ معالجة نقص 
الخرائط الهيكلية المصاَدق عليها ومعالجة ظاهرة البناء غير المرخص؛ رفع مس�توى 
الحذر على الطرقات وتطوير البنى التحتية في مجال الشوارع، إضافة إلى التربية على 

نمط حياة سليم. 
س�يقود تحال�ف أزرق أبيض خطة متعددة الس�نوات لتعمي�ق دمج األقليات في 
المجتم�ع واالقتص�اد اإلس�رائيلَيين، ولرف�ع نس�بة مش�اركة النس�اء في س�وق العمل 
بمس�تويات مرتفع�ة من المداخيل، كما س�يركز على االس�تثمار ف�ي التعليم بما يتيح 

امتالك مهارات مهنية عالية، وعلى االستثمار في البنى التحتية المادية. 
وفيم�ا يتعل�ق ب� »قان�ون القومي�ة« ج�اء ف�ي البرنامج: س�نكرس قيمة المس�اواة 
ونشّرعها في قانون أساس، مثلما ورد في فصل »القضاء والتشريع« في هذا البرنامج. 
وفي البند المش�ار إليه هنا من فصل »القضاء والتش�ريع«، ورد ما يلي: س�نكرس، في 
قان�ون أس�اس، مبدأ المس�اواة في حقوق الفرد في إس�رائيل. وثّبت »قان�ون القومية« 
كون إس�رائيل الدولة القومية للش�عب اليهودي، التي يحقق فيها، بصورة مميزة، حقه 
في تقرير مصيره القومي. لكن مبدأ المساواة في حقوق الفرد سقط من هذا القانون. 

ولذا، سنشّرع مبدأ المساواة في قانون أساس، بروح »وثيقة االستقالل«.
رأت ع�دة تحلي�الت أن ه�ذا البرنام�ج يؤك�د أن تحالف أزرق أبي�ض لن يفعل 

سوى ما يفعله نتنياهو، لكن باللونين األزرق واألبيض، لوني العلم اإلسرائيلي. 
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ليفنس�ون  حايي�م  »هآرت�س«  صحيف�ة  ف�ي  الحزبي�ة  الش�ؤون  مراس�ل  وكت�ب 
)2019/3/6( أنه من خالل البرنامج من الصعب معرفة آراء هذا التحالف المشترك. 
وأك�د أن البرنام�ج هو مجموعة أقوال تبدو جيدة، لكن من دون أي رابط أيديولوجي 
أو خط�ط ملموس�ة وه�دف واض�ح. وف�ي رأيه ربم�ا ما تري�ده أغلبية ناخبي الوس�ط 
هو: أش�خاص جيدون وش�خصيات لها قيمة معنوية، ال أيديولوجيات نارية تصطدم 

بالواقع. 
وأضاف ليفنسون أن الجزء السياسي من البرنامج غامض. فصحيح أن التحالف 
يعلن نيته القيام بخطوات سياس�ية، لكن ماهيتها الدقيقة غير معلنة وس�ّرية. فهو يقول 
إنه سيتعاون مع الدول العربية المعتدلة، وهو ضد اإلسالم المتطرف، وسيسمح بحياة 
طبيعي�ة ف�ي كل المس�توطنات، لكن�ه ال يفّصل ماهي�ة الحياة الطبيعي�ة. والتحالف لن 
ينّفذ انفصاالً عن المناطق المحتلة، وسيبادر إلى عقد مؤتمر إقليمي، وسيحافظ على 
الق�دس الش�رقية، وفي الواقع هو س�يفعل كل ما يفعله بنيامي�ن نتنياهو، فقط باللونين 

األزرق واألبيض، لوني العلم. 
عل�ى صعي�د آخ�ر، ورد ف�ي تحلي�الت أن غانتس وقي�ادة أزرق أبي�ض يواصالن 
التعاون مع حملة نزع الش�رعية عن التمثيل السياس�ي للعرب في الكنيس�ت، التي يقوم 
به�ا نتنياه�و. فف�ي إطار المقابالت التي أدلى بها غانتس إلى قنوات التلفزة اإلس�رائيلية 
الث�الث ف�ي 2019/3/21 ق�ال أن�ه لن ُيج�ري أي حوار سياس�ي مع ممثل�ي األحزاب 
العربية. وأضاف لقناة التلفزة »كان« أن »الزعامة السياس�ية للعرب في إس�رائيل ارتكبت 
خطًأ كبيرًا. فهي تتحدث ضد دولة إسرائيل، ولذا ال أستطيع إجراء حوار سياسي معها.«

وتعقيب�ًا على ذلك أنش�أت صحيفة »هآرتس« مق�االً افتتاحيًا بعنوان: »يرفض أن 
يكون بديالً« قالت فيه إن غانتس فش�ل حتى اآلن في موضوعين أساس�يين ال يمكن 
التس�اهل بهم�ا. الموض�وع األول هو تهّرب�ه من إعطاء رد يوضح م�ا إذا كانت قائمته 
تؤيد حل الدولتين. وتس�اءلت الصحيفة: ِلَم ال يبدي الش�خص الذي يّدعي أنه يمثل 
البديل من حكم بنيامين نتنياهو اس�تعداده للكش�ف عن موقفه من موضوع مصيري، 
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وهو حل المشكلة الفلسطينية؟ ِلَم ال يجرؤ، َمن يّدعي أنه البديل من نتنياهو وأنه أكثر 
اعت�داالً من�ه، عل�ى التعبير عن تأييده لحل حت�ى نتنياهو أّيده؟ وف�ي رأيها فإن البديل 
الوحي�د م�ن ح�ل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، وثمة ش�ك ف�ي أن غانتس يتبناه، 
والتهرب من تأييد الحل الوحيد المتبقي ال يثير أمالً كبيرًا بالش�جاعة السياس�ية لمن 

يّدعي أنه البديل.
أّما الموضوع الثاني واألخطر بحسب الصحيفة فهو موقف غانتس من األحزاب 
العربية، والذي وصفته بأنه »يجعلنا نشك في أن غانتس ينوي جديًا إسقاط نتنياهو.«

رابعًا: أحزاب اليمين
الليكود 2006–2020: من االنكسار إلى الهيمنة

استطاع الليكود في العقد األخير أن يكرس نفسه كحزب السلطة في إسرائيل، 
بع�د حكم�ه بص�ورة متواصلة بواس�طة رئيس�ه بنيامين نتنياه�و الذي اس�تلمه منهارًا 
بع�د انش�قاق ش�ارون عن�ه. وإل�ى جان�ب تحوله إل�ى حزب الس�لطة، فإن�ه وخالل 
العق�د األخير، مّر بتحوالت سياس�ية واجتماعي�ة داخلية غيرته من الداخل من جهة، 
وأحدث�ت تح�والت ف�ي خطاب�ه من جهة ُأخ�رى. فقد تط�ور الحزب من المدرس�ة 
الصهيوني�ة التنقيحي�ة الت�ي قاده�ا ونّظ�ر لها زئيف جابوتنس�كي، وخلفه ف�ي قيادتها 
مناح�م بيغ�ن ال�ذي أس�س تحال�ف الليكود م�ن أحزاب يمي�ن متع�ددة ووصل إلى 
الحك�م أول م�رة ف�ي تاريخ إس�رائيل س�نة 1977، بعد ثالثين س�نة م�ن حكم حزب 
العمل. وحمل الليكود، متأثرًا بتوجهات جابوتنسكي، خالل العقود الماضية توجهًا 
أيديولوجي�ًا ينطل�ق م�ن رفض�ه أي تقس�يم لفلس�طين التاريخية )أرض إس�رائيل في 
الخط�اب الصهيون�ي والدين�ي(، وه�و موقف أيديولوج�ي حمله منذ تأس�يس التيار 
التنقيح�ي ف�ي الحرك�ة الصهيونية، عندما كان المش�روع الصهيوني االس�تيطاني في 
فلس�طين في بدايته، واس�تمر بعد االحتالل لباقي األراضي الفلس�طينية في حزيران/
يوني�و 1967. وباإلضاف�ة إلى توجه الليكود القومي بش�أن »أرض إس�رائيل الكاملة«، 
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فق�د حم�ل توجه�ًا ليبراليًا وخصوصًا ف�ي االقتصاد، لكن أيضًا ف�ي الحقوق المدنية 
والفردي�ة. ول�م ينطل�ق الح�زب في برنامجه السياس�ي م�ن مقولة إن هنال�ك تناقضًا 
بي�ن توجهه القومي وتوجه�ه الليبرالي في االقتصاد والحقوق المدنية، فقد اعتقد أن 
الح�ل يكمن في فرض الس�يادة اإلس�رائيلية عل�ى الضفة الغربية وقط�اع غزة، ومنح 
الفلسطينيين حقوقًا مدنية وسياسية فردية في إطار الدولة اليهودية، األمر الذي تراجع 
عنه بيغن )على األقل على المستوى التصريحي والرسمي( بتوقيع اتفاق كامب ديفيد 
)1978( الذي أقر بمنح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا. غير أن تحوالت اجتماعية وسياسية 
وفكري�ة س�اهمت ف�ي تغيير الليكود الحقًا نح�و العزوف عن توجهات�ه الليبرالية في 
الش�أن السياس�ي، وعن توجهه القومي في أرض إس�رائيل الكاملة نحو تبّني االدعاء 

الديموغرافي كعامل في تصوراته للحل.
تجدر اإلش�ارة في هذا الش�أن إلى أن النخب الليكودية القديمة ذات التوجهات 
الليبرالية وال س�يما تلك النخب التي تس�مى »األمراء«، وهم الجيل الثاني من قيادات 
الليك�ود، ورث�وا موقعهم ف�ي الحزب عن آبائهم من الجي�ل األول من الليكود، إذ تم 
إقص�اء أغلبيته�م ف�ي العقد األخير بالتدريج، وتس�لمت مكانهم نخ�ب جديدة تنتمي 
ف�ي معظمه�ا إل�ى الصهيونية الديني�ة فكريًا، أو تحمل توجهات يمينية ش�عبوية تش�به 
توجهات اليمين المتطرف في أوروبا فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الفردية. 
كم�ا أن النخ�ب األش�كنازية اليميني�ة الليبرالية تراجعت في ح�زب الليكود لمصلحة 
قيادات شرقية تحمل أجندات غير ليبرالية وغير ديمقراطية ومعادية للعرب، وللنخب 

األشكنازية القديمة من اليسار الصهيوني. 
تشترك النخب الجديدة في الليكود مع النخب القديمة في فكرة »أرض إسرائيل 
الكامل�ة« )فق�ط نتنياه�و يص�رح في الظاهر أنه يؤي�د حل الدولتين بي�ن أعضاء حزب 
الليك�ود(، إاّل إنهم�ا تختلفان بالنس�بة إلى الحقوق المدنية والسياس�ية للفلس�طينيين. 
فف�ي حي�ن أن النخ�ب القديمة تريد إعطاء الفلس�طينيين حقوقًا سياس�ية ومدنية فردية 
كاملة في إطار السيادة اليهودية على األرض، فإن النخب الجديدة تؤسس فعليًا لنظام 



2020 العام  إسرائيل  42 دليل 

أبارتهاي�د، يجس�د إبقاء الس�يطرة اإلس�رائيلية على األرض، وضم مناط�ق من الضفة 
الغربية إلى الس�يادة اإلس�رائيلية، وحرمان الفلسطينيين من أي حقوق سياسية ومدنية 

متساوية وكاملة.
ع�الوة عل�ى ذلك، بدأ المس�توطنون يتغلغلون إلى صفوف الليك�ود للتأثير في 
سياس�ته تج�اه الصراع الفلس�طيني– اإلس�رائيلي بص�ورة عامة، وتجاه المس�توطنات 
بص�ورة خاص�ة. فقد ظهرت نخب�ة من قيادة الليك�ود من المس�توطنين الذين ينتمون 
إل�ى الصهيوني�ة الديني�ة، وقد ظهر ذلك ف�ي تمثيلهم في قائمة الليك�ود وفي تصويت 
المس�توطنين للحزب في مقابل حزب البيت اليهودي الذي يمثل المس�توطنين وأبناء 
الصهيونية الدينية، إذ حصل الليكود في انتخابات س�نة 2015، مثالً، على نس�بة تأييد 
داخل المستوطنات، معقل البيت اليهودي، وصلت إلى نحو 23 %، بينما تراجع البيت 

اليهودي إلى 38 %.21
ويعتب�ر الليك�ود أن إس�رائيل دول�ة يهودي�ة لليه�ود أوالً، فقد جاء ف�ي برنامجه 
االنتخابي في انتخابات الكنيس�ت لس�نة 1977، بش�أن حق الشعب اليهودي في أرض 
إس�رائيل، أن ه�ذا الح�ق غي�ر قابل للتف�اوض، ولن يتم تس�ليم أي م�ن مناطق يهودا 

والسامرة ]الضفة الغربية[ وحدود إسرائيل من نهر األردن. 22
وف�ي س�نة 2006، ج�اء ف�ي البرنامج االنتخابي للكنيس�ت: »س�تعمل الحكومة 
]التي يؤلفها حزب الليكود[ على تعزيز المستوطنات وتمتين التواصل الجغرافي بين 
كتل المس�توطنات في يهودا والس�امرة وبين مناطق الدولة داخل الخط األخضر.... 
وس�تعمل حكوم�ة الليك�ود عل�ى تعزيز االس�تيطان والبن�ى التحتية في غ�ور األردن، 

وستعارض أي انسحاب منه.«23

وردت هذه المعطيات في الموقع الرسمي لمجلس المستوطنات )ييشع(، انظر الرابط:  21
 http: /  / www.myesha.org.il / ?CategoryID=251&ArticleID=6681

22  بنيامين نويبرغر، »األحزاب في إسرائيل« )تل أبيب: الجامعة المفتوحة، 1997(،  ص 112 )بالعبرية(.
23  أحمد خليفة، »األحزاب السياسية«، في: كميل منصور )محرر(، »دليل إسرائيل العام، 2011« )بيروت: 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2011(،  ص 204.
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يمكن القول إن خطاب اليمين األيديولوجي المتجانس مع عدد من المصطلحات 
الدينية س�اهم في اس�تمالة األحزاب الدينية إلى تكوين تحالفات مع حكومة الليكود. 
ودفع هذا التحالف الليكود إلى توسيع خطابه االجتماعي كي يسمح بجذب الشرقيين 
المحافظين وحتى المتدينين إلى خطاباته األيديولوجية اليمينية، والذي سمح، بدوره، 
بزي�ادة أع�داد كبيرة من أصوات الش�رقيين، أي ع�ودة الخطاب القومي إلى التش�ديد 
على فكرة أرض إس�رائيل الكاملة، على حس�اب الخطاب االجتماعي. وهذا التحول 
الذي ش�هدته إس�رائيل منذ انتخابات س�نة 1999، تميز بأمرين، األول انتهاء األحزاب 
الكبيرة، وصعود األحزاب اليمينية– الدينية– الحريدية، وثانيًا صعود الخطاب اليميني 

االستيطاني الشعبوي، المشبع بالمصطلحات الدينية.24
وعل�ى الرغ�م م�ن التاريخ السياس�ي الطوي�ل لح�زب الليكود، وتن�وع قواعده 
االجتماعية، فإنه تحول منذ سنة 2009 إلى حزب القائد الواحد، وهو بنيامين نتنياهو، 
فلي�س هناك ش�خص داخل الحزب قادر على منافس�ته وإس�قاطه م�ن منصب رئيس 
الحزب ومرش�حه لرئاس�ة الحكومة. وقد حاول مؤخرًا غدعون ساعر منافسة نتنياهو 
بعد فشله مرتين في تأليف حكومة في سنة 2019، غير أنه ُمني بخسارة فادحة أكدت 

هيمنة قيادة نتنياهو على الحزب. 
في هذا الصدد، باتت مهمة إس�قاط نتنياهو عن رئاس�ة الحكومة والليكود مهمة 
جه�ات خ�ارج الليكود وداخله. فف�ي دورات االنتخابات األخي�رة، وعلى الرغم من 
تجند نخب عس�كرية، وأمنية، وإعالمية، وأدبية إلسقاط الليكود، وخصوصًا نتنياهو، 
فق�د ج�رى التركي�ز على ش�خصه أكثر من حزب�ه، ومحاولة اليس�ار الصهيون�ي إبقاء 
موضوع االنتخابات عن القضايا االقتصادية واالجتماعية التي حاول الليكود التهرب 
منه�ا، فقد اس�تطاع أن يحص�ل على 35 مقعدًا في دورة االنتخابات س�نة 2020، وهو 
أكبر عدد مقاعد حققه الحزب منذ س�نة 1992. وكش�فت نتائج االنتخابات أن نتنياهو 

24  هنيدة غانم، »إسرائيل الثالثة: التحول نحو الدولة الدينية االستيطانية، ملحق المشهد اإلسرائيلي« )رام 
اهلل: مدار، 2015(.
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ال الليكود هو الفائز، األمر الذي عزز قيادته في الحزب، فبقاء الليكود في الحكم بات 
مرتبطًا ببقاء نتنياهو زعيمًا له ومرشحًا عنه لرئاسة الحكومة.

في السنوات األخيرة ساهمت أحادية القيادة في الليكود التي يمثلها نتنياهو في 
خ�روج كثي�ر من قياداته، بس�بب صراعها معه على قي�ادة الحزب وعلى نهجه، وليس 
ألس�باب أيديولوجية كما هي حال النخب القديمة الليبرالية. ففي الس�نوات األخيرة 
خرج�ت م�ن الليكود قيادات كانت عماد الحزب، وكانت ترى في نفس�ها بأنها وارثة 
نتنياهو في قيادته، غير أن س�يطرة األخير وهيمنته على الحزب ومؤسس�اته دفعها إلى 

الخروج منه والبحث عن آفاق جديدة للعمل السياسي.
وعل�ى الرغم م�ن السياس�ات االقتصادية الليبرالي�ة التي يتبناه�ا الليكود، وال 
س�يما نتنياه�و، والت�ي أضرت في البداي�ة بالطبقات الدنيا في المجتمع اإلس�رائيلي 
والحقًا بالطبقات الوسطى في السنوات األخيرة، فإن الليكود ال يزال يحظى بتأييد 
جمي�ع القطاع�ات االجتماعي�ة ف�ي المجتمع اليه�ودي، وخصوصًا تل�ك الطبقات 
الت�ي تض�ررت من سياس�ات الحزب االقتصادي�ة. وهذا يدل عل�ى أن الليكود يبني 
خطاب�ه نح�و المجتمع اليهودي أساس�ًا عل�ى خطاب التخوي�ف والخطاب القومي 
واألمني، األمر الذي يخفف حدة تأثير القضايا االقتصادية واالجتماعية في ش�عبيته 
ف�ي المجتم�ع اليهودي، وهذا ما يفس�ر وجوده في ش�رائح المجتم�ع االجتماعية–

االقتصادية كافة.
وبق�ي الليك�ود متماس�كًا م�ن الناحي�ة االنتخابية في صف�وف الطبق�ات الدنيا، 
وال س�يما الش�رقيين، عل�ى الرغم من نجاح أحزاب المركز واليس�ار ف�ي إبقاء تركيز 
الحمالت االنتخابية على األجندات االقتصادية واالجتماعية. لكن الليكود اس�تطاع 
أن يحظ�ى بدع�م أغلبي�ة القطاع�ات االجتماعي�ة ف�ي المجتمع اليه�ودي، حتى تلك 
القطاع�ات التي تضررت اقتصاديًا جراء سياس�ات حكوم�ة نتنياهو في العقد األخير. 
وحظ�ي الليك�ود بتأييد الطبقات الوس�طى العليا والوس�طى الدني�ا، إذ إنه موجود في 
القطاع�ات االجتماعي�ة في المجتمع اليهودي كافة. فعلى س�بيل المثال، توزع وزارة 
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الداخلي�ة اإلس�رائيلية البل�دات ف�ي إس�رائيل على عش�رة عناقيد اجتماعي�ة اقتصادية 
بن�اء عل�ى معايير عدي�دة، منها: الدخل الس�نوي؛ مس�توى التعليم؛ الش�غل والبطالة؛ 
الخدم�ات االجتماعي�ة؛ التطوي�ر االقتصادي للبل�دة، ومعايير ُأخ�رى. فيضم العنقود 
األول البلدات ذات المس�توى االقتصادي– االجتماعي المتدني، بينما يضم العنقود 
العاش�ر البلدات ذات المس�توى االجتماعي– االقتصادي المرتف�ع، وتتوزع البلدات 
بي�ن ه�ذه العناقيد، وبطبيعة الحال فأغلبي�ة البلدات اليهودية موج�ودة بين العنقودين 
الرابع والسابع اللذين يضمان الطبقة الوسطى اليهودية المدينية. وفي العناقيد الدنيا، 
وخصوص�ًا ف�ي العناقي�د األربعة األول�ى فهي تضم بل�دات التطوير اليهودي�ة الفقيرة 
والبل�دات الديني�ة األرثوذكس�ية )الحريدي�م( وجميع البل�دات العربي�ة. وفي تحليل 
ألنماط التصويت في هذه العناقيد خالل العقد األخير، تبّين أن الليكود يحظى بتأييد 
ف�ي العناقي�د االجتماعي�ة– االقتصادية كافة، وهو م�ا يجعله حزبًا ش�عبيًا موجودًا في 

جميع القطاعات والشرائح االجتماعية بالنسبة نفسها تقريبًا.
إذًا، اس�تطاع نتنياهو، في أعقاب إخفاق حزب كديما، من اجتياز أول امتحان 
له في انتخابات س�نة 2009، بعد انكس�ار الليكود في أعقاب انش�قاق شارون عنه، 
وأراد أن يع�زز س�يطرته فيم�ا بع�د. فف�ي انتخابات س�نة 2013، عق�د نتنياهو حلفًا 
م�ع ح�زب إس�رائيل بيتنا )يس�رائيل بيتينو( الذي يترأس�ه أفيغ�دور ليبرمان، وتمت 
مفاوض�ات الحل�ف بس�رية تام�ة، وج�رى إعالن�ه فج�أة، وكان ه�دف نتنياهو من 
التحالف بناء حزب كبير في الخريطة السياسية اإلسرائيلية يحصل على أكثر من 40 
مقعدًا، ويعيد إلى األذهان األحزاب التاريخية الكبيرة، وذلك لضمان تأليفه حكومة 
مس�تقرة ال يك�ون فيها تابعًا لألحزاب الصغيرة والمتوس�طة. أّم�ا ليبرمان الذي بدأ 
حياته السياس�ية في حزب الليكود، وأنش�أ بعدها حزبًا يعتمد على قواعد اجتماعية 
روس�ية، ف�كان يطم�ح م�ن ه�ذا التحال�ف إل�ى أن يك�ون وارث نتنياهو، ورئيس�ًا 
للحكومة وزعيم اليمين في المستقبل، بعد انتهاء عهد نتنياهو. لكن هذا لم يحدث، 

فاندفع ليبرمان مناديًا بإسقاط نتنياهو في الثالث دورات االنتخابية األخيرة.
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 الج��������������������دول1
ن�ت��ائ���ج األح�����زاب المشاركة في الدورات االنتخابية 2006–2015

2006  200920132015

المقاعد  %المقاعد %المقاعد %المقاعد %

91221,62723,33123,430الليكود

222922,52822كديما

24 ضمن تحالف مع 15,1199,91311,31518,6العمل
حركة هتنوعا في قائمة 

المعسكر الصهيوني
14,3198,811 يش عتيد

9,5128,5118,7115,77شاس

4,764,455,174,96يهدوت هتوراه

تحالف مع الليكود في 91111,715إسرائيل بيتنا
قائمة الليكود بيتنا

5,16

3,85334,563,95ميرتس

7,192,939,1126,78المفدال – البيت اليهودي

تحالف في إطار البيت اليهودي3,34االتحاد الوطني

 5,97حزب المتقاعدين

تحالفت مع حزب العمل في 4,96هتنوعا )الحركة(
قائمة المعسكر الصهيوني

7,410حزب كلنا
13 مقعدًا2,332,532,5310,6التجمع الوطني الديمقراطي

ضمن القائمة المشتركة
2,733,342,94الجبهة الديمقراطية

343,443,64القائمة العربية الموحدة
المصدر: تقارير لجان االنتخابات المركزية التالية:

www.votes20.gov.il :لجنة االنتخابات المركزية للكنيست العشرين
http://www.votes-19.gov.il/nationalresults :لجنة انتخابات الكنيست التاسع عشر

www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx :لجنة انتخابات الكنيست ال�ثامن عشر
http://www.knesset.gov.il/elections17/heb/results/Main_Results.asp :لجنة انتخابات السابع عشر
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انطلق الزعيمان من قراءة مبسطة وحتى سطحية لقوة هذا التحالف، واعتقدا أن 
االئت�الف بينهما )س�مي: الليكود– بيتنا( س�يحقق، على األق�ل، حصيلة المقاعد التي 
حص�ال عليه�ا في انتخاب�ات س�نة 2009 )27+15=42(، وتعهد ليبرم�ان بأن االئتالف 
الجدي�د س�يحصل عل�ى أربعي�ن مقعدًا على األق�ل. ولذا، اختار أعض�اء حزبه الذين 
س�يكونون ف�ي االئتالف الجديد، بينما ذه�ب الليكود إلى انتخاب�ات داخلية الختيار 
أعض�اء القائم�ة االنتخابي�ة، وع�ززت نتائج ه�ذه االنتخابات س�يطرة النخب�ة اليمينية 
الجدي�دة عل�ى الليكود، فق�د فازت بالمواق�ع المتقدمة في القائم�ة، ودحرت القيادة 
اليميني�ة القديمة ف�ي الحزب ذات التوجهات القومي�ة– الليبرالية. ويمكن اعتبار هذه 
النخبة، الجيل الثالث في الليكود، وهي نخبة شبيهة بنخبة اليمين المتطرف في أوروبا 

الذي ينظر إلى مسألة األقليات ومطالبها بمثابة تهديد للدولة. 
وكان ه�ذا اإلخفاق الكبي�ر لتحالف الليكود– بيتنا، فقد توق�ع نتنياهو وليبرمان 
أن يحصل تحالفهما على 40 مقعدًا على األقل،25 إاّل إن النتائج جاءت بأقل حتى 
من توقعات االستطالعات، التي توقعت عشية االنتخابات حصول التحالف على 35 
مقع�داً.26 إذ حص�ل الحزب على 31 مقعداً بنس�بة 23,3 %، بينما حصل الحزبان معًا 
ف�ي انتخاب�ات 2009 على نح�و 33 % من األصوات، وذلك عندم�ا خاضا االنتخابات 
كالً عل�ى ح�دة. وتوقع نتنياهو وليبرمان أن تحالفهما س�يؤدي إلى تكاتف قواعدهما 
االجتماعي�ة، باإلضاف�ة إلى أنه س�يجذب قواع�د جديدة من اليمي�ن، إاّل إن كثيرًا من 

قواعدهما التقليدية، ابتعد بسبب تحالفهما بالذات. 
رك�ز الليك�ود ف�ي ال�دورات االنتخابية الثالث األخي�رة على إنج�ازات نتنياهو 
الداخلية والخارجية، وال سيما االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل، وإلغاء 
االتف�اق الن�ووي اإليران�ي، ومكانة نتنياهو الدولية، وسياس�اته ض�د الوجود اإليراني 
»هآرتس«،  مقعدًا«،  أربعين  على  سنحصل  الواقع  تعكس  ال  االستطالعات  »ليبرمان:  يغنا،  ينير   25

.2013 / 1 / 19
  ،2013 / 1 / 18 »هآرتس«،  االنتخابات،  قبل  »هآرتس«  صحيفة  استطالع  المثال،  سبيل  على  انظر   26

ص 1–3.
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في س�ورية. وفي هذا الس�ياق، س�اهم دونالد ترامب في تعزيز هذه المكانة باعتراف 
الوالي�ات المتح�دة بالس�يادة اإلس�رائيلية على الجوالن أس�بوعين قب�ل االنتخابات، 
ومساعدة روسيا له في إرجاع رفات جندي إسرائيلي من سورية، ُقتل خالل االجتياح 
اإلسرائيلي للبنان سنة 1982، األمر الذي عزز إنجازات نتنياهو على الساحة الدولية.
ف�ي انتخاب�ات آذار/مارس 2019، عزز الليكود تمثيله في الكنيس�ت من ثالثين 
مقع�دًا إل�ى خمس�ة وثالثين، وه�و إنجاز مهم لليكود ويبش�ره بالع�ودة إلى إنجازات 
س�نوات الثمانيني�ات، لك�ن المقاع�د الجدي�دة التي حص�ل عليها كانت م�ن أحزاب 
اليمين. إذ إن فوز الليكود بهذا العدد من المقاعد أدى إلى إسقاط حزب يميني جديد 
ترأس�ه وزي�ران ف�ي حكومة نتنياهو انش�قا ع�ن حزب البي�ت اليه�ودي، واللذان كان 
ينقصهم�ا بض�ع مئات من األصوات لعبور نس�بة الحس�م، فضالً ع�ن إضعاف تمثيل 
حزب اتحاد أحزاب اليمين )البيت اليهودي سابقًا(، وتراجع تمثيله إلى خمسة مقاعد.
ف�ي انتخاب�ات س�نة 2020 اس�تطاع الليك�ود زي�ادة تمثيله في الكنيس�ت من 31 
مقعدًا إلى 36 مقعدًا، وذلك على الرغم من أن الفترة التي سبقت االنتخابات شهدت 
تصعي�دًا ف�ي ملفات�ه تخللها تقدي�م المستش�ار القانوني للحكومة الئح�ة اتهام ضده، 
لحقه�ا فش�له في الحصول عل�ى الحصانة البرلمانية، ألنه س�حب طلب الحصانة في 
آخ�ر لحظة، وذلك لمعرفته أن الكنيس�ت بتركيبت�ه حينها لن يوافق على طلبه، وانتهاء 
بتحديد الجلس�ة األولى لمحاكمته. هذه التطورات كلها في ملف نتنياهو الجنائي لم 
تؤث�ر في�ه، بل ع�ززت تمثيل الليكود، مثلما اس�تطاع تعزيز تمثيل كتل�ة اليمين من 55 
مقع�دًا ف�ي انتخابات أيلول/س�بتمبر 2019 إل�ى 58 مقعدًا في انتخابات س�نة 2020. 
فق�د حصل الليكود في انتخابات أيلول/س�بتمبر على 1,113,617 صوتًا، بينما حصل 
ف�ي انتخاب�ات آذار/مارس 2020 على 1,352,449 صوت�ًا، بمعنى أن الليكود زاد عدد 
المصوتين له بأكثر من 200 ألف صوت. وتجدر اإلشارة إلى أن سائر القوائم في كتلة 
اليمين حافظت على قوتها تقريبًا، األمر الذي يدل على أن القواعد االنتخابية لليكود 

هي قواعد ثابتة، وأن الحراك يكون في األساس داخل القوائم اليمينية وفيما بينها.
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إسرائيل بيتنا 
ش�كل أفيغدور ليبرمان حزب إس�رائيل بيتنا عش�ية انتخابات س�نة 1999، بعد أن 
خرج من الليكود، وقد أدى دورًا مركزيًا نحو تسييد نتنياهو في الحزب، فقد كان الذراع 
الضاربة سياسيًا داخله لمصلحة نتنياهو. وشكل ليبرمان حزبه مكمالً تجربة األحزاب 
القطاعية في السياسة اإلسرائيلية بعد أن مّثل الروس في الكنيست حزب يسرائيل بعليا 
برئاس�ة نتان شيرانس�كي. وحمل حزب ليبرمان عدة توجهات أهمها: الدعوة إلى ضم 
مناطق المثلث إلى الدولة الفلسطينية )عندما كان الخطاب الديموغرافي مهيمنًا حينها 
في مش�اريع التس�وية(؛ محاربة األحزاب الدينية؛ تغيير نظام الحكم في إس�رائيل؛ في 
النهاية تعزيز مصالح الروس في إسرائيل الذين شكلوا قوة سياسية واجتماعية جديدة 
في المجتمع اإلس�رائيلي. فمنذ س�نة 1999 والحزب يخوض االنتخابات بشكل منفرد 
)عدا انتخابات سنة 2013 والتي خاضها بتحالف مع الليكود(، بلغت ذروة قوة ليبرمان 
في انتخابات سنة 2009، فقد حصل فيها على 15 مقعدًا، بسبب رفعه شعار »ال حقوق 
من دون واجبات«، وكان ُموجهًا في األس�اس ضد الفلس�طينيين داخل إس�رائيل. وفي 
انتخابات سنة 2013 تحالف ليبرمان مع نتنياهو وشكال قائمة ليكود – بيتنا، كما ذكرنا 

أعاله، لكن سرعان ما انفك هذا التحالف ألنه لم يحقق النتائج المرجوة. 
يحظى حزب إسرائيل بيتنا بدعم اليهود الروس أساسًا، فهو حزب قطاعي، إذ إن 
75 % ممن صوتوا له في انتخابات سنة 2009 كانوا من اليهود الروس. وحقق الحزب 
منذ تأسيس�ه س�نة 1999 نجاحات انتخابية وصلت إلى ذروتها في س�نة 2009 وظهر 
زعيمه كزعيم اليمين المقبل. وتتميز قواعد الحزب بعلمانية معادية للدين، فقد خاض 
صراعات مع األحزاب الدينية بشأن قضايا الدين والدولة. كما أنه يتبّنى مواقف يمينية 

متطرفة من الصراع العربي– اإلسرائيلي، ومن مكانة الفلسطينيين داخل إسرائيل.27 
تمار هوروفيتس، »ازدياد القوة السياسية لمهاجري االتحاد السوفياتي السابق في إسرائيل: من مواطنة   27
سلبية إلى مواطنة فاعلة«، في: موشيه ليسك وإليعيزر ليشم )محرران(، »من روسيا إلى إسرائيل: هوية 

وثقافة في حالة انتقال« )تل أبيب: هكيبوتس همئوحاد، 2001(،  ص 100–123.
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بع�د فت�رة من صعود الحزب في الحلبة السياس�ية، بدأ يتراجع انتخابيًا وتحديدًا 
في السنوات التي تلت انتخابات سنة 2009.

فمثالً، تبّين نتائج االنتخابات س�نة 2013، في المدن ذات األغلبية الروس�ية، أن 
الروس امتنعوا من التصويت، فقد تراجعت نس�بة التصويت لديهم ب�10 %، مع العلم 
بأن القوة االنتخابية للقطاع الروسي تصل إلى عشرين مقعدًا.28 إذ إن التحالف بين 
قواع�د الح�زب العلماني�ة المعادية للدين، وبين قواعد محافظ�ة ومتدينة في الليكود، 
أدت إل�ى ع�زوف كثير من ال�روس عن التصويت للتحالف الجدي�د، وخصوصًا بعد 

صعود النخبة الجديدة في الليكود، ومنها كثير من المتدينين أو المحافظين. 
تش�ير المعطي�ات إل�ى أن ال�روس ينتم�ون إلى الفئ�ة الدنيا من الطبقة الوس�طى 
ف�ي المجتمع اإلس�رائيلي، ومع ذلك لم تعمل حكوم�ات اليمين على دعمهم، وإنما 
زادت األعباء االقتصادية عليهم.29 كما أن التحالف مع الليكود أفقد الحزب هويته 
القطاعي�ة كح�زب للمهاجري�ن الروس الذين يص�ل عددهم إلى مليون روس�ي، لهم 

حاجاتهم الخاصة في المجاالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.30 
في انتخابات س�نة 2015 تراجع حزب إس�رائيل بيتنا إلى 6 مقاعد، ويعود ذلك 
إلى قضايا الفساد المالي والسياسي التي تورطت فيها شخصيات من الحزب كشفتها 
الش�رطة ثالثة أش�هر قبل االنتخاب�ات، واالنطباع الذي تركه ليبرمان أم�ام ناخبيه بأنه 
غي�ر ق�ادر عل�ى تنفيذ وع�وده الكثيرة الت�ي يطلقها قب�ل كل انتخابات، مث�ل اإلطاحة 
بحكم »حماس« في قطاع غزة، ونقل مواطنين فلس�طينيين من مناطق 48 إلى الس�لطة 
الفلس�طينية، وغيره�ا م�ن الوع�ود التي ل�م ينفذ أيًا منه�ا. كذلك انتقل قس�م كبير من 
الص�وت الروس�ي في هذه االنتخابات إلى الليكود ال�ذي يعطي تمثيالً مالئمًا لليهود 

الروس على قائمته، وهو ما كشفته نتائج االنتخابات في مناطق ذات طابع روسي. 
ألكس تانصر، »الروس المنسيون«، »هآرتس«، 26 / 2 / 2013،  ص 15.  28

المصدر نفسه.  29
مركز  )القدس:  ألبحاث«  عرض  إسرائيل:  في  السكان  عن  ديموغرافية  »معطيات  دفيدوفيتش،  فلورا   30

البحث والمعلومات التابع للكنيست، 2011(،  ص 8 )بالعبرية(.
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 الجدول 2
نتائج حزب إسرائيل بيتنا في انتخابات الكنيست

2019ب2019أ199920032006200920132015

43111513658

خامسًا: أحزاب اليسار الصهيوني
حزب العمل: مسار التفكك الطويل

أعلن�ت نتائ�ج انتخابات آذار/مارس 2020، وما س�بقها من دورتين انتخابيتين، 
انهي�ار ح�زب العم�ل. وعملي�ًا ف�ي انتخابات الس�نة المذك�ورة حصل الح�زب على 
ثالث�ة مقاع�د، إذ لم تعد قواعده تثق به، فإّما عزفت عن التصويت بس�بب س�وء إدارة 
االنتخابات وتحالفاته، لكن هذا يفسر جزءًا من التراجع، وإّما أن قواعده انتقلت إلى 

التصويت لحزب أزرق أبيض ألنها رأت فيه بديالً حقيقيًا من حكم حزب العمل.
ش�هد ح�زب العم�ل خ�الل العقدين األخيري�ن انش�قاق أربعة من قادت�ه الذين 
تزعموا الحزب في مراحل متعددة، فقد انشق شمعون بيرس عن الحزب وانضم إلى 
حزب كديما برئاس�ة ش�ارون. وانش�ق عمير بيرتس رئيس الحزب في انتخابات س�نة 
2006، وانضم إلى حركة هتنوعا برئاس�ة تس�يبي ليفني. وانش�ق عمرام متسناع رئيس 
الحزب في انتخابات سنة 2003، وانضم أيضًا إلى حزب ليفني. وقبلهما انشق إيهود 
ب�راك ع�ن الحزب، في أعقاب ق�رار الحزب الخروج من حكوم�ة نتنياهو، بهدف أن 
يبقى وزيرًا للدفاع. إذًا، من تسعة تداولوا رئاسة الحزب، بعد مقتل يتسحاق رابين سنة 
1995، انش�ق أربع�ة منهم وانضموا إلى أحزاب ذات توجه�ات يمينية، وثالثة اعتزلوا 
الحياة السياس�ية )ش�يلي يحيموفيتش، ويتسحاق هيرتسوغ، وآفي غباي(. ويدل ذلك 

على فقدان الحزب هيبته ومكانته كحزب سلطة. 
ومنذ االنتخابات البرلمانية سنة 2009 ازدادت الصراعات داخل حزب العمل، 
وتفاقم�ت كذل�ك االختالف�ات الداخلي�ة في�ه بع�د تعث�ر المفاوض�ات الفلس�طينية– 
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اإلس�رائيلية، وبع�د دخ�ول الحزب االئت�الف الحاكم برئاس�ة بنيامي�ن نتنياهو، األمر 
الذي أدى إلى ظهور معارضة ش�ديدة آنذاك ضد رئيس�ه براك داخل حزبه، وتواصلت 
الح�رب الداخلية طوال الس�نتين 2009 و2010 إلى ح�د وصولها إلى مرحلة القطيعة 

بين براك رئيس الحزب العائد وحزبه.
وتوال�ت الصراع�ات والخالفات داخل حزب العمل، وف�ي تاريخ 2011/1/17 
أعلن براك انش�قاقه وتأسيس�ه كتلة جديدة تحمل اس�م عتس�ماؤوت، أي االس�تقالل، 
وكانت هذه الخطوة بمثابة صدمة لخصومه داخل الحزب والحلبة السياسية اإلسرائيلية. 
عندم�ا تول�ت ش�يلي يحيموفيتش رئاس�ة حزب العم�ل، قادت خطابًا ش�ّدد على 
القضاي�ا االقتصادي�ة واالجتماعي�ة، وذلك ف�ي محاولة لضرب اليمين ف�ي نقطة ضعفه 
األساس�ية، لك�ن تركي�ز الحزب عل�ى الخطاب االقتص�ادي أدى إلى ع�زوف كثير من 
قواع�ده االجتماعي�ة التقليدية عن التصويت، فهي تريد للحزب أن يكون بديالً سياس�يًا 
م�ن ح�زب الليكود، وليس فقط بدي�الً اقتصاديًا واجتماعيًا من�ه، إذ تعتقد هذه القواعد 
أن تراج�ع الح�زب السياس�ي ف�ي العقد األخي�ر كان نابع�ًا من غياب الطرح السياس�ي 
البدي�ل من ط�رح اليمين،31 بينما تعتق�د يحيموفيتش أن تغييب الموضوع السياس�ي 
س�يجعل م�ن حزب العم�ل البديل االجتماعي– االقتصادي م�ن الليكود. وقد هاجمها 
األديب اإلس�رائيلي عاموس عوز على هذا التوجه، إذ قال إنها »أس�وأ من إيهود براك، 
فاألخير قال إنه ال يوجد ش�ريك وال حل، وهي تقول إنه ال توجد مش�كلة.«32 وأدى 
تركي�ز يحيموفيت�ش على الخطاب االقتصادي– االجتماعي إلى تقربها من طرح اليمين 
السياسي، ومحاولتها مخاطبة قواعد يمينية من خالل القضايا االجتماعية واالقتصادية.33 

غوالن الهط، »اإلغراء المسياني: صعود اليسار اإلسرائيلي وسقوطه« )تل أبيب: عام عوفيد، 2004(،    31
ص 13 )بالعبرية(.

براك– هو قال ال يوجد حل، هي تقول ال توجد  )يحيموفيتش أسوأ من  فيرتر، »عاموس عوز:  يوسي   32
مشكلة(«، »هآرتس«، 11 / 1 / 2013،  ص 6.

»هآرتس«،  التّيار«،  مع  يسبح  لحزب  كممثلة  يحيموفيتش  »شيلي  ليبك،  وأليكس  ليفي  غدعون   33
21 / 12 / 2012،  ص 13.
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اعتق�دت يحيموفيت�ش أنها تس�تطيع أن تكس�ر التحالف التاريخي بي�ن الليكود 
وقواع�ده االجتماعي�ة الضعيف�ة اقتصادي�ًا والمحافظة ديني�ًا، والتي تص�وت للحزب 
ألسباب تاريخية وسياسية. إاّل إن يحيموفيتش لم تفهم أن هذا التحالف التاريخي ال 
يمكن كس�ره بس�بب أزمة اقتصادية عابرة تمر بها إسرائيل، وال سيما أن قضية الصراع 
العرب�ي – اإلس�رائيلي ل�م تص�ل إل�ى نهايته�ا بع�د. وأدت مغازل�ة يحيموفيتش لهذه 
القواعد إلى خسارتها قواعدها التقليدية، وفي الوقت نفسه أخفقت في جذب قواعد 
الليكود الضعيفة اقتصاديًا، والتي تفضل التصويت لحركة ش�اس الدينية الش�رقية، إذا 
أرادت تغليب العامل االقتصادي–االجتماعي في قرار تصويتها، وليس لحزب العمل 
األش�كنازي العلمان�ي. وحصل حزب العمل على 15 مقع�دًا بزيادة ثالثة مقاعد فقط 
عن س�نة 2009، وأقل بثالثة مقاعد عن انتخابات س�نة 2006، بمعنى أن يحيموفيتش 
أخفق�ت ف�ي إعادة الحزب إلى دوره كحزب قادر عل�ى تأليف الحكومة، فقد جاءت 

في المرتبة الثالثة بعد الليكود وحزب يوجد مستقبل الصاعد.
اعتق�د ق�ادة حزب العمل أن الخطاب االجتماعي– االقتصادي النابع من التوجه 
االش�تراكي–الديمقراطي ودولة الرفاه، س�يضرب نقطة الضعف األساس�ية في سياسة 
حكوم�ة نتنياه�و، وال س�يما بع�د االحتج�اج االجتماعي الكبي�ر للطبقة الوس�طى في 
صيف سنة 2011. وهكذا، غّيب حزب العمل المسألة السياسية والصراع الفلسطيني– 
اإلسرائيلي، والقضايا األمنية ألن هذه القضايا، في اعتقاده، نقطة قوة نتنياهو في الشارع 
اإلس�رائيلي، ال بل إن يحيموفيتش تبّنت مواقف سياس�ية قريبة من اليمين، مثل قولها 
إن البناء االس�تيطاني واالحتالل ليس�ت لهما عالقة بالواق�ع االجتماعي واالقتصادي 
الصع�ب، كم�ا يمكن الفصل بين قضية الع�دل االجتماعي داخل الخط األخضر وبين 
االحت�الل اإلس�رائيلي وراء الخ�ط األخضر.34 ال بل اعتبرت أن المس�توطنات هي 
مناطق شرعية ألنها ُأنشئت بقرارات حكومية رسمية، وأيدت إقامة جامعة في مستوطنة 

عوزي باروخ، »يحيموفيتش: ال أرى في المستوطنات خطيئة وجريمة«، انظر الرابط:   34
http: /  / www.inn.co.il / News / News.aspx / 224599
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أريئيل، وفي أحد تصريحاتها لالبتعاد عن الصبغة اليسارية لحزب العمل، صرحت أن 
حزب العمل لم يكن يومًا حزبًا يساريًا، وإنما كان حزب المركز السياسي.35 

حاول�ت يحيموفيتش من خالل التركيز على الخطاب االقتصادي– االجتماعي 
أن تس�تقطب الطبقات الوس�طى اإلس�رائيلية، وأن تعيد القواعد االجتماعية التقليدية 
إلى حزب العمل بعد أن ابتعدت عنه في العقد األخير، وتراجعه الكبير في انتخابات 
س�نة 2009، بحص�ول الح�زب، برئاس�ة إيهود براك، على اثني عش�ر مقع�دًا. وبدت 
سياس�ة يحيموفيتش مجدية، فقد أعطت اس�تطالعات الرأي الحزب أكثر من عشرين 
مقع�دًا. وس�اهم انضم�ام ج�زء من قي�ادة حركة االحتج�اج االجتماع�ي إلى صفوف 
الح�زب، ف�ي تعزي�ز الثقة داخله بج�دوى هذا الخطاب الذي يح�اول أن يطرح بديالً 
اجتماعي�ًا واقتصادي�ًا من حكومة نتنياهو، وأن ُيغيب القضيتين السياس�ية واألمنية عن 
النقاش العام. لكن سرعان ما تبّين أن نزوع الحزب إلى هذا الخطاب مع يحيموفيتش 
ُيعتب�ر نقط�ة مهم�ة ف�ي تراجع�ه، وهو م�ا أدرك�ه الرئيس المقب�ل له بعدها، يتس�حاق 
هيرتس�وغ، فأس�س لتحالف سمي المعس�كر الصهيوني لقناعته بأن الحزب وحده ال 

يستطيع إسقاط الليكود عن الحكم.
تكّون المعس�كر الصهيوني، عش�ية انتخابات سنة 2015، من تحالف بين حزب 
العمل برئاس�ة هيرتس�وغ، وحركة هتنوعا )الحركة(، برئاسة تسيبي ليفني التي شغلت 
منص�ب وزي�رة الع�دل في حكوم�ة نتنياه�و، وفصلها بس�بب معارضتها ط�رح قانون 
القومي�ة للتصوي�ت ف�ي الكنيس�ت بالصيغ�ة التي أراده�ا األخير )لم تك�ن معارضتها 
مبدئي�ة للقان�ون بل للصيغة التي أرادها نتنياهو(. وحص�ل حزب العمل في انتخابات 
س�نة 2013 على خمس�ة عش�ر مقعدًا، بينما حصلت الحركة على س�تة مقاعد. فاختار 
الش�ريكان تس�مية التحالف بينهما المعس�كر الصهيوني، وذلك على خلفية اتهامات 
كاله�ا الليك�ود لمرش�حين في قائم�ة حزب العمل وصفه�م بمعادي�ن للصهيونية، أو 
»هآرتس«،  تاريخي«،  ظلم  يساري  كحزب  العمل  حزب  وصف  إن  »يحيموفيتش:  ليس،  يهونتان   35

8 / 11 / 2012،  ص 1.
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يحمل�ون توجه�ات »ما بع�د صهيونية«. وحمل هذا الرد بتس�مية التحالف المعس�كر 
الصهيون�ي، تأكيد صهيونية الحزب أمام مح�اوالت احتكار الليكود واليمين للوطنية 

وامتالك الصهيونية كأنهما المعبران الحقيقيان عنهما. 
اعتمد طرفا المعس�كر الصهيوني مبدأ المناوبة على رئاس�ة الحكومة، بين ليفني 
وهيرتس�وغ، إاّل إن ليفني تراجعت عن اتفاق المناوبة بس�بب االنطباع الذي س�اد أن 
االتفاق يعوق تقدم المعس�كر الصهيوني انتخابيًا. فمنذ انطالق الحملة االنتخابية لم 
يس�تطع التحالف تجاوز عدد المقاعد الذي توقعت له اس�تطالعات الرأي الحصول 
عليه�ا وه�ي 24 مقع�دًا. وهو ما حص�ل عليها فعليًا في النتائ�ج الحقيقية. وهكذا ركز 
المعسكر الصهيوني في خطابه االنتخابي على القضايا االجتماعية واالقتصادية، ولم 
يط�رح برنامج�ًا سياس�يًا بديالً من خطاب الليك�ود إاّل في طريقة العمل الدبلوماس�ية 
ال جوهره�ا، لكن�ه ظهر ش�بيهًا بالليكود في القضايا السياس�ية الجوهري�ة، مثل: عدم 
االنسحاب إلى حدود حزيران/يونيو 1967؛ إبقاء القدس موحدة؛ تبّني موقف نتنياهو 
م�ن موض�وع اإلره�اب والملف الن�ووي االيراني، وبق�ي االختالف مع�ه في النهج 
والطريقة فقط.36 وهو بذلك عاد إلى الخطأ نفس�ه الذي وقعت فيه رئيس�ة الحزب 
الس�ابقة، فل�م يه�زم الليكود وبقي ف�ي المعارضة، لكنه على األقل حّس�ن من مكانته 

كثاني أكبر حزب في المشهد الحزبي آنذاك.
عش�ية انتخاب�ات آذار/مارس 2019، تم انتخاب رئي�س جديد للحزب، آفي غباي 
الذي انشق عن حزب كلنا الذي كان في ائتالف مع حكومة نتنياهو، احتجاجًا على ضم 
ليبرم�ان إل�ى الحكومة وزيرًا للدفاع. وغباي ذو األصول الش�رقية لم يختلف في توجهه 
عمن سبقه، بل ساهم في إضعاف الحزب أكثر. فهو لم يدفع بالحزب إلى األمام، وإنما 
تبّن�ى مواق�ف يميني�ة وخطابًا ديني�ًا تقليديًا لج�ذب المصوتين الش�رقيين التقليديين إلى 
حزب العمل معتمدًا على خلفيته الشرقية المغربية، إاّل إن خطابه الذي حاول في البداية 

انظر: موقع المعسكر الصهيوني باللغة اإلنكليزية على الرابط:  36
 http: /  / hamahanehazioni.co.il / zionist / ?lang=en
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التماهي مع خطاب اليمين، أدى إلى تراجع الحزب في استطالعات الرأي. عالوة على 
ذلك، فقد فّك غباي الش�راكة مع حزب ليفني في إطار قائمة المعس�كر الصهيوني التي 
حصلت على 24 مقعدًا في انتخابات سنة 2015. وبسبب تراجع الحزب في استطالعات 
ال�رأي اس�تعمل خطاب�ًا دعائي�ًا جدي�دًا رك�ز على أرب�ع نقاط ه�ي: العدال�ة االجتماعية 
واالقتصادي�ة؛ مخاطب�ة الش�رقيين م�ن خالل االدعاء أن الليكود يس�تهتر به�م؛ مهاجمة 
حزب أزرق أبيض بادعاء أنه حزب يميني، إذ إن األخير ازدادت قوته على حساب حزب 
العمل، فحاول إرجاع ناخبيه من خالل االدعاء أن الحزب هو حزب يميني يتقنع بكونه 

حزب وسط، وأخيرًا الوعد برفض االنضمام إلى حكومة يؤلفها نتنياهو.
حص�ل ح�زب العمل برئاس�ة غباي ف�ي انتخابات آذار/مارس 2019 على س�تة 
مقاعد، النتيجة األس�وأ في تاريخه آنذاك، وهكذا يمكن الجزم أنه أنهى دوره كحزب 
س�لطة أو بدي�ل للحكم. وأش�ار المعلق الصحافي اإلس�رائيلي رفي�ف دروكر إلى أن 
رئي�س ح�زب العم�ل الجديد، آف�ي غباي، ارتكب من�ذ توليه منصب�ه جميع األخطاء 
الممكنة التي س�اهمت في انهيار الحزب التاريخي الذي أس�س دولة إس�رائيل. فقد 
حاول تقليد اآلخرين في التوجه إلى جمهور اليمين، وإظهار نفس�ه كإنس�ان محافظ، 
وتبّني�ه بع�ض مق�والت اليمين الت�ي تتعلق بالح�ل النهائي، وانش�غاله بالصراع داخل 
الح�زب لتعزيز موقع�ه التنظيمي. وأكد دروكر أن محاولة غباي الظهور بقناع اليميني 

المحافظ، لم تسعفه ولم تجلب له أصواتًا حتى من الشرقيين الذين ينتمي إليهم.37 
ش�هدت انتخابات س�نة 2020 انهي�ارًا كامالً لحزب العم�ل، فقد أضر التحالف 
بي�ن ميرتس والعمل– غيش�ر بالق�وة االنتخابية لهذا التحالف. فقد حصل الحزبان في 
انتخاب�ات أيلول/س�بتمبر 2019 عل�ى 11 مقع�دًا )6 مقاعد للعمل– غيش�ر و5 مقاعد 
لميرت�س(، بينم�ا حص�ل التحالف ف�ي انتخاب�ات آذار/مارس 2020 عل�ى 7 مقاعد، 
أي أن�ه خس�ر أربع�ة مقاع�د. ويعود ذلك إلى أن التحالف س�اهم في ع�زوف ناخبين 
للحزبين عن التصويت لهذا التحالف. فجزء من ناخبي ميرتس رفضوا هذا التحالف 

رفيف دروكر، »أنزلوا القناع«، »هآرتس«، 22 / 4 / 2019،  ص 2.  37
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ألن�ه يش�مل حزب غيش�ر الذي يعتبرون�ه حزبًا يمينيًا من جهة، وال فائ�دة انتخابية منه 
كونه فشل في رفع تمثيل حزب العمل في االنتخابات السابقة من جهة ُأخرى. عالوة 
على ذلك، اعترض قسم منهم على إقصاء الممثل العربي في هذا التحالف )عيساوي 
فريج( إلى المكان الحادي عشر الذي لم يكن مكانًا مضمونًا حتى في االستطالعات 
المتفائلة التي كانت تعطي هذا التحالف في بداية الطريق 10 مقاعد، وفعالً، انش�قت 
ليفي– أبكسيس بداية عن هذا التحالف، ولم توِص بغانتس لرئاسة الحكومة، والحقًا 

أعلنت تأييدها لبنيامين نتنياهو في تأليف الحكومة.
 الجدول 3

نتائج حزبي الليكود والعمل بين السنوات 1977–2020
 % من مقاعد الكنيستالمجموعالليكودالعمل

197732437562,5
198147489579,1
198444418570,8
198839407965,8
199244327663,3
199634326655
199926194537,5

200319385747,5
*200619123125,8
200912273932,5
201315314638,3
201524

6آذار/مارس 2019
أيلول/سبتمبر 2019

20203353831,6
المباشرة،  االنتخابات  قانون  اتباع  مع  للكنيست  االنتخابات  جرت  والسنة 1999   1996 السنة  في  ماحظة: 

ويالَحظ تراجع الحزبين في هذه الفترة. 
*ظهر حزب كبير جديد في الساحة السياسية اإلسرائيلية وهو حزب كديما الذي أقامه أريئيل شارون عشية 
انتخابات الكنيست السابع عشر، وإذا أضفنا مقاعده إلى مقاعد الحزبين الكبيرين، فإن قوة األحزاب الكبيرة 

تصل إلى 60 مقعدًا.
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ميرتس
حصلت حركة ميرتس، في انتخابات سنة 2015، على خمسة مقاعد، وتراجعت 
مقعدًا واحدًا مقارنة بانتخابات س�نة 2013. وركزت الحركة على القضايا االجتماعية 
واالقتصادية، وطرحت تصورًا سياسيًا لحل الصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي، لكنه لم 

يكن محورًا مركزيًا في خطابها االنتخابي. 

برنامج ميرتس
ف�ي المجال السياس�ي: تؤمن ميرتس بأن مصلحة دولة إس�رائيل المركزية تكمن 
في إنهاء االحتالل والتوصل إلى تس�وية تقام في إطارها دولة فلس�طينية، بجانب دولة 
إس�رائيل. ويتوج�ب عل�ى إس�رائيل تبّني مبادرة جامع�ة الدول العربي�ة التي دعت إلى 
المصالحة الش�املة بين العالم العربي وإس�رائيل. وعلى حكومة إس�رائيل أن تبادر إلى 
اإلعالن، جهرًا ومن دون ش�روط مس�بقة، أنها متمس�كة بالتس�وية السياس�ية التي من 
شأنها وضع حد للنزاع في الشرق األوسط، وأن التسوية ينبغي لها أن تقوم على إنهاء 
االحتالل وعلى تقسيم البلد على أساس حدود سنة 1967، في إطار اتفاق سياسي بين 
األطراف. وزيادة على ذلك، يجب اتخاذ إجراءات فورية لتجميد مشروع االستيطان، 
لئال تتحقق النبوءة بأن األوضاع الناشئة في الواقع تحول دون إعادة العجلة إلى الوراء. 
ويش�كل االحت�الل خرقًا متواصالً لحقوق اإلنس�ان، منذ س�نوات طويلة، وهو 
مخال�ف للقي�م األخالقي�ة. وليس في اإلمكان تحقي�ق اتفاقية س�الم وعالقات ثنائية 

منصفة ودائمة طالما بقي االحتالل قائمًا. 
في المجال االقتصادي – االجتماعي: تؤمن ميرتس بأن وظيفة الدولة هي إرساء 
مجتم�ع متس�اٍو وعادل. وعملت حكومات إس�رائيل األخيرة، بوع�ي وقصد، بطريقة 
أدت إل�ى تقوي�ة أصح�اب رؤوس األموال والم�س بالطبقة الوس�طى. وقد أصبحت 
إس�رائيل الي�وم دول�ة تعتب�ر الفجوة بي�ن أغنيائها وفقرائها ه�ي بين األكبر ف�ي العالم 
الغربي. فقد اعتمدت حكومة اليمين سياسة رأسمالية شرسة أتاحت لألغنياء تكديس 
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مزيد من الرساميل والقوة، على حساب الجمهور بصورة عامة. 
تقترح ميرتس بديالً اقتصاديًا اشتراكيًا ديمقراطيًا، منصفًا، عادالً وشفافًا. وتسعى 
إلرس�اء دول�ة رف�اه تق�دم خدم�ات اجتماعية واس�عة، تح�ت إدارة ورقاب�ة ناجعتين. 
وترغ�ب الحرك�ة ف�ي تعزيز العم�ل المنظم، وف�ي زيادة ق�وة العاملي�ن وتقليص قوة 
أصحاب الرس�اميل وتأثيرهم. وتؤمن ميرتس بالسياس�ة الِمكرو اقتصادية التي يتمثل 

هدفها الرئيسي والمعلن في إيجاد مجتمع متساٍو. 

 الجدول 4
نتائج انتخابات الدورات الثاث األخيرة

آذار/مارس 2020أيلول/سبتمبر 2019نيسان/أبريل 2019القائمة
353136الليكود

كحول الفان )أزرق 
أبيض(

353333

6 )بتحالف مع 6حزب العمل
غيشر(

7 )تحالف العمل–
غيشر– ميرتس(

5 )بتحالف مع 4ميرتس
إيهود براك(

0 )انضم إلى حزب 4كلنا
الليكود(

انتهى الحزب بدمجه 
في الليكود واعتزال 

مؤسسه موشيه كحلون

887يهدوت هتوراه
899شاس

587يسرائيل بيتينو
5 )اتحاد أحزاب أحزاب اليمين

اليمين(
76 )يمينا(

101315 )ضمن قائمتين(القائمة المشتركة
120120120المجموع
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وس�تعمل ميرتس من أجل تغيير سياس�ة الضرائب، بما يؤدي إلى تقليص عدم 
المس�اواة ف�ي االقتص�اد، وإل�ى ثورة في س�وق العمل، وإع�ادة مس�ؤولية الدولة عن 
الخدمات التي يفترض بها أن تقدمها، وإلى تغيير سلم األولويات ووقف االستثمارات 
غي�ر المتالئمة في المس�توطنات وف�ي ميزانية األمن، وإلى اش�تراط رصد الميزانيات 
للتعليم في الوسط الحريدي باعتماد منهاج تدريسي يشمل الموضوعات المركزية. 

سادسًا: األحزاب الدينية
اندمج المتدينون في المش�هد السياس�ي حتى قبل قيام دولة إسرائيل، من خالل 
مؤسس�ات المجتم�ع االس�تيطاني اليه�ودي في فلس�طين. ول�م يقاطع التي�ار الديني 
الحريدي المش�هد السياس�ي اإلس�رائيلي بعد إقامة دولة إس�رائيل، وأدى اندماجه في 
المشهد السياسي إلى تطبيعه الواقع السياسي اإلسرائيلي، ال على المستوى السياسي 
فحس�ب، بل على المس�توى الثيولوجي– الديني أيضًا، معتبرًا إس�رائيل مكانًا طبيعيًا 
ومقبوالً دينيًا فيما يتعلق بالمحافظة على الهوية الدينية، لينتقل الصراع إلى فرض قيم 

وممارسات دينية على المجال العام داخل الدولة اليهودية.
يص�ف إيف�ي كوبيليفتش األحزاب الدينية اإلس�رائيلية بأنها مرن�ة، أي أنها على 
اس�تعداد للدخ�ول في االئتالف�ات الحكومية مع األح�زاب المتعددة حت�ى العلمانية 
منها.38 ويعتقد دافيد نيومان أن تبعية األحزاب الدينية ووضعها كش�ركاء لالئتالف 
الحكوم�ي، مّكنه�ا م�ن الحصول على تأثير مهم في ش�أن التش�ريع الدين�ي، وطبيعة 
الوضع الديني الذي يحكم القواعد السلوكية بين المواطنين المتدينين وغير المتدينين 
ف�ي إس�رائيل،39 فهذه القواع�د الس�لوكية تتعل�ق بالص�راع، بين الح�ركات الدينية 

والعلمانية في تحديد الطابع العام للدولة.

 Ezra Kopelowitz, «Religious Politics and Israel’s Ethnic Democracy,» Israel Studies,  38
vol. 6, no. 3 (2001), pp. 166-190 (p. 167).
 David Newman, «Voting Patterns and the Religious Parties in Israel,» Contemporary  39
Jewry, vol. 10, no. 2 (1989), pp. 65–80 (pp. 67-70).
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وتح�اول األح�زاب الديني�ة الحص�ول على بع�ض المنافع السياس�ية من خالل 
المش�اركة ف�ي االنتخاب�ات، وترتكز مطالبها عل�ى خصوصية التعلي�م الديني ودعمه 
مالي�ًا، وتموي�ل المؤسس�ات الديني�ة المتع�ددة، وأحيان�ًا تتمك�ن م�ن الحصول على 
بع�ض ال�وزارات كالتعلي�م ووزارة األدي�ان، أو وزارات ذات طاب�ع اجتماع�ي مث�ل 
الداخلية.40 وتح�اول األح�زاب الدينية في كثير م�ن األحيان القيام بوظائف خارج 
اإلطار الرسمي لها، أي تقوم بوظائف أكثر شمولية، وترتكز هذه األعمال على توفير 
الدعم المالي للمدارس الدينية، وهذه الش�مولية س�ببها أن بعض هذه األحزاب ُوجد 
قب�ل قي�ام الدول�ة، أي ف�ي فترة الييش�وف. لكن مع إع�الن قيام الدول�ة تراجع الدور 
الش�مولي لألحزاب الدينية، واستبدلت المؤسسات الحكومية األدوار الشمولية التي 
كانت تقوم بها األحزاب الدينية. وعلى الرغم من هذا التراجع فإن دور هذه األحزاب 

لم يختِف بالكامل، إذ ظلت تقوم بتوفير بعض الخدمات لجمهورها.41 
ازداد ع�دد أعض�اء األح�زاب الديني�ة ف�ي الكنيس�ت اإلس�رائيلي من�ذ منتصف 
التس�عينيات، فف�ي انتخابات الكنيس�ت الس�ابع عش�ر )س�نة 2006(، وص�ل عددهم 
إلى 34 عضو كنيس�ت، وفي انتخابات الكنيس�ت الثامن عش�ر بلغ 29 عضو كنيس�ت 
)2009(، وفي انتخابات الكنيست التاسع عشر )2013( وصل إلى 40 عضو كنيست، 
أي بنسبة تصل إلى نحو 31 % من أعضاء الكنيست، وفي انتخابات الكنيست العشرين 
)2015( بل�غ عدده�م 27 عضو كنيس�ت، وذلك نابع من تراجع تمثيل ش�اس والبيت 
اليهودي: أوالً بس�بب االنش�قاق الذي حدث في ش�اس وخس�ارة الطرف المنشق في 
االنتخاب�ات وضي�اع أربعة مقاعد على الحركة، وثانيًا بس�بب سياس�ات الليكود التي 

جذبت مصوتين من القواعد االجتماعية إلى حزب البيت اليهودي.
كذل�ك ازداد تمثي�ل المس�توطنين )أبن�اء الصهيوني�ة الديني�ة ف�ي الغال�ب( في 

Ibid., p. 169.  40
 Martin Edelman, «The Judicialization of Politics in Israel,» International Political  41
Science Review / Revue internationale de science politique, vol. 15, no. 2 (1994), 
pp. 177–186 (pp. 177-180).
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الكنيس�ت، فبينما كان هنالك عضو كنيس�ت واحد من المس�توطنات في س�نة 1984، 
وص�ل تمثيله�م في الكنيس�ت التاس�ع عش�ر )2013( إل�ى 11 عضو كنيس�ت )6 من 
قائمة الليكود– بيتنا و5 من البيت اليهودي(، ووصل تمثيلهم في الكنيست العشرين 
)2015( إل�ى عش�رة أعض�اء كنيس�ت، وه�و تمثيل أكبر من نس�بتهم بين الس�كان في 
إس�رائيل. وزاد تمثيل األحزاب الدينية في الكنيس�ت ال�حادي والعش�رين )نيس�ان/

 الجدول 5 
نتائج األحزاب الدينية في انتخابات الكنيست

يهدوت حركة شاس
هتوراه*

المفدال/ االتحاد 
الوطني– المفدال/ البيت 

اليهودي**
1992646
19961049
19991755

20031156
20061269
20091153
201311712
2015768

885نيسان/أبريل 2019
987أيلول/سبتمبر 2019

2020976
يهدوت هتوراه هي قائمة نتجت من توحيد حركتي التيار الديني األرثوذكسي األشكنازي ديغل هتوراه   *
وأغودات يسرائيل، وخاضت االنتخابات ألول مرة سنة 1992 بهذا االسم. قبل ذلك خاضت الحركتان 
المذكورتان االنتخابات بشكل مستقل. فقد خاضت أغودات يسرائيل االنتخابات منذ سنة 1951 حتى 

سنة 1988، بينما خاضت ديغل هتوراه االنتخابات مرة واحدة سنة 1988.
بصورة  االنتخابات  الدينية،  الصهيونية  حزب  المفدال،  حزب  خاض   2003 سنة  حتى   1959 سنة  ** منذ 
منفردة، وفي سنة 2006 خاض االنتخابات بتحالف مع حزب االتحاد الوطني، ومنذ سنة 2009 يخوض 
االنتخابات ضمن تحالف سمي البيت اليهودي الذي يضم المفدال واالتحاد الوطني، وفي سنة 2019، 

خاضت أحزاب اليمين الديني االنتخابات ضمن قائمة اتحاد أحزاب اليمين.
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أبري�ل 2019( إل�ى 21 مقعدًا، فضالً عن المتدينين القوميين في حزب الليكود. ويبّين 
الج�دول 5 أع�اله قوة األح�زاب الدينية االنتخابي�ة، لكنه ال يعّبر عن ق�وة المتدينين 
الذي�ن يوجدون في أحزاب غير دينية، وال س�يما في ح�زب الليكود. وفي انتخابات 
أيلول/سبتمبر 2019 حصلت األحزاب الدينية على 24 مقعدًا، وفي انتخابات 2020 

حصلت على 22 مقعدًا.

البيت اليهودي
قامت أحزاب التيار الديني القومي واليمين المتطرف االستيطاني في سعيها نحو 
تجدي�د حض�ور الصهيونية الدينية، بالتحالف في إط�ار حزب البيت اليهودي )هبايت 
هيهودي(، وانتخب أعضاء الحزب الجديد نفتالي بينت رئيسًا له. أّما بينت فبدأ حياته 
السياس�ية مدي�رًا لديوان نتنياهو، ث�م أصبح المدير العام لهيئة مجلس المس�توطنات. 
وُيعتب�ر م�ن الجي�ل الجديد في الصهيوني�ة الدينية، فهو خريج فرقة النخبة العس�كرية 
)مت�كال(، وه�ي إحدى الفرق القتالية التي أصبح أبناء الصهيونية الدينية أكبر حضورًا 
في صفوفها، فهؤالء يمجدون القيم العس�كرية والدولة تصل إلى مس�توى قداس�تهم 

للدين. 
ج�اء بين�ت بخط�اب جدي�د ال يرك�ز على قضي�ة الص�راع والمس�توطنات، فهو 
شخصيًا ال يسكن في المستوطنات، بل في إحدى المدن الغنية داخل الخط األخضر 
)رعنان�ا(، وأصب�ح ثريًا نتيجة نجاحه في س�وق الصناع�ات التكنولوجية. وأراد بينت 
أن يك�ون البي�ت اليه�ودي بيتًا ل�كل اليهود داخل الخط األخض�ر وخارجه، فركز في 
خطاب�ه عل�ى القي�م اليهودية، والمس�اواة في توزي�ع العبء االقتصادي والعس�كري 
)تجني�د الجمي�ع في الجيش أو في الخدمة المدنية(، وأدخل إلى قائمته مرش�حة غير 
متدينة )أييلت شاكيد(، للتأثير في قطاعات اجتماعية جديدة في المجتمع اإلسرائيلي، 
وس�ّوق نفس�ه كشخصية متدينة متنورة وعصرية. واعتبر الحزب أنه شريك طبيعي في 
الحكوم�ة المقبل�ة التي س�يقودها نتنياهو. وكان يهدف الحزب إلى مس�اعدة الليكود 



2020 العام  إسرائيل  64 دليل 

عل�ى تصفية المس�ألة الفلس�طينية، والتركيز عل�ى القضايا االجتماعي�ة– االقتصادية، 
ويعارض إقامة دولة فلسطينية، ويطالب بضم مناطق ج )التي تشكل 60 % من مساحة 

الضفة الغربية( إلى السيادة اإلسرائيلية.42
ض�م البي�ت اليه�ودي ح�زب المف�دال وه�و ح�زب الصهيونية الديني�ة وحزب 
االتحاد الوطني، وحصل الحزبان على س�بعة مقاعد في انتخابات س�نة 2009، بينما 
حصل البيت اليهودي الجديد في انتخابات سنة 2013 على 12 مقعدًا، أي أن التحالف 

الجديد نجح في تعزيز تمثيل الصهيونية الدينية بعد تراجعها وتفككها.
غي�ر أن ه�ذا النجاح لم يس�تمر، فقد تراج�ع البيت اليهودي في انتخابات س�نة 
2015 من 12 مقعدًا إلى 8 مقاعد، وذلك بسبب انزياح قواعد انتخابية منه إلى الليكود، 
لضمان فوز األخير وتأليفه الحكومة، في أعقاب حالة الخوف التي زرعها نتنياهو من 

صعود حكم اليسار والعرب معًا.

حركة شاس
ُأسس�ت حركة ش�اس )اتحاد السفارديم– الش�رقيون – حراس التوراة( في بداية 
الثمانينيات، وهي حركة دينية أرثوذكسية يتزعمها رجال دين من أصول شرقية، وتقوم 
باستعمال مكثف لسياسات الهوية في صفوف اليهود الشرقيين، وتتوزع قواعدها على 
القواعد الدينية األرثوذكس�ية الش�رقية، وعلى القواعد االجتماعي�ة الضعيفة اقتصاديًا 
من اليهود ذوي األصول الش�رقية. وعلى عكس حركة يهدوت هتوراه األرثوذكس�ية 
األش�كنازية، ف�إن قواعده�ا االجتماعية غير ثابتة، فهي تتناف�س مع حزب الليكود في 
ش�أن القواع�د االجتماعي�ة الش�رقية الضعيف�ة، وتح�اول مواجهة الليك�ود من خالل 
اس�تعمال سياس�ات الهوية لتعزيز الهوية الش�رقية لدى اليهود الشرقيين أمامه. ومرت 
الحرك�ة بعملي�ة صهينة كبيرة، فهي تصنف نفس�ها حركة يمينية في القضايا السياس�ية 

انظر برنامج الحزب السياسي، تحت عنوان »خطة التهدئة«، في موقع الحزب:  42
http: /  / www.baityehudi.org.il
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واألمنية، ومن الصعوبة االدعاء أنها حركة دينية أرثوذكسية غير صهيونية.43
عّب�رت حرك�ة ش�اس م�ن خ�الل قيامه�ا وتأسيس�ها ع�ن عملية احتج�اج على 
مؤسس�تين: األول�ى، ه�ي المؤسس�ة الدينية األش�كنازية المتمثلة ف�ي حركة أغودات 
يس�رائيل، والمؤسس�ة الثانية هي المؤسسة السياس�ية– االجتماعية األشكنازية. ويعّبر 
اس�م الحرك�ة ال�ذي يجمع بي�ن االنتم�اء الطائفي )الش�رقيون( والديني عن األس�س 
االجتماعية– الدينية التي حاولت هذه الحركة االس�تناد إليها عند قيامها.44 ويعتقد 
البروفس�ور ش�موئيل أيزنش�تات أن ش�اس ه�ي من نت�اج البلد؛ أزرق أبي�ض )بمعنى 
أنها لم ُتؤس�س في الخارج، المنفى بالمفهوم الثيولوجي– السياس�ي، مثل الحريديم 
األشكناز(، وتعرض برنامجها ضد جبهتين: ضد الهيمنة الدينية األشكنازية من جهة، 

وضد البرنامج الثقافي اليوتوبي للصهيونية من جهة ُأخرى.45
خطت حركة ش�اس الخطوة السياس�ية األولى س�نة 1983، عندما ش�اركت في 
االنتخاب�ات المحلي�ة لبلدي�ات القدس، بني براك وطبرية. وق�ام أعضاؤها من طالب 
الم�دارس الديني�ة بالتناف�س والعم�ل ف�ي ه�ذه االنتخاب�ات التي ش�كلت االنطالقة 
السياس�ية األول�ى للحركة،46 وبعده�ا عمقت من مش�اركتها في السياس�ة المحلية 
والقطري�ة عل�ى حد س�واء.47 وهكذا تحولت حركة ش�اس إلى الحركة السياس�ية 
قضايا  »مجلة  الدينية«،  شاس  حركة  حالة  وصهينتها:  الحريدية  األحزاب  »تسييس  مصطفى،  مهند   43

إسرائيلية«، العدد 39–40 )2010(،  ص 112– 121.
44  لالستزادة عن قيام حركة شاس وتأسيسها، انظر: ريكي تسلر، »شاس والثورة الدينية« )القدس: كيتر، 
السياسي في إسرائيل: حركة شاس كحالة دراسية« )رام اهلل: مركز  الديني  نبيه بشير، »جدلية  2003(؛ 

مدار، 2006(.
»تقرير مدار االستراتيجي 2005: المشهد اإلسرائيلي في العام 2004«،  ص 82.  45

باروخ كيمرلينغ، »مهاجرون، مستوطنون، أصليون: الدولة والمجتمع في إسرائيل: بين تعددية الثقافات   46
وحرب الثقافات« )تل أبيب: عام عوفيد، 2004(،  ص 304–305 )بالعبرية(.

للتعمق بشأن صعود شاس في السياسة المحلية والحكم المحلي، انظر: أفنير هوروفيتس، »انتخابات   47
بدهتسور  وعامي  بريختا  أبراهام  في:  شاس«،  حركة  مأسسة  في  كمرحلة   1998 المحلية  السلطات 
  ،)2001 أبيب،  تل  جامعة  أبيب:  )تل   »1998 إسرائيل،  في  المحلية  السلطات  »انتخابات  )محرران(، 

ص 101–118 )بالعبرية(.
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الشرقية الوحيدة التي استطاعت أن تبقى فاعلة في السياسة اإلسرائيلية كل هذه الفترة، 
إذ ظهرت حركات ش�رقية كثيرة قبلها،إاّل إنها اختفت ولم تس�تطع االس�تمرار والبقاء 

والتطور كما كانت الحال لدى شاس.48
يعتق�د الباح�ث اإلس�رائيلي ي�وآف بيلد من قس�م العلوم السياس�ية ف�ي جامعة 
ت�ل أبي�ب أن صع�ود حركة ش�اس كان له عالقة بما يس�ميه »تقس�يم العم�ل الثقافي« 
ف�ي المجتمع اإلسرائيلي.49 ويش�ير بيل�د إلى أن المجموعة الش�رقية بقيت مقارنة 
بالمجموعة األش�كنازية أق�ل تراتبية في التدرج االقتص�ادي– االجتماعي. كذلك تم 
النظ�ر إليه�ا والتعامل معها على أنها مجموعة ذات ثقافة دونية، وقد اس�تغلت ش�اس 
هذا األمر، وقامت بتفعيل سياس�ات هوية في صفوف الش�رقيين، إذ يفسر بيلد صعود 
ش�اس السياس�ي بسبب أنها شكلت ردة فعل ضد االس�تهتار بالتراث الثقافي الشرقي 

من جانب مؤسسات المجتمع اإلسرائيلي.
أكث�ر م�ن ذل�ك، اعتبر الباحثان س�لطان طفه وروني باوم أن ش�اس تبّنت عمليًا 
البرنام�ج السياس�ي لح�زب الليك�ود، وذل�ك به�دف ج�ذب اليه�ود الش�رقيين إل�ى 
صفوفه�ا، وق�ام الباحثان بتس�مية حركة ش�اس »ليكود م�ع كيبا )قبعة ال�رأس الدينية 
لليهود(.«50 وقبل اقتراب ش�اس سياس�يًا إلى برنامج الليكود، فقد مثلت اجتماعيًا 
تل�ك الفئات المتضررة من اليهود الش�رقيين التي خ�اب أملها من الليكود أيضًا جراء 
سياس�اته االقتصادي�ة الليبرالي�ة، إذ أي�د اليهود الش�رقيون حزب الليك�ود، في أواخر 

كيمرلينغ، مصدر سبق ذكره،  ص 305.  48
يوآف بيلد، »النجاح االنتخابي المستمر لحركة شاس: تحليل بحسب نموذج تقسيم العمل الثقافي«،   49
في: آشير أريان وميخال شمير )محرران(، »االنتخابات في إسرائيل، 1999« )القدس: المعهد اإلسرائيلي 
للديمقراطية، 2001(،  ص 141–142 )بالعبرية(؛ إليعيزر ربيسكي، »شاس: نظرات فكرية وثقافية« )تل 

أبيب: عام عوفيد، 2006( )بالعبرية(.
التغيير في األحزاب  ليكود مع كيبا؟ بحث مقارن عن صيرورات  باوم، »شاس–  سلطان طفه وروني   50
إسرائيل،  في  »االنتخابات  )محرران(،  شمير  وميخال  أريان  آشير  في:  وتركيا«،  إسرائيل  في  الدينية 

2006« )القدس: المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، 2008(،  ص 95 )بالعبرية(.
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السبعينيات والثمانينيات، ألنهم تضرروا اجتماعيًا واقتصاديًا من حزب العمل.51 ثم 
اس�تمروا في تأييد الليكود بس�بب مواقفه السياس�ية، وأقل بسبب مواقفه االجتماعية– 

االقتصادية.
تش�ير األوض�اع والتطورات التي مرت حركة ش�اس بها فيم�ا يتعلق بخطابها 
السياس�ي واالجتماعي والثيولوجي، وبالنس�بة إلى تجربتها التاريخية، إلى حضور 
جدلي�ة الديني–اإلثن�ي– الطبق�ي ف�ي الحرك�ة، فقد عّب�رت عن خط�اب ديني أكثر 
اعت�داالً من التيار الحريدي األش�كنازي ومؤسس�ته، س�واء في التعام�ل مع الدولة 
أو مع الحركة الصهيونية، وس�واء ف�ي التعامل مع التحوالت المجتمعية الداخلية، 
كم�ا تمي�ز جمهور الحرك�ة بميزته اإلثنية كون مؤيديها هم ف�ي أغلبيتهم من اليهود 
الش�رقيين، وواض�ح أن هنالك تقاطعًا مباش�رًا بين البعد اإلثن�ي والبعد الطبقي في 

القواعد السياسية للحركة. 
في انتخابات الكنيست سنة 1988 حصلت الحركة على 6 مقاعد، وبذلك زادت 
تمثيله�ا بمقعدي�ن قياس�ًا بانتخاب�ات س�نة 1984. وف�ي انتخابات س�نة 1992 حافظت 
الحرك�ة عل�ى قوته�ا االنتخابية. وبدأ التحول في قوة ش�اس في انتخابات الكنيس�ت 
س�نة 1996، والتي جرت بحس�ب طريقة االنتخابات المباش�رة لرئاس�ة الحكومة، إذ 
ق�ام الناخ�ب بالتصوي�ت ببطاقتي�ن، األولى للبرلم�ان والثانية لرئاس�ة الحكومة. وقد 
ساهمت هذه الطريقة في تعزيز قوة األحزاب الصغيرة والجهوية على حساب الحزبين 
الكبيرين اللذين ركزا في االنتخابات على رئاسة الحكومة، األمر الذي مّكن األحزاب 
الجهوية، ومنها حركة شاس، من التوجه مباشرة وبأسلوب أسهل إلى جمهور اليهود 
الش�رقيين، للتصويت لها في انتخابات الكنيس�ت، بينما رك�ز الليكود على التصويت 
على رئاس�ة الحكومة، وبهذه الطريقة اس�تطاع اليهود الشرقيون إرضاء طرفين، حركة 
ش�اس م�ن جهة الت�ي عّبرت عن هويته�م الطائفية واالجتماعي�ة، والليكود، من جهة 

ُأخرى الذي عّبر عن مواقفهم السياسية.

بشير، مصدر سبق ذكره،  ص 195.  51
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وعززت ش�اس تمثيلها بصورة كبيرة جدًا في انتخابات س�نة 1999، التي جرت 
أيض�ًا بحس�ب طريق�ة البطاقتي�ن بحصوله�ا عل�ى 17 مقعدًا، وف�ي ه�ذه االنتخابات 
كثف�ت من سياس�ات الهوية في صفوف اليهود الش�رقيين وذلك ف�ي أعقاب التحقيق 
واالتهام�ات التي طالت زعيم الحركة السياس�ي والكاريزمي أرييه درعي الذي ُحكم 

عليه في سنة 1999 بأربع سنوات سجن بتهم فساد.
ف�ي انتخاب�ات س�نة 2003، تراجعت حركة ش�اس ع�ن تمثيله�ا البرلماني من 
17 مقع�دًا إل�ى 11 مقع�دًا، ويعود هذا التراجع إلى عوامل عدي�دة منها: إلغاء طريقة 
االنتخاب�ات الجدي�دة والعودة إلى الطريقة القديمة )التصوي�ت ببطاقة واحدة( وهو 
م�ا أدى إل�ى ع�ودة قواع�د يهودي�ة ش�رقية واجتماعية ُأخ�رى إلى ح�زب الليكود، 
ويمك�ن تفس�ير هذه الع�ودة أيضًا من خالل العامل الثان�ي لتراجع الحركة، وهو أن 
االنتخاب�ات أجري�ت في ذروة االنتفاضة الفلس�طينية الثانية، إذ كانت القضية األمنية 
والسياس�ية )وليس�ت االجتماعية( هي القضية المركزية في معركة االنتخابات، فقد 
صوت اليهود الشرقيون بصورة عامة لحزب الليكود برئاسة أريئيل شارون ألسباب 

سياسية– أمنية.
في انتخابات الكنيس�ت س�نة 2006، حصلت الحركة على 12 مقعدًا وتحولت 
إل�ى الح�زب الثالث م�ن حيث التمثي�ل البرلماني في إس�رائيل. وفي انتخابات س�نة 
2009 حصلت شاس على 11 مقعدًا وتحولت إلى الحزب الخامس من حيث التمثيل 

البرلماني في الكنيست )بعد كديما، والليكود، وإسرائيل بيتنا، وحزب العمل(.
توقعت الحركة أن تعزز قوتها في انتخابات الكنيس�ت التاس�ع عش�ر، وتزيد في 
تمثيله�ا ف�ي البرلم�ان، وذلك بس�بب ثالثة عوام�ل: األول، الحضور الق�وي للقضية 
االجتماعية–االقتصادي�ة ف�ي النق�اش الع�ام وتصنيفه�ا كأولوي�ة متقدمة بالنس�بة إلى 
المجتمع اإلس�رائيلي على القضية السياس�ية– األمنية؛ الثاني، وهو عامل مش�تق من 
العامل األول، أن الليكود، بسياساته الليبرالية، ظهر كمسؤول عن األوضاع االقتصادية 
الصعبة التي اجتاحت قطاعات كبيرة من المجتمع اإلس�رائيلي، األمر الذي سيس�هل 
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مهمة الحركة في اقتطاع جزء من قواعده االجتماعية في الطبقات الدنيا، كما أن غياب 
القضي�ة السياس�ية واألمني�ة س�تجعل الخيار في صف�وف اليهود الش�رقيين بين حركة 
ش�اس االجتماعي�ة وح�زب الليكود غي�ر االجتماعي، فق�د فّضل كثي�رون من اليهود 
الشرقيين التصويت لليكود على الرغم من سياساته االقتصادية الليبرالية بسبب مواقفه 
السياس�ية واألمني�ة وفضلوه على ش�اس، لك�ن بغياب هذا الموضوع ف�إن الموضوع 
االقتصادي سيكون الحكم في قرار التصويت في هذه القواعد. أّما العامل الثالث فهو 
ع�ودة الزعيم السياس�ي التاريخي للحركة، أرييه درعي، إل�ى صفوف الحزب بعد أن 
أمضى فترة في الس�جن بش�أن قضايا فس�اد مالي، والتي ُوصفت بأنها مالحقة سياسية 

له بسبب انتمائه الشرقي.
وحصلت ش�اس في انتخابات س�نة 2015 على سبعة مقاعد، إذ سجلت تراجعًا 
كبي�رًا ع�ن االنتخاب�ات الس�ابقة، فق�د حصلت على أحد عش�ر مقعدًا، وذلك بس�بب 
االنشقاق الذي ضرب الحركة، بعد وفاة زعيمها الروحي ومؤسسها عوفاديا يوسيف، 
وانش�ق عنها رئيس الحركة الس�ابق إيلي يش�اي وأس�س حركة جديدة. وتأتي قواعد 
الحرك�ة من اليهود الش�رقيين المحافظين، وخصوصًا في م�دن التطوير الفقيرة، ومن 
الش�رقيين األرثوذك�س. وتظه�ر النتائج على مس�توى الش�ريحة األول�ى أن مصوتين 
م�ن اليهود الش�رقيين المحافظين انتقلوا أو ع�ادوا إلى حزب الليكود، إذ ازدادت قوة 
األخير في هذه المواقع في مقابل تراجع حركة ش�اس. وعلى عكس يهدوت هتوراه 
م�رت الحرك�ة بصهين�ة كبيرة ألس�باب كثي�رة أهمها مواق�ف قواعدها الش�رقية ذات 
التوجهات اليمينية التي تصوت للحركة ألسباب تتعلق بتشديدها على الهوية الثقافية 
الخاص�ة للش�رقيين، ولتمايزه�ا الديني من األرثوذكس�ية االش�كنازية. وحاول رئيس 
الحرك�ة الحال�ي أريي�ه درعي جذب ه�ذه القواعد إلى الحركة م�ن خالل طرح رؤى 

سياسية يمينية ودعمه المسبق لنتنياهو رئيسًا للحكومة.
»ه�ل تملك حركة ش�اس برنامجًا؟ هل هي بحاجة إل�ى برنامج، أصالً؟« هكذا 
تكت�ب ه�ذه الحرك�ة متس�ائلة عل�ى موقعها على الش�بكة، ثم تجيب: »أس�س ش�اس 
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ومبادئها الحقيقية تستند، كلها، إلى كتاب الكتب، التوراة، وإلى توجيهات وتعليمات 
كبي�ر الجي�ل، الفّذ الحاخام عوفاديا يوس�يف.« ثم تزيد الحركة ف�ي التوضيح فتقول: 
»تعي�ش ش�اس برنامجه�ا، تتنفس�ه وتعمل بموجب�ه بينما تعرض أي مس�ألة تواجهها، 
أي مش�كلة أو قرار للحس�م، سواء على الصعيد الوطني، االجتماعي أو الديني، على 
الحاخام يوسيف فتفعل )الحركة( ما يأمر به«! ومن هنا، فإن »شاس تكتفي بنشر وثيقة 
تفص�ل مبادئها على الصعيد الوطني، االقتصادي، االجتماعي والديني، وثيقة تس�عى 

لتحقيقها وتطمح إلى نقلها إلى مواطني إسرائيل.«

المبادئ السياسية
تؤمن حركة ش�اس بوجود دولة إس�رائيل بصفتها دولة الش�عب اليهودي، التي   –

تقوم على قيم الديمقراطية، طبقًا للتوراة. 
تطمح حركة شاس إلى تجميع جميع مشتتي شعب إسرائيل من مواقع الشتات   –
كاف�ة، س�عيًا لبناء بيت يهودي في دول�ة يهودية كبيرة وقوية، على كامل مناطق 

أرض إسرائيل. 

سياسة السام
تنادي ش�اس بالتس�امح في العالقات بين جميع فئات المجتمع في إسرائيل.   –
وتعتقد أن السالم يبدأ في داخلنا، بأخوة المجموعات المتعددة في المجتمع، 

بالمساواة، وباحترام حقوق أبناء مجموعات دينية ُأخرى. 
تدعو الحركة وتتطلع إلى العيش بس�الم وبأمن مع جاراتنا من الدول العربية،   –

وفق ترتيبات أمنية تهدف إلى حماية أي روح في إسرائيل. 
يج�ب عدم القبول بتس�وية تق�وم على إم�الءات دول ُأخ�رى، أو على مقامرة   –

بمستقبل الشعب في إسرائيل. 
القدس ليست موضوعًا للمساومة أو للتقسيم.   –
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االقتصاد 
تعززت في إس�رائيل، خالل الس�نوات األخيرة، أيديولوجيا اقتصادية محافظة   –
تتبّن�ى وتق�ّدس قيم العولمة، والمنافس�ة الحرة، وخصخصة مؤسس�ات الرفاه 
والخدم�ات، وتقلي�ص تدخ�ل الحكومة ف�ي االقتصاد. وتؤمن حركة ش�اس 
ب�أن ه�ذه القيم تهدد طابع الدولة وتم�س بمنظومة القيم اليهودية العامة، مثل: 
المساواة، والعدل، والعطف والتكافل. ولذا، ستسعى شاس لدفع الموضوعات 

التالية:
1. توزي�ع ع�ادل ل�رأس المال، الم�وارد الوطنية والفرص التش�غيلية بين مختلف 

القطاعات السكانية.
2. ترميم مخصصات األوالد وإصالحها. 

3. تحويل هدف ضمان العمل، وهدف تقليص الفقر إلى سياسة حكومية. 
4. إيجاد شبكة أمان لتوفيرات التقاعد في الدولة. 

5. تعديل قانون مدخرات التقاعد اإللزامي، بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين من 
دائرة العمل. 

6. زيادة التوظيفات في البنى التحتية القومية باعتبارها رافعة لدفع عجالت االقتصاد 
وزيادة مستويات النمو االقتصادي. 

7. زي�ادة المحف�زات الضريبية للعاملين الذين يتقاضون رواتب تقل عن متوس�ط 
األجور في جميع مناطق البلد. 

8. تقلي�ص ج�دي في عدد العم�ال األجانب، واعتماد سياس�ة »الس�ماء المقفلة« 
والدفاع عن حقوق العاملين بموجب تصاريح. 

يهدوت هتوراه
حركة يهدوت هتوراه هي حركة دينية أرثوذكسية غير صهيونية تحظى بدعم من 
القواعد الدينية األرثوذكس�ية األش�كنازية، وتتميز قواعدها االجتماعية بالثبات، وهو 
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ما ينعكس على استقرار نسبة تأييدها في االنتخابات، إذ تصوت هذه القواعد للحركة 
العتب�ارات ديني�ة مجردة، وهي قواعد يزداد ثقلها االنتخابي بس�بب الزيادة الس�كانية 
الطبيعية في صفوفها. وتتركز قواعدها في التجمعات الدينية األرثوذكسية ذات الطابع 
األش�كنازي، مث�ل مدينتي الق�دس وبني براك، حيث تحصل الحرك�ة هناك على أكبر 
نس�بة تأييد نظرًا إلى الطابع الديني األرثوذكس�ي للمدينتين. وقد مرت الحركة بعملية 

صهينة ضعيفة مقارنة بحركة شاس الدينية الشرقية. 
تط�رح الحركة أجن�دات اجتماعية اقتصادية، وتركز خ�الل دورات االنتخابات 
المتعددة على موضوع الهوية اليهودية، واستحضار الدين في المجال العام، ومحاولة 
االلت�زام بتعاليم الش�ريعة اليهودية أيام الس�بت. وُتعتبر أقل الح�ركات الدينية صهينة، 
فجمهورها ال يزال ملتزمًا بتأويالت اليهودية األرثوذكس�ية عن الصهيونية، وإن مرت 

بتحوالت خالل العقود التي أعقبت تأسيس إسرائيل. 
ومثلما س�بقت اإلش�ارة، هي قائمة تش�كلت من اندماج حركتين أساس�يتين بين 
اليهود الحريديم الغربيين )األش�كناز(، هما: أغودات يس�رائيل وديغل هتوراه، اللتان 
تنش�طان، أساس�ًا، في مج�االت التعليم الديني، واإلس�كان، وخدم�ات الرفاه، ومنع 
التجند للخدمة العسكرية بدواٍع دينية، كما تسعى ل� »المحافظة على الطابع اليهودي – 

الديني لدولة إسرائيل.« 
وتس�تند مواقفها في القضايا السياس�ية والدنيوية اأُلخرى إلى الشريعة اليهودية، 
وتعتب�ر نفس�ها »معادي�ة للصهيوني�ة«. وخالفًا لألح�زاب غير الحريدية فهي ال تش�تق 
مواقفها من التزام مسبق بمواقف »حمائمية« أو »صقرية«، على الرغم من أن ممارساتها 
السياس�ية تميزت، على مدى وجودها البرلماني، بالتش�دد اليميني في الغالب، الذي 
تجس�د، مث�الً، في معارضة اتفاق أوس�لو ومعارضة »خطة االنفص�ال« عن قطاع غزة 

وفي مناوأتها األحزاب »اليسارية« التي تعتبرها »علمانية أيديولوجيًا«.
 


