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انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة 2013
بين االستمرارية السياسيّة والتّغيير االجتماعي

يه���دف هذا البحث إل���ى تحليل نتائج انتخابات الكنيس���ت (البرلمان ّية) اإلس���رائيل ّية التاس���عة
َّ
ش���كلت
أن النتائج األخيرة
عش���رة الت���ي ج���رت في كان���ون الثاني  /يناي���ر ّ .2013
يدع���ي البح���ث َّ
السياس���ة والمجتمع
���رات سياس��� ّية واجتماع ّية كانت ق���د حدثت وال تزال في ّ
اس���تمراريّة لتغ ّي ٍ
اإلس���رائيل ّيين ،مثل تراجع األحزاب الكبيرة ،واالستمراريّة في بعض أنماط ال ّتصويت التقليديّة
ً
أهمها هيمنة اليمين
الت
في المجتمع
اإلسرائيليّ .إال أنَّها من جهة أخرى شهدت ّ
ّ
جديدةّ ،
تحو ٍ
اإلسرائيلي ،فقد أظهرت االنتخابات غياب البديل السياسي لحزب
على المش���هد السياسي
ّ
حزب سياسي ينافس الليكود على تأليف الحكومة.
الليكود في إسرائيل .وأل ّول مرّة ال يظهر
ٌ
قوة اليمين الجديد في إسرائيل وتراجع معسكر أحزاب اليسار .كما
وجاء ذلك في إطار تعزيز ّ
ب َّين���ت نتائج االنتخابات ،أل ّول مرّة ،غلبة العامل االجتماع���ي  -االقتصادي على قرار التصويت،
اإلسرائيلي.
األمني هو المهيمن على الس���لوك االنتخابي
بعدما كان العامل السياس���ي -
ّ
ّ
وقادت هذا ال ّتغيير الطبقات الوس���طى والعليا اإلس���رائيل ّية بتأييدها الكبير حزب "يش عتيد"
الذي وضع مصالح الطبقة الوسطى اإلسرائيل ّية في مركز خطابه االجتماعي .في المجمل،
أن منظومة اليس���ار واليمين التحليل ّية ال تُجدي في فه���م أنماط ال ّتصويت في
يب ِّي���ن البحث َّ
االنتخابات اإلسرائيل ّية.
*

فلسطيني.
محارض وباحث
ّ
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الخريطة الحزبيّة اإلسرائيليّة في
انتخابات الكنيست التاسعة
عشرة
أُجريت انتخابات الكنيست التاسعة عرشة يف كانون الثاين  /يناير
 2013قبل موعدها املق ّرر نهاية العام ،وذلك بعد قرا ٍر ات ّخذه رئيس
الحكومة اإلرسائيل ّية بنيامني نتنياهو يف ترشين األ ّول  /أكتوبر 2012
ٍ
انتخابات مبكِّرة عىل خلف ّية الخالف داخل مركّبات الحكومة
بإجراء
بشأن ميزانيّة الدولة املرتقبة؛ إذ وصل عجز امليزانيّة إىل نحو عرشة
مليارات دوالر .أراد نتنياهو إجراء ٍ
الحكومي وزيادة
تقليص يف اإلنفاق
ّ
الحكومي عارضت ذلك،
الضائب لس ِّد العجز .لك َّن أحزاب االئتالف
رّ
ّ
(((
وأعلنت معارضتها امليزان ّية املقرتحة .

العدد 2
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تأليف الحكومة القادمة ،ولتحرير نفسه من ضغط األحزاب الرشيكة
يف االئتالف الحكومي ،عقد نتنياهو تحالفه مع حزب "يرسائيل بيتينو"
الذي يرأسه أفيغدور ليربمان .جرت مفاوضات الحلف برسيّ ٍة تا ّمة.
وجرى اإلعالن عنه بطريقة مفاجئة .كان نتنياهو يهدف من التحالف
إىل بناء حزب كبري يف الخريطة السياس ّية اإلرسائيل ّية يحصل عىل أكرث
من  40مقع ًدا ،ويعيد إىل األذهان األحزاب الكبرية التاريخيّة ،وذلك
لضامن تأليفه حكومة مستق ّرة ال يكون فيها تاب ًعا لألحزاب الصغرية
واملتوسطة .عالو ًة عىل ذلك ،كان يهدف إىل ضامن بقاء ليربمان وحزبه
ّ
يف ائتالف حكومته القادمة؛ فهو قادر عىل أن يشكِّل حالة توازنٍ بني
معسكر األحزاب املعارضة لنتنياهو والليكود وحلفائه يف الحكومة.
أ ّما ليربمان الذي بدأ حياته السياسيّة يف حزب الليكود ،وأنشأ بعدها
حزبًا قطاع ًّيا يعتمد عىل قواع َد اجتامع ّية روس ّية ،فيطمح إىل أن
رئيسا للحكومة وزعيم اليمني يف املستقبل ،بعد
يكون وريث نتنياهوً ،
انتهاء عهد نتنياهو .فكان التحالف ،بال ّنسبة إليه ،فرص ًة ليكون زعيم
يل ،ومرشّ حه لرئاسة الحكومة.
الليكود املستقب ّ

ٍ
انتخابات مبكِّرة،
عالو ًة عىل ذلك ،جاءت حاجة نتنياهو إىل إجراء
يل بقيادته وبحزب الّليكود .اعتقد
لتجديد ثقة الجمهور اإلرسائي ّ
نتنياهو أنَّه يتمتّع بشعب ّية كبرية .وأراد استغالل شعب ّيته لتحقيق
فو ٍز كبري يف االنتخابات قبل عرض امليزان ّية ،والحصول عىل رشع ّية
النووي اإليرا ّين والقضايا اإلسرتاتيجيّة
امللف
جامهرييّة ملواقفه تجاه ِّ
ّ
خاصة أ َّن قرار تقديم االنتخابات جاء مبارش ًة بعد خطابه
األخرىّ ،
الشهري يف األمم املتّحدة يف أيلول  /سبتمرب  2012عن املرشع النووي
يل سيعيد الثّقة االنتخاب ّية
اإليرا ّين .اعتقد نتنياهو أ َّن الشارع اإلرسائي ّ
بقيادته وبحزبه بسبب التح ّديات األمنيّة واإلسرتاتيجيّة التي تواجهها
إرسائيل؛ إذ ظهر نتنياهو الوحيد القادر عىل مجابهة هذه التح ّديات.
كل ذلك دفع نتنياهو إىل تقديم االنتخابات بدلاً من أن تسقط
ّ
حكومته يف التّصويت عىل ميزان ّية الدولة ،أل َّن التّصويت ض ّدها يشكِّل
حجب ثق ٍة عن الحكومة.
مبسطة لجدوى هذا التحالف .واعتقدا أ َّن
انطلق الزعيامن من قراء ٍة ّ
األقل ،حصيلة
(س ّمي الليكود  -بيتنا) سيحقِّق ،عىل ّ
كام أراد نتنياهو أن يع ِّزز متثيل حزب الّليكود يف الكنيست ،ففي االئتالف بينهام ُ
االنتخابات السابقة يف عام  2009حصل الحزب عىل  27مقع ًدا ،ومل املقاعد التي حصال عليها يف االنتخابات السابقة ( .)42=15+27وتع َّهد
األقل.
يتوج الحزب األكرب؛ إذ حصل حزب كادميا عىل  28مقع ًدا .وبسبب ليربمان بأن يحصل االئتالف الجديد عىل أربعني مقع ًدا عىل ّ
ُ َّ
معارضة تسيبي ليفني فحسب ،رئيسة الحزب آنذاك ،التحالف مع اختار ليربمان أعضاء حزبه الذين سيكونون يف االئتالف الجديد .بينام
ٍ
انتخابات داخل ّية الختيار أعضاء القامئة االنتخاب ّية.
األحزاب الدينية ،أُعطي نتنياهو فرصة تأليف الحكومة .وحكمت ذهب الليكود إىل
ّ
حكومة نتنياهو أطول فرتة منذ عام  ،1992فقد أكملت عامها الرابع ،وكشفت نتائج هذه االنتخابات ،سيطرة ال ّنخبة اليمينيّة الجديدة
ومل تعلن االنتخابات إال بقرار نتنياهو نفسه .ولتحقيق مطمحه يف عىل الليكود؛ فقد فازت باملواقع املتق ّدمة يف القامئة ،ودحرت القيادة
تحويل الليكود إىل الحزب األكرب يف االنتخابات وبفارقٍ كبري عن أي اليمين ّية القدمية يف الحزب ذات التو ّجهات القوم ّية  -الليربال ّية .ميكن
ّ
حزب آخر .ولتعطيل أي تكتلٍ ألحزاب تعمل ضده مبا مينعه من اعتبار هذه النخبة ،الجيل الثالث يف الليكود .وهي نخب ٌة شبيهة بنخبة
ٍ
ّ
ّ ّ
اليمني املتط ِّرف يف أوروبا الذي ينظر إىل مسألة األقليات ومطالبها
 1يهوناتن ليس" ،نتنياهو يُعلن :انتخابات خالل ثالثة أشهر" ،صحيفة هآرتس ،2012/10/9 ،ص .1كتهديد للدولة ونسيجها الثقايف  -االجتامعي.

دراسات وأوراق تحليليّة
انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة  2013بين االستمرارية السياسيّة وال ّتغيير االجتماعي

يف املقابل ،أقصت االنتخابات التمهيدية داخل الليكود ال ّنخبة
الليكوديّة ذات التو ّجهات القوميّة  -الليرباليّة التي شكَّلت الجيل
الثاين يف الليكود ،من أمثال :بيني بيغن (ابن رئيس الحكومة ورئيس
الليكود السابق مناحيم بيغن) ،ودان مرييدور ،وميخائيل ايتان ،اللذين
مثَّال التو ّجهات الليربال ّية يف الليكود ،ووقفا ض ّد الترشيعات القانونية
واملامرسات السياسية التي قادتها النخبة الجديدة يف الليكود.
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أ َّن الخطاب االقتصادي  -االجتامعي النابع من تو ّجه دولة الرفاه،
سوف يرضب نقطة الضّ عف األساسيّة يف سياسة حكومة نتنياهو،
وال سيّام بعد االحتجاج االجتامعي الكبري للطبقة الوسطى يف صيف
الفلسطيني
 .2011غ ّيب حزب العمل املسألة السياسية والصرّ اع
ّ
يل ،والقضايا األمن ّية ألنَّها ،باعتقاده ،نقطة ق ّوة نتنياهو يف
اإلرسائي ّ
مواقف سياسيّ ًة قريبة
يل .بل إ َّن يحيموفيتش تب َّنت
َ
الشارع اإلرسائي ّ
من اليمني ،مثل قولها إ َّن البناء االستيطاين واالحتالل ليس لهام عالقة
بالواقع االجتامعي واالقتصادي الصعب داخل الخ ّط األخرض((( .كام
ع ّدت املستوطنات رشع ّية ألنَّها أُنشئت بقرارات حكوم ّية رسم ّية.
وأيَّدت إقامة جامعة يف مستوطنة أرييل .ويف إحدى ترصيحاتها
رصحت بأ َّن حزب العمل
لالبتعاد عن الصبغة اليساريّة لحزب العملَّ ،
(((
مل يكن يو ًما حزبًا يساريًّا ،بل كان حزب املركز السيايس .

القومي واليمني
الديني
وعىل ميني الليكود ،قامت أحزاب الت ّيار
ّ
ّ
اليهودي" (هبايت
االستيطاين بالتحالف يف إطار حزب "البيت
ّ
رئيسا
هيهودي) .انتخب أعضاء الحزب الجديد "نفتايل بينيت"ً ،
للحزب .بدأ بينيت حياته السياسية مدي ًرا ملكتب نتنياهو .ث ّم أصبح
مدي ًرا عا ًّما لهيئة مجالس املستوطنات .يُع ّد بينيت من الجيل الجديد
يف الصهيونيّة الدينية؛ فقد تخ َّرج يف فرقة ال ّنخبة العسكريّة "متكال"،
وهي إحدى الفرق القتاليّة التي أصبح أبناء الصهيونيّة الدينية أكرث ح��اول��ت يحيموفيتش م��ن خ�ل�ال ال�ترك��ي��ز ع�لى الخطاب
حضو ًرا يف صفوفها ،فهؤالء مي ِّجدون القيم العسكرية والدولة مبستوى االقتصادي  -االجتامعي أن تستقطب الطبقات الوسطى اإلرسائيل ّية،
قداستهم للدين.
وتعي َد القواعد االجتامع ّية التقليديّة لحزب العمل بعد أن ابتعدت
خاص ًة تحت رئاسة إيهود براك .بدت سياسة
عنه يف العقد األخريّ ،
بخطاب جديد ال يركِّز عىل قض ّية الرصاع واملستوطنات
جاء بينيت
ٍ
يحيموفيتش مجديةً ،فقد أعطت استطالعات الرأي الحزب أكرث
فحسب .فهو شخص ًّيا ال يسكن يف مستوطنة ،بل يف إحدى املدن
من عرشين مقع ًدا .وساهم انضام ُم جز ٍء من قيادة حركة االحتجاج
الغنيّة داخل الخ ّط األخرض (رعنانا) .وأصبح ثريًّا نتيجة نجاحه يف
االجتامعي لصفوف الحزب ،يف تعزيز الثّقة داخل الحزب بجدوى هذا
سوق الصناعات التكنولوجية .أراد "بينيت" أن يكون البيت اليهودي،
ّ الخطاب الذي يحاول أن يطرح بديلاً اجتامعيًّا واقتصاديًّا لحكومة
لكل اليهود داخل الخ ّط األخرض وخارجه .فركَّز يف خطابه عىل
بيتًا ِّ
نتنياهو وتغييب القض ّية السياس ّية واألمن ّية عن النقاش العا ّم.
القيم اليهوديّة :املساواة يف توزيع العبء االقتصادي والعسكري
(تجنيد الجميع يف الجيش أو يف الخدمة املدنية) .وأدخل إىل قامئته أفرزت االنتخابات الداخليّة يف حزب العمل مرشّ حني جد ًدا تنافسوا
ٍ
مرشّ حة غري متديِّنة ،للتأثري يف
قطاعات اجتامعية جديدة يف املجتمع عىل مقاعد القامئة االنتخاب ّية .فقد انتُ ِخب يف األماكن العرشة األوىل
يل ال يتجاوز
اإلرسائي ّ
يل .ور ّوج أنّه شخص ّية متديِّنة متن ِّورة وعرصيّة .عد ّه الحزب عضوان مهماّ ن يف حركة االحتجاج االجتامعي اإلرسائي ّ
عسكري متقاعد ،وهو عومر بار
رشيكًا طبيع ًّيا يف الحكومة القادمة التي سيقودها نتنياهو .فكانت عمرهام الثالثني عا ًما .كام انتُ ِخب
ٌّ
رئيسا للحكومة ،ليف ،نجل رئيس هيئة األركان اإلرسائيليّة الثامن حاييم بار ليف .وبار
دعايته االنتخابيّة تطرح ،فيام تطرح ،دعم نتنياهو ً
بهدف جذب قواع َد اجتامعية من الليكود وطأمنتها بأنَّها يف تصويتها ليف هو الشخص ّية العسكريّة الوحيدة الجديدة يف قامئة الحزب ،إذ
رئيس حكومة ،بل ستق ّويه كان قائ ًدا لفرقة ال ّنخبة "متكال" .فقد فشل الحزب يف جذب شخص ّي ٍ
للبيت
ات
ّ
اليهودي لن تسقط نتنياهو بوصفه َ
يل ،فيام كان األعضاء اآلخرون
من جهة اليمنيّ .
خاص ًة وأنه ض ّد إقامة دولة فلسطين ّية ،ويطالب بض ِّم عسكريّة لها ثقلها يف املجتمع اإلرسائي ّ
السيادة من قيادات حزب العمل القدماء والتقليديّني .وقد ألغت يحيموفيتش
املناطق ( Cالتي تشكِّل  %60من مساحة الضفّة الغربيّة) إىل ِّ
اإلرسائيليّة(((.
مبدأ متثيل مرشّ حي القطاعات والدوائر يف االنتخابات التمهيديّة كام
كان متّب ًعا يف الحزب يف السابق ،لهذا جاء ممثّلو القطاعات والدوائر
من الجانب اآلخر ،ركَّز حزب العمل برئاسة شييل يحيموفيتش عىل
الخطاب االجتامعي  -االقتصادي .وانطلقت يحيموفيتش من ا ّدعاء  3عوزي باروخ" ،يحيموفيتش :ال أرى يف املستوطنات خطيئ ًة وجرميةً" ،انظر الرابط،
 2انظر برنامج الحزب السيايس ،تحت عنوان "خطّة التهدئة" ،يف موقع الحزب عىل الرابط،
http://www.baityehudi.org.il

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/224599
تاريخي"،
يساري ظل ٌم
كحزب
 4يهوناتن ليس" ،يحيموفيتش :إ َّن وصف حزب العمل
ٍ
ٍّ
ٌّ
هآرتس ،2012/11/8 ،ص.1
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املختلفة ،مثل العرب والكيبوتسات  -التج ّمعات التعاون ّية ،يف أماك َن السيايس التاريخي للحركة ،ارييه درعي ،إىل صفوف الحزب بعد أن
أمىض فرت ًة يف السجن بسبب قضايا فسا ٍد مايل ،والتي ُوصفت بأنَّها
متأخّرة يف قامئة الحزب(((.
الرشقي.
مالحق ٌة سياس ّية له بسبب انتامئه
ّ
وتنافست ،داخل الت ّيار الديني األرثوذكيس ،حركتان يف االنتخابات:
حركة "يهدوت هتوراه" ،وهي حركة دينيّة أرثوذكسيّة غري صهيونيّة
تحظى بدعمٍ من القواعد الدينيّة األرثوذكسيّة األشكنازيّة ،وتتميَّز
قواعدها االجتامع ّية بالثبات ،مام ينعكس عىل استقرار نسبة تأييدها
لعوامل دين ّية مج َّردة.
َ
يف االنتخابات؛ إذ تص ِّوت هذه القواعد للحركة
وهي قواعد يزداد ثقلها االنتخايب بسبب الزيادة السكانيّة الطبيعيّة
يف صفوفها((( .ترتكّز قواعدها يف التج ّمعات الدينيّة األرثوذكسيّة ذات
الطابع األشكنازي ،مثل مدينة القدس ،وموديعني ،وبيت شيمش،
إذ تحصل الحركة فيها عىل أعىل نسب ِة تأييد ،نظ ًرا لطابعها الديني
األرثوذكيس .وقد م َّرت الحركة بعمليّة َصهيَنة ضعيفة مقارن ًة بحركة
شاس الدينيّة الرشقيّة.
أ ّما الحزب األخري الذي نتط ّرق إليه يف هذا املبحث ،فهو حزب "يش
اإلعالمي يائري لبيد ،وهو ابن
أُ ِّسست حركة "ش��اس" يف بداية الثامنين ّيات .وهي حركة دين ّية عتيد" (يوجد مستقبل) الذي َّأسسه
ّ
أرثوذكس ّية يتز ّعمها رجال دين من أصو ٍل رشق ّية ،وتقوم باستعام ٍل الصحفي يوسف تومي لبيد ( .)2008-1931انض ّم أبوه من قبْله إىل
حزب ع ّرف نفسه بأنَّه حزب املركز.
مكثَّف لسياسات ال ُهويّة يف صفوف اليهود الرشق ّيني .وتتوزّع قواعدها حزب "شينوي" (التّغيري) ،وهو ٌ
خطاب معا ٍد للمتديّنني اليهود األرثوذكس .وقد حقَّق
بني القواعد الدين ّية األرثوذكس ّية الرشق ّية ،والقواعد االجتامع ّية وانطلق من
ٍ
ٍ
نجاحات انتخاب ّي ًة كبرية .لكن ،مل تكن حال حزب "شينوي"
الضّ عيفة اقتصاديًّا من اليهود ذوي األصول الرشق ّية .وعىل عكس حركة الحزب
كل األحزاب التي أطلقت عىل نفسها أحزاب املركز؛
يهدوت هتوراه ،فإ َّن قواعدها االجتامع ّية غري ثابتة ،فهي تنافس حزب مختلفة عن حال ِّ
الليكود عىل القواعد االجتامع ّية الرشق ّية الضّ عيفة ،وتحاول مواجهة إذ ظهرت كلّها يف الحياة السياس ّية اإلرسائيل ّية واختفت منها ،بعد
الليكود من خالل استعام ٍل مكثَّف لسياسات ال ُهويّة أمام الليكود
ٍ
نجاحات مرحل ّي ٍة حقَّقتها يف االنتخابات(((.
األشكنازي .م َّرت الحركة بعمل ّية َصه َينة كبرية؛ فهي تص ِّنف نفسها
حركة ميين ّية يف القضايا السياس ّية واألمن ّية .ومن الصعوبة اال ّدعاء أ َّن أنشأ لبيد االبن حزب "يش عتيد" ،كحزب مركز .وتو َّجه بخطابه إىل
هذه الحركة هي حرك ٌة دين ّية أرثوذكس ّية غري صهيون ّية(((.
الطبقة الوسطى اإلرسائيل ّية ،مركِّ ًزا عىل موضوع املساواة يف العبء،
كل قطاعات املجتمع
توقَّعت الحركة أن تع ِّزز ق َّوتها يف انتخابات الكنيست التاسعة أي فرض األعباء االقتصاديّة والعسكريّة عىل ِّ
يل ،وذلك با ّدعاء أ َّن الطبقة الوسطى اإلرسائيليّة العلامنيّة هي
عرشة .وتزيد متثيلها يف الربملان ،وذلك بسبب ثالثة عوامل :أ ّولها ،اإلرسائي ّ
خاص ًة املتديّنني
القوي للقضيّة االجتامعيّة  -االقتصاديّة يف النقاش العا ّم ،التي تتح ّمل األعباء وحدها ،بينام هناك قطاعاتٌ ّ ،
الحضور
ُّ
يل عىل اليهود ،ال يشاركون يف هذه األعباء .كلمة "عبء" هي املصطلح
وتصنيفها أولويّة متق ّدمة بال ّنسبة إىل املجتمع اإلرسائي ّ
القضيّة السياسيّة  -األمنيّة .وثانيها ،تراجع الليكود بسبب سياساته املتداول إرسائيليًّا لإلشارة إىل أ َّن هناك من يقوم بواجبات ،وهناك
بأي واجبات .وهذا
االقتصاديّة ،وهذا سيس ِّهل مه ّمة الحركة يف اقتطاع جز ٍء من قواعده من يأخذ حقوقًا فحسب من دون أن يقوم ّ
خطاب مركز الخريطة السياس ّية ،هو يف
االجتامعيّة يف الطبقات الدنيا .أ ّما العامل الثالث ،فهو عودة ال ّزعيم الخطاب ،وإن أظهره لبيد
َ
ويس الذي قاده
الحقيقة خطاب اليمني؛ فحزب "يرسائيل بيتينو" ال ّر ّ
املحصنة يف حزب
 5يهوناتن ليس" ،رغم صيحات االحتجاج ،يحيموفيتش تلغي املقاعد
ّ
ليربمان ،حصل عىل  15مقع ًدا يف انتخابات  ،2009بسبب رفعه شعار
العمل" ،هآرتس ،2012/10/30 ،ص.4
أساسا ض ّد الفلسطينيّني
 6الياهو بن موشيه ،تغيري يف مبنى وتركيبة السكّان يف إرسائيل حسب القطاع الثقايفّ " -ال حقوق من دون واجبات" .وكان مو ّج ًها ً

الديني يف العقدين القادمني وانعكاساته عىل سوق العمل (القدس :وزارة الصناعة والتجارة
ّ
والتشغيل ،)2011 ،ص ( 28بالعربيّة).
 7مهند مصطفى" ،تسييس األحزاب الحريدية وصهينتها :حالة حركة شاس الدينيّة" ،مجلة
قضايا إرسائيل ّية ،العدد  ،)2010( 40-39ص.121 -112

 8ملعرفة املزيد عن ظاهرة أحزاب املركز يف الخريطة السياسيّة اإلرسائيليّة عا ّمة ،وحزب
خاصة ،انظر دراسة :مهند مصطفى" ،انتخابات  :2006انهيار حركة شينوي" ،مجلة
"شينوي" ّ
قضايا إرسائيل ّية ،العدد  ،)2006( 22ص .61-54
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داخل إرسائيل .وقد استبدل هذا الشعار يف االنتخابات األخرية بشعار غوش قطيف يف غ ّزة ،فضّ لوا إطالق آالف الصواريخ عىل املدن ّيني،
الحل"(.((1
"املساواة يف العبء" .اختار لبيد قامئته االنتخابيّة بصفة شخص ّية؛ وهكذا برفضهم اقرتاح إيهود أوملرت ّ
فالحزب مل يُج ِر انتخابات متهيديّة داخليّة الختيار أعضاء القامئة،
حل الدولتني .ولكن ،ليس بدافع االعرتاف بحقوق
سالكًا طريق األحزاب الدينية مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه" ،إذ يقرتح الحزب تب ّني ّ
يختار مجلس رجال الدين أعضاء القامئة ،وطريق األحزاب الشخصية الفلسطين ّيني الوطن ّية ،بل بدافع الحفاظ عىل إرسائيل دولة يهوديّة
ّ
مثل حزب "يرسائيل بيتينو" بزعامة ليربمان .تألَّفت قامئة لبيد من مع أغلب ّية يهوديّة .ويَع ّد املستوطنني صهاينة حقيق ّيني ،إذ يشري
الحل املعقول الوحيد للتهديد الدميوغرايف
"السالم هو ّ
شخصيّات ذات تو ّجهات متباينة ،جمعتها قضيّة "املساواة يف األعباء" الربنامج إىل أ َّن ّ
كل مواطنيها ودولة ثنائ ّية القوم ّية" .أ ّما بالنسبة إىل
وألفكار مثل دولة ّ
بصورة رئيسة.
حل الدولتني ،من
الحل النهايئ الذي يقرتحه الحزب ،فيتمثَّل يف ّ
شكل ّ
اتّخذ لبيد نه ًجا مختلفًا عن أبيه؛ فلم يُظهر حزبه معاديًا للمتديّنني دون العودة إىل حدود السادس من حزيران  /يونيو  ،1967واإلبقاء
بصورة كاملة ،بل بوصفه منت ً
رصا للطبقة الوسطى .وقد أدرج يف قامئته عىل الكتل االستيطان ّية يف الضفّة الغرب ّية ،واإلبقاء عىل القدس عاصم ًة
رجال دينٍ يتب ّنون
َ
حل مشكلة الالجئني يف الدولة الفلسطينيّة
مواقف متق ّدمة يف قضايا االقتصاد واملجتمع .يف مو ّحدة وأبديّة إلرسائيلّ ،
الحق يف محاربة "اإلرهاب" حتّى داخل الدولة
موقع الحزب ،يظهر األساس األيديولوجي للحزب بصيغة "من نحن" .فحسب ،متلك إرسائيل ّ
السيايس أنَّه ال يق ِّدم
ويع ِّدد الحزب املحاور األساسيّة لتو ّجهه األيديولوجي يف القضايا الفلسطين ّية التي ستقام( .((1يُوضّ ح برنامج الحزب
ّ
السياس ّية ،واالقتصاديّة ،واالجتامع ّية .يح ِّدد الحزب أ ّولاً رؤيته ل ُهويّة تص ّو ًرا مختلفا عن تص ّور نتنياهو يف خطاب بار ايالن ،غري أ َّن نتنياهو
الدولة" :نحن نؤمن بكون إرسائيل دولة يهوديّ ًة دميقراط ّية بروح يريد من الفلسطينيّني االعرتاف بإرسائيل دولة يهوديّة .أ ّما لبيد ،فرييد
ٍ
تص ّور أنبياء إرسائيل ،نحن نؤمن بحقّنا يف العيش يف دولة مع أغلبيّة انتزاع ذلك عىل أرض الواقع.
يهوديّة تعيش يف حدو ٍد آمنة وقابلة للدفاع" .ويشري إىل رؤيته للعالقة
بني دولة إرسائيل ويهود العامل" :نحن نؤمن أ َّن من واجب الدولة أن إىل جانب هذه األحزاب ،شاركت يف االنتخابات األحزاب العرب ّية الثالثة:
بكل
اليهودي ،االهتامم ِّ
تعمل كمرك ٍز للشعب
ٍّ
ّ
اطي يف
اطي الذي ميثِّل التيّار
يهودي مالحق بسبب التج ّمع
القومي الدميقر ّ
ّ
الوطني الدميقر ّ
ّ
(((
يهوديّته عىل وجه األرض" .
ٍ
تحريض كبرية
صفوف الفلسطين ّيني يف إرسائيل ،وقد تع ّرض لحملة
خالل ال ّدورة املاضية .وكانت هناك محاولة لجنة االنتخابات املركزيّة
يشري األساس األيديولوجي إىل أ َّن الحزب انطلق من داخل اإلجامع
إلغاء مشاركة عضو الكنيست حنني زعبي يف االنتخابات بسبب
اليهودي عىل ُهويّة الدولة؛ فالدولة بال ّنسبة إليه ال
الصهيو ّين -
ّ
وجوده عىل سفينة مرمرة التي حاولت كرس الحصار عىل قطاع غ ّزة.
تكون يهوديّة يف ُهويَّتها وتو ّجهاتها الثقافيّة فحسب ،بل عليها أن
تحالف يض ّم الحركة اإلسالم ّية
كل مكان .ويف وكذلك القامئة العرب ّية املو ّحدة ،وهي
ٌ
اليهودي يف ِّ
تكون ذات أغلب ّية يهوديّة ،ودولة الشعب
ّ
الجانب االقتصادي ،ينادي الحزب بزيادة املشاركة يف سوق العمل التي تشارك يف االنتخابات وبعض الحركات السياسيّة األخرى .وأخ ًريا
ّ
لدى قطاعات غري فاعلة يف املجتمع اإلرسائييل .وعىل الدولة االهتامم الجبهة الدميقراط ّية للسالم واملساواة ،وهي حرك ٌة تع ِّرف نفسها بأنّها
يل عمودها
حركة عرب ّية يهوديّة ،ويشكِّل الحزب
الشيوعي اإلرسائي ّ
ّ
بالطبقة الوسطى ،ألنَّها الطبقة املنتجة يف السوق.
الفقري.
تظهر ميينيّة الحزب يف الجانب السيايس من برنامجه ،إذ جاء فيه:
"ال يوافق حزب "يش عتيد" عىل االتّهامات الذاتيّة التي يطلقها جز ٌء كام شارك يف االنتخابات حزب كادميا الذي تراجعت شعب ّيته تراج ًعا
السالم ،نحن نعتقد أ َّن كب ًريا يف ال ّدورة األخرية ،وم َّر بسلسلة انشقاقات كان أبرزها خروج
يل
ّ
واليهودي يف مسألة ّ
من الجمهور اإلرسائي ّ
الفلسطين ّيني ...رفضوا م ّر ًة بعد م ّرة يد إرسائيل املمدودة للسالم ،رئيسته السابقة تسيبي ليفني التي شكَّلت حركة "هتنوعا" (حركة
هكذا يف االنتفاضة األوىل والثانية ،وهكذا بعد انفصال أحادي الجانب الحركة) التي ركَّزت يف خطابها عىل موضوع التسوية السياس ّية مع
ومدارس مكان مستوطنات الفلسطين ّيني .كام تنافست حركة مريتس اليساريّة التي أعلنت مسبقًا
ٍ
مستشفيات
عن غ ّزة ،فبدلاً من أن يبنوا
َ
 9انظر موقع الحزب،

http://www.yeshatid.org.il

10 http://yeshatid.org.il/programmes/national/
11 http://yeshatid.org.il/programs/national/main

34
أي حكومة يؤلِّفها نتنياهو .والحقيقة أ َّن هذه
أنَّها لن تشارك يف ّ
الحركة بقيت يف املعارضة منذ عام .2001

قراءة سياسيّة في نتائج
االنتخابات
وصلت نسبة التّصويت يف االنتخابات األخرية إىل  ،%66.6مقارن ًة مع
 %65يف االنتخابات السابقة .عمو ًما ،مل يحدث تغي ٌري جوهري عىل
نسب التّصويت يف العقد األخري؛ فقد تراجعت نسبة التّصويت
تراج ًعا كب ًريا منذ انتخابات رئاسة الحكومة يف عام  ،2001ومنذ
ذلك الوقت وهي يف حالة استقرار( .((1استطاعت اثنتا عرشة قامئة
تجاوز نسبة الحسم ( )%2من بني اثنتني وثالثني قامئة تنافست يف
االنتخابات .أغلب ّية القوائم التي مل تجتز نسبة الحسم كانت قوائم
كل دورة
صغرية يف معسكر اليسار .وتشري النتائج أ َّن اليسار يفقد يف ِّ
انتخابيّة خمسة مقاع َد بسبب عدم نجاح قوائم صغرية يف تجاوز
نسبة الحسم.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

ٍ
نجاحات انتخابية كبرية وصلت ذروتها يف االنتخابات
عام 1999
السابقة بحصوله عىل  15مقع ًدا .وظهر زعيمه أفيغدور ليربمان
زعيماً مقبلاً لليمني .تتم َّيز قواعد الحزب بعلامن ّية معادية للدين ،إذ
خاض الحزب رص ٍ
اعات مع األحزاب الدين ّية عىل قضايا الدين والدولة.
مواقف ميين ّية متط ِّرفة من ال�ّص�رّ اع العر ّيب -
كام تتب ّنى قواعده
َ
يل ،ومن مكانة األقليّة الفلسطينيّة داخل إرسائيل( .((1تبينّ
اإلرسائي ّ
نتائج االنتخابات يف املدن ذات األغلب ّية ال ّروس ّية ،أ َّن ال ّروس امتنعوا
عن التّصويت يف هذه االنتخابات؛ فقد تراجعت نسبة تصويتهم بـ
ويس تصل إىل عرشين
 ،%10مع العلم أ َّن الق ّوة االنتخابيّة للقطاع ال ّر ّ
مقع ًدا(.((1
تراجعت نسبة مشاركة ال ّروس يف االنتخابات بسبب خيبة أملهم
يف حزب "يرسائيل بيتينو" الذي مل يعمل بصورة كافية عىل تحقيق
مطالبهم من خالل الحكومة .تشري املعطيات إىل أ َّن ال ّروس ينتمون
يل ،ومع ذلك مل
إىل الطبقة الوسطى الدنيا يف املجتمع اإلرسائي ّ
تعمل حكومة نتنياهو  -ليربمان عىل دعمهم ،بل زادت أعبا َءهم
االقتصاديّة( .((1كام أ َّن التحالف مع الليكود أفقد الحزب ُهويَّته
القطاعية بوصفه حزبًا للمهاجرين ال� ّروس الذين يصل عددهم
الخاصة يف املجاالت الثقاف ّية
رويس ،لهم احتياجاتهم
إىل مليون
ّ
ّ
(((1
واالقتصاديّة واالجتامع ّية  .كام أ َّن التحالف بني قواعد الحزب
العلامنيّة املعادية للدين والقواعد املحافظة واملتديّنة يف الليكود قد
أ َّدى إىل عزوف الكثري من ال ّروس عن التّصويت للتحالف الجديد،
خاص ًة بعد صعود ال ّنخبة الجديدة يف الليكود التي تض ّم الكثري من
ّ
املتديّنني أو املحافظني.

كل من نتنياهو
ب ّينت النتائج إخفاق تحالف الليكود  -بيتنا .توقَّع ٌّ
(((1
األقل  .إلاّ
وليربمان أن يحصل تحالفهام عىل أربعني مقع ًدا عىل ّ
أقل من نتائج االستطالعات التي توقَّعت حصول
أ َّن النتائج جاءت َّ
(((1
التحالف عىل  35مقع ًدا  .حصل التحالف عىل  31مقع ًدا ،بنسبة
 .%23.3بينام حصل الحزبان م ًعا يف انتخابات  2009عىل  42مقع ًدا،
بنسبة  %33من األصوات ،وذلك عندما خاضا االنتخابات منفردين؛
مبعنى أنَّهام خرسا ربع مقاعدهام يف االنتخابات الحاليّة .توقَّع نتنياهو
وليربمان أن يؤ ّدي تحالفهام إىل تكاتف قواعدهام االجتامع ّية ،عالو ًة أ ّما الليكود ،فقد تنبّأت استطالعات الرأي بحصوله عىل أكرث من
عىل أنَّه سيجذب قواع َد جديدة من اليمني .إلاّ أ َّن التحالف أبعد  30مقع ًدا قبل التحالف مع حزب ليربمان ،إلاّ أ َّن التحالف أفقده
الكثري من قواعدهام التقليديّة ،بسبب تحالفهام.
قواع َد اجتامع ّية كثرية ،وال س ّيام قواعده الليربال ّية التي ترى يف حزب
يحظى حزب ليربمان" ،يرسائيل بيتينو" (إرسائيل بيتنا) ،بدعم اليهود ليربمان ميي ًنا متط ِّرفا بينام تنظر إىل الّليكود عىل أنّه ميني ليربايل قريب
ال ّروس باألساس ،فهو حزب قطاعي %75 ،من الذين ص ّوتوا للحزب يف
انتخابات  2009كانوا من اليهود ال ّروس( .((1حقَّق الحزب منذ تأسيسه

 12موقع لجنة االنتخابات املركزيّة للكنيست الـ ،19
http://www.votes-19.gov.il/nationalresults
 13ينري يغنا" ،ليربمان :االستطالعات ال تعكس الواقع ،سنحصل عىل أربعني مقعدًا" ،هآرتس،
.2013/1/19
 14انظر ،عىل سبيل املثال ،استطالع صحيفة هآرتس قبل االنتخابات ،هآرتس ،2013/1/18
ص .3-1
15 Mohanad Mustafa, "The Empowering of the Israeli Extreme Right: The

Rise-up of the Yisrael Beteinu Party", in: Priya Singh and Susmita Bhattacharya
(eds.), Perspectives on West Asia (New Delhi: Shipra Publications, 2012), pp.
37-57, pp. 50-51.
 16متار هوروفيتس" ،ازدياد الق ّوة السياس ّية ملهاجري االتحاد السوفيايت السابق يف إرسائيل:
من مواطنة سلب ّية إىل مواطنة فاعلة" ،يف :موشيه ليسك واليعزر ليشم (محرران) ،من روسيا إىل
إرسائيل :هُو ّية وثقافة يف حالة انتقال (تل أبيب :هكيبوتس هموئحد ،)2001 ،ص .123-100
 17الكس تانرص" ،ال ّروس املنسيّون" ،هآرتس ،2013/2/26 ،ص .15
 18املصدر نفسه.
 19فلورا ديفوديفوتش ،معطيات دميوغراف ّية حول السكان يف إرسائيل :عرض ألبحاث
(القدس :مركز البحث واملعلومات التابع للكنيست ،)2011 ،ص.8

دراسات وأوراق تحليليّة
انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة  2013بين االستمرارية السياسيّة وال ّتغيير االجتماعي

من مركز الخريطة السياس ّية .ع َّزز هذا التو ّجه نتائج االنتخابات
الداخليّة يف الليكود ،إذ جرى انتخاب ال ّنخبة اليمينيّة املتط ِّرفة يف
الليكود إىل مواقع متق ّدمة يف القامئة ،وإقصاء ال ّنخبة الليرباليّة إىل
ٍ
قطاعات ميين ّية ليربال ّية إىل
مواقع غري مضمونة يف القامئة .وهذا دفع
التّصويت لحزب "يش عتيد"( .((2كام أ َّن التحالف مع حزب ليربمان
خاص ًة من املتديّنني القوميّني ،إىل
أ ّدى إىل انتقال الكثري من املص ِّوتنيّ ،
(((2
حزب البيت اليهودي  -الديني القومي  ،ومن املص ِّوتني الرشق ّيني
املحافظني إىل حركة شاس .فهذه القطاعات ال تعادي الدين ،وترى
يف تحالف الليكود مع حزب معا ٍد للدين رضب ًة لقيمها الدينيّة .فهي
مستع ّدة لاللتقاء معه يف القضايا السياس ّية واألمن ّية ،لكن ليس يف
القضايا االجتامع ّية والدين ّية.
الصعبة
عالو ًة عىل ذلك ،قامت األوضاع االجتامع ّية  -االقتصاديّة ّ
يل يف فرتة نتنياهو ،بدو ٍر يف تراجع
التي م َّرت عىل املجتمع اإلرسائي ّ
رضت بالطبقات الدنيا ،وزادت أعباء
الحزب ،فسياساته االقتصاديّة أ َّ
خاص ًة يف مجال املسكن .وعندما أصبح املوضوع
الطبقة الوسطىّ ،
االقتصادي  -االجتامعي ساحة املعركة يف االنتخابات ،خرسها
تبي حجم التدهور
الليكود  -بيتناّ ،
خاص ًة بعد نرش معطيات نِّ
االقتصادي والعجز املا ّيل الكبري الذي ينتظر إرسائيل يف عام ،2013
األمر الذي يتطلَّب إجراء تقليصات كبرية يف اإلنفاق الحكومي ،وفرض
رضائب جديدة لس ِّد العجز والخروج من األزمة .وهو ما أ ّدى إىل
انتقال مص ِّويت الليكود من الطبقات الوسطى إىل التّصويت ألحزاب
طرحت خطابًا داعماً للطبقة الوسطى ،وتوزيع العبء عىل الجميع،
ويف مق ّدمهم "يش عتيد".
كان فوز حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد مفاجأة االنتخابات ،إذ حصل
الحزب عىل  19مقع ًدا ( %14.3من األصوات) ،يف أ ّول دور ٍة انتخابيّة
يشارك فيها .وتُ ِّوج الحزب الثاين يف االنتخابات .هناك الكثري من
العوامل التي أ َّدت إىل فوز الحزب؛ منها ما يتعلَّق بشخصيّة لبيد
يل الطامح إىل حياة رغيدة وهادئة ،بعي ًدا
نفسها التي متثِّل اإلرسائي ّ
عن أالعيب السياسة .كام ظهرت خالل حملته االنتخابيّة( .((2وعىل
عكس أبيه ،مل يكن خطاب لبيد معاديًا للمتديّنني .لكن ذلك ال
يعني أ َّن قواعده االجتامعيّة التي ص َّوتت له تحمل املو ّدة للمتديّنني
 20عمري فوكس" ،اليمني الليربايل حسم أمره" ،هآرتس ،2013/1/30 ،ص.2
اليهودي نجح يف جذب ناخبي الّليكود املحافظني" ،هآرتس،
 21حاييم لفينسون" ،البيت
ّ
 ،2013/1/23ص.5
 22ارئيال شدمي" ،يئري بينيت" ،هآرتس ،2013/1/25 ،ص.23
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يؤسس خطابه عىل ذلك فحسب .جاء
األرثوذكس ،إنمَّ ا ال تريد حزبًا ِّ
لبيد بقامئة مل يكن أفرادها أعضاء سابقني يف الربملان ،بل َّأسس قامئة
يل التقت عىل اإلجامع
تدمج رش َ
ائح مختلفة من املجتمع اإلرسائي ّ
الصهيو ّين يف القضايا السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة.
واالقتصادي مرك ٍ
ّبات من خطاب اليمني
السيايس
دمج الحزب يف خطابه
ّ
ّ
االقتصادي عىل
الليربايل ومركّبات من خطاب دولة الرفاه .ركَّز خطابه
ّ
دعم الطبقة الوسطى اإلرسائيل ّية ،وهي طبق ٌة ترتكّز جغراف ًّيا يف مركز
البالد وتتك ّون أغلبيتها من اليهود األشكناز .لك َّنه مل يطالب بأن تكون
إرسائيل دول ًة اشرتاك ّية  -دميقراط ّية يف نظامها االقتصادي .مبعنى أ َّن
خطابه االقتصادي مل يش ِّدد عىل دعم الطبقات امله ّمشة ،والضّ عيفة يف
يل ،بل أكّد عىل مساندة الطبقات الوسطى العليا(.((2
املجتمع اإلرسائي ّ
ميكن تفسري مفاجأة "يش عتيد" أيضً ا بغياب الثّقة باألحزاب التقليديّة،
يل
ويف مق ّدمها حزب العمل .ف َق َد حزب العمل ومعه اليسار اإلرسائي ّ
الكثري من صدق ّيته يف العقد األخ�ير( .((2وجاء لبيد طار ًحا خطابًا
استطاع من خالله التواصل مع قواعد انتخابيّة عىل ميني الخريطة
الحزب ّية ويسارها .عالو ًة عىل ذلك ،استطاع الحزب أن يجذب القواعد
االجتامعيّة الوسطى والعليا التي ق ّررت التّصويت لحزب العمل يف
االجتامعي ،لكنها بقيت متحفِّظة تجاهه بسبب
أعقاب االحتجاج
ّ
الصرّ اعات الداخليّة يف الحزب ،فرأت يف "يش عتيد" بديلاً عن حزب
العمل .وهذا ما أكَّدته استطالعات الرأي خالل الفرتة املاضية التي
بيّنت تراجع حزب العمل وتق ّدم حزب "يش عتيد".
وعندما تولَّت شييل يحيموفيتش رئاسة حزب العمل ،قادت خطابًا
ش َّدد عىل القضايا االقتصاديّة واالجتامع ّية ،يف محاول ٍة لرضب اليمني يف
نقطة ضعفه األساس ّية .لك َّن تركيز الحزب عىل الخطاب االقتصادي أ ّدى
إىل عزوف العديد من قواعده االجتامعيّة التقليديّة عن التّصويت له،
فهي تريد للحزب أن يكون بديلاً سياسيًّا لحزب الليكود وليس بديلاً
اقتصاديًّا واجتامع ًّيا فحسب؛ إذ تعتقد هذه القواعد أ َّن تراجع الحزب
السيايس يف العقد األخري كان ناب ًعا من غياب الرؤية السياس ّية البديلة
ّ
(((2
لرؤية اليمني  .بينام اعتقدت يحيموفيتش أ َّن تغييب املوضوع
السيايس سيجعل حزب العمل البديل االجتامعي  -االقتصادي لليكود.
ّ
 23انظر :الربنامج االقتصادي  -االجتامعي لحزب "يش عتيد" عىل رابط الحزب التايل،
http://yeshatid.org.il/programmes/economy
 24غوالن الهط ،صعود وانهيار اليسار اإلرسائييل ( 2003-1993تل أبيب :عام عوبيد،
( )2004بالعربيّة).
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يل عاموز عوز عىل هذا التو ّجه ،إذ
وقد هاجمها األديب اإلرسائي ّ
حل ،وهي
قال إنّها "أسوأ من إيهود براك ،فاألخري قال إنَّه ال يوجد ّ
تقول إنَّه ال يوجد مشكلة"( .((2أ ّدى تركيز يحيموفيتش عىل الخطاب
االقتصادي  -االجتامعي إىل اقرتابها من رؤية اليمني السيايس ،محاول ًة
مخاطبة قواعد ميين ّية من خالل االهتامم بالقضايا االجتامع ّية
واالقتصاديّة(.((2
اعتقدت يحيموفيتش أنَّها تستطيع أن تكرس التحالف التاريخي بني
الليكود وقواعده االجتامعيّة الضّ عيفة اقتصاديًّا واملحافظة دينيًّا،
والتي تص ِّوت لليكود ألسباب تاريخ ّية وسياس ّية .إلاّ أ َّن يحيموفيتش مل
تفهم أ َّن هذا التحالف التاريخي ال ميكن كرسه بسبب أزمة اقتصاديّة
يل
عابرة مت ُّر بها إرسائيل ،وال س ّيام أ َّن قض ّية الصرّ اع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
مل تصل إىل نهايتها بعد .وأ َّدت مغازلة يحيموفيتش هذه القواعد
إىل خسارتها قواعدها التقليديّة ،ويف الوقت نفسه أخفقت يف جذب
قواعد الليكود الضّ عيفة اقتصاديًّا التي تفضِّ ل التّصويت لحركة "شاس"
الدين ّية الرشق ّية ،إذا أرادت تغليب العامل االقتصادي  -االجتامعي يف
قرار تصويتها ،وليس لحزب العمل .حصل حزب العمل عىل  15مقع ًدا
وأقل بثالثة مقاعد من انتخابات
بزيادة مقعدين فقط عن ّ ،2009
 .2006أي أ َّن يحيموفيتش أخفقت يف إعادة الحزب إىل دوره بوصفه
حزبًا قاد ًرا عىل تأليف الحكومة ،فقد جاء يف املرتبة الثالثة بعد
الليكود وحزب "يش عتيد".

العدد 2
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انهار حزب "كادميا" يف هذه االنتخابات ،إذ حصل عىل مقعدين فقط.
وميكن إرجاع انهياره إىل عوامل تاريخيّة تتعلّق بنشأته ،وعوامل
داخليّة تتعلَّق بالصرّ اعات داخله .عندما أنشأ شارون الحزب عام
 2005كان يف ذروة شعب ّيته الجامهرييّة .وقد نبعت شعب ّية الحزب
الصمغ الذي جمع الكثري
من شعب ّية "شارون" باألساس .كان شارون ّ
حزب
من التناقضات داخل الحزب .فضلاً عن أ َّن الحزب قد نشأ َ
سلطة ،وليس معارضة( .((2لقد خاض الحزب االنتخابات أ ّول مرة يف
الدماغي .وقاده أوملرت
عام  2006من دون شارون الذي أقعده الشّ لل
ّ
وحصل عىل  29مقع ًدا .وقد بي ّنت نتائج االنتخابات أ َّن قواعد الحزب
يل التي
كانت الرشائح االجتامعيّة الوسطى والعليا يف املجتمع اإلرسائي ّ
انتقلت من حزب العمل والليكود إىل كادميا(.((2
قاد حزب كادميا الحكومة اإلرسائيل ّية خالل الفرتة من عام  2006إىل
عام  ،2009أخفق خاللها يف حربني :متّوز  2006يف لبنان ،وكانون
األ ّول  2008يف غ ّزة .كام أنَّه مل يتق ّدم يف مسار التسوية السياس ّية مع
الفلسطينيّني .وانتهت الحكومة باستقالة أوملرت عىل خلفيّة قضايا
فسا ٍد ما ّيل .وعندما أُجريت انتخابات  ،2009قادت تسيبي ليفني
الحزب وحصلت عىل  28مقع ًدا ،بفارق مقعدين عن الليكود ،إلاّ
أنَّها مل تؤلِّف الحكومة وفضّ لت البقاء يف املعارضة .وكان ذلك النقيض
الجوهري لفكرة الحزب بوصفه حزب سلطة .بدأت الصرّ اعات
أساسا،
تدب يف جسم الحزب؛ رصاع��ات عىل السلطة ً
الداخل ّية ّ
ورصا ٌع عىل الدخول إىل الحكومة أو البقاء يف املعارضة ،ورصا ٌع عىل
رئاسة الحزب .إ َّن الذين فضَّ لوا البقاء يف املعارضة مل يكن خيارهم
حبًّا يف املعارضة ،بل راهنوا عىل أ َّن حكومة نتنياهو سوف تسقط
أمام الضّ غط الدويل واألمرييكّ .إلاّ أ َّن نتنياهو استطاع أن يتجاوز هذا
الضّ غط برباع ٍة كبرية مستغلاًّ األوضاع الدوليّة واإلقليميّة واالنشقاق
داخل حزب العمل(.((3

شهد حزب العمل خالل العقد األخري انشقاق أربعة من قادته
انشق شمعون برييز
الذين تز ّعموا الحزب يف مر َ
احل مختلفة؛ فقد َّ
وانشق "عمري
عن الحزب وانض ّم إىل حزب "كادميا" برئاسة شارون.
َّ
بريتس" رئيس الحزب يف انتخابات  ،2006وانض ّم إىل حركة "هتنوعاه"
وانشق عمرام متسناع رئيس الحزب يف
برئاسة تسيبي ليفني.
َّ
انتخابات  ،2003وانض ّم أيضً ا إىل حزب ليفني .وقبْلهام َّ
انشق إيهود أ ّدى بقاء "كادميا" يف املعارضة إىل اندالع رص ٍ
اعات داخليّة ساهمت يف
براك وزير ال ّدفاع يف حكومة نتنياهو ،يف أعقاب قرار الحزب الخروج تفتيت الحزب؛ إذ بعد أن خرست تسيبي ليفني االنتخابات الداخل ّية
من حكومة نتنياهو ،وخرج معه عد ٌد من أعضاء الكنيست ،وهو ما عىل رئاسة الحزب أمام شاؤول موفاز ،انشقَّت عن الحزب عشيّة
ست شخص ّيات كانت يف رئاسة الحزب،
أضعف الحزب .إذًا ،من بني ّ
بعد مقتل إسحاق رابني عام  ،1995انشقَّت أربع منها وانضمت إىل  28تسفي تسييك ابيرش ،شارون :خمس سنوات من كادميا (القدس :د .ن ،)2011 ،ص10
ّ
(بالعربيّة).
اب ذات تو ّجهات ميين ّية.
أحز ٍ
هش" ،يف :اشار اريان وميخال شامري
 29اشار اريان وآخ��رون" ،كادميا يف جهاز حزيب ّ
حل ،هي تقول
 26يويس فارتر" ،عاموز عوز :يحيموفيتش أسوأ من براك  -هو قال ال يوجد ّ
ال يوجد مشكلة" ،هآرتس ،2013/1/11 ،ص.6
خاصتها" ،هآرتس ،2012/12/21 ،ص .13
 27غدعون ليفي والكس ليبك" ،بار ايالن ّ

يل للدميقراط ّية،)2008 ،
(محرران) ،االنتخابات يف إرسائيل ( 2006القدس :املعهد اإلرسائي ّ
ص( .61-25ص 36بالعربية).
 30مهند مصطفى" ،اإلسرتاتيجيّة اإلرسائيليّة التفاوضيّة  :2012-2009نصف تسوية ونصف
مصالحة" ،املجلة العرب ّية للعلوم السياس ّية ،عدد  ،)2013( 38ص.163-147
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الليكود ،وانض ّم قس ٌم آخر إىل حزب العمل ،وانض َّم الباقون إىل حزب
تسيبي ليفني الجديد "هتنوعاه".

الجدول ()1
يبي نتائج األحزاب املشاركة يف الدّورات االنتخاب ّية الثالث األخرية
نِّ

2006

2013

2009

%

املقاعد

%

املقاعد

الليكود
كادميا
العمل
يش عتيد
شاس
يهدوت هتوراه

9
22
15.1

12
29
19

21.6
22.5
9.9

27
28
13

9.5
4.7

12
6

8.5
4.4

11
5

يرسائيل بيتينو

9

11

11.7

15

مريتس
املفدال  -البيت
اليهودي
ّ

3.8

5

3

3

31 23.3
2
2
15 11.3
19 14.3
11 8.7
7
5.1
تحالف مع
الّليكود
6
4.5

7.1

9

2.9

3

9.1

12

3.3

4

تحالف يف إطار
البيت اليهودي

االتحاد الوطني
حزب املتقاعدين 5.9
هتنوعاه (الحركة)
التج ّمع الوطني
ّ 2.3
اطي
الدميقر ّ
الجبهة الدميقراط ّية 2.7
القامئة العرب ّية
3
املو ّحدة

7

%

املقاعد

4.9

6

3

2.5

3

2.5

3

3

3.3

4

2.9

4

4

3.4

4

3.6

4

املصدر:
تقارير لجان االنتخابات املركزيّة( .تصميم وإعداد الكاتب).
لجنة انتخابات الكنيست الـ :19
http://www.votes-19.gov.il/nationalresults
لجنة انتخابات الكنيست الـ :18
www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx
لجنة انتخابات الكنيست الـ :17
http://www.knesset.gov.il/elections17/heb/results/Main_Results.asp

إىل جانب تراجع الليكود  -بيتنا يف معسكر اليمني ،ازداد متثيل البيت
اليهودي حزب املفدال،
اليهودي يف هذه االنتخابات؛ فقد ض َّم البيت
ّ
ّ
الوطني ،وحصل الحزبان
وهو حزب الصهيون ّية الدين ّية وحزب االتحاد
ّ
اليهودي
عىل سبعة مقاعد يف االنتخابات السابقة .بينام حصل البيت
ّ
يف االنتخابات الحال ّية عىل  12مقع ًدا .يعود سبب ارتفاع رصيد الحزب
اليهودي ،إىل سياسة زعيمه الجديد نفتايل بينت الذي و ّجه خطابه
ّ
كل القطاعات االجتامع ّية ،وليس إىل قواعد املستوطنني فحسب.
إىل ِّ
وهي قواعد الحزب التقليديّة .ورفع شعار مثل "البيت اليهودي بيت
مواقف تتعلَّق بالقضايا االقتصاديّة
الجميع" .كام ش َّدد الحزب عىل
َ
واالجتامع ّية ،إىل جانب تركيزه عىل قض ّية الصرّ اع واملستوطنات.
وخاطب الطبقات الوسطى بتب ِّنيه خطاب "املساواة يف العبء" .كام
ات ّبع تكتيكًا انتخاب ًّيا جذب من خالله قواع َد انتخاب ّية من الليكود.
وهو تأكيد الحزب أنَّه سيكون ضام ًنا لحكومة نتنياهو من اليمني،
رئيسا
مبعنى أ َّن من سيص ِّوت لحزب البيت
ّ
اليهودي لن يخرس نتنياهو ً
للحكومة.

تحليل سوسيولوجي ألنماط
التّصويت في انتخابات 2013

يهدف هذا املبحث إىل تبيان القواعد االجتامعيّة لألحزاب السياسيّة
يف إرسائيل ،وذلك من خالل تحليل إحصايئ يجمع بني بنية املجتمع
يل سوسيولوج ًّيا وأمناط التصويت .أث ّرت ع ّدة عوامل يف تحديد
اإلرسائي ّ
يل ،إلاّ أ َّن أه ّمها كان العامل
أمناط التّصويت يف املجتمع اإلرسائي ّ
والسياسة
السيايس -
يل ّ
األمني الذي يتعلَّق بالصرّ اع العر ّيب اإلرسائي ّ
ّ
ّ
الخارج ّية ،والعامل االقتصادي  -االجتامعي الذي يتعلَّق بالس ّياسات
االقتصاديّة لألحزاب السياس ّية .إلاّ أ َّن األبحاث التي أُجريت عىل أمناط
االنتخابات األخرية .أ ّما كادميا برئاسة موفاز ،فقد دخل الحكومة مل ّدة
ظل
التّصويت يف إرسائيل أشارت إىل أ َّن العامل السيايس  -األمني ّ
شهر يف محاول ٍة لتمرير قانون التجنيد للمتديّنني األرثوذكس ،وبذلك
يل مقارن ًة مع
العامل املهيمن عىل قرار التّصويت لدى الناخب اإلرسائي ّ
االجتامعي  -االقتصادي(.((3
أنقذ موفاز حكومة نتنياهو من السقوط بسبب رصاعه مع رشكائه العامل
ّ
من األحزاب الدين ّية املعارضة بشأن هذا القانون .إلاّ أ َّن موفاز فشل
يزعم البحث الحايل أ َّن االنتخابات األخرية هيمن عليها العامل
يف مترير القانون ،ما أ ّدى إىل خروجه من الحكومة .وخرج الحزب
االقتصادي  -االجتامعي عىل حساب العامل األمني  -السيايس يف
انشق قس ٌم من أعضائه يف الربملان وانض ّم إىل
منشقًّا عىل نفسه؛ فقد َّ
 31بنيامني نويربغر ،األحزاب يف إرسائيل (تل أبيب :الجامعة املفتوحة( )1997 ،بالعربيّة).
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الجدول ()2
اليهودي بحسب التّصنيف االجتامعي  -االقتصادي للبلدات اليهود ّية
يبي منط التّصويت يف املجتمع
نِّ
ّ

العنقود

عدد البلدات يف العنقود

يش عتيد

الليكود

العمل

اليهودي
البيت
ّ

شاس

10

2

%27

%20

%16

%5.5

%1

9

10

%26.5

%19

%17

%9

%2

8

24

%23

%20

%17

%7

%5

7

21

%20

%28

%14

%8

%6

6

15

%17

%33

%11

%10

%9

5

23

%13

%37

%11

%9

%10

4

22

%8

%29

%6

%11

%16

3

4

%2

%18

%2

%12

%37

2

3

%1

%4

%1

%3.5

%26

1

2

0

%1

0

%1

%23

%14.3

%23.3

%11.3

%9.1

%8.1

ال ّنسبة العا ّمة

كل بلدة عىل حدة ،مأخوذة من موقع لجنة االنتخابات املركزيّة النتخابات الكنيست الـ http://www.votes-19.gov.il/nationalresults :19
املصدر:نتائج االنتخابات يف ِّ

الجدول ()3
يبي منط التّصويت يف ع ِّينة من بلدات األطراف املركز ّية ()%
نِّ

الليكود

يش عتيد

العمل

اليهودي
البيت
ّ

شاس

2009

2013

2009

2013

2013

2009

2013

2009

2013

ن��ت��ي��ف��وت

39

27

2

1

2

7.5

11

38

44

اوف���ك���ي���م

42

27

6

4

4

6

10

20

27

دمي����ون����ا

52

32

5.5

6

14

5

14

16.5

20

س�����دروت

56

37

5

3

5

8

16

13

16

ب�ير السبع

53

38

7

8

11

5

12

11

13

ك����ري����ات
م��ل�اخ����ي

36

28

7

5

4

20

16

18

23

ي��روح��م

21

25

4

6

6

11

16

18.5

19

املصدر :موقع لجنة االنتخابات املركزيّة للكنيست الـ  ،18والـ .19
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قرار التّصويت لدى قطاعات اجتامع ّية .هذا ال يعني أ َّن العامل
األمني  -السيايس انتهى حضوره ،إلاّ أ َّن العامل االجتامعي  -االقتصادي
كان أكرث حضو ًرا يف بلورة أمناط التصويت ،وذلك كام يشري الجدول
رقم (.)2
يوضّ ح الجدول ( )2العالقة بني التّصنيف االجتامعي  -االقتصادي
للبلدات اليهوديّة ومنط التّصويت فيها .اعتمد هذا الجدول عىل
التّصنيف الذي تقوم به دائرة اإلحصاء املركزيّة اإلرسائيل ّية للتج ّمعات
السكن ّية اإلرسائيل ّية ،إذ يجري توزيع التج ّمعات عىل عرشة عناقيد
اجتامع ّية واقتصاديّة بنا ًء عىل متغيرّ ات اجتامع ّية  -اقتصاديّة عديدة،
السكني ،ونسبة الجامعيّني
منها املستوى التعليمي داخل التج ّمع
ّ
الشهري للفرد ،والبطالة
واألكادمييّني بني السكّان داخل البلد ،والدخل
ّ
والتشغيل ،والخدمات التعليميّة واالجتامعيّة والثقافيّة ،وغريها من
املتغيرّ ات التي تُص َّنف مبوجبها التج ّمعات السكن ّية يف إرسائيل عىل
محور من عرشة عناقيد اجتامع ّية  -اقتصاديّة ،بحيث ميثِّل العنقود
العارش التج ّمعات السكن ّية ذات املستوى االقتصادي  -االجتامعي
الرفيع .بينام ميثِّل العنقود األ ّول التج ّمعات السكن ّية الضّ عيفة
اقتصاديًّا واجتامعيًّا.
وقد استعملنا التّصنيف الذي قامت به دائرة اإلحصاء املركزيّة
للتج ّمعات يف إرسائيل( .((3وبعدها قمنا بإجراء تحليل إحصايئ للتصويت
كل عنقود ،وعدد
كل األصوات الصحيحة يف ِّ
كل عنقود؛ إذ جمعنا َّ
يف ِّ
لكل حزب عىل مستوى العنقود ،بحيث يكشف الجدول
ال ّناخبني ِّ
كل عنقود اجتامعي – اقتصادي.
بوضوح مم ِّيزات التّصويت يف ِّ
ال يهدف الجدول رقم ( )2إىل فحص الق ّوة االنتخاب ّية لألحزاب يف
مؤشات التّصويت يف هذه العناقيد
العناقيد املختلفة ،بل إىل فهم رِّ
بحسب العامل االقتصادي  -االجتامعي .إ َّن تصنيف تج ّمع سكاين
ائح ضعيفة يف املجتمع،
معي يف عنقود مرتفع ال يعني غياب رش َ
نَّ
مؤشات التّصويت واضح ٌة بحسب الرتتيب
والعكس صحيح .ولكن رِّ
االقتصادي  -االجتامعي للتج ّمعات السكان ّية .وطب ًعا ،يحتاج األمر إىل
تحليل إحصايئ أعمق يف أبحاث أخرى.
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مص ِّوتني يف البلدات املوجودة يف العناقيد العارش والتاسع والثامن
( %23 ،%26 ،%27عىل التوايل) .بينام حصل عىل نسبة تأييد يف
العنقودين السابع والسادس تفوق نسبة تأييده العا ّمة (%17 ،%20
ويبي الجدول بطريقة ال تقبل ّ
الشك أنَّه كلّام تراجع
عىل التوايل) .نِّ
تصنيف البلدات اجتامع ًّيا واقتصاديًّا تراجعت نسبة التّأييد لحزب
"يش عتيد" .ويربز الرتاجع الواضح من العنقود الخامس حتّى العنقود
األ ّول ( %0 ،%1 ،%2 ،%8عىل التوايل) .وهذا يؤكِّد أ َّن الحزب ليس
له حضور يف الطبقات الدنيا اإلرسائيليّة املوجودة يف بلدات األطراف
(انظر الجدول رقم .)3
يبي الجدول من الجهة
ثان ًيا :يف مقابل حزب "يش عتيد" العلامين ،نِّ
األخرى ،أ َّن حركة شاس الدين ّية  -الرشق ّية ال تحظى بتأييد يف العناقيد
يل ،بل نجد أنَّه كلّام تراجع تصنيف التج ّمعات
العليا للمجتمع اإلرسائي ّ
ويبي
السكن ّية االقتصادي  -االجتامعي زادت نسبة التّأييد للحركة .نِّ
الجدول أ َّن الحركة تحظى بأعىل تأييد يف العناقيد الثالثة األخرية ،العارش
والتاسع والثامن ( %37 ،%26 ،%23عىل التوايل) .بينام تنخفض نسبة تأييد
الحركة يف العناقيد العليا؛ فمثلاً وصلت نسبة تأييد الحركة يف العناقيد
األربعة األوىل إىل  %6 ،%5 ،%2 ،%1عىل التوايل .وتبدأ نسبة تأييد الحركة
تزيد عن نسبة تأييدها العا ّمة من العنقود السادس .ويؤكِّد الجدول
خاص ًة املتديّنني األرثوذكس
أيضً ا بصورة غري مبارشة أ َّن اليهود الرشق ّينيّ ،
الذين يؤلِّفون القواعد االجتامعيّة التقليديّة للحركة ،يوجدون يف
التج ّمعات السكنيّة الفقرية يف إرسائيل ويف بلدات األطراف التي يعيش
فيها أغلب ّية اليهود الرشق ّيني (انظر الجدول رقم .((3()3

يبي الجدول أ َّن حزب الليكود  -بيتنا يحظى بتأييد يف أغلب ّية
ثالثًا :نِّ
العناقيد .إلاّ أ َّن نسبة تأييده ترتاجع بصورة كبرية يف العنقودين
األخريين .وهام عنقودان تحظى فيهام األحزاب الدينيّة األرثوذكسيّة
(شاس ويهدوت هتوراة) بتأييد كبري ،نظ ًرا لكونهام مؤلَّفني من بلدات
يبي الجدول أ َّن القواعد
دين ّية أوضاعها االقتصاديّة مرت ِّهلة .كام نِّ
االجتامع ّية لحزب الليكود ليست متجانسة كام هي حال القواعد
االجتامعيّة لحزب "يش عتيد" ،فحزب الليكود يحظى بتأييد الطبقات
أ ّما تحليل النتائج املذكورة بحسب العناقيد االجتامع ّية  -االقتصاديّة ،الوسطى العليا والطبقات الوسطى الدنيا ،ويتمتّع بأعىل نسبة تأييد
فهو من تصميم الباحث وتحليله وإعداده.
يف العناقيد السابع والسادس والخامس والرابع (%29 ،%38 ،%33 ،%28
يبي الجدول أ َّن حزب "يش عتيد" العلامين هو حزب الطبقة عىل التوايل) .كام يحظى يف هذه العناقيد بنسبة تأييد تزيد عىل نسبة
أ ّو اًل :نِّ
الوسطى والعليا اإلرسائيليّة ،فهو الحزب الذي حصل عىل أعىل نسبة تأييده العا ّمة .وشهدت هذه االنتخابات تراج ًعا لحزب الليكود يف
 32انظر :القامئة رقم  1يف موقع دائرة اإلحصاء املركزيّة ،التي تص ّنف التج ّمعات السكنيّة
اإلرسائيليّة وفق املتغيرّ ات االجتامعيّة االقتصاديّة،
http://www.cbs.gov.il/publications/local_authorities06/pdf/t02.pdf

االنتخايب املستم ّر لحركة شاس :تحليل بحسب منوذج توزيع العمل
 33يوآف بيلد" ،ال ّنجاح
ّ
الثقا ّيف" ،يف اشار اريان وميخال شامري (مح ِّرران) ،االنتخابات يف إرسائيل ( 1999القدس :املعهد
يل للدميقراطيّة ،)2001 ،ص ( 170-137بالعربيّة).
اإلرسائي ّ
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األطراف ملصلحة حركة شاس الدين ّية ،كام يوضّ ح الجدول رقم  .4وتبينّ
نسبة التّصويت لليكود يف  27بلدة تطوير (وهي بلدات يف األطراف
تحظى بدعمٍ حكومي بسبب ضائقتها االقتصاديّة) ،أ َّن الليكود تراجع ناقش البحث نتائج انتخابات الكنيست اإلرسائيليّة التاسعة عرشة.
فيها من  %47يف انتخابات  ،2009إىل  %33يف انتخابات  .2013وهذا وقد بيَّنت نتائجها النقاط التالية:
ناب ٌع من السياسات االقتصاديّة التي اتّبعتها الحكومة الحال ّية(.((3
أ ّو اًل :قام العامل االقتصادي  -االجتامعي بدو ٍر مه ّم يف أمناط التّصويت
رابعا :يبي الجدول أن حزب العمل الذي شدد خالل االنتخابات يف هذه االنتخابات .وظهر ذلك جل ًّيا يف صعود حزب "يش عتيد"،
َّ
ّ
ً نِّ
وتراجع تحالف الليكود  -بيتنا .وميكن أن تس َّجل هذه االنتخابات
رضا بصورة رئيسة يف الطبقات
عىل القضايا االجتامع ّيةَّ ،
ظل حا ً
أ ّول انتخابات يهيمن فيها العامل االجتامعي  -االقتصادي عىل العامل
يل .ومل يسعفه خطابه االجتامعي
الوسطى والعليا يف املجتمع اإلرسائي ّ
ّ السيايس  -األمني ،وهو ما أضعف الليكود أيضً ا.
بتعزيز حضوره يف القواعد االجتامعيّة الضّ عيفة .وبقي حزب الطبقة
الوسطى العليا .وهذا األمر ليس بجديد بال ّنسبة إىل حزب العمل ثان ًيا :أكَّدت هذه االنتخابات هيمنة اليمني السياسيّة يف إرسائيل ،إذ
منذ السبعينيات( .((3راهن الحزب عىل أ َّن التشديد عىل املوضوع عىل ال ّرغم من تراجع الليكود وخسارته ربع مقاعده ،فهي امل ّرة األوىل
ّ
حزب يف الخريطة السياسيّة اإلرسائيليّة
واالقتصادي سيؤ ّدي إىل إضافة قواع َد اجتامعية جديدة يف تاريخه التي ال يوجد فيها ٌ
االجتامعي
ّ
ّ
ّ
ينافسه عىل تأليف الحكومة .كام أ َّن معسكر أحزاب اليمني حافَظ
للحزب ،وهو ما مل يحصل .وعىل ال ّرغم من ذلك ،بقي حزب العمل
عىل ق َّوته االنتخابيّة؛ فحزب "يش عتيد" هو أقرب إىل اليمني منه إىل
يبي الجدول أ َّن حزب
ضعيفًا يف صفوف الطبقات االجتامع ّية الفقرية .نِّ
املركز أو اليسار.
العمل يحظى بتأييد القواعد االجتامع ّية العليا؛ ففي العناقيد العليا،
العارش والتاسع والثامن والسابع حصل الحزب عىل نسبة تأييد أعىل ثالثًا :شكَّلت هذه االنتخابات استمرا ًرا للتغيرّ ات التي حدثت يف
من نسبة تأييده العامة ( %14 ،%17 ،%17 ،%16عىل التوايل) ،إلاّ أ َّن الخريطة السياس ّية اإلرسائيل ّية منذ عقدين .وأه ّمها استمرار غياب
ّ
الحزب الكبري املهيمن ،فهناك استمرا ٌر يف تراجع األحزاب الكبرية.
تأييده يبدأ يف االنخفاض تدري ًجا من العنقود السابع إىل األ ّول .وهذا
وهو ما حاول نتنياهو فعله يف تحالفه مع ليربمان وأخفق فيه .عالو ًة
ُّ
يدل عىل أ َّن القواعد االجتامع ّية لحزب العمل يف االنتخابات األخرية
عىل ذلك ،شهدت االنتخابات استمراريّة أمناط التّصويت التاريخ ّية،
هي قواعده التقليديّة األشكنازيّة من الطبقة الوسطى العليا (ويؤكِّد مثل تصويت اليهود الرشق ّيني واملتديّنني األرثوذكس واملستوطنني
ذلك أيضً ا الجدول رقم .)3
والطبقات الوسطى.

خالصة

خامسا :يُشري الجدول إىل أ َّن حزب البيت اليهودي يحظى بتأييد
ً
يل .وترتكّز قواعده من
قواعد اجتامعيّة متن ِّوعة يف املجتمع اإلرسائي ّ
اليهودي
العنقود الثالث إىل العنقود التاسع .وهذا يعني أ َّن البيت
ّ
القومي ال يوجد مثلاً يف العنقودين
الديني -
بوصفه حزبًا ميثِّل الت ّيار
ّ
ّ
ٍ
بلدات دين ّية أرثوذكس ّية.
األخريين الفقريين ،وهي عناقي ُد تشمل
وهذا ُّ
القومي
الديني
يدل عىل أ َّن الخالف الثيولوجي بني التيّار
ّ
ّ
اليهودي .كام
الديني
رضا يف القطاع
والتيّار
ّ
األرثوذكيس ال يزال حا ً
ّ
ّ
اليهودي يف قواعده الطبيع ّية يف املستوطنات ،فقد هزم
يوجد البيت
ّ
األسايس يف هذه القواعد ،وهو حزب الليكود  -بيتنا الذي
منافسه
ّ
حصل عىل  31ألف صوت يف املستوطنات بنسبة  %27من أصوات
اليهودي عىل  41ألف صوت(.((3
املستوطنني .بينام حصل البيت
ّ
 34اور كشتي" ،لبيد جيد لألغنياء" ،هآرتس ،2013/1/25 ،ص.12
35 Ashar Arian, The Election in Israel 1977 (Jerusalem: Academic Press, 1980).
اليهودي انترص عىل الليكود  -بيتنا يف املستوطنات" ،هآرتس،
 36حاييم لفينسون" ،البيت
ّ
 ،2013/1/26ص.12

راب ًعا :أوضحت أمناط التّصويت بحسب املكانة االجتامعيّة  -االقتصاديّة
للتج ّمعات السكنيّة اليهوديّة ،أ َّن منظومة اليسار واليمني ال تصلح
يل؛ فحزب الليكود ،عىل
لتفسري أمناط التّصويت يف املجتمع اإلرسائي ّ
كل القطاعات االجتامعيّة يف املجتمع
سبيل املثال ،يحظى بتأييد ِّ
يل؛ من النخب االقتصاديّة ،مرو ًرا بالطبقة الوسطى ،وانتها ًء
اإلرسائي ّ
بالطبقات االجتامعيّة الضّ عيفة .وعىل ال ّرغم من كونه حزبًا له
السوق وانسحاب الدولة
تو ّجهات اقتصاديّة ليرباليّة ويدفع باقتصاد ّ
من االقتصاد ،مل مينع ذلك قطاعات اجتامعيّة ضعيفة ومه ّمشة
اقتصاديًّا من التّصويت له .وبخالف ذلك ،فإ َّن حزب العمل الذي
ركّز يف هذه االنتخابات عىل خطاب اجتامعي ،انحرصت قواعده
يل ،ومن دون
الداعمة يف الطبقات الوسطى العليا يف املجتمع اإلرسائي ّ
حضور يُذكر يف الطبقات الدنيا التي كان يُفرتض أن تؤيِّده لتو ّجهاته
االجتامعيّة ال ّداعمة لها.

