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 ميخائيل فارشفسكي

  :2003االنتخابات اإلسرائيلية، 
  خيارات الناخب وحسابات شارون

وتأثيرها يف اجملتمع  2003يحلل هذا التقرير نتائج االنتخابات اإلسرائيلية سنة 
مســـتقبل القضـــية الفلســـطينية بصـــورة غير مباشـــرة. وبتفحُّص ســـلوك اإلســـرائيلي، ويف 

 -  الناخبين واخلصـــــائص واالجتاهات القائمة داخل اجملموعات الســـــياســـــية الرئيســـــية
تقــدم  - بمــا يف ذلــك العمــل والليكود وميرتس وشـــــــــــينوي، وخمتلف األحزاب القطــاعيــة

تبحث يف حســــابات  املقالة صــــورة عامة للوضــــع الســــياســــي اإلســــرائيلي املعاصــــر. كما
  رئيس احلكومة، أريئيل شارون، التي وقفت وراء تشكيله االئتالف احلاكم.

ال أذكر ليلــة انتخــابــات مملــة كهــذه: انعــدم الترقــب واملفــاجــأة (ربمــا بخالف حجم 
انتصــــــــــار الليكود) واملواقف املثيرة. لقد حدث كل شــــــــــيء كما هو متوقع بالضــــــــــبط، ومل 

  كبيرة هذه املرة. ترتكب استطالعات الرأي أخطاء
لقد كان غياب اجلدل الســـــياســـــي من أكثر املزايا إثارة للدهشـــــة يف انتخابات ســـــنة 

، على الرغم من أن إســرائيل تمر بأزمة حادة مضــاعفة على الصــعيدين الســياســي 2003
واالقتصــــادي. وهكذا ســــعى رئيس احلكومة، أريئيل شــــارون، إلقناع الناخبين بأن لديه 

ر اســــــــــتئصــــــــــال جذور اإلرهاب، بينما جنح حزب العمل، يف اجلانب خطة ســــــــــالم تنفَّذ فو
املقابل، يف إخفاء الرؤية البديلة التي يعرضـــــــها رئيســـــــه اجلديد، عمرام متســـــــناع، وركز 
بدالً من ذلك على احلاجة إىل جدار أمني يفصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. بل بدا 

 - لليكودي إىل يوسي ساريد امليرتسيمن شارون ا -  أن هناك إجماعاً ضمنياً عريضاً
على حملة تســـــتند إىل احلاجة إىل حماربة اإلرهاب (أي مواصـــــلة حملة قمع االنتفاضـــــة 
يف األراضي احملتلة)، وحماولة استئناف "عملية السالم" يف أقرب فرصة ممكنة، وبناء 

 رجدار فاصــــــــــــل. ولعل جتميد بناء املســـــــــــتوطنات، وتفكيك "املســـــــــــتوطنات املعزولة غي

                                           

)(  بديل (القدس). - رئيس مشارك للمركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني  
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الشـــــــرعية"، شـــــــكال االختالف الســـــــياســـــــي اجلوهري الوحيد بين "اليمين" و"اليســـــــار". أمّا 
االقتصـــــــادية، فقد تعاونت قيادة حزب العمل مع  -  بالنســـــــبة إىل القضـــــــايا االجتماعية

الليكود، انطالقاً من املســؤولية الوطنية، على إخفاء عمق األزمة االقتصــادية (وال ســيما 
حرمت نفســـــها أداةً فعالة إلقناع قســـــم من اجلمهور اإلســـــرائيلي، العجز الوطني)، وبذلك 

  على األقل، بإدارة ظهره حلزب الليكود.

  املواقف املثيرة قبل االنتخابات
إن كان هناك أي موقف مثير يف هذه االنتخابات فقد حدث قبل يوم االنتخابات، 

ب العمــل، ، وتركز يف الصـــــــــــراع بشـــــــــــــأن زعــامــة حز2003كــانون الثــاين/ينــاير  28يف 
وبشـــأن حماوالت إلغاء شـــرعية ترشـــيح مرشـــحين عرب ومنعهم من خوض االنتخابات، 

  وبشأن الفضائح داخل حزب الليكود.
  خطأ حزب العمل املزدوج

، بعد أن كان زعماء حزب العمل شركاء موالين يف 2002يف تشرين األول/أكتوبر 
تقريبــاً، قرر هؤالء  حكومــة الوحــدة الوطنيــة، برئــاســـــــــــــة أريئيــل شـــــــــــــارون، ملــدة عــامين

االنســـــــــحاب من احلكومة واخملاطرة يف إجراء انتخابات مبكرة. وقد اســـــــــتند القرار، أوالً 
وقبل كل شــــــيء، إىل الضــــــغوط التي مارســــــتها قاعدة احلزب التي مل يكن يف وســــــعها أن 
تفهم أو تتقبل أن حزبها يشــــارك يف حتمل املســــؤولية عن ســــياســــات شــــارون اإلجرامية 

احملتلة، ويف الوقت نفســــــه يلقى اللوم من شــــــركائه اليمينيين على إخفاق يف األراضــــــي 
احلكومة يف حتطيم املقاومة الفلســــــــــطينية. لكن مل تكن معارضــــــــــة القاعدة احلزبية هي 
التي أقنعـــت وزراء حزب العمـــل أخيراً بـــالتخلي عن الفوائـــد الشـــــــــــخصـــــــــــيـــة الكبيرة التي 

زير الــدفــاع (ورئيس حزب العمــل) يجنونهــا من كونهم أعضـــــــــــــاء يف احلكومــة. بــل إن و
 - إليعيزر ورفاقه باتوا مقتنعين بأن إســرائيل مقبلة على أزمة ســياســية -  بن  بنيامين

)، وبأن ضـــــــــــحايا األزمة ســـــــــــوف يعاقبون يف  اقتصـــــــــــادية (وكان ذلك صـــــــــــحيحاً تماماً
املســـــــــــؤولين عن تنامي البطالة والفقر بالتصـــــــــــويت  2004االنتخابات املقررة ســـــــــــنة 

). ضدهم (وكان   ذلك غير صحيح إطالقاً
يف أشهر األزمة التي سبقت قرار حزب العمل األخير، عمل شارون كل ما يف وسعه 
إلبقـــاء العمـــل يف احلكومـــة: فقـــد كـــان يعلم آنـــذاك، مثلمـــا يعرف اليوم، أن وزراء حزب 
العمل شـــــــــــركاء يمكن التعويل عليهم، ويتحملون املســـــــــــؤولية أكثر من اليمين املتطرف 

هذا إن مل نقل شـــيئاً عن فائدتهم يف ضـــمان الوحدة الوطنية وحشـــد التأييد  -  املهووس
الدويل. وهكذا مل يكن وجود حزب العمل يف احلكومة مناورة ســـــــــــياســـــــــــية بالنســـــــــــبة إىل 
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شــــــارون، وإنما أولوية وطنية. ومع ذلك عندما بدا واضــــــحاً أن حزب العمل مصــــــمم على 
رة بــدالً من إيجــاد شـــــــــــركــاء آخرين ترك احلكومــة، أعلن شـــــــــــــارون إجراء انتخــابــات مبك

  يف ذروتها. - وشعبيته - لالئتالف معهم، لعلمه أن شعبية الليكود
، وقع أحد أهم األحداث 2002تشــرين الثاين/نوفمبر  19بعد ذلك بوقت قصــير، يف 

يف السياسة اإلسرائيلية احمللية: انتُخب عمرام متسناع رئيساً حلزب العمل متغلباً على 
. وعلى املرء أالّ يبالغ يف الطبيعة التقدمية لشـــخصـــية متســـناع وبرناجمه إليعيزر -  بن

وســياســته؛ فهو ينتمي إىل النخبة العســكرية، وباعتباره قائد املنطقة الوســطى فقد كان 
مســــــؤوالً مباشــــــرة عن القمع الوحشــــــي يف الضــــــفة الغربية خالل االنتفاضــــــة األوىل. وال 

م" التي انتهجها يتســــــــــحاق رابين، وزير يذكر أحد أنه عارض ســــــــــياســــــــــة "تكســــــــــير العظا
الدفاع آنذاك. وعندما ترك متسناع اجليش وأصبح رئيساً لبلدية حيفا، مل يؤيد علناً قط 
اإلنهاء الكامل لالحتالل، أو ينتقد ســـــــــياســـــــــة رابين االســـــــــتيطانية أو تخريب إيهود براك 

أســـــــــــبغا عليه لعملية التفاوض عندما ترأس حزب العمل احلكومة. غير أن ثمة حدثين 
، وكان عندئذ ضابطاً رفيع املستوى يف أثناء اجتياح 1982الصورة التقدمية: يف سنة 

عارض  2000لبنان، عارض علناً خطط شـــــــــارون وأوامره؛ ويف تشـــــــــرين األول/أكتوبر 
بشــدة، بصــفته رئيســاً لبلدية حيفا، اســتخدام القوة ضــد الفلســطينيين اإلســرائيليين الذين 

إخوانهم يف األراضـــــــــــي احملتلة عند اندالع االنتفاضـــــــــــة الثانية.  تظاهروا تضـــــــــــامناً مع
ونتيجــة ذلــك، كــانــت حيفــا املــدينــة اإلســـــــــــرائيليــة الوحيــدة التي حــدثــت فيهــا تظــاهرات 

  فلسطينية قوية من دون وقوع إصابات.
وبعيداً عن املبالغة يف إبراز "راديكالية" متســناع، ال يســتطيع أحد التقليل من شــأن 

يزر إليع -  حلزب العمل. فقد شــــــكل ذلك انفصــــــاالً حقيقياً ال عن نهج بن انتخابه رئيســــــاً
الذيلي جتاه ســـــــــياســـــــــة شـــــــــارون القمعية يف األراضـــــــــي احملتلة فحســـــــــب، بل أيضـــــــــاً عن 
افتراضـــــــــات براك الثالثة املتعلقة بعملية الســـــــــالم، وهي عدم وجود شـــــــــريك فلســـــــــطيني 

تســـــالم الفلســـــطينيين كشـــــرط يُتفاوض معه، وال مفاوضـــــات يف ظل إطالق النار (أي اســـــ
مســـــــــبق للمفاوضـــــــــات)، وعدم تفكيك مســـــــــتوطنات قبل توقيع اتفاق مع الفلســـــــــطينيين. 
وهكذا كان انتخاب متســـــــناع رئيســـــــاً حلزب العمل حتوالً إيجابياً ألعضـــــــاء احلزب بعيداً 
عن "الكذبة الكبرى" لرئيس احلكومة الســــــابق، براك، بعد فشــــــل مفاوضــــــات كامب ديفيد 

وخططه لالســـــــــــتيطان يف مناطق واســـــــــــعة من الضـــــــــــفة الغربية  2000و يف تموز/يولي
وضـــمها. وكان يُفترض يف مثل هذا التحول أن يضـــخ أمالً جديداً يف القســـم املعتدل من 
الســــــــكان اإلســــــــرائيليين، ويعيد إيقاظ حركة الســــــــالم من ســــــــباتها، ويمهد الطريق لبديل 

  يء من ذلك.سلمي متجدد أمام اجلمهور اإلسرائيلي. لكن مل يحدث ش
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غير أن نتائج االنتخابات األولية الختيار مرشـــــــــحي قائمة حزب العمل للكنيســـــــــت، 
كانون األول/ديســمبر، أي بعد أســبوعين من انتخاب متســناع، وضــعت  9التي جرت يف 

حداً ألي أمل بحدوث نهضــــــة حلزب العمل وحلركة الســــــالم بشــــــكل عام. فلم يُدفع يســــــار 
دايـــان ويوســـــــــــي كـــاتس وغيرهم) إىل ترك احلزب  حزب العمـــل (يوســـــــــــي بيلين ويـــاعيـــل

فحســـــــــــب، بل إن االنتخابات األولية أفرزت أكثر لوائح العمل االنتخابية املقدمة يمينية 
على اإلطالق. وربما يفســــــــــر عامالن هذا التصــــــــــويت املتناقض ألعضــــــــــاء احلزب: األول 

ناح بمرشـــحي اجلمرتبط بالتنظيم األكثر تفوقاً للجناح اليميني يف حزب العمل مقارنة 
إليعيزر يف احلزب، املعروفين بتكتيكاتهم الشبيهة  -  اليساري، وال سيما أن مؤيدي بن

بتكتيكات املافيا، عملوا كل ما يف وســـــعهم ال ملصـــــلحته فحســـــب بل أيضـــــاً ضـــــد يســـــار 
إليعيزر يف  -  حزب العمــل بشـــــــــــكــل خــاص، الــذي يعتبر بحق املســـــــــــؤول عن هزيمــة بن

العامل الثاين ذو عالقة أكثر بالســـياســـة، وهو شـــعور كثيرين انتخابات رئاســـة احلزب؛ و
من أعضـــــاء حزب العمل باخلوف من االنتصـــــار احلاســـــم ملتســـــناع ورغبتهم يف موازنة 
حركتهم األصـــــلية بتصـــــويت أكثر عقالنية (أي أقرب إىل اإلجماع اإلســـــرائيلي) لتشـــــكيل 

  الئحة احلزب االنتخابية.
الالئحــة اليمينيــة حلزب العمــل، التي ســـــــــــمّتهــا وســـــــــــــائــل اإلعالم وبوجود مثــل هــذه 

فقد إليعيزر، و -  اإلســــرائيلية الئحة "الليكود ب"، أصــــبح متســــناع رهينة يف يد زمرة بن
  حزب العمل فرصته يف إقناع الرأي العام بأنه بديل من أريئيل شارون.

  حماولة إبعاد
  أعضاء الكنيست العرب

بق لالنتخابات يتعلق بقرار اللجنة املركزية لالنتخابات املوقف املثير الثاين السا
ح، فضــــالً عن الالئحة  بإبعاد عضــــوي الكنيســــت عزمي بشــــارة وأحمد الطيبي عن الترشــــّ
الكاملة التي يتزعمها الدكتور بشــارة، وهي الئحة التجمع الوطني الديمقراطي. واللجنة 

خابات يف إســـــــــــرائيل، وهي التي املركزية لالنتخابات هي الهيئة العليا املنظمة لالنت
تقرر ما إذا تم الوفاء باملتطلبات الالزمة لتقديم الئحة، وتتخذ إجراءات يف حال قامت 
الئحـــــة معينـــــة بـــــأي مبـــــادرات غير قـــــانونيـــــة. وممـــــا يلفـــــت النظر أن اللجنـــــة املركزيـــــة 
لالنتخابات ليســــــت هيئة قضــــــائية، مع أن رئيســــــها يجب أن يكون قاضــــــياً يف احملكمة 

يــا يعينــه رئيس احملكمــة العليــا، وكــل األعضـــــــــــــاء البــاقين ممثلون خملتلف األحزاب العل
الســـــياســـــية على أســـــاس الوزن النســـــبي يف الكنيســـــت. ويف حين أن القرارات كانت تتخذ 
باألغلبية، إالّ إن أعضـــــــــاء اللجنة كانوا يتبعون يف املاضـــــــــي رأي الرئيس بشـــــــــكل شـــــــــبه 

  تلقائي.



ة الملف ع  54، العدد 14لد المج  مجلة الدراسات الفلسطین   119)، ص 2003(ر

 

5 

 

ألول مرة يف تــــاريخ إســـــــــــرائيــــل، ترفض اللجنــــة لكن هــــذه املرة مل يحــــدث ذلــــك: ف
املركزية لالنتخابات، بتصـــــــــويت األغلبية، توصـــــــــيات رئيســـــــــها، عضـــــــــو احملكمة العليا 

وهي التوصـــــــــيات التي اســـــــــتندت إىل اعتبارات قانونية  -  القاضـــــــــي ميخائيل حيشـــــــــين
وتشـــــــــــريعية. وقد كانت أحكام اللجنة املركزية لالنتخابات تدشـــــــــــيناً ملفهوم جديد يف 

لديمقراطية: تســــــــــتطيع األغلبية، لكونها أغلبية، إبعاد أقلية عن النظام البرملاين. وهكذا ا
مح لزعيم حزب كـــاخ، بـــاروخ مرزل، بخوض االنتخـــابـــات على الرغم من  يف حين ســـــــــــُ
وجود قانون يحظر صــــــراحة على أي مرشــــــح ذي صــــــلة بحزب كاخ العنصــــــري احملظور 

ح لالنتخابات، عد عضــــــــوا الكنيســــــــت الفلســــــــطينيان عن خوض اســــــــتُب   )1(قانونياً الترشــــــــّ
االنتخــــــابــــــات على أســـــــــــــــــاس تفســـــــــــيرات املســـــــــــؤولين األمنيين اإلســـــــــــرائيليين لبعض 

  تصريحاتهما السياسية.
مل يكن االســـــــــــتبعاد جديداً تماماً يف الواقع: فقد رفعت أغلبية الكنيســــــــــــت، يف وقت 

احلصـــانة  ســـابق، احلصـــانة البرملانية عن عزمي بشـــارة يف تعارض صـــارخ مع طبيعة
واقترعت ملصـــــلحة ســـــلســـــلة من القوانين غير الديمقراطية التي تســـــمح بأن يســـــتبعد عن 
العمليـــــة البرملـــــانيـــــة لوائح أو أفراد يـــــدعمون حق الفلســـــــــــطينيين يف املقـــــاومـــــة ("دعم 
اإلرهاب")، أو يؤيدون حتويل إسرائيل إىل دولة لكل مواطنيها ("حتدي الطبيعة اليهودية 

وما ســـــمح بحدوث هذه التطورات الســـــلبية هو االفتقار إىل دســـــتور    )2(لدولة إســـــرائيل").
واقتصــــــار مفهوم  - وهو بحد ذاته نتيجة تعريف إســــــرائيل كدولة يهودية - ديمقراطي

الديمقراطية على حكم األغلبية، وإهمال احلقوق األســـــــــاســـــــــية واحلريات املدنية لألقلية 
  ية ديمقراطية").(وذلك أيضاً نتيجة تعريف إسرائيل كـ "دولة يهود

أدى قرار اللجنة املركزية لالنتخابات باســـــــــــتبعاد التجمع وبشــــــــــــارة والطيبي عن 
بخوضها،  -  وهو عضو فاشي يف حزب حمظور -  خوض االنتخابات، والسماح ملرزل

إىل إثارة ردة فعل قوية يف أوســــــــاط العناصــــــــر الديمقراطية للمجتمع ووســــــــائل اإلعالم 
يعة الســــــــياســــــــية احلقيقية للنظام الســــــــياســــــــي اإلســــــــرائيلي اإلســــــــرائيلية، كما لو أن الطب

صــــــــــفعتهم يف وجوههم هذه املرة. ويف النهاية، قضــــــــــت احملكمة العليا ببطالن قرارات 
اللجنة املركزية لالنتخابات، والسماح ملرزل وبشارة والطيبي والتجمع باملشاركة يف 

  االنتخابات.
  الفساد يف الليكود

زلياً أكثر من كونه تراجيدياً، على الرغم من أنه أماط كان املوقف املثير الثالث ه
اللثام عما قد يصــــــــفه البعض بتفســــــــخ اجملتمع اإلســــــــرائيلي. فقد أحضــــــــرت االنتخابات 
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إىل الالئحة املرشــــــــــحة للكنيســــــــــت  2002تشــــــــــرين الثاين/نوفمبر  28األولية لليكود يف 
عريض، لكنهم معروفون عدداً من الرجال والنســـــــاء غير املعروفين تماماً من اجلمهور ال

تماماً ملن يتابع اجلريمة املنظمة وأنشــطة املافيا يف إســرائيل. وأكدت هذه االنتخابات 
األولية أن اجلريمة املنظمة متغلغلة يف أوســــاط الليكود، فضــــالً عن األحزاب الســــياســــية 
األُخرى، وأن ليس هناك حدود فاصـــــــــلة بين اجلريمة والســـــــــياســـــــــة. فقد أجرت الشـــــــــرطة 

اً يف تهم الرشـــــــــــوة والتهديد وغيرهما من الضـــــــــــغوط املمارســــــــــــة يف االنتخابات حتقيق
األولية، واضــــطر شــــارون إىل طرد الوزيرة الســــابقة ناعومي بلومنتال، املتورطة بشــــكل 

  مفضوح يف مثل هذه املمارسات. مع ذلك فإن الدودة حفرت عميقاً يف الثمرة.
لية لليكود، تســــــــرب خبر من بعد هدوء الضــــــــجة يف الصــــــــحف جتاه االنتخابات األو

مكتب املدعي العام فحواه أن التحقيق اإلجرامي بوشـــر ضـــد شـــارون وابنيه فيما يتعلق 
بالفســـاد والتمويل غير املشـــروع حلملته االنتخابية الســـابقة. وقد اعتقد بعض املعلقين 
 لفترة وجيزة أنه ســــيكون لهذه االتهامات تأثير يف صــــدقية شــــارون ونتائج الليكود، إالّ

  إن شيئاً من ذلك مل يحدث.

  اخلصائص البارزة لالنتخابات
ال شــــك يف أن االنتصــــار الكاســــح ألريئيل شــــارون واألحزاب اليمينية، وخصــــوصــــاً 

. لكن من املهم 2003الليكود، كان اخلاصـــــــــــية األكثر لفتاً لالنتباه يف انتخابات ســـــــــــنة 
  سياسة اإلسرائيليين.اإلشارة إىل عوامل أُخرى لها تأثير ذو شأن يف اجملتمع وال

  انهيار اليسار الصهيوين
من أهم هذه العوامل طبعاً االنهيار الكامل لألحزاب اليسارية الصهيونية. إذ فقدت 

إىل  36من قوتها يف الكنيســـــــــــت، فتقلص عدد مقاعدها من  %30ميرتس  - كتلة العمل
). فبعد أن أمضـــــــــى 6إىل  10، وميرتس من 19إىل  25(تقلص عدد مقاعد العمل من  25

العمل عامين كنســــــخة فعلية عن الليكود وشــــــارك، ضــــــمن إطار حكومة الوحدة الوطنية، 
يف سياسات شارون وإخفاقاته، رأى الناخبون بوضوح أن ال موجب لدعم حزب العمل 

  النسخة بدالً من الليكود األصل.
إخفاق اليســــــــــــار مل يكن ناجماً عن مشــــــــــــاركة حزب العمل يف حكومة الوحدة  لكن

الوطنية فقط، بل أيضاً وبصورة أشد عن "الكذبة الكبرى" لبراك يف أعقاب انهيار كامب 
. فبراك مل يقل أنه قدّم "أســــــــخى العروض" فحســــــــب، بل إن رفض ياســــــــر عرفات 2ديفيد 

ى أن الفلســـــــــــطينيين مل يعتزموا قط لهــذه "العروض الســـــــــــخيــة" شـــــــــــكــل الــدليــل األخير عل
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التوصــــــــــــل إىل تســـــــــــوية مع إســـــــــــرائيل، ال بل كانوا مصـــــــــــممين على تدمير إســـــــــــرائيل يف 
وقد حظي مثل هذا االدعاء بقبول واســـــــــــع، األمر الذي أدى إىل نزع ســـــــــــالح    )3(النهاية.

الناخبين املؤيدين للســـــــــــالم ودفع كثيرين من ناخبي حزب العمل إىل أحضـــــــــــان أريئيل 
، ويف االنتخابات األخيرة التي جرت يف 2001مباشــــــــرة، يف انتخابات ســــــــنة  شــــــــارون

  .2003كانون الثاين/يناير 
أمّا ميرتس فقد دفع ثمن العجز البنيوي لزعيمه يوســــــي ســــــاريد عن االنفصــــــال عن 
اإلجمــاع الوطني املعــادي للفلســـــــــــطينيين. مل يكن أمــام ميرتس كثير من اخليــارات بعــد 

. وعندما بدأت 2000زية للحرم الشــــــــريف يف أيلول/ســــــــبتمبر زيارة شــــــــارون االســــــــتفزا
املواجهات ثانية، كان يف وســــــــع ميرتس إلقاء اللوم على اجلانب اإلســــــــرائيلي لإلخفاق 
يف عملية املفاوضــــــــــــات، أو االنضـــــــــــمام إىل اجلوقة التي تطعن يف الفلســـــــــــطينيين. ومل 

عن التضــــــــامن يســــــــتطع معظم قيادة ميرتس، وســــــــاريد على وجه اخلصــــــــوص، االبتعاد 
الوطني واتهام إســـــرائيل باملســـــؤولية عن إراقة الدماء التي أعقبت زيارة شـــــارون. وبعد 
هزيمة ميرتس االنتخابية، الم ســاريد على نحو معهود الفلســطينيين على إخفاق حزبه: 

"إرهابهم"، ال دعم ميرتس لكذبة براك الكبرى، و"افتقارهم إىل االعتدال"، ال افتقار  فــــــــــــــــــــ
البــديــل الســـــــــــيــاســـــــــــي، همــا اللــذان أبعــدا النــاخبين عنــه. وعلى طريقــة تفكير  ميرتس إىل

ميرتس، يجب أن يكون دور املعتدلين الفلسطينيين تسهيل مهمة احلمائم اإلسرائيليين، 
وعدم طلب أكثر مما يســــــتطيع احلمائم احلصــــــول عليه يف مفاوضــــــاتهم مع قوى اليمين 

ت رفض مفهوم ســـاريد للســـالم والتســـوية، اإلســـرائيلي. وبما أن احلال كذلك، وألن عرفا
  فإنه هو امللوم، ال عن فشل عملية السالم فحسب، بل أيضاً عن هزيمة ميرتس.

، أخذ حزب العمل واليســــــار الصــــــهيوين 1995منذ اغتيال يتســــــحاق رابين يف ســــــنة 
يتراجعان بشـــكل مطرد وغير قابل لالنعكاس يف الظاهر: فبدالً من مقاتلة معســـكر قتلة 

أي معظم اليمين، قرر شــــــــمعون بيرس إطالق حملة "وفاق وطني". بعبارة أُخرى:  رابين،
ســـــــــمحت حركة العمل لليمين برســـــــــم حدود اخلطاب الســـــــــياســـــــــي املشـــــــــروع، فضـــــــــالً عن 
برناجمه الســـياســـي. وهكذا كان اغتيال رابين إشـــارة إىل نهاية هيمنة حزب العمل وإىل 

ىل نهاية "عملية الســالم" التي جتاوزت انتصــار اليمين الوطني. ومن الواضــح أنه أشــار إ
برنامج "الوفاق الوطني": لقد كان بنيامين نتنياهو وبراك وشـــارون معارضـــين التفاق 
أوســـــــــــلو، وحاول كل منهم بطريقته إّما إلغاءه (نتنياهو وشـــــــــــارون)، وإّما تغيير جوهره 

  (براك).
رأس حزب  على 2001إليعيزر سـنة  -  وبن 1999ال شـك يف أن انتخاب براك سـنة 
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العمل يعكس انحدار احلزب. فبعد أن أصبح براك رئيس حزب العمل أعلن أنه لن يخوض 
بل إن  -  "إســـرائيل واحدة" -  انتخابات الكنيســـت باســـم احلزب، وإنما حتت شـــعار جديد

إليعيزر، فإنه يف  -  حزب العمل بأكمله هُمّش طوال فترة قيادته. أّما بالنســـــــــــبة إىل بن
انضــــــم إىل حزب العمل بعد طول تردد، وكان يف وســــــعه االنضــــــمام  إثر مغادرته اجليش

إىل الليكود. وبهذا املعنى بدا أن انتخاب عمرام متســناع يؤذن بنهضــة حزب العمل. غير 
إليعيزر  -  ومعظمهم جنراالت متقــــاعــــدون، مثــــل بن -  أن الوافــــدين اجلــــدد إىل احلزب

أعلى اثني عشــر اســماً على الئحة  وإفرايم ســنيه وماتان فيلناي وداين ياتوم (وكلهم يف
حـــافظوا على ســـــــــــيطرتهم على جهـــاز  - العمـــل التي اختيرت يف االنتخـــابـــات األوليـــة)

  احلزب وجمموعته البرملانية، وكان يف وسعهم املساهمة يف وفاته.
  الدين ومعاداة الدين والعلمنة

وًال ري أمن أجل تقويم عواقب انتصــار اليمين على اجملتمع اإلســرائيلي، من الضــرو
إىل  19حتليل الصوت اليميني نفسه. فقد ضاعف الليكود عدد مقاعده يف الكنيست من 

، من دون التأثير يف أصــوات أحزاب اليمين املتطرف، قائمتي احلزب الديني القومي 38
. 13  التي حافظت على مقاعدها الـ   )5(إسرائيل بيتنا، - واالحتاد القومي   )4([املفدال]،

 9+  7الليكود يف جانب منه إىل حتول رئيســـــــــــي يف أصـــــــــــوات حزب العمل (ويرجع نمو 
مقاعد)، وضــــــــعف ما يُعرف بالقوائم الطائفية أو اإلثنية: انخفض عدد مقاعد يســــــــرائيل 

وهو  - ، يف حين أن شـــــــاس2إىل  6من    )6(بعلياه، الئحة ناتان شـــــــرانســـــــكي الروســـــــية،
، ذهب 17 من مقاعده الــــــــــ 6فقد  -  ربيقائمة اليهود ذوي الثقافة العربية أو األصل الع

معظمها إىل الليكود. وقد جنم االنهيار الفعلي للحزب الروســي وضــعف شــاس واألحزاب 
، عن تغير آخر يف النظــام االنتخــابي. 5إىل  6العربيــة، التي انخفض عــدد مقــاعــدهــا من 

ومة ، كان رئيس احلك2001إىل سنة  1996ففي االنتخابات الثالث املاضية، من سنة 
والنواب ينتخَبون بشـــــــــــكـــل منفصــــــــــــــل. ومن ثم كـــان النـــاخبون يعبرون عن أولويـــاتهم 
الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة "الوطنيـــة" يف انتخـــابـــات رئيس احلكومـــة، وعن هويتهم أو اهتمـــامـــاتهم 
الطائفية يف انتخابات الكنيســـــــــــت. وقد أضـــــــــــعف هذا النظام األحزاب الرئيســـــــــــية (العمل 

ئفية واإلثنية الصـــــغيرة واملتوســـــطة. ولذلك والليكود) بشـــــكل كبير ملصـــــلحة القوائم الطا
تعاون الليكود والعمل على تغيير النظام ثانية: أعاد نظام البطاقة الواحدة، الذي أعيد 
العمل به، عشـــــــــــرة مقاعد إىل الليكود ومقعدين إىل حزب العمل (األخيران من الناخبين 

  العرب، وهو ما أظهر أن خسارة اليسار الصهيوين أكبر).
نــب من انتصـــــــــــــار اجلنــاح اليميني االختراق الــذي حققــه حزب شـــــــــــينوي، يمثــل جــا
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. وجـــاء بعض  15إىل  6املعـــادي للـــدين (والعنصـــــــــــري). فقـــد قفزت مقـــاعـــده من  مقعـــداً
أصـــــــــــوات شـــــــــــينوي من نــاخبي العمــل اخلــائبين، لكن األغلبيــة جــاءت من حزب ميرتس 

شــخصــيات بارزة  من مقاعده على الرغم من إدراج %40الصــهيوين اليســاري، الذي فقد 
  من قادة حزب العمل اليساريين البارزين، مثل يوسي بيلين وياعيل دايان، يف قائمته.

إن االنحدار النســبي لشــاس من جهة، وجناح شــينوي من جهة أُخرى، يتطلبان عدة 
إيضــــــــــــاحـات فيمـا يتعلق بـاملوقع احلـايل لألحزاب الـدينيـة على اخلريطـة الســـــــــــيـاســـــــــــيـة 

العقد األخير مرت الطبيعة الســــــياســــــية والدينية لألحزاب الدينية اإلســــــرائيلية. إذ إنه يف 
بتغيرات عميقة: فبينما كان احلزب الديني القومي يف الثمانينات يعتبر معتدالً نســـــــــبيًا 

 -  يف قضــــــــــــــايـــا الـــدولـــة واجملتمع، لكن متطرفـــاً فيمـــا يتعلق بـــالصـــــــــــراع الفلســـــــــــطيني
ســـــــــــيما شـــــــــــاس وأغودات يســـــــــــرائيل وال  -  اإلســـــــــــرائيلي، كانت األحزاب الدينية األُخرى

( تعتبر متطرفة يف القضـــــــــــايا املتعلقة باملمارســـــــــــات الدينية  -  (يهدوت هتوراه الحقاً
   )7(والتشــــريع، ومعتدلة يف الســــياســــة اخلارجية. وألســــباب تخرج عن نطاق هذه املقالة،

حدث تغير مزدوج يف التســــعينات: أصــــبح احلزب الديني القومي أكثر تطرفاً يف قضــــايا 
مارســــــــــات الدينية وطبيعة اجملتمع اإلســــــــــرائيلي، يف حين انضــــــــــمت األحزاب الدينية امل

األُخرى إىل اليمين الراديكايل (بما يف ذلك احلزب الديني القومي) فيما يتعلق باملشكلة 
الفلســطينية. وهكذا فإن األحزاب الدينية الثالثة تتشــارك حالياً البرنامج  -  اإلســرائيلية

يتعلق باملناطق احملتلة، بينما حتتفظ بخصـــائصـــها املميزة: يهدوت نفســـه تقريباً فيما 
هتوراه حزب طائفي نموذجي ذو قاعدة انتخابية مســــتقرة، هي اجملتمع األورثوذكســــي 

ويف حين أن شاس غالباً ما يعتبر حزب األورثوذكس السفارديين، فهو    )8(األشكنازي.
م راً، الذين يريدون التعبير عن غضــبهأيضــاً حزب اليهود الســفارديين غير املتدينين كثي

عاماً على أيدي النخبة األشـــــــــــكناز. أّما احلزب  50جتاه التمييز الذي اســـــــــــتمر أكثر من 
الديني القومي فهو، أوالً وقبل كل شـــــيء، حزب صـــــهيوين راديكايل وحزب املســـــتوطنين 

 الدينياأليديولوجيين. وهو يمثل أيضــــــــــــاً "احلداثة" ضـــــــــــمن اجملتمعات الدينية: احلزب 
القومي يعــارض كليــاً الــدولــة "الــدينيــة" مقــارنــة بــاحلزبين األورثوذكســـــــــــيين، ويــدعو إىل 
"الوفاق الوطني" مع القطاع غير املتدين من اجملتمع. وقد اتُهم حقاً بأنه يعبد اجليش 
اإلســــــــرائيلي أكثر من الله. وهذا االختالف اجلوهري ربما يفســــــــر املوقف اإليجابي الذي 

  ن احلزب الديني القومي.يتخذه شينوي م
إن شـــينوي ليس حزباً تقدمياً وال علمانياً، على النقيض من صـــورته التي تكرر يف 

   )9(؛"غير املتدينةوســـائل اإلعالم األجنبية. إنه، كما يشـــير اســـمه، "حزب الطبقة الوســـطى 
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 من اخلوف -  الطبقة املتوسطة اإلسرائيلية" خماوفوقد يميَّز بشكل أفضل بأنه "حزب 
العرب، واخلوف من املتدينين وكراهيتهم، واخلوف من الفقراء. وباختصار، اخلوف مما 

غوريون بـــــ "التشرّق". وشينوي ليس حزباً علمانياً (باملعنى السياسي  -  كان يدعوه بن
الفرنسي التقليدي) ألنه ال يتحدى الهوية اليهودية للدولة، ومل يدعُ قط إىل الفصل التام 

لة. ملاذا يوصــــــف شــــــينوي إذاً بأنه "حزب علماين"؟ اجلواب أن أعضــــــاءه بين الدين والدو
وناخبيه يكرهون اجملتمعات "غير احلديثة" و"غير اإلســــــــــرائيلية بشــــــــــكل كاف" والدينية 
غير الصهيونية يف إسرائيل، اجملتمعات التي تبدو عربية جداً (مزراحي) أو شتاتية جداً 

). ويحلم مؤيــدو شـــــــــــينوي بــالعودة إىل األيــام (الــدائرة االنتخــابيــة حلزب يهــدوت هتوراه
الغــابرة احللوة عنــدمــا كــانــت إســـــــــــرائيــل تتطور إىل دولــة حــديثــة غربيــة غير دينيــة (لكن 
)، عندما كانت إســــــــرائيل تعتقد أن يف وســــــــعها أن تصــــــــبح "دولة  ليســــــــت علمانية أيضــــــــاً

تدينون يهودية ديمقراطية". وبالنســـــــــــبة إىل شـــــــــــينوي، يهدد العرب من جهة، واليهود امل
  (ومعظمهم ذو ثقافة عربية) من جهة أُخرى، بتحويل هذا احللم إىل "كابوس خميني".

. وكان  أمّا فيما يتعلق بالقضــية الفلســطينية، فقد كانت حملة شــينوي حصــيفة جداً
هناك سببان لذلك: األول أنه مل يشأ تنفير اليمين أو اليسار الصهيوين ألنه يحاول كسب 

ميرتس على الســــــواء؛ الثاين أنه كان هناك القليل من املرشــــــحين األصــــــوات من اليمين و
على قــــائمــــة شـــــــــــينوي املعروفين بقربهم من حركــــة الســـــــــــالم (املعتــــدلــــة)، يف حين أن 

تــدافع عن مواقف اجلنــاح اليميني  - بمن فيهــا زعيم احلزب يوســـــــــــف لبيــد - األغلبيــة
دية ضـــــــد الســـــــلطة التقليدية: مواصـــــــلة ســـــــياســـــــة االســـــــتيطان، واســـــــتخدام القبضـــــــة احلدي

  الفلسطينية، والعودة إىل السالم والنظام من خالل القمع، إلخ.
وهكذا مل يكن عرضــــاً أن يوقع شــــينوي أول اتفاق مع احلزب الديني القومي املفرط 

مي احلزب الديني القو -  شينوي -  اليمينية، األمر الذي مكّن من تشكيل ائتالف الليكود
ة والليبرالية االقتصــــــــــادية. فاخلطر الســــــــــياســــــــــي اســــــــــتناداً إىل الصــــــــــهيونية الســــــــــياســــــــــي

واالجتمــــاعي الســـــــــــتيالء الطبقــــات الفقيرة (وغــــالبــــاً املتــــدينــــة) على اجملتمع اليهودي 
بالنســـبة إىل الطبقة الوســـطى العليا اإلســـرائيلية األشـــكنازية، يمثل تهديداً أقوى جداً من 

 - ســـكرية بقيادة الليكوداخلطر احلقيقي والفوري لتحول الدولة التام نحو الفاشـــية والع
احلزب الــديني القومي. وهكــذا فــإن الطبقــة الوســـــــــــطى، بمــا يف ذلــك "املكوّن  - شـــــــــــينوي

اليســاري"، مســتعدة ألي حتالف مع الفاشــيين غير املتدينين (بل حتى مع املتدينين) ما 
دام هذا التحالف يدفع شـــــــــــاس ويهدوت هتوراه والطبقات الشـــــــــــعبية التي يمثالنها إىل 

تمع اإلسرائيلي والدولة اإلسرائيلية. ومرة أُخرى، كما كان احلال منذ أربعة هامش اجمل
  )10(أعوام، تصيح الطبقة الوسطى "اليسارية" الصهيونية: "أيّاً كان إالّ شاس"!
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  قيادة فلسطينية جديدة
  يف إسرائيل

ثمة ميزة مهمة أُخرى النتخابات الكنيست السادس عشر جتاهلتها وسائل اإلعالم 
رائيلية لســـبب واضـــح هو أنها تتعلق بالناخبين العرب واألحزاب العربية (وبالتايل اإلســـ

ال تعتبر أنها تتصــــل بالدولة اليهودية بشــــكل أســــاســــي). مع ذلك يمكن مالحظة تطورين 
رئيســــــيين يف الصــــــوت العربي: األول هو عودة بعض الناخبين العرب (وخصــــــوصــــــاً من 

عليهــــا اجلنــــاح املعتــــدل للحركــــة اإلســـــــــــالميــــة القــــائمــــة العربيــــة املوحــــدة، التي يهيمن 
والوجهاء) إىل حزب العمل نتيجة التغير يف النظام االنتخابي؛ الثاين هو أن األصـــــــــــوات 
التي ذهبـــت إىل القـــائمـــة اإلســـــــــــالميـــة يف كال املرتين الســــــــــــــابقتين اللتين جرت فيهمـــا 

مقعــد واحــد االنتخــابــات، ذهبــت اآلن إىل التجمع الــذي ازداد تمثيلــه يف الكنيســـــــــــــت من 
(عزمي بشــارة) إىل ثالثة مقاعد. يف املقابل، حافظت اجلبهة الديمقراطية، التي يقودها 
احلزب الشيوعي، على مقاعدها الثالثة مع أنها فقدت عضو الكنيست اليهودي ملصلحة 
أحمــــد الطيبي، الــــذي انتُخــــب يف الســــــــــــــابق على قــــائمــــة التجمع وقرر جتربــــة حظــــه مع 

  الشيوعيين هذه املرة.
تؤكــد هــذه النتــائج أن حزب التجمع أخــذ يصـــــــــــبح بــالتــدريج التعبير الرئيســـــــــــي عن 
الهوية الفلســـطينية وعن املشـــاعر الوطنية العربية بين األقلية الفلســـطينية يف إســـرائيل. 
وتؤكد حماولةُ اســـــــــــتبعاد التجمع عن االنتخابات أن الســـــــــــلطات اإلســـــــــــرائيلية تدرك هذا 

حقاً بإعادة خلط أوراق احلركة الوطنية الفلســـــــــــطينية  الواقع اجلديد، وهو أمر واعد جداً
  داخل إسرائيل.

  احلكومة اجلديدة:
  ثاين أفضل خيار لشارون

، بعد نحو شــــهر من االنتخابات، أعلن أريئيل شــــارون 2003شــــباط/فبراير  27يف 
حكومته اجلديدة. ونتيجة االنتصــــار الكاســــح لليمين، تمكن رئيس احلكومة اإلســــرائيلية 

ويف  - منذ عدة أعوام من تأليف حكومة تؤيد برناجمه الســـــياســـــي تأييداً تاماًأول مرة 
عضـــــــــــواً،  120هــذه احلــالــة حكومــة بحتــة من اجلنــاح اليميني. ففي كنيســــــــــــت مكوّن من 

 51يمتلــــك الليكود واليمين املتطرف (احلزب الــــديني القومي وحزب االحتــــاد القومي) 
ــــــــــــعضواً يف الكنيست. وإذا أضيف إىل ذلك أعضا وعضوا ما تبقى من 15 -  ء شينوي الـ

حزب شـــــرانســـــكي الروســـــي (اليميني) يف الكنيســـــت، فإن احلكومة اجلديدة حتظى بتأييد 
  عضواً يف الكنيست. 68أغلبية قوية مؤلفة من 
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لكن شـــارون مل يكن يرغب يف هذه احلكومة، وكان مســـتعداً لدفع أي شـــيء من أجل 
لل الســــــياســــــي لصــــــحيفة "هآرتس"، عكيفا ضــــــم حزب العمل إىل ائتالفه. وكما كتب احمل

إلدار، بينما املفاوضـــــات جارية لتأليف احلكومة، فإنه "من وجهة نظره [أي وجهة نظر 
كانت الوزارات كلها، باســـــتثناء حقيبة رئيس احلكومة، تنتظر حزب العمل.    شـــــارون]،

بطريقة أو بأُخرى عن أنه يحن إىل زيه العســـــــكري، فســـــــيكون على وإذا ما عبر متســـــــناع 
 التخلي عن   *إليعيزر احلكومــة] -  موفــاز [وزير الــدفــاع الليكودي املعين بعــد ترك بن

ملاذا كان شــــارون متشــــوقاً جداً إىل إشــــراك حزب العمل يف حكومته    )11(وزارة الدفاع."
نحه الوزارات الرئيســــــــــية على حســــــــــاب على الرغم من هزيمته املذلة، ومســــــــــتعداً حتى مل

  نشوء أزمة مع بعض حلفائه الطبيعيين؟
كـان هنـاك ثالثـة دوافع وراء رغبـة شــــــــــــارون القويـة يف االئتالف مع حزب العمـل، 
ويســـــــــلط تعليلها بعض الضـــــــــوء أيضـــــــــاً على الصـــــــــعوبات احملتملة التي تواجه التحالف 

ســــــــــياســــــــــيين مهووســــــــــين يمينيين  احلايل احلاكم. أوالً، ال يريد شــــــــــارون أن يكون رهين
متطرفين، مثل إيفي إيتام من احلزب الديني القومي (وزير البناء واإلسكان اجلديد الذي 
تشـــــــــــمل مســـــــــــؤولياته بناء املســـــــــــتوطنات)، وأفيغدور ليبرمان من حزب االحتاد القومي 
(وزير النقل اجلديد) الذي يمكن أن يســــــــبب مشــــــــكالت عندما تطلب اإلدارة األميركية من 

ســـــــــــرائيــل تقــديم بعض التنــازالت الطفيفــة (مثــل تبني "خريطــة الطريق" الصــــــــــــادرة عن إ
اجملموعة الرباعية ملعاودة املفاوضـــــات) ملصـــــلحة تهدئة الوضـــــع. وكما أشـــــرنا أعاله، 
يثق شـــــــارون بســـــــياســـــــيي حزب العمل أكثر جداً مما يثق باملتعصـــــــبين الباطنيين الذين 

لى الوقــائع الهــادئــة على األرض. غير أن يفضـــــــــــلون احلركــات االســـــــــــتفزازيــة واملثيرة ع
  الوجود القوي لشينوي يف حكومته يساعده يف حتييد األعضاء اليمينيين املتطرفين.

ثانياً، كان شارون بحاجة إىل احلفاظ على الوحدة الوطنية بين الشعب اإلسرائيلي 
يد طبين، وبتولألن احلكومة اليمينية البحتة تخاطر، عاجالً أو آجالً، بدفع الســــكان إىل ق

النقد الدويل لســـــــــياســـــــــاته. لقد كان وجود حزب العمل يف الســـــــــلطة يمثل دائماً نوعاً من 
شهادة حسن السلوك بالنسبة إىل اجملتمع الدويل، وخصوصاً يف أوروبا. ثالثاً، إذا بقي 
حزب العمل يف املعارضــــــــــة لن يكون للجناح اليميني عذر لعدم تنفيذ برناجمه بأكمله، 

عرف تماماً أنه ال يستطيع حتقيقه. يف املقابل، إذا حاول اليمين تنفيذ خطابه وهو أمر ي
بمثابة  1985الراديكايل فســـــــــيكون عليه حتمل عواقبه. لقد خدم حزب العمل منذ ســـــــــنة 

مبرر دائم لليكود يـــــدفع عنـــــه املســـــــــــؤوليـــــة عمـــــا مل تتمكن احلكومـــــة من تنفيـــــذه وعن 
                                           

)(  .يف األصل 



ة الملف ع  54، العدد 14لد المج  مجلة الدراسات الفلسطین   119)، ص 2003(ر

 

13 

 

  ذا املبرر يف الوقت احلاضر.إخفاقاتها على السواء. لكن شارون حُرم ه
 14احترم زعيم حزب العمل، عمرام متســـــــناع، حتى كتابة هذه الســـــــطور تعهده يف 

كـــانون الثـــاين/ينـــاير أمـــام النـــاخبين اإلســـــــــــرائيليين بعـــدم االنضـــــــــــمـــام إىل ائتالف مع 
الليكود، ورفض كل عروض شــــــــــارون املغرية، وقاوم الضــــــــــغوط الهائلة التي مارســــــــــها 

تلة حزب العمل يف الكنيســـــــت. لكن إمكان ثباته على ذلك أمر عرضـــــــة عليه زمالؤه يف ك
للتســــــــــاؤل. وينبغي ملتســــــــــناع توقع أن تدفع احلرب على العراق إىل هجوم جديد يشــــــــــنه 

إليعيزر حلملــه على االنضـــــــــــمــام إىل احلكومــة "يف هــذه اللحظــة  -  شـــــــــــــارون وزمرة بن
  العصيبة التي تمر بها األمة"، أو أي خطاب مماثل.

إســــــــــرائيل غير مرتبطة بهذه احلرب بصــــــــــورة مباشــــــــــرة، وأن أي تورط فيها  ومع أن
ســيكون بقرار ذاتي منها على وجه التحديد، فإن القيادة الســياســية اإلســرائيلية، وأيضــاً 
ــــــــــــــهما"، وأنهما ضـــحيتان لها (حتى قبل شـــن أي هجوم  ـــــــــــــــ الرأي العام، يريان أنها "حربـ

ربية األميركية. بل إن إسرائيل واحدة من عليه)، وأنهما شريكان فاعالن يف اجلهود احل
الدول القليلة يف العامل أجمع التي تأخذ كل مقوالت إدارة بوش وأكاذيبها واختالقاتها 
وحترشــــــاتها كما هي. فالقيادة الســــــياســــــية والرأي العام العريض يســــــاويان تماماً بين 

ســـــــــــطيني"، وقليلة حملة بوش على اإلرهاب يف العامل وبين "حربهما على اإلرهاب الفل
هي األصـــــوات التي ارتفعت ضـــــد اخلطط اإلســـــرائيلية التي أشـــــيع عنها الســـــتغالل وضـــــع 

  احلرب من أجل تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني بدرجة كبيرة.
أّما واحلال هذه، فإن وجود حزب العمل يف حكومة شــــــــــــارون يبدو شـــــــــــبه حمتوم، 

. ومرة أُخرى، سيوفر حزب الع ـــــــــعاجالً أو آجالً "عدم وجود خيار  مل االحترام والشعور بـ
آخر" جتاه أي خطط وأعمال إجرامية تدور يف خلد حكومة يمينية عدوانية ومتوحشـــــــــــة. 
ومرة أُخرى أيضــاً، ســيُترك اجلمهور اإلســرائيلي من دون أي بديل يتحلى بالصــدقية من 

 النهاية يفسياسة ال تسبب اخلراب واملعاناة للشعب الفلسطيني فحسب، بل أيضاً تدفع 
إســرائيل إىل حرب ضــد العامل اإلســالمي، وتزج بالوجود اليهودي كدولة ذات ســيادة يف 

  الشرق األوسط يف مأزق دموي.
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  املصادر

  كاخ أحد أسماء رابطة الدفاع اليهودية يف إسرائيل.  )1(
، نشـــــر بالعبرية يف 2002انظر: التجمع الوطني الديمقراطي، "قبل الغرق يف الفصـــــل العنصـــــري"، آب/أغســـــطس   )2(

  .2002"مِتساد شيني"، تشرين األول/أكتوبر 
 ,Paris: Textuel, A contre chœur Michel Warschawski and Michele Sibony)انـظـر:   )3(

25.-2002), pp. 23  
، كان احلزب الديني القومي التابع الديني ملباي، كما كان يدعى حزب العمل يف 1968وســـنة  1948بين ســـنة   )4(

تلك السنين. وكان لديه برنامج ديني وسياسي معتدل، إىل يسار التيار الرئيسي حلزب العمل يف الغالب. وبعد 
، خضــــــع احلزب الديني القومي لعملية حتول راديكايل مزدوجة، فأصــــــبح أكثر تديناً وأكثر قومية 1967حرب 

ي اإلســـــرائيلي، وهو احلزب الرئيســـــي جداً. اليوم، يوجد احلزب الديني القومي إىل أقصـــــى يمين الطيف الســـــياســـــ
 للمستوطنين الذي يعارض أي انسحاب من األراضي احملتلة مهما يكن.

إســـــــــــرائيــل بيتنــا هو إعــادة جتميع لألحزاب اليمينيــة املتطرفــة، بمــا يف ذلــك حزب موليــدت  -االحتــاد القومي   )5(
غتاله مقاتلون من اجلبهة الشــــــــعبية (الترانســــــــفير) الذي كان يقوده وزير الســــــــياحة الســــــــابق، رحبعام زئيفي (ا

). ويدعو احلزب املوحد إىل اتخاذ تدابير متطرفة ضـــــد الفلســـــطينيين، بما يف 2001لتحرير فلســـــطين يف ســـــنة 
  ذلك التطهير العرقي اجلماعي.

يســــــرائيل بعلياه هو احلزب الرئيســــــي للمهاجرين اجلدد من االحتاد الســــــوفياتي الســــــابق، وقد تبنوا بســــــرعة كل   )6(
طاب اليميني والسياسة اليمينية يف القضايا احمللية واخلارجية على السواء، باستثناء البعد الديني (إذ إن اخل

  الروس علمانيون جداً ومناهضون للدين).
   ,pp. 235 Sur la frontierMichel Warschawski ,(Paris: Stock, 2002)-.253انظر:   )7(

  باإلنكليزية. قريباً Monthly Review Pressسوف تنشره   
يشير مصطلح "أشكنازي" إىل اليهود ذوي األصول األوروبية الغربية واألوروبية الشرقية، بينما يشير مصطلح   )8(

"ســـــــــــفــاردي" (أو "مزراحي") إىل اليهود من الــدول العربيــة ومنطقــة البحر األبيض املتوســـــــــــط، يف حين يشـــــــــــير 
  مصطلح "أورثوذكس" هنا إىل املتدينين جداً.

تشـــــــــــديد من عندنا. ال يوجد يف العبرية كلمة تقابل كلمة "علماين" يف املعنى الســـــــــــياســـــــــــي التقليدي. أّما كلمة ال  )9(
  "حلوين"، التي غالباً ما تترجم إىل علماين، فتعني يف الواقع "غير متدين".

 ",Journal of Michel Warschawski, "Reflections on the Recent Electionsانــــــظــــــر:   )10(
Studies, vol. xxix, no. 1 (Autumn 1999), p. 60.ine Palest  

 .18/2/2002"هآرتس"،   )11(
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