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مداخل

حيدر*

الكني�ست الـ  :22التحالفات والتكتالت
على الرغم من عدم حدوث تبدل كبير في مواقف الأحزاب المتناف�سة من مجمل
الق�ضايا المطروحة في انتخابات الكني�ست الـ  21والكني�ست الـ  ،22ف�إن التغير الأبرز
طر�أ على خريطة التحالفات والتكتالت ،ف�ض ًال عن �إعادة تمو�ضع الحز َبين الكبيرين
المتناف�سين على �أ�صوات جمهور اليمين في �إ�سرائيل .ويبدو �أن ال�صراع الدائر بين
ومن الذي
الليكود و�أزرق �أبي�ض هذه المرة هو على َمن يملك قاعدة �شعبية �أكبرَ ،
�سيح�صل على العدد الأكبر من المقاعد.

ُنظمت

انتخابات الكني�ست الـ  22في
ظل م�أزق �سيا�سي ت�سبب به
ف�شل بنيامين نتنياهو في ت�شكيل ائتالف
حكومي ،الأمر الذي �أدى �إلى حل الكني�ست
الـ  21المنتخب حديثاً ،والدعوة �إلى انتخابات
جديدة في غ�ضون �أقل من � 6أ�شهر؛ وجاءت تلك
االنتخابات في ظل تو�سع المواجهة بين
�إ�سرائيل و�إيران ،من �سورية �إلى العراق ولبنان،
الأمر الذي انعك�س توتراً �أمني ًا ومواجهة محدودة
على الحدود مع لبنان ،وكذلك في ظل ا�ستمرار
�إطالق ال�صواريخ من غزة على �إ�سرائيل،
واالرتفاع في عدد العمليات الموجهة �ضد
الجي�ش الإ�سرائيلي في ال�ضفة الغربية.
* باحثة لبنانية.

املعركة التي �ستحدد م�صري
نتنياهو ال�سيا�سي
خا�ض بنيامين نتنياهو معركته
االنتخابية لي�س فقط بهدف بقائه في رئا�سة
الحكومة الإ�سرائيلية ،بل حفاظ ًا على م�ستقبله
ال�سيا�سي برمته �أي�ض ًا .وهو يدرك �أن هزيمته
هذه المرة معناها نهاية زعامته لحزب
الليكود ،ولذلك كانت الخطوة الأولى التي قام
بها بعد ت�شكيل قائمته هي تح�صين زعامته
داخل حزبه ،والطلب من �أع�ضاء قائمة الحزب
التعهد بالوالء له وتوقيع وثيقة في هذا ال�ش�أن.
لقد تحالف الليكود هذه المرة مع حزب
كوالنو برئا�سة وزير المال مو�شيه كحلون
الذي ح�صل في االنتخابات الأخيرة على
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 4مقاعد فقط ،وخ�شي من �أن ي�ؤدي خو�ضه
االنتخابات منفرداً �إلى خ�سارته و�شرذمة
�أ�صوات اليمين ،فاختار التحالف مع نتنياهو
متنكراً لل�شعارات التي رفعها في حملته
ال�سابقة �ضد الف�ساد ال�سيا�سي .وامتازت
المعركة االنتخابية لحزب الليكود من
�سابقتها بالأمور التالية:
ركز نتنياهو حملته على ح�صول حزبه
ّ -1
على العدد الأكبر من المقاعد ،بخالف المعركة
الما�ضية التي ركز فيها على قيام كتلة م�ؤيدة
له في الكني�ست من �أحزاب اليمين القومي.
ويريد نتنياهو هذه المرة �أن يحقق فوزاً كا�سح ًا
لحزبه ،و�أن ي�صبح الحزب الأقوى على الإطالق.
 -2قاد حملة �شر�سة �ضد �أفيغدور ليبرمان
زعيم حزب �إ�سرائيل بيتنا ،والذي كان وراء
ف�شل نتنياهو في ت�شكيل ائتالفه الحكومي .فقد
خا�ض نتنياهو معركة للح�صول على ال�صوت
الرو�سي ،و�ش ّكل ،من �أجل هذ الغر�ض ،طاقم ًا
نظم حملة مكثفة موجهة �إلى الناخبين
خا�ص ًا ّ
التقليديين لليبرمان ،تقوم على الت�شكيك في
زعامته ،وتتهمه ب�أنه وبد ًال من �أن يحل
م�شكالت المهاجرين من �أ�صل رو�سي ،ي�ستغلهم
وي�ضعهم في خدمة م�صالحه ال�سيا�سية.
وح�ض الليكود في هذه الحملة ،المهاجرين
ّ
من االتحاد ال�سوفياتي ال�سابق ،الذين �أثبتوا
اندماجهم في المجتمع الإ�سرائيلي ،على
الت�صويت لأحزاب �صهيونية ،ولي�س لأحزاب
تمثل قطاع ًا معين ًا مثل حزب �إ�سرائيل بيتنا.
وقيل �إن الهدف من زيارة نتنياهو الأخيرة
لأوكرانيا كان جذب �أ�صوات المهاجرين من
�أ�صل �أوكراني والبالغ عددهم ،400.000
و�إقناع الم�س�ؤولين هناك بنقل �سفارة �أوكرانيا
�إلى القد�س ،لكن يبدو �أنه ف�شل في هذين
الم�سعيين.

 -3لم ت�أخذ الحملة �ضد حزب �أزرق �أبي�ض
هذه المرة منحى �شخ�صي ًا �ضد بِني غانت�س،
و�إنما تركزت على الت�شكيك في ميول الحزب
اليمينية واتهامه بالي�سارية وب�أنه ي�سعى
لإدخال الأحزاب العربية �إلى الحكومة .كما
عملت الدعاية االنتخابية على ت�صوير �أزرق
�أبي�ض كحزب غير متما�سك ،و�أنه ي�شكل ظاهرة
�سيا�سية موقته ،ومهدد باالنفراط فور انتهاء
االنتخابات ،نظراً �إلى الت�ضارب في المواقف
بين �أركانه الأ�سا�سيين.
 -4مهاجمة جميع الأحزاب التي تقف �إلى
يمين الليكود مثل حزب قوة يهودية الكهاني
النزعة وحزب زهوت ،اللذين خا�ضا
االنتخابات في قوائم منفردة ،قبل �أن ين�سحب
زهوت من االنتخابات ،واتهامهما ب�أنهما
ي�ساهمان في �شرذمة �أ�صوات اليمين .وكذلك
الحملة على تحالف ''يمينا'' الم�ؤلف من حزب
البيت اليهودي وحزب اليمين الجديد ،والتهجم
ب�صورة خا�صة على زعيمة التحالف �أييليت
�شاكيد ،واتهام نتنياهو لها بالو�صولية.
 -5الرف�ض الم�سبق لأي حكومة وحدة
وطنية ،لأن معنى ذلك القبول بمبد�أ المداورة
في رئا�سة الحكومة .وقد بد�أ هذا الرف�ض
يتراجع في الأيام الأخيرة التي �سبقت
االقتراع ،وبعد �صدور ا�ستطالعات الر�أي التي
كانت تتوقع يوم ًا بعد يوم عدم ح�صول �أي من
الحزبين الكبيرين على الأغلبية المطلوبة
لت�شكيل حكومة ،والحاجة �إلى قيام حكومة
وحدة وطنية.

�أزرق �أبي�ض �أكرث �صقورية وعن�رصية
حاول حزب �أزرق �أبي�ض �أن يظهر �أكثر
�صقورية من نتنياهو في الم�سائل الأمنية
والع�سكرية .فقد �أعلن الحزب في مطلع تموز/
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يوليو التزامه بعدم �إخالء �أي م�ستوطنة
يهودية في �إطار �أي اتفاق مع الفل�سطينيين،
ووجه انتقادات قا�سية �إلى ال�سيا�سة المتهاونة
التي ينتهجها نتنياهو في ر�أيه �ضد ''حما�س''،
كما هدد غانت�س ب�إحراق غزة واغتيال زعماء
''حما�س'' �إذا ن�شبت مواجهة جديدة ،و�أعلن �أنه
لن يتنازل عن ال�سيطرة الإ�سرائيلية على غور
الأردن ،مع العلم ب�أن موقف الليكود هو
االحتفاظ بوجود ع�سكري هناك في �أي
مفاو�ضات �سيا�سية مقبلة.
وبرزت النزعة العن�صرية البغي�ضة للحزب
حيال الأحزاب العربية ،عندما رف�ض زعما�ؤه
اقتراح زعيم القائمة الم�شتركة �أيمن عودة
دعم ت�سمية الحزب لرئا�سة الحكومة و�إعالنه
ا�ستعداده للم�شاركة فيها �إذا حدث ذلك.
وك�شفت ردات الفعل الراف�ضة وال�صادرة عن
زعامات الحزب ،عن عن�صرية عميقة �إزاء
الأحزاب العربية ال تختلف كثيراً عن عن�صرية
اليمين الكهاني .وكانت الحجة التي برر فيها
زعماء �أزرق �أبي�ض رف�ضهم التعاون مع
الأحزاب العربية عدم اعترافها ب�إ�سرائيل دولة
قومية يهودية.
وتج ّنب الحزب هذه المرة التهجم �شخ�صي ًا
على نتنياهو مثلما كانت عليه الحال في
االنتخابات الما�ضية .ويبدو �أنه بعد �أن فقد
الأمل ب�أن يكون الحزب الأكبر ،بات الآن ال
ي�ستبعد م�شاركته في حكومة وحدة وطنية بعد
االنتخابات ،الأمر الذي ُيعتبر في نظر جزء
من م�ؤيديه خيانة لل�شعار الذي تب ّناه الحزب
�ضد زعامة نتنياهو ال�سيا�سية الفا�سدة.
و�أظهرت الحملة االنتخابية ت�ضع�ضع
مواقف الحلفاء في �أزرق �أبي�ض ،فعندما هاجم
زعيم حزب يوجد م�ستقبل يئير لبيد الأحزاب
الحريدية ،و�أعلن رف�ضه التعاون معها في �أي

حكومة وحدة م�ستقبلية� ،سارع غانت�س �إلى
انتقاده معلن ًا رف�ضه مثل هذا الكالم .وبرز
�أي�ض ًا عدم الثقة بين الحلفاء بعد الأخبار التي
تحدثت عن تكليف بني غانت�س �شركة خا�صة
للتحقيق في ت�سريبات �شخ�صية عنه من جانب
�أطراف داخلية في الحزب ،وذلك من دون
ا�ست�شارة حلفائه.
وفي الواقع ،ف�إن توقيع اتفاق لتبادل
الفائ�ض في الأ�صوات بين �أزرق �أبي�ض
و�إ�سرائيل بيتنا� ،أظهر التوجه نحو اليمين
المعتدل ،كما ح�سم موقف ليبرمان الم�ؤيد
لحكومة وحدة وطنية.

ليربمان الرابح الأكرب
حتى كتابة هذه ال�سطور (�أقل من �أ�سبوعين
على موعد االقتراع في � 17أيلول�/سبتمبر)
ُيعتبر �أفيغدور ليبرمان هو الرابح الأكبر من
فبغ�ض النظر عن عدد
�إعادة االنتخابات،
ّ
المقاعد التي �سيح�صل عليها (والتي حتى الآن
تتوقع ا�ستطالعات الر�أي �صعود تمثيله �إلى 9
وحتى  10مقاعد� ،أي �ضعف عدد المقاعد التي
ح�صل عليها في االنتخابات الما�ضية) ف�إن
القبان في
من المتوقع �أن يتحول �إلى بي�ضة ّ
�أي حكومة م�ستقبلية� ،أكانت برئا�سة نتنياهو
�أم غانت�س ،نظراً �إلى �أن االثنين ال يمكنهما
الح�صول على �أغلبية في الكني�ست من دونه.
لقد خا�ض ليبرمان حملته االنتخابية من
موقع قوة ،فهو الزعيم الوحيد الذي نجح في
تحدي نتنياهو و�أظهر ف�شله ال�سيا�سي في
ت�شكيل حكومة يمين �ضيقة بم�شاركة
الحريديم .كما برز ليبرمان �أمام الجمهور
الإ�سرائيلي العلماني العري�ض كالزعيم الوحيد
الذي ال يخاف من ابتزاز الأحزاب الحريدية،
والم�ستعد لخو�ض معركة �ضد عملية فر�ض
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نمط حياتها على الإ�سرائيليين من خالل
ال�شعار الذي رفعه في االنتخابات ''نعم للدولة
اليهودية ،ال لدولة الهالخاه''.
من خالل هذا ال�شعار نجح ليبرمان للمرة
الأولى في الدخول �إلى �أحياء في مدينة تل
�أبيب معروفة تقليدي ًا بت�أييدها لأحزاب الي�سار
مثل حزب العمل وحركة ميرت�س .وي�سعى
ليبرمان لتعزيز فر�ص فوز حزبه �أي�ض ًا من
خالل المطالبة بحكومة وحدة وطنية تجمع
بين الليكود و�أزرق �أبي�ض وحزبه �إ�سرائيل
بيتنا.

�إعادة حتالفات اليمني القومي
امتازت التحالفات و�سط هذا المعك�سر
ب�أمرين :ان�ضمام حزب اليمين الجديد الذي لم
يتجاوز ن�سبة الح�سم في االنتخابات الما�ضية،
�إلى اتحاد �أحزاب اليمين الم�ؤلف من البيت
اليهودي برئا�سة الحاخام رافي بيرت�س،
واالتحاد القومي بزعامة بت�سلئيل
�سموتيريت�ش ،وت�شكيل قائمة جديدة با�سم
''يمينا'' ،بعد خروج حزب قوة يهودية الكهاني
بزعامة �إيتمار بن جبير ،وخو�ضه االنتخابات
جراء خالف على توزيع
في قائمة م�ستقلة ّ
المقاعد في الالئحة .الأمر الثاني تو ّلي �أييليت
�شاكيد رئا�سة التحالف ،وهو ما ُيعتبر �سابقة
تتمثل في �أن تتر�أ�س امر�أة علمانية ائتالف ًا
ي�ضم حاخامين يطالبون بالف�صل بين الن�ساء
والرجل في المنا�سبات العامة وفي
الموا�صالت ،ويرف�ضون الخدمة الع�سكرية في
الفرق المختلطة في الجي�ش الإ�سرائيلي،
ويعتبرون وجود الن�ساء في الجي�ش م�ضراً
�صرح م�ؤخراً بت�سلئيل
وم�ؤذي ًا له مثلما ّ
�سموتيريت�ش.
لكن الم�شكلة التي واجهتها زعامة �شاكيد
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الحق ًا كانت �أي�ض ًا الأحاديث التي انت�شرت،
وفحواها �أنها حتى اللحظة الأخيرة حاولت
التو�سط مع رئي�س الحكومة كي تعود �إلى
الليكود ،و�أنها وعدته ب�أن تح�صل له على
ح�صانه قانونية تمنع �إحالته �إلى المحاكمة،
�إذا ما ح�صلت على وزارة العدل.
ويتناف�س تحالف يمينا على �أ�صوات
الم�ستوطنين مع الليكود و�أحزاب اليمين
المت�شدد مثل قوة يهودية ،الأمر الذي �أعاد
المخاوف من �شرذمة الأ�صوات ،وال �سيما في
�ضوء ا�ستطالعات الر�أي التي لم تكن تتوقع
لحزب قوة يهودية تجاوز ن�سبة الح�سم.

انق�سام الي�سار ال�صهيوين
بعد مفاو�ضات عقيمة لم ينجح مع�سكر
الي�سار ال�صهيوني في توحيد �صفوفه ،وخا�ض
االنتخابات من خالل قائمتين :تحالف حزب
العمل برئا�سة عمير بيرت�س مع حزب غي�شر
برئا�سة �أورالي ليفي �أباك�سي�س ،وتحالف
حركة ميرت�س الي�سارية بزعامة نيت�سان
هوروفيت�س مع الحزب الجديد الذي �أقامه
�إيهود باراك تحت ا�سم المع�سكر الديمقراطي.
حزب العمل و�أ�صوات اليهود ال�شرقيين:
�سعى زعيم حزب العمل عمير بيرت�س ذو
الأ�صول المغربية من خالل تحالفه مع �أورالي
ليفي ذات الأ�صول ال�شرقية �أي�ض ًا ،للو�صول
�إلى قاعدة الليكود ال�شعبية و�سط اليهود
ال�شرقيين الذين كانوا �سبب االنقالب الذي
حدث في �سنة  ،1977و�أدى �إلى �صعود اليمين
�إلى ال�سلطة .ويحاول حزب العمل من خالل
تحالفه مع غي�شر �إقناع �أبناء الطبقات الفقيرة
ب�أن انتخاب نتنياهو يتعار�ض مع م�صالحهم
قدم الحزب
الفعلية ،ومن �أجل هذه الغاية ّ
خطة اقت�صادية هدفها تعزيز القوة
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االقت�صادية للطبقات الفقيرة من خالل رفع
ال�ضرائب على المي�سورين ،ورفع الحد الأدنى
للأجور ،وتخ�صي�ص ميزانيات لحل م�شكلة
الم�ساكن ،و�إيجاد حل للنق�ص الحاد في
الميزانيات الذي تعانيه الم�ست�شفيات .لكن
هناك َمن انتقد التوجه الطائفي ال�شرقي لحزب
العمل الذي ي�أتي على ح�ساب النخبة
الأ�شكينازية القديمة التي �شكلت لأجيال
القاعدة المتينة لحزب العمل .وثمة َمن ر�أى �أن
هذا التوجه يمكن �أن ي�ؤدي �إلى خ�سارة حزب
العمل قاعدته التقليدية الأ�شكينازية ،من دون
�أن ينجح في جذب �أ�صوات ال�شرقيين من
اليمين.
�إيجابيات و�سلبيات في تحالف ميرت�س -
باراك :تحالف حركة ميرت�س مع حزب �إيهود
باراك الجديد له �إيجابيات و�سلبيات .من
الإيجابيات ،انفتاح الحركة التي ُتعتبر
ي�سارية متطرفة في نظر الجمهور الإ�سرائيلي
على �شريحة �أُخرى من الناخبين من جمهور
الو�سط العلماني .ومن ال�سلبيات �أن تحالف
ميرت�س مع باراك يمكن �أن ي�ضر بالت�أييد الذي
تحظى به بين الناخبين العرب ،نظراً �إلى
ما�ضي باراك وم�س�ؤوليته عن مقتل مواطنين
قدم باراك اعتذاراً
عرب في �سنة  .2000ولهذا ّ
عما
�إلى الجمهور العربي ،معلن ًا م�س�ؤوليته ّ
جرى في محاولة مك�شوفة للمحافظة على
ال�صوت العربي في االنتخابات المقبلة.

التحديات التي واجهتها القائمة
العربية امل�شرتكة
تحد واجهته القائمة
ثمة �أكثر من ٍّ
الم�شتركة في االنتخابات ،وفي طليعتها:
 -1ا�ستعادة ثقة الناخب العربي فيها بعد
خو�ض الأحزاب العربية االنتخابات الما�ضية
�ضمن قائمتين متناف�ستين ،وبالتالي تراجع
تمثيلها في الكني�ست ،والخالفات ال�شديدة على
المقاعد التي برزت في �أثناء التفاو�ض على
توحيد القائمة؛
 -2دفع دعاة المقاطعة داخل الجمهور
العربي �إلى الم�شاركة في االنتخابات؛
 -3الوقوف في وجه ظاهرة الت�صويت
العربي للأحزاب ال�صهيونية ،والتي برزت في
االنتخابات الما�ضية؛
 -4محاربة الي�أ�س وخيبة الأمل و�سط
ال�شباب العربي من الأداء ال�سيىء للأحزاب
العربية.
وبغ�ض النظر عن المواقف المت�ضاربة التي
ّ
�أثارها اقتراح زعيم القائمة الم�شتركة �أيمن
عودة ب�ش�أن دعم تر�شيح �أزرق �أبي�ض لرئا�سة
الحكومة ،ف�إن ما جرى هو محاولة باهرة من
جانبه الختراق جدار اال�ستبعاد الذي بناه
اليمين في وجه الم�شاركة العربية في الحياة
ال�سيا�سية في �إ�سرائيل .وحتى لو ف�شلت محاولته
هذه ،ف�ستكون قد �ساهمت في ك�شف الوجه
الحقيقي العن�صري لحزب �أزرق �أبي�ض الذي
يدعي تمثيل الجمهور الإ�سرائيلي المعتدل.
ّ

