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  بعلياه": سرائيلحالة "ي
 [مقتطفات] حزب املهاجرين الروس

  إيتا بيك

[.......]  

  الدفاع وعملية السالم:
  بعلياه" كحزب "وسط" سرائيل"ي

بعلياه" نفسـه كحزب وسـط بالنسـبة إىل شـؤون السـياسـة اخلارجية.  سـرائيلاعتبر "ي
فقد أيّد مواصـــــلة عملية الســـــالم أســـــوة بما فعله كال احلزبين الكبيرين [العمل والليكود]. 
لكنه مل يؤيد أية تنازالت كبرى عن األرض، مثلما فعل حزب العمل، كما مل يؤيد سياسة 

 فلســـــــــــطينيــةوعــارض هــذا احلزب قيــام دولــة عــدم التنــازل. التي تبنــاهــا حزب الليكود. 
مســـــــــــتقلــة، مثلمــا فعــل حزب الليكود وحزب "الطريق الثــالــث"، فضـــــــــــالً عن عــدد كبير من 

بعلياه" موقف حزب الوسط مل يكن حصيلة  سرائيلأعضاء حزب العمل، إن تبني حزب "ي
وقد  ســـــــط.اقتناع أو عقيدة (أيديولوجيا)، وإنما تعبيراً عن توجه براغماتي وتبنياً حلل و

بينت اســـــــــــتطالعات أُجريت قبل االنتخابات أن املهاجرين الروس يميلون، على العموم، 
مثالً، ارتأى  ١٩٩٢إىل اليمين يف املســــــائل املتصــــــلة باألراضــــــي والتســــــوية. ففي ســــــنة 

أالّ تعيد أية أراض، بينما  إسرائيلمن املهاجرين، الذين جرى استفتاؤهم، أن على  %٤٦
بعلياه"  ســرائيل، قرر زعماء "ي١٩٩٦ويف ســنة    )١(بعضــها.إعادة  منهم على %٤٠وافق 

عدم إضفاء هوية اليمين أو اليسار على حزبهم، كي يستطيعوا أن يكسبوا دعم أكبر عدد 
بـغـض الـنـظـر عـن مـواقـفـهـم مـن عـمـلـيــــــة الســــــــــــالم. إن ممـكـن مـن املـهــــــاجـريـن الـروس، 

اتخذه املرشــــــحون الذين مل  االســــــتراتيجيا يف إعطاء احلزب صــــــفة "الوســــــط"، كانت قراراً
"، وال كان حتى ناخبوهم احملتملون كذلك. فقد كان للمرشــــــحين طيكونوا قط من "الوســــــ

 املهــاجرينالســـــــــــبعــة يف الالئحــة وجهــات نظر متبــاينــة حيــال عمليــة الســـــــــــالم، شـــــــــــــأن 
الســوفيات عامة. فعلى ســبيل املثال، كان [ناتان] شــرانســكي معروفاً كصــديق شــخصــي 

                                                            
   :املصدرSectarian Party Politics in Israel: The Case of Yisrael Ba’Aliya, The "Etta Bick, 

.137-135, pp. 7199Autumn , 1, No. 4. lVoIsrael Affairs, ," mmigrant PartyRussian I 
  إيالن. -  حماضِرة يف العلوم السياسية يف كلية يهودا والسامرة يف جامعة بار  
)١(  Bernard Reich, Meyrav Wurmser and Noach Dropkin, "Playing Politics in Moscow and 

Jerusalem: Soviet Jewish Immigrants and the 1992 Knesset Elections," in Daniel J. Elazar 
(Lanham, 1995), p. 137.Israel at the Polls, 1992 and Shmuel Sandler (eds.),  
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وكحليف لنتنيــاهو. وكــانــت زوجتــه، أفيتــال، وثيقــة الصـــــــــــلــة بيشـــــــــــيفــات مركــاز هراف 
[مدرســــــــــة دينية] وآرائها اليمينية. وعلى الرغم من حرص شــــــــــرانســــــــــكي على عدم تأييد 

أو اليسار، فقد ساد الظن أنه يميل أكثر  نتنياهو أو بيرس، أو البرنامج السياسي لليمين
إىل اليمين. أمّا يويل إيدلشـــتاين، املقيم بألون شـــفوت، غوش عتســـيون (يهودا)، فقد كان 
وضـــــــــــع نفســــــــــــه وبوضـــــــــــوح يف صـــــــــــفوف اليمين. كما أن مارينا ســـــــــــولودكين ورومان 
 برونفمان، كانا ناشــــــــطين يف الســــــــياســــــــة احمللية حلزب العمل، واعتبرا من امليالين إىل

  موقف حزب العمل من عملية السالم.
عقـــائـــديـــاً مع وبعكس حزب "الطريق الثـــالـــث"، الـــذي انســـــــــــجمـــت قيـــادتـــه ونـــاخبوه 

املوقف "الوســـطي" للحزب بالنســـبة إىل الســـياســـة اخلارجية وعملية الســـالم، فإن موقف 
يف الوســـط، شـــكّل القاســـم املشـــترك األصـــغر املقبول لدى ناخبيه. ويف "يســـرائيل بعلياه" 

ولة منه لكسب الدعم األوسع من اجملتمع، قلل احلزب أهمية االختالفات العقائدية، حما
وركز على االحتاد بشـــــــأن املســـــــائل احمللية. وهذه البراغماتية ظهرت بوضـــــــوح يف قرار 
احلزب عدم تأييد أي املرشــــــــحين ملنصــــــــب رئاســــــــة احلكومة. وقد حافظ احلزب على هذا 

أيضــــــــــاً من إعالن "يســــــــــرائيل بعلياه" متنع مرشــــــــــحو املوقف طوال احلملة االنتخابية. وا
مرشحهم املفضل ملنصب رئيس احلكومة. فأتاح لهم هذا املوقف أن يكسبوا أكبر تأييد 
من جميع الناخبين الروس، وترك اخليارات مفتوحة لكال املرشـــــــــــحَين لالنضـــــــــــمام إىل 

ون ســــيك ينلمهاجربحق أن وجود حزب وســــط ل"يســــرائيل بعلياه" االئتالف. لقد افترض 
اتخذ خياراً اســـــتراتيجياً بأن "يســـــرائيل بعلياه" حيوياً ألي ائتالف. وخالصـــــة القول، إن 

.   )٢(يكون يف الوسط، ومل يكن خياره التزاماً عقائدياً

  شؤون الدين والدولة
حذر. يف الوسط ب"يسرائيل بعلياه" يف املسائل املتصلة بالدين والدولة، سار حزب 

الســـــــــــوفيــات، أثــارهــا احلزب، إذ عــارض  املهــاجرينتهم  وكــان هنــاك عــدة موضـــــــــــوعــات
معــارضـــــــــــــة تــامــة أي تغيير يف قــانون العودة، قــد يؤدي إىل احلــد من حق األقربــاء غير 

وفقاً لبنود ذلك القانون. وكان أعضـــــــــاء  إســـــــــرائيل، يف اجمليء إىل اليهوداليهود لبعض 
ل قانون العودة، ملنع الكنيســـــت من األحزاب األورثوذكســـــية املتشـــــددة، قد اقترحوا تعدي

املتحدرين من أبوين أحدهما غير يهودي واآلخر يهودي.  اليهودهجرة اآلالف من غير 
اجلدد من احتاد  املهاجرينمن  %٢٥بأن نحو  اإلســـــرائيليةوصـــــرحت مصـــــادر احلكومة 

 الــيــهــودياجلــمــهــوريــــــات املســـــــــــــتــقــلــــــة، لــيســـــــــــــوا، يف الــواقــع، يــهــوداً بــمــوجــــــب الــقــــــانــون 
ولو وافق الكنيســـــت على ذلك التعديل املقترح فإنه ســـــيمنع الكثيرين    )٣(األورثوذكســـــي.

                                                            
 .١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٣ة مع برونفمان، مقابل  )٢(
)٣(  June 9, 1996.Aretz, -Ha 
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الذين بقوا يف احتاد اجلمهوريات املســتقلة من الهجرة إىل  املهاجرينمن أفراد عائالت 
، ألن الكثرين منهم ســــــــيفضــــــــلون املهاجرينإىل األبد. كما أنه ســــــــيقلص أعداد  إســــــــرائيل

، أو الهجرة إىل بالد أُخرى، بـــدالً من أن البقـــاء معـــاً يف احتـــاد اجلمهوريـــات املســـــــــــتقلـــة
  يتفرق بعضهم عن بعض.

وكــانــت املســــــــــــألــة الثــانيــة يف عالقــات الــدين بــالــدولــة، تــأييــد إقرار ترتيبــات الــدفن 
. وهو مشـــكلة متفاقمة بالنســـبة إىل العائالت الســـوفياتية التي تضـــم إســـرائيلاملدين يف 

موجــب تعريف الهــاالخــاه (الشـــــــــــريعــة أحــد زوجين، أو أحــد والــدين أو طفالً غير يهودي ب
احلاخامية)، إذ إن جمعيات الدفن (شــــــــيفروت قاديشــــــــا) ترفض أن تدفن شــــــــخصــــــــاً غير 

. وكـــان ذلـــك مشـــــــــــكلـــة لألزواج الـــذين يكون أحـــدهمـــا غير اليهوديـــةيهودي يف املـــدافن 
دفنـــا أحـــدهمـــا إىل جوار اآلخر. وقـــد تم إيجـــاد حـــل موقـــت لهـــذه  يهودي، ويتمنيـــان أن يـــُ

 عدد من الكيبوتســات العلمانية التي ســمحت بدفن الغرباء يف الكيبوتس يف املشــكلة يف
مقابل رســــــــوم معينة، بغض النظر عن االنتماء الديني للمتوفى. ومل يكن املوضــــــــوع يف 

يف مــــدافن  اليهودمل يطلبوا دفن غير  املهــــاجرينحــــد ذاتــــه، مثــــار خالف، ألن زعمــــاء 
لبوا تدبيراً مقبوالً يف أي مكان آخر، من دون ، لكنهم طاليهودي، خالفاً للقانون يهودية

املهاجرين بالعمل على إيجاد حل "يســـــــــــرائيل بعلياه" تكلفة إضــــــــــــافية. وقد وعد حزب 
  فوري لهذه املشكلة.

خاصـــــــة إنشـــــــاء حماكم دينية "يســـــــرائيل بعلياه" ومن املســـــــائل األُخرى التي أيدها 
لتســـــــــريع عملية التهويد، وتأليف جلنة عامة إليجاد حل مدين ملشـــــــــكالت أولئك الذين ال 

. وقــد إســـــــــــرائيــل، وليس أمــامهم أي حــل بــديــل يف اليهودييمكنهم الزواج وفقــاً للقــانون 
يف كلتا هاتين املســــــــــــألتين، على عدم مهاجمة احلاخامية "يســـــــــــرائيل بعلياه" حرص 

فاً معتدالً نســـــــــــبياً من هذه املســـــــــــائل، وطالب بمزيد من الرســـــــــــمية. فقد اتخذ احلزب موق
. فاحلزب مل يدع إىل إقرار الزواج إسرائيلاملرونة والتفهم ضمن حدود األطر الدينية يف 

ين، وال إىل اســـــــــــتحــداث عمليــات التهويــد احملــافِظ أو املتجــدد، اإلســـــــــــرائيلياملــدين جلميع 
  )٤(وهذان موقفان يؤيدهما حزب ميرتس اليساري.

إن اختيار هذه الســــياســــة املعتدلة نســــبياً كان ألســــباب اســــتراتيجية وعقائدية. ومل 
يف أن ترتبط صورته بهجوم مباشر على املؤسسة الدينية "يسرائيل بعلياه" يرغب حزب 

بين  اليهوديـةوالقيم  اليهوديـةألســـــــــــبـاب عـدة: أوالً، أراد أن يشـــــــــــجع على تعميق الهويـة 
على سبيل املثال، أيّد احلزب تعزيز  اليهوديلة التعليم وتعزيزهما. ففي مسأ املهاجرين

. ةاإلســـــــــــرائيلييف املدارس العلمانية  اليهوديةوتعليم الثقافة  الصـــــــــــهيونيةالدراســـــــــــات 
والهجوم على احلاخامية قد يؤدي إىل نتائج عكسية؛ ثانياً، مل يرغب يف أن يُصنَّف إىل 

                                                            
)٤(  May 31, 1996Ma’ariv,  أيار/مايو "يســـــــــــرائيل بعلياه"، واخلالصـــــــــــة التنفيذية لبرنامج حزب ،

١٩٩٦.  
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د بقوة تفكيـك املؤســـــــــــســــــــــــة  . كمـا أن إســـــــــــرائيـلالـدينيـة يف جـانـب حزب ميرتس، الـذي أيـّ
الــذين يعتمــدون على مســــــــــــاعــدة احلــاخــاميــة يف مســــــــــــائــل التهويــد، والزواج،  املهــاجرين

والطالق، مل يرغبوا يف الدخول يف صراع معها؛ ثالثاً، وربما األكثر أهمية، هو أن اثنين 
، إيــدلشـــــــــــتــاين وفــاينبرغ، همــا "يســـــــــــرائيــل بعليــاه"من املرشـــــــــــحين الســـــــــــبعــة يف الئحــة 

وذكســـــــــيان، وأن زعيم احلزب، شـــــــــرانســـــــــكي، هو تقليدي يف أســـــــــلوب حياته (زوجته أورث
أورثوذكســـــــــــيــة). وهؤالء جميعــاً يعــارضـــــــــــون بشــــــــــــدة إقرار خيــار عــام للزواج املــدين يف 

، أو معاملة احلركات التجديدية واحملافظة على قدم املســـــــاواة. وقد عارضـــــــت إســـــــرائيل
. لذا، كان املوقف األفضــــل انتخابياً هذه التعديالت أيضــــ املهاجرينأقلية ملحوظة من  اً

يف "الوســــــــــط"، أي دعم التغييرات التي تعالج بعض املشــــــــــكالت احلادة يف اجملتمع، من 
  دون استفزاز املؤسسة احلاخامية، واألحزاب الدينية، أو أنصار احلزب التقليديين.
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