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 األحزاب الدينية

  القوة االنتخابية
  واالعتبارات االئتالفية

  
  أحمد خليفة

  
: عشية االنتخابات يحوم سؤاالن يف الذهن، من زاوية األحزاب الدينية، هما  

أوالً، هل تسفر هذه االنتخابات عن موازين قوى برملانية حتافظ هذه األحزاب فيها 
، أم "اليسار"و" اليمين"بين معسكري " بيضة القبان"على وضعها املتميز بصفتها 

تخسر هذا الوضع وتنكسر شوكتها؟ ثانياً، مع من ستتحالف هذه األحزاب بعد 
الليكود أم حزب العمل؟ وهذان سؤاالن ليس من السهل اإلجابة عنهما اآلن : االنتخابات

لكن يظل يف اإلمكان، من جهة، تفحص العوامل التي أدت ). ١٩٩٢مايو /أوائل أيار(
، وما طرأ على ١٩٨٨ىل حتقيق األحزاب الدينية انتصارها الكبير يف انتخابات سنة إ

هذه العوامل من تغييرات يف األعوام األربعة املاضية، ومن جهة أخرى تفحص 
االعتبارات التي تدخل يف حسابات األحزاب الدينية عندما تعمد إىل بناء حتالفاتها 

يه فيما يلي، بعد عرض أبرز التطورات يف نطاق وهذا ما سنوجه اهتمامنا إل. السياسية
استعدادات األحزاب الدينية خلوض املعركة االنتخابية، وبعد املرور بسرعة على 

  .موقفها العام من مسألة مصير املناطق احملتلة
  

  االستعدادات خلوض املعركة

أبرز التطورات التي حدثت يف نطاق استعدادات األحزاب الدينية خلوض   
، الذي يمثله سياسياً حزبا ة االنتخابية، كان جناح التيار احلريدي األشكنازياملعرك

أغودات يسرائيل وديغل هتوراه، يف توحيد صفوفه وتشكيل قائمة موحدة خلوض 
 .االنتخابات

                                                            
    املتدينون الصهيونيون الذين يسمون : ينقسم عامل املتدينين يف إسرائيل إىل قسمين هما

". حريدي"، جمع "حريديم"؛ واملتدينون املتزمتون الذين يسمون "هتسيونيم هدايتيم"بالعبرية 
صورة أدق عن الظاهرة التي ونفضل استخدام املصطلح العبري لسهولة تصريفه وتعبيره ب

  .يصفها



  ٢٣١، ص )١٩٩٢بيع ر( ١٠، العدد ٣د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية تايليئارسإ
 

٢ 
 

إىل هزة  ١٩٨٨بيل انتخابات سنة لقد تعرض العامل احلريدي األشكنازي ق  
قوية أحدثت تصدعاً عميقاً يف صفوفه وجنمت عنها خصومات وعداوات سياسية 

وكان مصدر الهزة جتدّد اخلصام العقيدي، وإنْ يكن على نطاق حمدود وضيق، . مريرة
وهو خصام قديم رافق . بين الطوائف احلسيدية والطوائف اللتوانية يف العامل احلريدي

حلسيدية يف القرن الثامن عشر، وكان قد خبا بمرور الوقت  وحل حمله، منذ نشوء ا
أوائل القرن احلايل، نمط من التعايش والتعاون السياسي يف إطار حزب أغودات 

الهيئة الروحية والسياسية العليا للحزب يف  –" جملس كبار علماء التوراة"يسرائيل و
  .إسرائيل
االنقسام يف صفوف التيار احلريدي األشكنازي، ومن الغريب يف األمر أن هذا   

أدى إىل زيادة كبيرة يف قوته؛ إذ  –كما توقع املراقبون  –بدالً من أن يضعفه برملانياً 
يف مقابل مقعدين فاز بهما ) ٢: ؛ ديغل هتوراه٥: أغودات يسرائيل(فاز بسبعة مقاعد 

وقد فسر . يسرائيل فقط، عندما كان متحداً ومثّله أغودات ١٩٨٤يف انتخابات سنة 
احلاخام من لوبافيتش الزعيم الروحي والسياسي لطائفة حباد احلسيدية، " بالط"

  .أخرى من معجزات احلاخام" معجزة"طبعاً، فوز أغودات يسرائيل بخمسة مقاعد بأنه 
ال يتوقع أحد من زعماء احلزبين، كما يبدو، تكرارها يف " املعجزة"هذه   

عدة أسباب، ليس أقلها إصابة احلاخام من لوبافيتش، الطاعن االنتخابات احلالية، ل
والتقديرات . ، مؤخراً بجلطة يف الدماغ، واحتمال وفاته قريباً)عاماً ٩٣(يف السن 

الشائعة يف أوساط احلزبين، هي أنهما قد ال يتمكنان معاً من احلصول على أكثر من 
ى إىل اتفاق على خوض أربعة مقاعد يف الكنيست الثالث عشر؛ األمر الذي أد

، )يهودية وتوراة" (يهدوت فِتوراه"االنتخابات يف قائمة موحدة، تقرر أن تدعى 
  .املنبثقين منهما" كبار علماء التوراة"والسعي لتوحيد احلزبين وجملسي 

                                                            
    يف القرن الثامن عشر، ودعت ) جنوب شرقي بولندا(احلسيدية حركة صوفية نشأت يف لتوانيا

إىل مبادىء خمالفة للتعاليم الدينية التقليدية السائدة آنذاك، قائلة إن هدف الدين االلتصاق 
د للتعرف على مزاياه من دون احلاجة بالله من خالل تركيز الفكر كله يف اخلالق، وبذل اجله

. إىل التعمق يف دراسة التعاليم الدينية، ألن جمرد إقامة الصلوات والشعائر الدينية حتل حملها
وتدعي أيضاً أن يف استطاعة كل إنسان، إذا كان صاحلًا صدّيقاً، التماثل مع الله ومعرفة 

ت تياراً معارضاً لها اعتبر احلسيدية وقد أثارت هذه احلركة حفيظة احلاخامين، وخلق. أسراره
، أي املعارضين، "ِهمتنغديم"وقد دعي أنصار هذا التيار باسم . ضرباً من ضروب الشعوذة

  .، لنشوئه يف لتوانيا"اللتوانيين"وغلبت عليهم تسمية 
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وبموجب االتفاق، سيحصل أغودات يسرائيل على األمكنة األول والثالث والرابع يف 
ل ديغل هتوراه على املكانين الثاين واخلامس، مع اتفاق القائمة املوحدة، وسيحص

تناوب بين الرابع واخلامس يف حال فشل القائمة املوحدة يف احلصول على  املقعد 
 ٢٦املوحد من " جملس كبار علماء التوراة"وسيتشكل . اخلامس، الذي ال يعتبر مضموناً

االتفاق عليها بين احلاخام عضواً، وتنبثق منه رئاسة التخاذ القرارات املهمة، يتم 
شاخ وبين أبرز زعيمين يف الطوائف احلسيدية يف إسرائيل، السيد املعلم احلاخام من 

فيشنيتس، موشيه يهوشع هاجر، وشقيق السيد املعلم احلاخام من غور، بنحاس 
  ١.مناحم ألتر

وبينما جنح التيار احلريدي األشكنازي يف توحيد صفوفه سياسياً عشية 
ات، ترتفع فوق وحدة التيار احلريدي السفاردي، الذي يمثله حزب شاس، االنتخاب

عنيفة " خضّة"، إىل ١٩٩٠فقد تعرض هذا احلزب، أواسط سنة . عالمة استفهام كبيرة
: كادت تعصف به، بسبب اخلالف الذي ثار داخله بشأن مسألة مع من يجب التحالف

حت حكومة الوحدة الوطنية يف الليكود أم حزب العمل، على خلفية األزمة التي أطا
وانتهت بعودة الليكود إىل احلكم، وانتقال حزب العمل إىل  ١٩٩٠مارس /آذار

فقد أيد وقتئذ احلاخام أليعيزر مناحم شاخ، الزعيم الروحي األعلى . املعارضة
للطوائف اللتوانية، والذي يعتبر املرشد الروحي حلزب شاس على الرغم من كونه 

جملس "لف مع الليكود، بينما أيد احلاخام عوفاديا يوسف، رئيس أشكنازياً، التحا
. ، السلطة الروحية والسياسية العليا للحزب، التحالف مع حزب العمل"حكماء التوراة

  .واختلف يف شأن األمر، أيضاً، نواب احلزب الستة يف الكنيست
وقد جرت حماوالت عديدة، بعد انتهاء األزمة وحسم األمور يف مصلحة 

تحالف مع الليكود، إلجراء مصاحلة بين زعامة شاس واحلاخام بيرتس، لكن هذه ال
وفشلت أيضاً مساع قام احلاخام شاخ بها مؤخراً يف . احملاوالت مل تتكلل بالنجاح

وقد أسس احلاخام بيرتس حزباً سفاردياً جديداً خلوض االنتخابات . االجتاه نفسه
رر حل احلزب، بناء على طلب احلاخام شاخ، احلالية من خالله، لكن سرعان ما عاد فق

غير أن اسمه ظهر يف مكان مضمون يف قائمة أغودات   ٢.واعتزال العمل السياسي
  .يسرائيل، وهو ما يعني أنه انتقل إىل القائمة األشكنازية بدالً من شاس السفاردية

                                                            
  .٣٠/٤/١٩٩٢، "هآرتس"   ١
  .١٤/٥/١٩٩٢و ٦املصدر نفسه،    ٢
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خلوض املعركة التطور البارز اآلخر يف نطاق استعدادات املعسكر الديني 
االنتخابية، هو حدوث االنتخابات الداخلية يف حزب املفدال، ممثل التيار الديني 

القومي يف أوساط املتدينين، واملنافس الرئيسي لألحزاب احلريدية فيما عنى قلوبهم 
وقد أسفرت االنتخابات الداخلية عن انتخاب زفولون هامر رئيساً للحزب . وأصواتهم

اكي، وإحالل نواب احلزب اخلمسة يف الكنيست احلايل يف األماكن بدالً من أفنير ش
اخلمسة األوىل يف قائمة مرشحي احلزب للكنيست املقبل، وقيام صفقة بين هامر 

والعناصر الشديدة التطرف يف احلزب، تعهد هامر بموجبها بتأييد برنامج سياسي 
  .قده قبل االنتخاباتأكثر تطرفاً من البرنامج احلايل يف مؤتمر احلزب املقرر ع

 ١٠و ٩وقد جرت االنتخابات الداخلية يف جلستين عقدهما مركز احلزب يومي 
وقد أسفرت االنتخابات لرئاسة احلزب عن فوز هامر بأغلبية . مارس املاضي/آذار
وأسفرت االنتخابات لقائمة مرشحي . لشاكي% ٤١من أصوات املركز يف مقابل % ٥٧

اب احلزب احلاليين لألماكن اخلمسة األوىل، وترتيب احلزب للكنيست عن اختيار نو
ال (؛ أفنير شاكي )كتلة ملفنيه(زفولون هامر : أماكنهم يف القائمة وفقًا للتسلسل التايل

). متساد(؛ حنان بورات )متساد(؛ يتسحاق ليفي )ملفنيه(؛ يغآل بيبي )ينتمي إىل كتلة
امس يف القائمة، الذي ال يمكن ونذكر، يف املناسبة، أن حلول بورات يف املكان اخل

اعتباره مضموناً تاماً أثار استياء شديداً يف أوساط املستوطنين من مؤيدي املفدال 
  ٣.يف حركة غوش إيمونيم

أبريل، أجنزت اللجنة الفرعية ملوضوعات السياسة واألمن /ويف أواسط نيسان
عضاء املركز يف املفدال وضع مسودة البرنامج السياسي للحزب، وأرسلتها إىل أ

. لدراستها، تمهيداً الجتماع املركز املقرر عقده قبل االنتخابات من أجل إقرار البرنامج
بين : وقد ورد يف مسودة البرنامج، فيما يتعلق بالقضايا السياسية واألمنية، ما يلي

هي دولة إسرائيل؛ ال يسلم أي جزء من  –البحر ونهر األردن تقوم دولة واحدة فقط 
رائيل إىل سلطة أو سيادة أجنبية؛ ال تقتلع أية مستوطنة يهودية من إس –أرض 

مكانها؛ القدس املوحدة هي اآلن، وستبقى إىل األبد، عاصمة لدولة إسرائيل وشعب 
إسرائيل؛ فيما  –أي كيان قومي مستقل عربي يف أرض ] قبول[إسرائيل؛ ال يمكن 

ة إسرائيل، عن طريق اجليش حكوم] تعتبر[يتعلق باحلرب ضد اإلرهاب واالنتفاضة، 
وأذرعة األمن، اجلهة الوحيدة حصراً املسؤولة عن األمن والهدوء والنظام العام، 

                                                            
  .١١/٣/١٩٩٢و ١٠املصدر نفسه،    ٣
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وينبغي لها أن تضمن الهدوء واألمن بكل الوسائل الضرورية؛ هضبة اجلوالن جزء من 
دولة إسرائيل غير قابل للسلخ عنها، ويجب أيضًا يف عملية سياسية تهدف إىل حتقيق 

  .م عدم التفاوض يف شأنها من زاوية األراضيالسال
نشبت خالفات يف اللجنة الفرعية لوضع مسودة البرنامج السياسي بشأن 

، وبين معارضي أي شكل من أشكال احلكم )وفق صيغة الليكود(مسألة احلكم الذاتي 
ويف ضوء تعذر االتفاق على صيغة مشتركة، عُرضت على أعضاء املركز . الذاتي

خطراً على دولة "األكثر تطرفاً فيهما على شجب احلكم الذاتي واعتباره  صيغتان تنص
، وعلى التزام املفدال املطالبة "إسرائيل، ويمكن أن يؤدي إىل نشوء دولة فلسطينية

  ٤.بتطبيق السيادة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  

  املوقف من مصير املناطق

 –أرض : "ث تتموضع مسائل مثلالسياسي، حي –يف املستوى العقيدي 
فيها، فإن األحزاب " األغيار"، وتكاملها، وملكيتها، واستيطانها، ومعاملة "إسرائيل

، نحو التطرف القومي، ونحو ١٩٦٧الدينية تتجه أكثر فأكثر، منذ احتالالت سنة 
 ونظراً إىل الدور الذي. إصرار متزايد على املشاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بها

تؤديه هذه املسائل يف تشكيل التحالفات السياسية لألحزاب الدينية، وخصوصاً يف 
هذه الفترة لكونها مدرجة يف جدول األعمال السياسي يف إطار مفاوضات السالم 

احلالية، فإن من املالئم اإلشارة بسرعة إىل املوقف العام خملتلف األحزاب الدينية 
  .منها

من هذه الناحية هو املفدال، الذي قطع شوطاً  أكثر األحزاب الدينية تطرفاً
. طويالً يف مسار التطرف حتى باتت مواقفه أقرب إىل حزب هتحيا منها إىل الليكود

. وقد أوردنا أعاله مقتطفات من مسودة برناجمه السياسي تغني عن مزيد من الشرح
ضم األراضي ومل يعد التطرف يف مقاييس املفدال، يف الوقت الراهن، هو املوقف من 

أو عدمه، وإحالل السيادة اإلسرائيلية اآلن أو تأجيلها، واالستيطان املكثف أو تخفيفه، 
فهذه كلها باتت  –وقمع االنتفاضة بمزيد من العنف أو االستمرار يف الوسائل احلالية 

فمن يؤيد احلكم الذاتي، مثل : بل أضحى املقياس املوقف من احلكم الذاتي –حمسومة 

                                                            
  .١٣/٤/١٩٩٢، "دافار"   ٤
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امر وأفنير شاكي ويغآل بيبي أصبح يعتبر معتدالً، وأصبح املتطرف فقط زفولون ه
  .من يعارضه، مثل يتسحاق ليفي وحنان بورات وحاييم دروكمان

وال يختلف حزب بوعايل أغودات يسرائيل، املندمج اآلن مع أغودات يسرائيل، 
اهام ويعتبر زعيمه، عضو الكنيست احلاخام أبر. عن املفدال قيد شعرة يف تطرفه

. فيرديغر، من الشخصيات الدينية السياسية البارزة يف إسرائيل ومن أكثرها تطرفاً
، مع عضو آخر من ١٩٩٠وقد تمرد احلاخام فيرديغر، يف أثناء األزمة احلكومية سنة 

" جملس كبار علماء التوراة"أعضاء أغودات يسرائيل اخلمسة يف الكنيست، على أوامر 
وكان ملوقفه وموقف زميله . لتأليف حكومة جديدةبتأييد مساعي شمعون بيرس 

، تأثير كبير يف فشل مساعي بيرس )ممثل حباد يف أغودات يسرائيل(أليعيزر مزراحي 
وعودة يسرائيل إىل التحالف مع الليكود وإجناح مساعيه لتأليف حكومة جديدة 

  .برئاسة يتسحاق شمير
: لى النحو التايلأما حزب أغودات يسرائيل، فيمكن تلخيص الوضع فيه ع

. برناجمه السياسي الرسمي صقري، ويتشابه كثيراً من برناجمي هتحيا واملفدال
لكن ". إسرائيل –أرض "وهناك عناصر قوية فيه تعارض التخلي عن أي شبر من 

نظرته الدينية الشاملة، التي تشدد على أن خالص الشعب اليهودي، وجمع شتاته، 
املنتظر، وأن أية حماولة " املسيح"تم فقط على يد ، ست"أرضه املقدسة"واستعادته 

هي بمثابة كفر وهرطقة، جتعل كثيرين " املسيح"دور " مصادرة"الستعجال األمور أو 
يف " أرض إسرائيل"من زعمائه النافذين على استعداد للقبول بالتخلي عن أجزاء من 

. ص اإللهية قد بدأتالوقت الراهن، باعتبار أنه ال يوجد ما يشير إىل أن عملية اخلال
ويشذ عن هذا االعتقاد، يف أوساط أغودات يسرائيل، أتباع طائفة حباد الذين يعتقدون 

املنتظر، وأن عملية اخلالص جارية " املسيح"أن زعيمهم، احلاخام من لوبافيتش، هو 
 –أرض "فعالً اآلن، وبالتايل من احملظور دينياً التخلي عن أي جزء من أجزاء 

  .أو التساهل مع أعداء إسرائيل، "إسرائيل
وأما شاس وديغل هتوراه، فهما أقل األحزاب الدينية تطرفاً من ناحية البرامج 

والتركيب الشخصي للقيادة األوىل فيهما، وخصوصاً بعد انسحاب يتسحاق بيرتس 
وقد أفتى احلاخامان شاخ وعوفاديا يوسف، يف أكثر من مناسبة، . من حزب شاس

يف مقابل السالم، تفادياً للحرب " إسرائيل –أرض "أجزاء من بجواز التخلي عن 
وقد ذهب رئيس ديغل هتوراه، أفراهام رابيتس، يف مقال نشره ". حقنا للدم اليهودي"و

، إىل حد املوافقة على التخلي ١٩٨٨بعد انتخابات سنة  Jerusalem Postيف صحيفة 
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نية منزوعة السالح فيها، عن مناطق حمتلة فحسب، بل أيضاً على قيام دولة فلسطي
  ٥.وأعرب عن استعداده لتأدية التحية لعلم هذه الدولة

  
  القوة االنتخابية

، نصراً كبيراً تمخض عن ١٩٨٨حققت األحزاب الدينية، يف انتخابات سنة   
مقعداً يف  ١٨مقعداً يف الكنيست احلادي عشر إىل  ١٢زيادة قوتها البرملانية من 

وبمقدار ما فاجأت هذه الزيادة الكبيرة املراقبين، فاجأهم كون . عشرالكنيست الثاين 
أكثر من ضعف نصيب ) ١٨مقعداً من أصل  ١٣(نصيب األحزاب احلريدية من الغنيمة 

فقد حدث أن حصلت األحزاب الدينية ). مقاعد ٥(احلزب القومي الديني  –املفدال 
 ١٨اخلامس والسادس، على جمتمعة يف السابق، وبالتحديد يف الكنيست الرابع و

. للمفدال ١٢مقاعد يف مقابل  ٦مقعداً، لكن نصيب األحزاب احلريدية منها كان دائماً 
لتعكس النسبة، أول مرة يف تاريخ االنتخابات  ١٩٨٨وجاءت انتخابات سنة 

وقد دفعت هذه الظاهرة علماء السياسة . اإلسرائيلية، ملصلحة األحزاب احلريدية
: ومن أهمها. النكباب على دراستها، لفهم العوامل التي أدت إليهاواالجتماع إىل ا

ازدياد عدد أفراد الطوائف احلريدية، ووحدة املعركة االنتخابية، ومشاركة أتباع 
  ٦.يف االنتخابات وتصويتهم بنسبة كبيرة ملصلحة شاس، إلخ" حباد"

هل يمكن  هل ما زالت هذه العوامل قائمة، وبالتايل: وهنا نصل إىل السؤال  
توقع حمافظة األحزاب الدينية على قوتها البرملانية، أم أن التطورات يف األعوام 

  األربعة املاضية قد أدت إىل اختفائها، أو إضعاف مفعولها؟
أبريل /مارس ونيسان/، يف شهري آذار"معهد داحف"إن استقصاءين أجراهما   

 ٥(لى قوتهما االنتخابية املاضيين، يشيران إىل حمافظة املفدال وديغل هتوراه ع
، وإىل )مقاعد لألول ومقعدان للثاين، أي عدد مقاعدهما نفسه يف الكنيست الثاين عشر

مقاعد  ٥مقاعد لألول يف مقابل  ٤(انخفاض معين يف قوة أغودات يسرائيل وشاس 
  ٧).مقاعد ٦مقاعد للثاين يف مقابل  ٤يف الكنيست الثاين عشر، و

                                                            
٥   Avraham Rabitz, “Towards Real Peace,” Jerusalem Post, December 29, 1988.  
، وعن حتليالت اخلبراء وعلماء ١٩٨٨من أجل معلومات تفصيلية عن نتائج انتخابات سنة     ٦

، السنة اخلامسة "نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية: "السياسة واالجتماع لنتائجها، أنظر
 .١٩٨٨) نوفمبر(عشرة، تشرين الثاين 

  .١٠/٤/١٩٩٢و ٢٠/٣/١٩٩٢، "يديعوت أحرونوت"   ٧
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من العوامل التي قامت بدور مهم يف حتقيق االنتصار  ومما ال شك فيه  أن جزءاً   
الذي أحرزته األحزاب احلريدية يف االنتخابات املاضية، سيختفي يف االنتخابات 

كذلك، فإن األحزاب احلريدية قد فقدت كثيراً من . احلالية، وجزءاً آخر سيضعف مفعوله
ويمكن . ١٩٩٠ة سنة هيبتها ومكانتها السابقة نتيجة سلوكها يف األزمة احلكومي

  :إيجاز التغييرات الطارئة على هذه العوامل بما يلي
وهذا . ألف مهاجر سوفياتي تقريباً أُضيفوا إىل سجل الناخبين ٢٠٠، هناك أوالً  

عامل من شأنه أن يضعف فعل العاملين الديموغرايف والطائفي سابقاً يف اجتاه 
سبة احلريديين واليهود الشرقيين مصلحة األحزاب احلريدية؛ إذ إنه يعني انخفاض ن

كما أن من شأنه أن يؤثر سياسياً يف غير مصلحتها؛ إذ . يف اجملموع العام للناخبين
تدل االستقصاءات على عدم وجود أية نية لدى املهاجرين السوفيات للتصويت إىل 

  .جانب أي من األحزاب الدينية
نازية، بعد اتفاقها على ، ليس من املؤكد أن األحزاب احلريدية األشكثانياً  

خوض االنتخابات يف قائمة موحدة، ستكون قادرة على استنفار ناخبيها هذه املرة 
كما أن مرض . بقوة شبيهة أو حتى قريبة من قوة االستنفار يف االنتخابات املاضية

احلاخام من لوبافيتش، وإصابته بالشلل، والبلبلة املشوبة باالستهجان التي أحدثها 
الطوائف احلسيدية األخرى إعالن أتباعه من طائفة حباد مؤخراً، جهاراً  يف أوساط

املنتظر، جتعل من املشكوك جداً فيه أن تقوم طائفة حباد بدور " املسيح"ورسمياً، أنه 
  ٨.هذا إنْ قامت بأي دور على اإلطالق. مهم يف االنتخابات احلالية

بين تأييد حزب العمل ثالثاً، يف ضوء تذبذب موقف أغودات يسرائيل وشاس، 
تارة، وتأييد الليكود تارة أخرى، يف أثناء األزمة التي جنمت عن انهيار حكومة الوحدة 

، ليس من املستبعد أن يعود جزء من الناخبين املتدينين ١٩٩٠الوطنية سنة 
املتطرفين إىل التصويت لليكود أو ألحزاب أقصى اليمين بدالً من التصويت لألحزاب 

  .الدينية

                                                            
؛ ويف شأن البلبلة التي أحدثها اإلعالن يف ١/٥/١٩٩٢، "هآرتس: "بشأن اإلعالن، أنظر   ٨

. ٦/٥/١٩٩٢، "هآرتس"، "ضد احلاخام، ال أحد يتكلم"شاحير إيالن، : األوساط احلسيدية، أنظر
مقاعد؛ أغودات يسرائيل،  ٤شاس، : مايو الصورة التالية/ورسم استقصاء نشر يف منتصف أيار

 ,Jewish Chrocnicle, May 15 :أنظر. مقاعد ٤مقاعد؛ ديغل هتوراه، مقعدان؛ املفدال،  ٣
1992.  
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ا يمكن استخالصه من ذلك كله، أن من األرجح أن يفقد املعسكر الديني يف وم
االنتخابات احلالية جزءاً ال بأس فيه من قوته البرملانية، وأن يتقلص حجمه يف 

  .الكنيست اجلديد
لكن ذلك، إنْ حدث، لن يعني تلقائياً خسارة دوره املتميز املوصوف يف 

فأن يكون حزب ما يف إسرائيل، أو جمموعة ". بانبيضة الق"األدبيات السياسية بعبارة 
أحزاب متشابهة يف سلوكها االئتاليف، العامل احلاسم يف ترجيح الكفة برملانياً إىل 

مصلحة معسكر اليمين أو اليسار، ال يعتمد على عدد مقاعده أو مقاعدها جمتمعة 
  .فحسب، بل يعتمد أيضاً على تركيبة موازين القوى يف الكنيست بأسره
مقعداً  ٤٧: ففي الكنيست الثاين عشر كانت تركيبة موازين القوى كما يلي

مقعداً حلزب العمل  ٥٥؛ )هتحيا، وتسومت، وموليدت(لليكود وحلفائه الطبيعيين 
مقعداً لألحزاب  ١٨؛ )راتس، ومابام، وشينوي، والقوائم العربية(وحلفائه الطبيعيين 

كيبة كان من املستحيل على أي من احلزبين ومن الواضح أنه يف ظل هذه التر. الدينية
لكنْ، لو تمكن معسكر اليسار، . تأليف حكومة من دون األحزاب الدينية، أو عدد منها

مقاعد إضافية ألصبح يف إمكانه أن  ٥مثالً، يف االنتخابات احلالية من احلصول على 
ها املتميز يحول دون تأليف أية حكومة ال يتزعمها، ولفقدت األحزاب الدينية دور

ومن ناحية أخرى، لو خسر املعسكر الديني، . مهما يكن عدد املقاعد التي حتصل عليها
مثالً، نصف مقاعده أو أكثر، وأتت التركيبة الشاملة ملوازين القوى على نحو ال يتيح 

ألحد املعسكرين املتنافسين تأليف احلكومة من دونه، فإنه سيظل خمتفظاً بدوره 
  .املتميز

  
  

  االعتبارات االئتالفية
  مع من يتوقع أن تتحالف األحزاب الدينية بعد االنتخابات؟: يبقى أخيراً السؤال  
إن امليل الغريزي لألحزاب الدينية يف إسرائيل الراهنة يتجه نحو التحالف مع   

ويتغذى هذا امليل من اعتبارات عقيدية . معسكر اليمين، ال مع معسكر اليسار
  .مادية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إىل األحزاب الدينيةوسياسية، ومصالح 

لكن ذلك ال يعني أن حتالف األحزاب الدينية، أو على األقل عدد منها، مع حزب 
فاألحزاب الدينية، . العمل مستبعد تماماً، إذا حظي بفرصة جيدة لتأليف احلكومة

إذ تعتمد شبكات وخصوصاً احلريدية، ال تستطيع االبتعاد عن املشاركة يف احلكم؛ 
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ومؤسساتها االجتماعية، ) املستقلة عن شبكات التعليم الرسمي(تعليمها الواسعة 
كما أن جزءاً كبيراً . اعتماداً كبيراً، على اخملصصات املالية املمنوحة لها من احلكومة

من نفوذ قادة األحزاب الدينية، يف أوساط اجلمهور الديني، مستمد من املناصب 
وال يمكن، باإلضافة إىل . تي تضعها التحالفات االئتالفية يف تصرفهموالتعيينات ال

ذلك، جتاهل دور املنازعات واخلصومات الشخصية يف دفع قادة من األحزاب الدينية 
بأحزاب دينية أخرى أو بقادة آخرين يف " نكاية"إىل تأييد التحالف مع حزب العمل 

  .١٩٩٠ية سنة احلزب نفسه، كما برهنت على ذلك األزمة احلكوم

  ١٩٩٢مايو /أوائل أيار
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