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إمطانس شحادة

*

أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت
نموذجا
المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات 2013
ً

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل أنماط التصويت لــدى المجتمع اليهودي في إســرائيل في
نموا في توافق سياســي
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرةَّ ،
أن نتائــج االنتخابات تعكس ً ّ
وتدعي ّ
عدة مسائل ،هي :هوية دولة إسرائيل ووظيفتها،
نيوصهيوني (أي صهيونية محافظة) ،في ّ
واالحتــال اإلســرائيلي لألراضي الفلســطينية ،وإقامة دولة فلســطينية ،والنظــام االقتصادي
فــي إســرائيل ،مــن جهــة ،وبروز تصدعــات جديدة تــدور علــى مكانة األحــزاب الدينيــة المتزمتة،
فســر التوافــق
وموضــوع اقتســام العــبء (أمن ً ّيــا واقتصاد ًيّــا) ،مــن جهــة أخــرى .ففــي حيــن يُ ِّ
النيوصهيوني الجديد استمرار انتصار ُحكم معسكر اليمين ويمين الوسط في إسرائيل في
قــوة األحــزاب داخل معســكر
فســر التصــدع الجديــد التغيــرات فــي َّ
العقــد األخيــر واســتقراره ،يُ ِّ
اليمين ويمين الوســط ،وانتقال األصوات داخل هذا المعســكر .وستســتعين الدراســة بثالث
أدوات بحث تحليلية بغية توضيح هذه االدعاءات وتدعيمها.
* أكادميي وباحث فلسطيني ومنسق مرشوع دراسات إرسائيل يف مركز مدى الكرمل -حيفا.
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مقدمة
جرت انتخابات الكنيست التاسعة عرشة يف كانون الثاين /يناير ،2013
قبل موعدها املقرر يف نهاية هذا العام ،بعد قرار اتخذه رئيس
الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف ترشين األول /أكتوبر ،2012
متمثل بإجراء انتخابات مبكرة بسبب الخالف داخل مركّبات
الحكومة يف اقرتاح نتنياهو ووزير املالية إجراء تقليص كبري بشأن
ميزانية الدولة يف العامني  2013و.2014
مل تغري نتائج االنتخابات الربملانية األخرية كث ًريا يف موازين القوى بني
املعسكرات السياسية ،وحافظت عىل تف ُّوق معسكر اليمني وقدرته
عىل تركيب ائتالف حكومي بالرشاكة مع أحزاب اليمني املتطرف
وميني الوسط ،عىل الرغم من تراجع عدد مقاعد حزب الليكود.
ويعكس التوافق الجديد تغريات يف الهوية اإلرسائيلية واملواقف
السياسية يف املجتمع اإلرسائييل ،حصلت يف العقدين األخريين،
ويف برامج األحزاب املركزية ،بخاصة بعد إخفاق مفاوضات كامب
ديفيد عام  2000واندالع انتفاضة األقىص .ويضع التوافق السيايس
حل القضية الفلسطينية،
النيوصهيوين املتجدد عراقيل إضافي ًة أمام ّ
ويرسخ خيار تثبيت الوضع القائم إرسائيل ًّيا.
ّ
وخصوصا بعد
أ ّما التصدع الجديد الذي برز يف األعــوام األخرية
ً
حركة االحتجاج االقتصادي االجتامعي يف صيف  ،2011فهو يتمحور
أساسا حول رفض الطبقات الوسطى استمرار تح ُّمل عبء الخدمة
ً
فس التوافق
األمنية واالقتصادية يف املجتمع اإلرسائييل .ففي حني يُ ِّ
النيوصهيوين الجديد استمرار انتصار ُحكم معسكر اليمني وميني
فس التصدع الجديد
الوسط يف إرسائيل يف العقد األخري واستقراره ،يُ ِّ
التغريات يف ق َّوة األحزاب داخل معسكر اليمني وميني الوسط ،وانتقال
األصوات داخل هذا املعسكر.
وستستعني هذه الدراسة بثالث أدوات بحث تحليلية بغية توضيح هذه
االدعاءات وتدعيمها؛ تتناول أوالها تحليل الربامج االنتخابية لألحزاب
اإلرسائيلية الرئيسة يف االنتخابات األخرية يف محاور تعكس التوافق
والتصدع املقرتحني ،وتتابع ثانيتها تحليل مواقف املجتمع اإلرسائييل
من عام  1992حتى عام  2013يف املحاور املقرتحة (يف سبع حمالت
كل انتخابات
انتخابية) ،كام جاءت يف استطالعات رأي عا ٍّم يُجريها قُبيل ّ

يف إرسائيل املعهد اإلرسائييل للدميقراطية((( ،وثالثتها تتعمق يف تحليل
أوجه الشبهة واالختالف بني مواقف ناخبي األحزاب اإلرسائيلية الرئيسة
يف هذه املحاور من االنتخابات األخرية (عام .)2013
ويف البداية نعرض اإلطار التحلييل لهذه الدراسة ،ث ّم ننتقل إىل بحث
الربامج السياسية لألحزاب ،وبعد ذلك ننظر يف التحوالت التي عرفتها
مواقف املجتمع اإلرسائييل ،ث ّم ننظر  -يف يشء من التوسع  -يف
انتخابات .2013

والدة إجماع سياسي جديد:
تجدد الصهيونية
طرح عدد من علامء االجتامع املتخصصني بدراسة املجتمع اإلرسائييل
إطا ًرا تحليليًّا يعتمد عىل فرضيات مقاربة الرصاع بني املجموعات
اإلثنية الطبقية وفقًا لبيلد وشافري (عام  ،)2005أو الثقافية الطبقية
وفقًا لرام (عــام  2005أيضً ا)؛ بغية تحليل التحوالت السياسية يف
إرسائيل يف بداية تسعينيات القرن العرشين .ووفقًا لهذا الطرح،
احتدم الرصاع يف هذه الفرتة عىل طابع إرسائيل ومستقبلها ،بني
ال ُنخب التقليدية املسيطرة تاريخ ًّيا (الطبقات الوسطى والعليا
وأغلبيتها من الفئات الغربية اإلشكنازية) من جهة ،وبني التيار
الديني االستيطاين وفئات اليهود الرشقيني الذين يشكّلون الطبقات
الضعيفة ،من جهة أخرى.
 1ت ُ َع ُّد تلك االستطالعات من أه ّم االستطالعات الشاملة يف إرسائيل؛ لرصد آراء الجمهور
ومواقفه تجاه القضايا املركزية املتعلّقة باألجندة العامة يف الدولة ،وسرب أغوار مركّبات الهوية
الجمعية للمواطنني؛ ومن ذلك دراسة أمناط الترصف السيايس التي يُ ِعدُّها املعهد اإلرسائييل
كل انتخابات إرسائيلية ،انظر يف ذلك عىل الرابط:
للدميقراطية قُبيل ّ
http://www.ines.tau.ac.il/elections.html
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فقد أرادت تلك ال ُنخب اللحاق بركب العوملة االقتصادية ،واالندماج
يف االقتصاد العاملي واملنظومة العاملية ،بعد انهيار االتحاد السوفيايت
وتجني الثامر االقتصادية
حتى تحاف َظ عىل قيادتها للمجتمع اإلرسائييل
َ
واملالية ،وأدركت أ ّن تحقيق ذلك يتطلب دفع مثن للمنظومة الدولية
بصيغة إنهاء االحتالل (شافري وبيلد عام  ،2005ورام عــام ،2005
وبن بورات عام  .)2006ويف املقابل ،ساد اقتناع لدى مجموعة اليهود
الرشقيني والتيار الديني االستيطاين مفاده أ ّن تعزيز املواطنة اإلثنية،
والتشديد عىل الطابع اليهودي للدولة ،ميكنهام أن يساهام يف تحسني
مكانتها يف سياق املواطنة املتع ّددة واملركّبة يف إرسائيل؛ لذلك حاول
أفراد تلك املجموعة ع ْرض خطاب ورؤية مغايريْن ملستقبل إرسائيل،
وعارضوا إنهاء االحتالل.
طالب التيار األول ،وهو التيار الليربايل السيايس (وفق تسمية األدبيات
اإلرسائيلية) ،بتنازل دولة إرسائيل عن قسم كبري من األرايض املحتلة
عام  ،1967وبلربلة املواطنة ،وبتغيري النظام االقتصادي .وادعى أ ّن
هذا التحول من شأنه أن يوجد إلرسائيل رشعي ًة إقليمي ًة وعامليةً،
ويس ّهل انضاممها إىل االقتصاد العاملي ،ويفتح أسواقًا جديد ًة بعد
انهيار االتحاد السوفيايت وانتصار النظام الليربايل ،من دون التطرق إىل
التناقضات البنيوية يف الدميقراطية اإلرسائيلية ،أو املطالبة بالتعامل
معها؛ إذ يكتفي هذا التيار بتغيري السياسات (بيلد وشافري عام 1999
ث ّم عــام  ،2005ورام عام  ،2005وبن بورت عــام  ،2006وفيلك
عام  ،2004وشاليف عام  ،2004وغوتوين عام  .)2003وقد كانت
ترجمة هذه األفكار منذ عــام  1992من خالل الربامج السياسية
ألحزاب اليسار الصهيونية؛ مثل حزب العمل ،وحزب مريتس.
مقابل تنامي "الخطاب الليربايل" ،بدأ ينمو خطاب محافظ جديد لدى
بعض ال ُنخب اإلرسائيلية ،ال يدعو إىل عدم التنازل عن األرايض املحتلة
فحسب ،بل إىل تعميق االستيطان وعدم تطبيع نظام دولة إرسائيل
وصيغة املواطنة أيضً ا ،إىل ح ّد أ ّن هذا التيار طلب العودة إىل الجذور
الصهيونية الحقيقية واملشارب الفكرية لهرتسل ،وش ّدد عىل الجذور
اليهودية وخصائص "الشعب اليهودي" ،ودعا إىل التشديد عىل الهوية
اإلثنية الجامعة ،وإقامة دولة "غري طبيعية" ،بطريقة متطرفة ُمؤكِّدة
لكل اليهود (حزوين عام  ،1998ودرور
لـ "يهودية الدولة" هدفًا جام ًعا ّ
عام  ،1997وغبيزون عام  .)2006ويتمثَّل هذا التيار منذ عام 1996
بفئات مركزية داخل حزب الليكود وباألحزاب الدينية الصهيونية.
توقّع باحثون يف املجتمع اإلرسائييل (بيلد وشفري عام  ،2005ورام
عام  2005أيضً ا) أن يحت َّد التنافس بني هذه التيارات ليصل باملجتمع
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اإلرسائييل إىل أزمة حقيقية وتصادم ما .لكنهم مل يتوقعوا أن ت ُنتج
العالقة الديالكتيكية لهذا الحراك والتنافس ،خطابًا سياس ًّيا واقتصاديًّا
وثقاف ًّيا نيوصهيون ًّيا جدي ًدا يف املجتمع اإلرسائييل ،يجمع ما بني األمرين،
أصل يف هذا املجتمع( (�Kim
ويكون متأث ّ ًرا بالثقافة العسكرية القامئة ً
 ،)2001 merlingوبانهيار عملية السالم (شاليف وليفي عام ،)2004
وبتنامي مركزية الهوية والجوهر اليهودي لدولة إرسائيل يف الثقافة
السياسية السائدة (روحانا وسلطاين عام  ،2003وروحانا عام .)2005
كام قفزت األُطر التحليلية املطروحة بشأن التناقضات البنيوية القامئة
يف النظام اإلرسائييل التي وضحها عزمي بشارة (عام  )2006إىل العالقة
بني الدين والدولة ،والتناقض بني الطبيعة الكولونيالية والدميقراطية،
وثقافة االستيطان ،والعالقة بني األمة والدين واملواطنة((( ،ومل تُ ِع ْر
حاجة املرشوع الصهيوين واملجتمع إىل إجامع سيايس يهودي يحافظ
عىل وحدة املجتمع والدولة قد ًرا كافيًا من األهمية.
وعىل خالف األطــر املذكورة يف األدبيات اإلرسائيلية ،ترى هذه
الدراسة أ ّن الحاجة إىل الحفاظ عىل سقف أدىن من اإلجامع يف
املجتمع اإلرسائييل  -عىل الرغم من وجود تناقضات يف مصالح
الفئات املختلفة  -أدت إىل والدة تيار نيوصهيوين يجمع ما بني الفكر
االقتصادي الليربايل والتشديد عىل طبيعة الدولة ،بوصفها دول ًة
يهوديةً ،وعىل تعزيز املواطنة اإلثنية اليهودية ،واستمرار استعامر
األرايض الفلسطينية.
ُي ِكن االدعاء أ ّن هذا التيار اقرتح صيغ ًة لنظام "جمهوراين" جديد
بدل من
مبني عىل الجامع اليهودي الصهيوين الجديد ً
يف إرسائيلٍّ ،
الصهيوين التقليدي الذي اقرتحه حزب العمل التاريخي ،وأنه يش ِّدد
عىل القواسم اليهودية املشرتكة للمجتمع اإلرسائييل ،ويوافق عىل إبقاء
جزء كبري من االستعامر اإلرسائييل يف املناطق الفلسطينية املحتلة،
وبخاصة يف القدس ،من دون أن يعارض مبدأ إقامة دولة فلسطينية
معارض ًة مطلقةً ،بالتوازي مع تعزيز الطابع اليهودي لدولة إرسائيل،
حتى لو كان ذلك مبفهوم الصهيونية العلامنية ،وأنه يسعى للحفاظ
عىل األغلبية اليهودية يف الدولة .كام ُي ِكن االدعاء أ ّن البصامت
 2انظر كتابه :من يهودية الدولة حتى شارون :دراسة يف تناقض الدميقراطية اإلرسائيلية،
(رام الله :املؤسسة الفلسطينية لدراسات الدميقراطية.)2005 ،
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الحزبية لهذا التيار انعكست عىل إقامة حزب كدميا عام ،(((2005
ومن مث ّة عىل تيارات الوسط الجديد ،أو وسط اليمني؛ مثل حزب
"يوجد مستقبل" و"القامئة".
ترى هذه الدراسة أ ّن الخطاب النيوصهيوين املحافظ تغلغل يف
ُفس جز ًءا كب ًريا من
مواقف املجتمع اإلرسائييل ،وأ ّن هذه التحوالت ت ِّ
التحوالت السياسية والحزبية يف إرسائيل يف العقد األخري ،وتساعد عىل
ف ْهم نتائج االنتخابات األخرية ،ومواقف املجتمع والحكومات األخرية
أيضً ا يف القضية الفلسطينية ،والسعي لفرض الوضع القائم عىل أنّه
متفق عليه طويل األمد .ومن مث ّة ترى هذه الدراسة  -عىل عكس
ٌّ
حل ٌ
فس نتائج االنتخابات األخرية هو
األطر التحليلية القامئة  -أ ّن ما يُ ِّ
فس استمرار
التوافق السيايس ،وليس التصدع .فالتوافق هو الذي يُ ِّ
فس
فوز معسكر اليمني وميني الوسط يف املجتمع اإلرسائييل .يف حني يُ ِّ
التصدع الجديد املتعلّق بقشور إسقاطات الجوهر اليهودي للدولة
َ
انتقال املصوتني داخل معسكر اليمني وميني الوسط يف االنتخابات
األخرية.
وسوف نتابع يف الفقرات التالية إشارات للتوافق والتصدع الجديدين
يف الربامج السياسية واالنتخابية لألحزاب املركزية التي شاركت
يف االنتخابات األخــرة؛ بغية تدعيم هذه االدع ــاءات .ومن مث ّة
نتابع انعكاس التوافق السيايس يف مواقف املجتمع اإلرسائييل يف
الفرتة  ،2013 - 1992وبعد ذلك نستعرض مواقف مص ِّويت األحزاب
الرئيسة يف االنتخابات األخرية بشأن التوافق والتصدع السياسيني
الجديدين.

مواقف األحزاب
أظهرت الربامج االنتخابية لألحزاب اإلرسائيلية الرئيسة يف االنتخابات
األخرية وجود توافق وتقارب يف ع ّدة محاور أساسية تقليدية ،من
جهة ،وخالفات يف محاور جديدة ،من جهة أخرى .فقد ظهر توافق
يف تعريف دولة إرسائيل وهويتها ،ومحور القضية الفلسطينية
واالستيطان ،ومحور السياسات االقتصادية .وت ُع ّد هذه املحاور تاريخ ًّيا
ذات أهمية كبرية يف تحديد أمناط التصويت يف الشارع اإلرسائييل ،ويف
تعريف موقع األحزاب؛ ما بني يسار صهيوين وميني قومي صهيوين
( .)Arian and Shamir 1983, Shamir and Arian 1999ويف
َّ 3أسسه رئيس الوزراء األسبق أرئيل شارون ،بعد انشقاقه عن حزب الليكود عام ،2005
وبعد املعارضة الشديدة لخطة االنسحاب األحادي الجانب من غزة داخل حزب الليكود.
وقد ض ّم حزب كدميا ،إضاف ًة إىل شخصيات مركزية من حزب الليكود ،شخصيات مركزي ًة
أيضً ا من حزب العمل؛ مثل ،شمعون برييز رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العمل ،وض ّم
شخصيات من أحزاب أخرى أيضً ا.
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املقابل ،برز يف االنتخابات األخرية تص ُّدع جديد متعلق بعالقة الدولة
بالتيارات الدينية املتزمتة (الحريديم) ومكانتها يف عملية اتخاذ
القرار يف إرسائيل ،ومبوضوع إرشاك الرشائح املتدينة يف سوق العمل
والخدمة العسكرية ،أو ما يُسمى إرسائيليًّا "اقتسام العبء".
وبالنسبة إىل تعريف هوية إرسائيل ووظائفها ،نجد أ ّن األحزاب
األساسية (الليكود ،والعمل ،ويوجد مستقبل ،والبيت اليهودي،
والقامئة  -تسيبي ليفني) ،تتفق يف برامجها السياسية عىل تعريف
إرسائيل القائل إنها دولة يهودية ،وعىل وظائفها املشتقة من هذا
فمثل يُع ِّرف البيت اليهودي اليميني يف مقدمة برنامجه
التعريفً .
السيايس دولة إرسائيل بأنها دولة اليهود وفقًا للوعد اإللهي الديني،
وبأنها دولة يهودية تحتكم إىل نظام دميقراطي .ويقول البيت
اليهوديي
اليهودي إنه "سوف يعمل عىل تكثيف املوروث والطابع
ْ
كل من يعمل عىل تبديل تعريفها ،أو
للدولة وترسيخهام ،ومحاربة ّ
"كل مواطنيها"(((.
تحويلها ،إىل دولة ّ
ويحدد حزب الوسط العلامين يوجد مستقبل رؤيته تجاه هوية
الدولة ،فيقول" :نحن نُؤمن بأ ّن إرسائيل دولة يهودية دميقراطية
بروح تصور أنبياء إرسائيل ،ونؤمن بحقنا يف العيش يف دولة مع أغلبية
يهودية تعيش يف حدود آمنة وقابلة للدفاع عن نفسها"((( .ويقول
أيضً ا" :إ ّن من واجب دولة إرسائيل أن تكون مرك ًزا للشعب اليهودي
كل
وتترصف كذلك ،وأن تهت َّم بكل يهودي مال َحق بسبب يهوديته يف ّ
مكان عىل وجه األرض"((( .أ ّما حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني،
فهو يذكر يف برنامجه االنتخايب أ ّن "الهدف السيايس الذي يسعى
له الحزب هو ضامن إرسائيل بيتًا قوم ًّيا للشعب اليهودي ،ودول ًة
دميقراطيةً ،وفقًا لروح وثيقة االستقالل .ومن أجل ذلك يجب الحفاظ
عىل أغلبية يهودية سكانية .ويكون ذلك من خالل السعي لتحقيق
 4انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il/main/principles#1
للتوسع ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :نفتايل ب ِن ّت (Naftali
 )Bennettرئيس حزب البيت اليهودي" ،مدى الكرمل ،نيسان /أبريل  ،2013عىل الرابط:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/naftali_benett-15.pdf
 5انظر" :انتخابات  ،"2015املوقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل ،عىل الرابط:
http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/matza_for_screen.pdf
للتوسع ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :يائري لبيد ()Yair Lapid
رئيس حزب 'يوجد مستقبل' " ،مدى الكرمل ،أيار /مايو  ،2013عىل الرابط:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/Yair_Lapid.pdf
" 6انتخابات ."2015
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تسوية تضمن دولتني لشعبني :دولة إرسائيل ،والدولة الفلسطينية
املحاذية لها"(((.
ويش ِّدد حزب الليكود  -بيتنو ورئيسه بنيامني نتنياهو ،كذلك ،عىل
هوية إرسائيل املتمثّلة بأنها دولة يهودية حتى أنه جعل هذا األمر
رشطًا أساس ًّيا يف عملية التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الليكود الحزب األول الذي أضاف تعريف إرسائيل القائل
إنها دولة يهودية ودميقراطية إىل برنامجه االنتخايب عــام .(((1999
ويع ِّرف حزب العمل يف برنامجه االنتخايب األخري دولة إرسائيل بأنها
دولة الشعب اليهودي أيضً ا((( .وهكذا يتضح التوافق بني األحزاب
اإلرسائيلية الرئيسة بشأن هوية دولة إرسائيل وتعريفها دول ًة يهوديةً،
ويتضح كذلك أهمية الحفاظ عىل جوهرها اليهودي.
لحل
نجد ،يف محور املفاوضات مع الفلسطينيني ورؤية األحزاب ِّ
القضية الفلسطينية ،أ ّن األحـزاب املركزية قريبة ج ًّدا يف رؤيتها
لطبيعة الحل ،عىل الرغم من بعض التفاوت يف املوقف امل ُعلن .يف هذا
السياق ،قد يكون حزب البيت اليهودي هو األوضح واألكرث رصاح ًة
حل
يف موقفه .فهو يرفض إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية ًّ
للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،ويرى أ ّن الحلول السياسية املطروحة
حل الدولتني ،أو الحلول األخرى املطالبة
لتسوية الرصاع من خالل ّ
بضم منطقة "يهودا والسامرة" وسكانها إىل دولة إرسائيل ،غري عملية،
ومن شأنها تهديد مستقبل دولة إرسائيل(.((1
ووفقًا لربنامج البيت اليهودي ،تربز املقولة "بني النهر والبحر هناك
الحل يجب أن
مكان لدولة إرسائيل فقط" .ويرى هذا الربنامج أ ّن ّ
يكون بحسب خطة التهدئة التي يقرتحها ب ِن ّت ،والتي تشمل ض ّم
مناطق "ج" مع سكانها إىل إرسائيل ،وإقامة ُسلطة فلسطينية أو إدارة
ذاتية يف املناطق الفلسطينية الكثيفة السكان ،من دون أن تكون
دولةً .ويُعنى حزب البيت اليهودي عناي ًة بالغ ًة بدعم االستيطان يف
كل أرض إرسائيل.
ّ
 7للتوسع بشأن برنامج حزب القامئة وأطاريحه ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف
السياسية اإلرسائيلية :تسيبي ليفني" ،مدى الكرمل ،آذار /مارس .2015
 8عاطف أبو سيف ومهند مصطفى" ،مشهد إرسائيل ومفاوضات السالم" ،هنيدة غانم
(محررة) ،تقرير مدار اإلسرتاتيجي  :2012املشهد اإلرسائييل (رام الله :مدار.)2011 ،
الرسمي لشييل يحيموفيتش ،عىل الرابط:
 9انظر :املوقع
ّ
http://www.archavoda.org.il/avodaarch/matza/pdf/knesset19.pdf
للتوسع ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :شييل يحيموفيتش Shelly
 ،"Yachimovichمدى الكرمل ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013عىل الرابط:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/11/shelly-yachimovich.
pdf
 10انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il
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لحل القضية الفلسطينية ،فال يأيت
أ ّما طرح حزب يوجد مستقبل ّ
بجديد يكرس اإلجامع اإلرسائييل .وما يه ّم هذا الحزب هو رضورة
حل
التوصل إىل ّ
العودة إىل طاولة املفاوضات مع الفلسطينيني؛ بهدف ُّ
يضمن وجود دولتني لشعبني ،ومن خالله يجري الحفاظ أيضً ا عىل
الكتل االستيطانية الثالث الكربى (أرئيل ،وغوش عتصيون ،ومعلِيه
أدوميم) ضمن سيادة دولة إرسائيل ،وم ْنع حدوث رش ٍخ بني إرسائيل
وأبرز حلفائها (الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا)( .((1ووفقًا لربنامج
حزب يوجد مستقبل ،فإ ّن السالم هو الرد الوحيد املالئم للتهديد
الدميوغرايف ،ولألطاريح السياسية ذات الخطورة الشديدة؛ مثل دولة
الحل
"كل مواطنيها" أو دولة "ثنائية القومية" .وعند قراءة تفاصيل ّ
ّ
أي جديد ،يف
الذي يقرتحه حزب يوجد مستقبل ،نجد أنه ال يقرتح َّ
الحل املقبول ،عىل إرسائيل(.((1
سياق ّ
أي جديد يف
ومل تعرض رئيسة حزب القامئة  -تسيبي لفني كذلك ّ
وجل ما تطالب به هو "العودة
لحل القضية الفلسطينيةّ .
تصورها ّ
السلطة الفلسطينية
إىل املفاوضات والسعي ّ
لحل سيايس مع ُ
يضمن مصالح إرسائيل ورشوطها ،مع الحفاظ عىل الطابع والجوهر
اليهوديي لدولة إرسائــيــل"( .((1وهي تعرض أهمية الحفاظ عىل
ْ
عالقات إسرتاتيجية جيّدة بالواليات املتحدة وأوروبا ،من خالل إبقاء
السلطة الفلسطينية.
االتصاالت والتفاوض مع ُ
إ ّن ما تطرحه أحزاب الوسط (بخاصة القامئة ويوجد مستقبل)
ال يختلف كث ًريا عن الطرح الرسمي لحزب الليكود وخطاب نتنياهو
يف بار إيالن عــام  ،((1(2009ويختلف نسب ًّيا عن طرح حزب البيت
الحل األكرث مالءم ًة
اليهودي .لك ّن هذا التفاوت املتعلق بطبيعة ّ
الحتالل إرسائيل املناطق الفلسطينية ،مل مينع هذه األحزاب من
املشاركة يف االئتالف الحكومي ،ومل ِ
أي حزب
يصل إىل ح ٍّد يجعل ّ
من هذه األحزاب قبول موقفه رشطًا عىل سائر األحزاب يف دخول
االئتالف الحكومي.
ث ّم إ ّن ما يقرتحه حزب العمل من حلول سلمية ال يختلف كث ًريا عن
الحلول املطروحة من حزب الليكود وأحزاب ميني الوسط .واألمر
األبرز ،يف هذا السياق ،هو أ ّن رئيسة حزب العمل شييل يحيموفيتش
ابتعدت عن نقاش القضية الفلسطينية يف الحملة االنتخابية ،وفضَّ لت
التشديد عىل البعد االقتصادي االجتامعي ،وتجاهلت الخوض يف
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خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :يائري لبيد."..
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
أبو سيف ومصطفى.

دراسات وأوراق تحليليّة
أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

الفروق السياسية بني حزب الليكود وكدميا .ومازال الطرح األسايس
حل دولتني قوميتني ،مع
للحزب ،وفقًا للربنامج االنتخايب ،يرتكز يف ّ
إبقاء الكتل االستيطانية الكبرية ،وتبادل األرايض وإبقاء السيادة
حق العودة(.((1
اإلرسائيلية يف القدس ،وعدم قبول ّ
يف إجام ٍل ،تطرح األحزاب اإلرسائيلية الرئيسة ،وإ ْن مل تعلن ذلك،
أي أجوبة للحقوق
موقفًا مينع فعليًّا إقامة دولة فلسطينية ،وال يحمل َّ
أي
الطبيعية والرشعية للشعب الفلسطيني؛ وبذلك فهي تلغي َّ
وجل ما تسعى له أغلب
للتوصل إىل اتفاق مع الفلسطينينيّ .
احتامل ُّ
األحزاب هو الحفاظ عىل الوضع الراهن ،مع محاولة تغيري للجغرافية
والدميوغرافية ،من دون دفع مثن سيايس أو أمني ،من خالل عودة
شكلية إىل املفاوضات.
ويف الجانب االقتصادي ،تفيد متابعة الربامج االقتصادية لألحزاب
الرئيسة أ ّن جميع األح ـزاب التي دخلت يف االئتالف الحكومي
(الليكود  -بيتنو ،والقامئة  -تسيبي ليفني ،ويوجد مستقبل ،والبيت
اليهودي) تعتمد النظام االقتصادي الليربايل  -اقتصاد السوق ،وإ ْن
طالب بعضها برتويضه .ونجد أ ّن األحزاب الرئيسة تتفق عىل أهمية
التعامل مع التشوهات يف تطبيق نظام السوق الحرة؛ مثل ،ارتفاع
األسعار وتأكُّل القدرة الرشائية للطبقات الوسطى والضعيفة .وتعتمد
حلول مشتق ًة من نظام السوق الحرة؛ مثل زيادة
يف الوقت نفسه ً
النمو االقتصادي الكفيل برفع الدخل ومستوى املعيشة لجميع
الرشائح ،وتقليص االحتكارات يف السوق واملزيد من اللربلة وكشف
األسواق اإلرسائيلية ،ورفع مشاركة الطبقات الضعيفة بسوق العمل.
حل املشكالت األساسية للطبقات الوسطى
وترى تلك األحزاب أ ّن ّ
ال يكمن يف عودة الدولة إىل إدارة االقتصاد ،أو دولة الرفاه ،بل يف
تعميق تحرير األسواق من جهة ،وعدم متويل فئة اليهود املتدينني ،ويف
إرشاكهم يف "حمل العبء" االقتصادي والعسكري .فعىل سبيل املثال،
جاء يف الربنامج االقتصادي للبيت اليهودي أ ّن الحزب يدعم "االقتصاد
الحر الحساس اجتامعيًّا" ،وأ ّن دولة إرسائيل متتاز بأنها منوذج لـ "نجاح
اقتصادي" غري مسبوق .وعىل الرغم من ذلك ،مث َّة رشيحة واسعة من
غري املستفيدين من النجاح واالزدهار االقتصادي القائم(.((1
أما حزب يوجد مستقبل فيقول يف الجانب االقتصادي" :إ ّن الرؤية
االقتصادية االجتامعية األنسب هي تلك التي تحسن الدمج بني 'السوق
الحرة' التي تعمل عىل ضامن أوضاع تنافسية من جهة ،ورضورة حامية
 15الربنامج السيايس لحزب العمل يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة،2012 /12 /12 ،
عىل الرابط:
http://www.archavoda.org.il/avodaarch/matza/index.asp
 16انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il/main/principles#3
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الطبقة الضعيفة يف املجتمع من جهة أخرى"( .((1ويرى أيضً ا أ ّن اقتصار
النقاش االقتصادي عىل طريف االستقطاب امل ُلخص يف التوجه النيوليربايل
الذي ميثّله حزب الليكود الحاكم والتوجه االشرتايك التا ّم الذي ميثّله حزب
العمل ،ما هو إال نقاش عقيم وغري ُم ْج ٍد .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب اعتامد
خطاب ثالث آخر يجمع بني الرأساملية وإيجاد آليات تَ ِقي املجتمع
خاص ،تبعات الحالة التنافسية املمكنة.
بوج ٍه عا ٍّم ،والفرد بوج ٍه ٍّ
ويف املقابل ،نجد أ ّن حزب العمل ورئيسته يشددان عىل البعد
االقتصادي االجتامعي ،وعىل أهمية وجود دولة رفاه ،من دون
يلغي الحزب أهمية دور السوق الحرة والقطاع الخاص يف العملية
أن َ
االقتصادية .أي إ ّن حزب العمل يعتمد أيضً ا مبادئ "الطريق الثالثة"
التي تدمج بني تدخل الدولة يف االقتصاد واالقتصاد الحر ،مع ٍ
تأكيد ما
ألهمية دولة الرفاه يف املرشوع الصهيوين .وهو ما يجعل حزب العمل
يختلف نسب ًّيا عن سائر األحزاب الرئيسة ،من دون أن يعرض رؤي ًة
اقتصادي ًة مناقض ًة(.((1

تص ُّدع جديد
بعد توضيح امليزات الرئيسة للتوافق السيايس القائم بني األحزاب
اإلرسائيلية الرئيسة ،ننتقل إىل استعراض معامل التصدع الجديد الذي
برز يف االنتخابات األخرية ،بخاصة بني حزب الليكود  -بيتنو وسائر
األحزاب املتنافسة؛ مثل البيت اليهودي ،ويوجد مستقبل ،والقامئة،
وهي األحـزاب التي شكّلت يف ما بعد الحكومة الجديدة ،وبني
الليكود وحزب العمل أيضً ا .ويرتبط ذلك التصدع مبكانة األحزاب
والفئات الحريدية يف إرسائيل ومدى تأثريها يف إدارة الدولة واقتسام
العبء واملوارد.
يف هذا السياق حصل تغيري عميق؛ إذ وضع حزب يوجد مستقبل،
وحزب البيت اليهودي (وهو حزب متدين ،لكنه ليس متزمتًا) وحزب
القامئة ،هدفًا واض ًحا (أو رشطًا) متمث ًّل مبنع إرشاك أحزاب املتدينني يف
الحكومة ،إضاف ًة إىل س ّن قانون يُلزم الشباب املتدينني الخدمة العسكرية
ويعمل عىل دمجهم يف أسواق العمل ،وتقليص الدعم الحكومي
ومخصصات املدارس الدينية .وبهذا أرادت تلك األحزاب تقليص التأثري
السيايس للمجتمع الحريدي من منطلق رؤية ملخّصها أ ّن الدولة باتت
قوي ًة مبا فيه الكافية لف ْرض ذلك التأثري ،وأ ّن الطبقات الوسطى ،مبا
فيها تيار الصهيونية املتدينة الذي ميثّله حزب البيت اليهودي ،سئمت
 17انظر يف املوقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل ،عىل الرابط:
http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/matza_for_screen.pdf
 18الربنامج السيايس لحزب العمل يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة.
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متويل املتدينني ،وحمل العبء االقتصادي والعسكري ،وأ ّن عدم دمج
الحريديم يف أسواق العمل سوف يؤث ِّر سلب ًّيا ويُبطئ تحويل إرسائيل
إىل دولة متطورة .ومن الالفت لالنتباه أ ّن هذا املوضوع مل يكن ضمن
أي حملة انتخابية يف السابق ،أو أنه مل يكن ،عىل األقل ،بهذه
جدول ِّ
الحدة .فقد كان ثانويًّا مقارنًة مبواضيع أساسية؛ مثل املفاوضات مع
الفلسطينيني ،والسياسات الخارجية واألمنية.
ويف هذا الجانب ،يقول حزب البيت اليهودي" :يجب العمل عىل دمج
رشيحة املتدينني يف سوق العمل والخدمة (العسكرية أو املدنية)
بالتدريج ،من خالل إيجاد محفزات مالمئة"( .((1ويقرتح حزب يوجد
مستقبل كذلك "تغي ًريا جذريًّا يف منوذج الخدمة الوطنية ،أو العسكرية،
طار ًحا رضورة إيجاد محفزات جدية لالنخراط يف صفوف الخدمة
حل مشكلة عدم انخراط جميع رشائح املجتمع
العسكرية ،إضاف ًة إىل ّ
(((2
اإلرسائييل يف صفوف الخدمة املدنية"  .ويرى حزب القامئة  -تسيبي
ليفني ،أيضً ا ،أ ّن اقتسام العبء مبدأ أسايس ،وأنه ضامن ملستقبل
أمني واقتصادي مستقر لدولة إرسائيل .ولذلك يجب تطبيق واجب
كل مواطن ،من دون متييز يف الدين ،أو الجنس،
خدمة الدولة إزاء ّ
أو العرق( .((2ويقرتح حزب العمل أيضً ا تغيري الوضع القائم وزيادة
عدد اليهود املتدينني يف الجيش أو الخدمة الوطنية(.((2
وعىل الرغم من أ ّن حزب الليكود يدعم رسم ًّيا تغيري الوضع القائم
بشأن الخدمة الوطنية بالنسبة إىل الشباب املتدين ،فإنه كان يجد
دامئًا أسبابًا لتأجيل الحسم يف هذا املوضوع والتهرب من التزاماته؛
ألنه يرى يف األحزاب الدينية أو املتدينة رشيكًا طبيع ًّيا لحكوماته يف
السابق .ث ّم إ ّن حزب الليكود  -بيتنو مل يتعهد يف الحملة االنتخابية
بفرض الخدمة اإللزامية عىل املتدينني ،أو بإلغاء الهبات املالية
واملخصصات التي تحصل عليها املدارس التوراتية ،كام أنه مل ِ
يأت
عىل ِذكر موضوع اقتسام العبء يف حملته االنتخابية( .((2والجدير
بالذكر أ ّن الخالفات بني مركّبات االئتالفات يف فرض الخدمة اإللزامية
استمرت حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة(.((2
 19انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il/main/principles#17
 20انظر يف املوقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل ،عىل الرابط:
http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/matza_for_screen.pdf
 21خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :تسيبي ليفني."..
 22الربنامج السيايس لحزب العمل يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة.
 23تسفي زينغر" ،جديد يف حزب الليكود :مجموعة ضغط لفرض الخدمة القومية أو
العسكرية عىل املتدينني" ،موقع نعنع  ،2012 /8 /31 ،10عىل الرابط:
http://megafon-news.co.il/asys/archives/77055
ُحل
 24يهونتان ليس" ،لبيد يهدد :إ ْن مل يت ّم إقرار قانون الخدمة اإللزامية للجميع ،سوف ت ّ
الحكومة" ،هآرتس ،2013 /5 /27 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2030800
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إ ّن التحوالت التي ُعرضت ،والتي توضّ ح التقارب يف الربامج االنتخابية
لألحزاب اإلرسائيلية الرئيسة يف محور هوية إرسائيل ،ومحور القضية
الفلسطينية واالستيطان ،من جهة ،وبوادر التصدع يف مكانة األحزاب
الدينية املتشددة واملجتمع املتدين من جهة أخرى ،بنا ًء عىل مفاهيم
تطور الخريطة الحزبية اإلرسائيلية ،ليست بسيطةً .فالتوافق والتصدع
السياسيان يعكسان تغي ًريا عميقًا يف األيديولوجيات والقناعات األساسية
التي تعرفها املنظومة الحزبية يف إرسائيل ،ومالمح الهوية الجامعية
ٍ
وتحوالت يف موازين القوى بني األحزاب .والسؤال الذي
ومواصفاتها،
السياق هو :هل انعكست هذه التغيريات عىل مواقف
يُطرح يف هذا ِّ
املجتمع اإلرسائييل؟ أي هل ترتجم مواقف املجتمع اإلرسائييل التوافق
من جهة ،والتصدع من جهة أخرى؟ وهل أث َّرت هذه املواقف يف
أمناط التصويت بالنسبة إىل االنتخابات األخرية؟
سوف نحاول اإلجابة عن هذه األسئلة يف الفقرات التالية؛ من خالل
كل معركة انتخابية ،يف
مراجعة مواقف املجتمع اإلرسائييل قُبيل ّ
كل
الفرتة  ،2013 - 1992كام جاءت يف استطالع رأي عا ٍّم يُنفَّذ قبل ّ
انتخابات إرسائيلية ،ويحتوي عىل محاور ثابتة ترتجم بنود التوافق
والتصدع السياسيني املقرتحني يف هذه الدراسة .ث ّم نحلل مواقف
الناخب اإلرسائييل يف االنتخابات األخرية وفقًا لنيّات التصويت؛ لنبحث
عن أوجه التشابه واالختالف يف مواقف ناخبي األحزاب الرئيسة.

تح ّول في مواقف المجتمع
اإلسرائيلي
نراجع يف هذا القسم من الدراسة مواقف املستجيبني يف عدد من
كل املعارك االنتخابية التي جرت يف إرسائيل
املحاور األساسية ،قبيل ّ
يف الفرتة  ،2013 - 1992والتي ترتجم التوافق والتصدع الجديدين يف
املجتمع اإلرسائييل .وهذه املحاور هي :هوية دولة إرسائيل ،والقضية
الفلسطينية واالستيطان ،واملحور االقتصادي .وقد جرى اختيار
عام 1992؛ ألنه يرمز إرسائيليًّا إىل بداية حقبة تح ُّول يف الوعي والهوية،
ويف تعريف املواطنة ،وبداية عهد اقتصادي جديد ،وبدء أوهام السالم.
وستكون متابعة مواقف املجتمع اإلرسائييل من خالل تحليل ملعطيات
كل
استطالعات رأي عا ٍّم يُجريها املعهد اإلرسائييل للدميقراطية قبيل ّ
معركة انتخابية ،استنا ًدا إىل ع ّينات واسعة متثّل جميع رشائح املجتمع
اإلرسائييل (ال يشمل البحث املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل)(.((2
25

انظر جميع هذه االستطالعات يف موقع املعهد اإلرسائييل للدميقراطية اإللكرتوين.
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أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

هوية الدولة ووظائفها
تُثار بشأن استطالعات الرأي يف الــفــرة  ،2013 - 1992ع ّدة أسئلة
توضح مواقف املستجيبني من هوية دولة إرسائيل ووظائفها .وتتعلّق
هذه األسئلة بتحديد أه ّم قيمة متثّلها دولة إرسائيل من وجهة نظر
املستجيبني ،من بني أربع قيمٍ مقرتحة ،هي :أغلبية يهودية يف الدولة،
وأرض إرسائيل الكاملة (من البحر إىل النهر) ،والدميقراطية واملساواة
يف الحقوق بني جميع املواطنني (ضمنهم العرب) ،والسالم مع احتام ٍل
ٍ
منخفض للحرب.

1992

1996

1999

2003

2006

2009

2013

يتناول السؤال الثاين مواقف املستجيبني املتعلقة بدعم املقولة "إ ّن
عىل الحكومة إدارة شؤون البالد العامة وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها" .ويتضح من نتائج االستطالعات أ ّن التحول األسايس حصل يف
الفرتة  ،1966 - 1992حني ارتفعت نسبة املستجيبني الذين يؤيّدون
إدارة الحياة العامة بحسب تقاليد الديانة اليهودية من  %30إىل .%53
لكن منذ عام  1996حدث استقرار يف نسبة الدعم (نحو  ،)%50مع
تراجع طفيف يف األعوام األخرية ( %46عام  ،2009و %42عام .)2013

1992

السالم

40

33

38

41

31

36

33

1996

الدميقراطية

18

18

27

18

20

19

25

2003

أرض إرسائيل الكاملة

14

11

8.5

10

12

10

8

2006

أغلبية يهودية بالدولة

28

37

26

30

36

33

32

2009

الجدول ()1
أهم قيمة من بني القيم األربع ()%؟
ما هي ّ

الجدول ()2
إدارة شؤون الحياة العامة وفقًا للرشيعة اليهودية ()%
2013

وتُبني النتائج ارتفا ًعا يف قيمة أهمية الحفاظ عىل أغلبية يهودية
يف إرسائيل من عام  1992إىل عام  ،2013مقابل انخفاض يف أهمية
السالم قيم ًة ُعليا يف األعوام األخرية ،مقارن ًة بعام ( 1992الجدول
األول) .فعام  ،1992قال  %40من املستجيبني إ ّن السالم هو أه ّم قيمة
يجب بلوغها ،مقابل  %28من املستجيبني قالوا إ ّن أه ّم قيمة هي
الحفاظ عىل أغلبية يهودية .وعام  2009ع َّد  %33من املستجيبني أ ّن
أه ّم قيمة هي الحفاظ عىل أغلبية يهودية ،مقابل  %36رأوا أ ّن السالم
هو أه ّم قيمة ،و %33عام 2013؛ وذلك عىل الرغم من أ ّن السالم
املقصود إمنا هو بحسب املفاهيم اإلرسائيلية.

يف إجــا ٍل ،نجد أ ّن املجتمع اإلرسائييل منقسم يف هذا الجانب.
فنحو نصف السكان اليهود يعتقدون أ ّن عىل الدولة إدارة الشؤون
اليومية والعامة لدولة إرسائيل ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها .ولهذا املعطى أهمية من جهة أ ّن نسبة املعارضة املؤكِّدة
لهذه املقولة ،عىل الرغم من ارتفاعها ارتفا ًعا طفيفًا يف األعوام
األخرية ،قد انخفضت عىل مدار السنوات .لذا ،فإ ّن املجتمع اإلرسائييل
عام  2013يختلف إىل ح ّد بعيد عن ذلك املجتمع عام .1992

بالتأكيد نعم

14

31

29

29

24

22

أعتقد ذلك

15

22

20

20

22

20

ال أعتقد

32

24.5

24.5

31

27

30

بالتأكيد ال

39

22.5

26

19.5

26

25

يرجع استقرار دعم إدارة شؤون الدولة ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها ،إىل ارتفاع نسبة التدين يف املجتمع اإلرسائييل .فقد ارتفعت
كل الشعائر الدينية
نسبة املستجيبني الذين قالوا إنهم يحافظون ّ
اليهودية ،أو عىل قسم كبري منها إىل نحو  %32عام  ،2013مقابل %25
عام  .1992أ ّما من يقولون إنّهم ال يحافظون بتات ًا عىل الشعائر الدينية،
فقد انخفضت نسبتهم من  %30عام  1992إىل  %20عام .2013
الجدول ()3
تديُّن املجتمع اإلرسائييل ()%
1992

2013

كل الشعائر الدينية
يحافظ عىل ّ

9.0

11.2

يحافظ عىل القسم األكرب منها

16.5

20.3

يحافظ عىل قسم صغري منها

43.0

48.0

أي قسم منها
ال يحافظ عىل ّ

30.0

20.0
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القضية الفلسطينية واالحتالل
تَ ِفي استطالعات الرأي بإمكان فحص مواقف املستجيبني يف محور
القضية الفلسطينية واالحتالل واالستيطان .ومن بني األسئلة التي
يشملها استطالع الــرأي العا ّم يف الــفــرة  ،2009 – 1992سؤال
مل يُطرح عــام  ،2013وهو متعلّق مبواقف املستجيبني من مبدأ
األرض مقابل السالم .ويطلب هذا السؤال من املستجيبني اختيار
بكل
إجابة من بني أربعة احتامالت ،هي :عىل إرسائيل أن توافق ّ
تأكيد عىل إرجاع ٍ
أراض مقابل السالم ،وعليها أن توافق عىل ذلك،
وعليها أن تعارض ذلك ،وعليها أن تعارض ذلك بالتأكيد.
ويتضح من النتائج املعروضة يف الجدول ( )4أنّه مل يكن مث ّة إجامع
إرسائييل يتضمن موافق ًة مؤكد ًة عىل إرجاع ٍ
أراض مقابل السالم
يف الفرتة  ، 2009 - 1992وأ ّن أغلب املستجيبني (نحو  )%50يُفضل
اعتامد موقف وسطي .وقد كانت أكرب نسبة د ْعم إلرجاع األرايض
قُبيل انتخابات عام  .1999أ ّما يف انتخابات عام  - 2009وال سيام
بعد التحوالت التي نتجت من حرب لبنان الثانية عام ،2006
والحرب عىل غــزة عـــام  ،2008وإخفاق سياسة االنسحابات
بكل
األحادية .فقد بلغ دعم هذا املبدأ أدىن نسبة ( %8يوافقون ّ
تأكيد و %35يوافقون) .وميكننا القول إ ّن معادلة السالم مقابل
ٍ
أراض تراجعت إرسائيل ًّيا إىل ح ّد بعيد.
الجدول ()4
إرجاع أر ٍ
اض مقابل السالم ()%
1992

1996

1999

2003

2006

2009

أُعارض بشدة

24.8

21.8

21.9

22.6

25.4

26

أُعارض

24.2

20

14.6

23.3

20.1

25

أُوافق

20

28

29.5

35.6

31.8

35

أُوافق بشدة

30

30.2

33.9

18.5

22.7

8

نتبي أ ّن املجتمع اإلرسائييل ال يعارض إقامة دولة فلسطينية ،مقابل
َّ
تراجع تأييد مبدأ األرض مقابل السالم .ففي هذا الشأن ،يُسأل
املستجيب عن موقفه من املقولة :عىل دولة إرسائيل املوافقة عىل
إقامة دولة فلسطينية يف إطار اتفاق سالم شامل .وتشري املعطيات إىل
تراجع يف نسبة املعارضني لهذه املقولة يف الفرتة  ،2013 - 1992كام
يتضح ذلك من خالل الجدول (.)٥

الجدول ()5
املوافقة عىل إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف إطار
اتفاق سالم شامل ()%
2013 2009 2006 2003 1999 1996 1992
بالتأكيد نعم

10

17.7 18.0 21.9 14.1 14.5 16.6

أعتقد ذلك

19

52.0 32.0 41.0 33.7 39.5 31.7

ال أعتقد ذلك

23

13.8 14.0 15.4 29.3 26.4 24.1

بالتأكيد ال
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26.6 29.0 21.7 22.9 19.5 27.6

وفقًا للنتائج املب ّينة ،نرى أ ّن نحو  %70من املستجيبني عارضوا
عام  1992فكرة إقامة دولة فلسطينية يف إطار اتفاق سالم شامل ،يف
حني صار أغلبهم يقبلها عام ( 2013نحو  .)%70وقد بدأ هذا التحول
منذ عــام  ،1996حني صار شعار إقامة دولة فلسطينية بالرشوط
مقبول .لك ّن هذه املوافقة يجب أالّ ت ُضلِّل القارئ .لذا،
ً
اإلرسائيلية أم ًرا
علينا ربطها بالرشوط اإلرسائيلية املعهودة نحو :إبقاء كُتل استيطانية،
حق العودة.
وعدم إرجاع القدس ،وتنازل الفلسطينيني عن ّ
من الواضح ،إذن ،أ ّن الجمهور اإلرسائييل  -عىل غرار األحزاب
الرئيسة  -يوافق عىل إقامة دولة فلسطينية نظريًّا فقط ،من دون
ترسيخ لها عىل األرض .فأغلبية املستجيبني ترفض ،كام سنوضح
ذلك يف الجدول ( ،)6إزالة جميع املستوطنات القامئة عىل األرايض
عب عن
الفلسطينية املحتلة ،أو املوافقة عىل تقسيم القدس ،وهو ما يُ ّ
تناقض إضايف إزاء املوقف العلني املوافق عىل إقامة دولة فلسطينية.
وعىل الرغم من اختالف البيئة السياسية واألمنية ،واختالف هوية الحزب
الحاكم ،ومبعزل عن الوضع الدويل أو اإلقليمي ،نجد عىل مدار الفرتة
 ،2013 - 1992رفضً ا كب ًريا من املجتمع اإلرسائييل إلزالة املستوطنات،
أو عىل األقل إجام ًعا متعلّقًا بإبقاء كُتلٍ استيطانية كبرية تحول دون
السلطة الفلسطينية .وقد كانت أعىل
خلْق تواصل جغرايف يف مناطق ُ
نسبة دعمٍ إلزالة مستوطنات ،قُبيل انتخابات عام  ،1992هي %29.1؛
بسبب ربْط املساعدات االقتصادية األمريكية املتمثّلة باستقبال مهاجرين
كثريين من روسيا بوقف البناء يف املستوطنات .وكانت أدىن نسبة دعمٍ
إلزالة املستوطنات يف استطالع عام  .2013وقد بلغت  %11من مجموع
املستجيبني .ونرى أ ّن القسم األكرب من املستجيبني يوافق عىل إزالة
املستوطنات الصغرية النائية مع اإلبقاء عىل الكتل الكبرية ،وهو أم ٌر
يصب يف ُصلب اإلجامع اإلرسائييل ،ويتوافق مع برامج األحزاب الرئيسة
ُّ
التي تنافست يف االنتخابات األخرية.

دراسات وأوراق تحليليّة
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أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

الجدول ()6
إزالة املستوطنات اإلرسائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة ()%
2013 2009 2006 2003 1996 1992
ال أوافق

35.7 41.2 37.7 30.8 35.2 27.4

إزالة قسم من املستوطنات
ألسباب أمنية وإبقاء كتل 47.6 42.6 45.6 52.6 49.6 41.5
استيطانية كبرية
أوافق

ميكننا القول إ ّن هذه املواقف تعكس التقارب املوجود يف برامج
األحزاب الرئيسة التي تنافست يف االنتخابات األخرية ،كام وضحنا
ذلك يف القسم السابق .ويف هذا السياق نتساءل :هل كانت مث َّة
فروق يف مواقف ناخبي األحزاب الرئيسة املتنافسة يف االنتخابات
األخرية يف هذه املحاور؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،سوف نحلل يف
الفقرات التالية مواقف ناخبي األحزاب املتنافسة يف هذه املحاور
قبل انتخابات  ،2013كام جاءت يف استطالع الرأي العا ّم.

11.0 12.6 16.8 16.6 15.2 29.1

تتناول االستطالعات ،إضاف ًة إىل إزالة املستوطنات ،املوقف من قضية
"تنازل" إرسائيل عن األحياء العربية يف القدس الرشقية ،وجعلها
خاضع ًة لسيطرة فلسطينية .وقد أُدرج هذا السؤال يف االستطالعات
يف الفرتة  2013 - 2006فقط .لكننا س ُندرج هذا املوضوع ضمن
تحليل مواقف املجتمع اإلرسائييل ،بالنظر إىل عالقته الوثيقة بذلك.
ويتضح من املعطيات الواردة يف الجدول ( )7أ ّن أغلبيّة املستجيبني
يف استطالع عام  2013عارضوا هذا املبدأ (نحو  ،)%57يف حني عارضه
 %48عام  ،2006وهو ما يع ّزز ادعاءنا بشأن من ّو توافقٍ سيايس يف
املجتمع اإلرسائييل يعكس مواقف األحزاب الرئيسة ،من خالل محور
القضية الفلسطينية واالحتالل واالستيطان.
الجدول ()7
التنازل عن األحياء العربية يف القدس الرشقية ()%
2006

2009

2013

أوافق بالتأكيد

20.3

19.2

11.9

أوافق

31.1

22.5

23.1

عدم التنازل

26.2

20.0

23.7

عدم التنازل بالتأكيد

22

31.4

33.9

وفقًا للمعطيات املذكورة ،نالحظ ارتفا ًعا يف د ْعم املجتمع اإلرسائييل
ملركّبات يهودية الدولة واملجتمع ،وارتفا ًعا يف مستويات تديُّن املجتمع
اإلرسائييل .وبالتوازي مع ذلك ،نالحظ من ًّوا ملواقف سياسية أكرث تطرفًا
تنعكس يف معارضة مبدأ إرجاع أر ٍ
اض مقابل السالم ،عىل الرغم من
زيادة التوافق يف مقولة إقامة دولة فلسطينية بالرشوط اإلرسائيلية؛
أي من دون تنازل عن املستوطنات واألحياء العربية يف القدس.
وتشكّل هذه املواقف البيئة السياسية الناظمة للحراك السيايس يف
إرسائيل ،وهي تُح ِّدد السقف األدىن للتوافق السيايس املمكن.

انتخابات  :2013إجماع وتص ُّدع
هوية دولة إسرائيل ووظائفها
نتناول يف هذا املحور أجوبة املستجيبني ،وفقًا لنيّات التصويت ،عن
أربعة أسئلة واردة يف االستطالع تعكس مواقف املستجيبني من
املركّب اليهودي يف تعريف الدولة واملجتمع يف إرسائيل .ويف البداية
نعرض مواقف مصويت األحزاب املختلفة يف ما يتعلّق بأه ّم قيمة من
القيم األربع التي يجب أن تحافظ عليها دولة إرسائيل.
نجد أ ّن نحو  %5فقط من مصويت حزب مريتس ،ونحو  %20إىل %25
من مصويت أحزاب العمل ،ويوجد مستقبل ،والقامئة ،اختاروا قيمة
األغلبية اليهودية .وهذه النسبة ترتفع كلام انتقلنا إىل مصويت أحزاب
اليمني واألحـزاب الدينية واملتدينة ،مع العلم أ ّن أحزاب اليمني،
واألحزاب الدينية واملتدينة ،حازت مجتمع ًة نحو  %60من مجموع
جل املستجيبني
أصوات الناخبني ( 71عض َو كنيست) .وهذا يعني أ ّن ّ
اختاروا قيمة األغلبية اليهودية ،وأ ّن مصويت أحزاب الوسط والعمل،
حتى يف حال عدم اختيارهم إيّاها بنسبة عالية ،اختارها نحو ربع
منهم ب ِنسب أخرى .ويف ما ييل ،نعرض مستويات اختيار "أغلبية
يهودية" ،بوصفها أه ّم قيمة ،وفقًا لنيّات تصويت األحزاب الرئيسة:
لقد كان السؤال األول هو :يف حال وجود تناقض بني القيم اليهودية
وإرسائيل دولة مواطنيها ،فامذا تفضل؟ وبنا ًء عىل هذا السؤال ،يُطلب
من املستجيب اختيار إجابة من ثالثة احتامالت .فاالحتامل األول هو
مبادئ الدولة اليهودية يف جميع الحاالت .والثاين هو القيم اليهودية
كل مواطنيها دامئًا .أ ّما بالنسبة إىل
أحيانًا .والثالث هو مبادئ دولة ّ
السؤال الثاين ،فإ ّن املستجيب يُسأل عن موافقته عىل القول :عىل
الحكومة اإلرسائيلية االهتامم بإدارة الحياة العامة وفقًا لتقاليد الديانة
اليهودية وعاداتها .وتراوح األجوبة بني إجابة أوىل ،هي :طب ًعا عليها
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الرسم البياين ()1
أهم قيمة وف ًقا لن َّيات التصويت ()%
دعم الحفاظ عىل أغلبية يهودية يف إرسائيل بوصفها ّ

الجدول ()9
معدالت اإلجابات وف ًقا لن ّيات التصويت

الجدول ()8
معدل إجابات املستجيبني يف محور هوية إرسائيل بحسب الحزب

ن ّيات التصويت للحزب

يف حال وجود تناقض بني
القيم اليهودية وإرسائيل
دولة مواطنيها ،فامذا تفضل؟

عىل الحكومة اإلرسائيلية
االهتامم بإدارة الحياة العامة
وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها

املحافظة عىل رشائع الديانة
اليهودية

البيت اليهودي

1.51

2.08

2.85

شــــــــــــــاس

1.33

1.2

3.77

البيت اليهودي

3.55

3.25

أحدوت هتوراة
(متدينون)

شـــــــــــــــاس

3.57

3.15

3.64

1.16

1.27

3.63

أحدوت هتوراة

3.63

3.6

3.68

ن ّيات التصويت
لحزب:

الـــلـــيـــكـــود

1.71

2.48

2.25

الـــلـــيـــكـــود

3.15

التوصل إىل اتفاق
ُّ
سالم مع الفلسطينيني

يوجد مستقبل

1.87

3.00

1.78

يو جد مستقبل

إقامة دولة فلسطينية

الــــقــــامئــــة

2.26

3.04

1.83

إرجاع أحياء عربية يف
القدس

الـــــعـــــمـــــل

2.33

3.14

1.86

مستقبل املستوطنات
اإلرسائيلية

مــــــرتــــــس

2.80

3.56

1.55

مـــــــرتـــــــس

1.9

1.28

1.55

2.75

الـــــعـــــمـــــل

2.03

1.76

1.93

2.21

الـــــقـــــامئـــــة

2.42

1.99

2.1

2.12

2.69

2.15

2.48

1.93

2.91

3.35

1.5

3.52

1.28
1.27
1.11
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االهتامم بذلك ،وإجابة رابعة متمثّلة بعدم االهتامم يف جميع الحاالت.
وأ ّما السؤال الثالث ،فيفحص مدى محافظه املستجيب عىل رشائع
الديانة اليهودية (أي مستويات التدين) ،وتراوح األجوبة بني إجابة
كل الرشائع
أوىل ،هي :ال أحافظ بتاتًا ،وإجابة رابعة ،هي :أحافظ عىل ّ
الدينية .ويعرض الجدول ( )8معدالت اإلجابة عن هذه األسئلة وفقًا
ويكِّن من مقارنة املعدالت).
(سلَّم اإلجابات ك ِّمي ُ
لنيّات التصويت ُ
تشري معدالت إجابات مصويت األحزاب املختلفة إىل أ ّن معدل مصويت
دعم لقيم دولة املواطنني ،مقابل القيم
حزب مريتس كان األكرث ً
اليهودية (معدل اإلجابات  ،)2.8مقارن ًة مبصويت األحزاب األخرى.
ويف إجام ٍل ،نجد أ ّن مستوى الدعم قريب من وسط السلم امل ُك َّون
من  5درجات .فحتى مصوتو مريتس ال يعربون عن موقف متطرف
ُمفضِّ لٍ لقيم دولة املواطنني يف حال وجود تناقض إزاء القيم اليهودية.
وبعد مصويت مريتس ،نجد مصويت حزب العمل ( ،)2.33ومصويت
أقل من املتوسط مييل إىل
حزب القامئة ( ،)2.26وقد اختا َرا موق ًعا ّ
تفضيل القيم اليهودية .يف حني متيل الكفة لدى حزب يوجد مستقبل
ومصويت الليكود إىل خيار أقرب إىل تفضيل املبادئ اليهودية (1.71
و 1.87عىل التوايل) .وكان أدىن معدل لدعم قيم دولة املواطنني لدى
مصويت أحزاب اليمني (البيت اليهودي) واألحزاب الدينية (شاس)
تفضيل
ً
واملتدينة (أحدوت هتوراة) الذين يفضلون القيم اليهودية
واض ًحا .واألبرز من ذلك أننا ال نرى مواقف شديدة التناقض بني
مصويت األحزاب الرئيسة يف ما يتعلّق بالقيم اليهودية أو املدنية،
ماعدا حزب مريتس واألحزاب الدينية؛ أي يف أقطاب الطيف الحزيب.
وبالنسبة إىل مواقف املستجيبني من َدور الحكومة يف إدارة الحياة
العامة ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية وعاداتها ،نجد أ ّن مصويت حزب
مريتس يعارضون هذه املقولة بشدة ،وأ ّن مصويت أحزاب العمل،
والقامئة ،ويوجد مستقبل ،يعارضونها معارض ًة متوسطةً .أ ّما مصوتو
دعم شدي ًدا
دعم متوسطًا ،يف حني يدعمها ً
الليكود ،فيدعمونها ً
مصوتو البيت اليهودي ومصوتو األحزاب الدينية واملتدينة .وهكذا،
يوجد يف موضوع يهودية الدولة ووظائفها تقارب بني مصويت أحزاب
اليسار الصهيوين والوسط ،وموقف وسطي مييل إىل د ْعم الهوية
اليهودية لدى مصويت الليكود ،وإىل د ْعم أكرب لدى البيت اليهودي
واألحزاب الدينية واملتدينة.
تنبع هذه املواقف أيضً ا من مستوى تديُّن ناخبي األحزاب املختلفة؛
األقل تديُّ ًنا ،يحافظون عىل
إذ نرى أ ّن مصويت أحزاب اليسار والوسط ّ
أقل من مصويت
رشائع الديانة اليهودية يف حياتهم اليومية محافظ ًة ّ
سائر األحزاب .ويرتفع معدل الحفاظ عىل الرشائع اليهودية نسب ًّيا
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لدى مصويت حزب الليكود ،ويرتفع ارتفا ًعا أكرث لدى مصويت حزب
البيت اليهودي واألحزاب الدينية واملتدينة .وكلّام زاد التدين ودعم
الهوية اليهودية كان املستجيب يف الطرف اليميني والديني من
املحور الحزيب يف إرسائيل.

مواقف المستجيبين في محور القضية
الفلسطينية والحلول
نتناول يف هذا املحور مواقف مصويت األحزاب الرئيسة من القضية
الفلسطينية واالحتالل واالستيطان ،من خالل أربعة أسئلة متوافرة
يف االستطالع.
التوصل إىل اتفاق سالم
السؤال األول هو :بحسب رأيك ،هل ميكن
ُّ
مع الفلسطينيني؟ وتُــدرج اإلجابة عن هذا السؤال يف ُسلَّم ذي
التوصل إىل
درجات أربع؛ تبدأ بـ "أنا متأكد" ،وتنتهي بـ "ال ميكن
ُّ
ذلك بالتأكيد" .أ ّما السؤال الثاين ،فهو :بحسب رأيك ،هل عىل إرسائيل
أن توافق عىل إقامة دولة فلسطينية يف إطار اتفاق دائم؟ وتراوح
اإلجابة عن هذا السؤال بني درجة أوىل إ ْن كانت اإلجابة :طب ًعا عليها
أن توافق ،ودرجة رابعة إ ْن كانت اإلجابة :بالتأكيد عليها َّأل توافق.
وأ ّما السؤال الثالث ،فهو :هل عىل إرسائيل أن توافق عىل إعادة أحياء
عربية يف القدس إىل الفلسطينيني؟ ويف هذه الحال ت ُدرج اإلجابات
ضمن أربع درجات؛ تتمثّل أوالها بدرجة أوىل إ ْن كانت اإلجابة" :طب ًعا
عليها ذلك" ،وبدرجة رابعة إ ْن كانت اإلجابة" :بالتأكيد ال" .ويأيت
السؤال الرابع بشأن املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية .أ ّما
أي مستوطنة (اإلجابة األوىل)،
اإلجابات عنه ،فهي :يجب عدم إزالة ّ
أو تفكيك املستوطنات النائية الصغرية (اإلجابة الثانية) ،أو تفكيك
جميع املستوطنات (اإلجابة الثالثة).
ويستعرض الجدول ( )9معدالت اإلجابات عن األسئلة املذكورة،
وفقًا لن ّيات تصويت املستجيبني .ويشري معدل إجابة املستجيبني،
وفقًا لن ّيات التصويت ،إىل أ ّن ناخبي حزب مريتس وحزب العمل هم
بالتوصل إىل اتفاق سالم ،مقارن ًة بسائر األحزاب (معدل
تفاؤل
األكرث ً
ُّ
اإلجابات :من  1.9إىل  .)2وميكن أن نرى تقاربًا بني مواقف مصويت
حزب القامئة ومصويت حزب يوجد مستقبل يف هذا الجانب؛ بالنظر
أقل تفاؤلً من ناخبي حزب مريتس والعمل .أ ّما مصوتو
إىل أنهم ّ
حزب الليكود وسائر األحزاب ،فهم األقل تفاؤلً بشأن إمكان التوصل
إىل اتفاق سالم.
ونحصل عىل التوجه نفسه بالنسبة إىل مواقف املستجيبني من السؤال
عن إقامة دولة فلسطينية .فمصوتو حزب مريتس ،يف ما يتعلّق
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باملوافقة عىل إقامة دولة فلسطينية ،هم األكرث تطرفًا ،يليهم مصوتو
حزب العمل ،ث ّم  -بتقارب كبري  -مصوتو حزب القامئة ،وحزب يوجد
مستقبل .أ ّما مصوتو الليكود وأحزاب اليمني واألحـزاب الدينية،
دعم لهذه املقولة .فأكرب كتلة للمصوتني (أحزاب الوسط
فهم َّ
أقل ً
دعم واض ًحا
واليمني) ال تبدي ً
تفاؤل كب ًريا بإقامة دولة فلسطينية ،وال ً
لهذه القضية .يف حني متيل كتلة املصوتني الصغرى (مريتس والعمل)
إىل دعم إقامة دولة فلسطينية .وهذه املواقف تتكرر يف اإلجابة عن
السؤال املتعلق بإرجاع أحياء عربية يف القدس إىل الفلسطينيني.
أ ّما بالنسبة إىل إزالة املستوطنات ،فإ ّن األمر يختلف اختالفًا كب ًريا؛
إذ نجد مصويت حزب مريتس مييلون إىل املوافقة عىل إزالة جميع
املستوطنات ،ونجد مواقف مصويت حزب العمل ،وحزب القامئة،
وحزب يوجد مستقبل ،متقاربةً ،وهي متيل إىل دعم إزالة املستوطنات
الصغرية النائية (بتفاوت بسيط) .وأ ّما املصوتون لفائدة حزب الليكود
وسائر األح ـزاب ،فهم يعارضون إزالة املستوطنات ،حتى النائية
الصغرية منها.

المحور االقتصادي
نتناول يف هذا املحور مواقف املستجيبني يف ع ّدة جوانب اقتصادية
تُؤث ِّر يف أمناط التصويت ،استنا ًدا إىل األدبيات اإلرسائيلية والعاملية؛
ومنها املواقف املتعلقة باألوضاع االقتصادية يف إرسائيل ،وبأوضاع
املستجيب نفسه ،يف األعوام األربعة األخرية (ما يعرف بالتصويت
االقتصادي )Economic voting؛ وذلك من خالل سؤالني ،أولهام:
ما رأيك يف الوضع االقتصادي للدولة يف األعوام األربعة األخرية؟
وثانيهام :ما رأيك يف وضعك االقتصادي الشخيص يف األعوام األربعة
"تحسن كث ًريا"،
األخرية؟ ويف كال السؤالني ميكن أن تكون اإلجابة بـ َّ
"تحسن" ،أو "مل يتغري" ،أو "تغري إىل األســوأ" ،أو "ازداد سو ًءا"
أو َّ
(ت ُرتجم اإلجابة إىل درجة من ُسلَّم ذي خمس درجات؛ أوالها تعني
"تحسن عىل نح ٍو كبري" ،وخامستها تعني "ازداد سو ًءا").
َّ
ومث ّة أم ٌر إضايف يُؤث ِّر يف أمناط التصويت؛ وهو مدى دعم املستجيب
لسياسة اقتصادية ليربالية رأساملية ،أو اشرتاكية اجتامعية .ويطلب
السؤال املطروح يف االستطالع من املستجيب أن يختار مقرت ًحا من
املقرتحات اآلتية :الدعم الكامل لنظام رأساميل (اإلجابة األوىل) ،أو
تفضيل نظام يكون أميل إىل النظام الرأساميل من االجتامعي (اإلجابة
الثانية) ،أو تفضيل نظام يكون أميل إىل النظام االجتامعي أكرث من
الرأساميل (اإلجابة الثالثة) ،أو تفضيل نظام اشرتايك اجتامعي كامل
(اإلجابة الرابعة).
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ويف ما يتعلّق بتقييم األوضاع االقتصادية يف الدولة يف األعوام األربعة
األخرية ،يقول مصوتو األحزاب  -ماعدا مصويت حزب الليكود الحاكم
ومصويت حزب البيت اليهودي اليميني  -إ ّن األوضاع االقتصادية يف
الدولة قد تراجعت إىل ح ّد بعيد يف األعوام األربعة األخرية ،وإن كان
مث ّة تفاوت ما يف ح َّدة الرتاجع.
عندما ننتقل إىل األوضاع االقتصادية الشخصية ،تتغري الصورة ،ونرى
ونتبي يف هذا السياق أ ّن مصويت
أ ّن معدل التشاؤم ينخفض نسبيًّاّ .
األحزاب كافَّ ًة يرون ،وإ ْن بتفاوت ضئيل ،أ ّن أوضاعهم االقتصادية
الشخصية يف األعوام األربعة األخرية مل تتغري كث ًريا.
وبالتوازي مع هذه املواقف ،نجد أ ّن االختالف األبرز بني مصويت
األحزاب الرئيسة يتمثّل مبواقفهم من النظام االقتصادي الرأساميل،
مقابل االشرتايك االجتامعي .ففي حني يتموضع مصوتو حزب مريتس
السلم ويدعمون نظا ًما اقتصاديًّا اجتامع ًّيا،
وحزب العمل عىل يسار ُّ
يتموضع مصوتو حزب الليكود والبيت اليهودي عىل الطرف املقابل
ُمفضِّ لني نظا ًما رأسامليًّا .أ ّما مصوتو أحزاب الوسط ،وال سيام يوجد
مستقبل والقامئة ،فيميلون إىل موقف وسطي ،مع قليل من األفضلية
لدعم نظام اجتامعي اشرتايك .وهذا يعني أ ّن يف املحور االقتصادي
فروقًا يف االقتناع االقتصادي بني املصوتني ،وفروقًا يف تقييم األوضاع
االقتصادية يف الدولة ،من دون فروق جدية يف تقييم األوضاع
االقتصادية الشخصية.

مكانة األحزاب والمجتمع المتدين
نتناول يف هذا املحور مواقف املستجيبني ،وفقًا لنيّات التصويت ،تجاه
تأثري األحزاب واملجتمع املتدين يف إرسائيل .وأ ّول سؤايل استطالع
عــام  2013يف هذا السياق متعلّق مبدى موافقة املستجيبني عىل
املقولة" :يجب ف ْرض الخدمة العسكرية ،أو املدنية  -الوطنية ،عىل
املتدينني" .أ ّما السؤال الثاين ،فهو مرتبط مبدى موافقة املستجيبني عىل
َس ِّن "قانون يسمح بالزواج املدين يف إرسائيل" .ويف كال السؤالني يدرج
املستجيب موافقته عىل ُسلَّم من خمس درجات؛ تبدأ أوالها بـ "غري
موافق بتاتًا" ،وتنتهي خامستها بـ "موافق موافق ًة كلِّيةً".
توضح معدالت اإلجابة عن السؤالني ع ّدة جوانب مهمة يف مواقف
املستجيبني من هذه القضايا ،وتبدو أوجه الشبه واالختالف بني
مصويت األحزاب ،عىل النحو اآليت:

دراسات وأوراق تحليليّة
أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

الجدول ()10
معدل مواقف املستجيبني يف املحور االقتصادي وف ًقا لن ّيات التصويت

الحزب

الوضع االقتصادي
يف الدولة

الوضع االقتصادي
الشخيص

نظام
اقتصادي اجتامعي
مقابل نظام رأساميل

مريتس

4

3.2

3.33

العمل

3.77

3.25

3.32

القامئة

3.91

3.33

2.86

يوجد مستقبل

3.76

3.29

2.83

الليكود

3.04

2.89

2.51

البيت اليهودي

3.12

3.03

2.74

شاس

3.82

2.94

3

أحدوت هتوراة

3.74

3.12

3

الجدول ()11
معدالت اإلجابة عن أسئلة مكانة املجتمع واألحزاب املتدينة
وف ًقا لن َّيات التصويت
الحزب

ف ْرض خدمة عىل املتدينني

الزواج املدين

مريتس

3.70

3.7

العمل

3.39

3.34

القامئة

3.49

3.44

يوجد مستقبل

3.44

3.38

الليكود

3.62

3.05

البيت اليهودي

3.36

2.62

شاس

1.93

1.67

أحدوت هتوراة

2.29

1.74
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مصوتو األحزاب الدينية واملتدينة مثل شاس وأحدوت هتوراة ترفض
رفضً ا تا ًّما تغيري الوضع القائم ،وتعارض ف ْرض الخدمة العسكرية أو
املدنية ،كام تعارض إتاحة إمكانٍ للزواج املدين يف إرسائيل.
نجد تقاربًا كب ًريا يف معدل إجابات مصويت حزب العمل (،)3.39
وحزب القامئة ( ،)3.49وحزب يوجد مستقبل ( ،)3.44والبيت
اليهودي ( ،)3.36يف دعم ف ْرض خدمة عسكرية أو مدنية عىل
املتدينني .أ ّما أعىل معدل د ْعم لفرض الخدمة العسكرية أو املدنية
فكان يف إجابات مصويت حزب الليكود اليميني ( ،)3.62وحزب
مريتس اليساري (.)3.70
داعم متقاربًا لدى
ويف مسألة السامح بالزواج املدين ،نجد موقفًا ً
مصويت أحزاب العمل ،والقامئة ،ويوجد مستقبل (نحو  .)3.4يف حني
دعم أكرب لدى مصويت حزب مريتس؛ مبعدل يرتفع إىل نحو ،3.70
نجد ً
وينخفض لدى مصويت حزب الليكود إىل نحو  ،3.05ويرتاجع بح َّدة
لدى ناخبي البيت اليهودي.
ميكن القول إ ّن مواقف مصويت األحزاب غري الدينية أو املتدينة
ليست داعم ًة عىل نح ٍو جارف لخفْض تأثري األحزاب الدينية واملجتمع
املتدين ،أو تغيري ما يُعرف إرسائيل ًّيا بـ "اتفاقية الستاتوس – كوو"
القامئة منذ بداية الخمسينيات ،إمنا تتعلق مبضمون التغيري .ونجد
دعم
أ ّن مصويت أغلب ّية األحزاب ،ماعدا األحزاب الدينية ،يدعمون ً
مرتف ًعا ف ْرض خدمة عسكرية .يف حني نجد فروقًا يف مستويات الدعم
عند الحديث عن الزواج املدين بني ناخبي اليسار ،والوسط ،واليمني.
ونجد موافق ًة مرتفع ًة نسب ًّيا تدعم إتاحة الزواج املدين لدى مصويت
األحزاب الواقعة عىل يسار الخريطة الحزبية اإلرسائيلية؛ مثل مريتس،
والعمل ،وأحزاب ميني الوسط غري الدينية؛ مثل حزب القامئة ،ويوجد
مستقبل ،كام نجد موقفًا وسط ًّيا لدى مصويت الليكود ،وموقفًا معارضً ا
لدى مصويت البيت اليهودي.
ُعب أحيانًا عن مواقف متناقضة تجاه
من مث ّة نرى أ ّن مصويت األحزاب ت ِّ
رغبتها يف تغيري الوضع القائم؛ مثل مصويت الليكود والبيت اليهودي
الذين يُؤيِّدون ف ْرض خدمة عسكرية ،أو مدنية ،عىل الشباب املتدينني
ويرفضون إتاحة زواج مدين؛ أي إنهم يرفضون تغيري ترتيبات األوضاع
الشخصية القامئة حاليًّا وفقًا للديانة اليهودية .ويف ما نرى ،يعود
هذا املوقف إىل أ ّن مصويت الليكود والبيت اليهودي أكرث محافظ ًة
وتدي ًنا من مصويت اليسار ،وميني الوسط ،كام يتضح ذلك يف الرسم
البياين ( ،)2لكنهم ملتزمون املرشوع الصهيوين ورضورة ف ْرض خدمة
عسكرية عىل املتدينني لتحقيق مساواة يف تح ُّمل األعباء العسكرية
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الرسم البياين ()2
معدالت املحافظة عىل رشائع الديانة اليهودية وف ًقا لن ّيات التصويت
( :1ال أحافظ :4 ،أحافظ عىل جميع الرشائع)

واالقتصادية ،وال يرون يف ذلك تناقضً ا مع يهودية الدولة .واستنا ًدا
إىل اقتناع املستجيبني ،ال يعني دعم ف ْرض خدمة عسكرية موافق ًة
بالرضورة عىل املساس بإدارة الدولة وفقًا للرشيعة اليهودية ،أو حتى
باملكون اليهودي لطابع الدولة.

خاتمة
ادعى هذا البحث أ ّن نتائج االنتخابات األخرية يف إرسائيل تعكس
من ًّوا اجتامعيًّا سياسيًّا نيوصهيونيًّا جدي ًدا من جهة ،وبروز تصدعات
جديدة من جهة أخرى .وقد دعمت هذا االدعاء مراجعة الربامج
االنتخابية لألحزاب الرئيسة املشاركة يف االنتخابات األخرية يف هذه
املحاور ،ومواقف املجتمع اإلرسائييل يف العقدين األخريين ،ومواقف
ناخبي األحزاب الرئيسة يف االنتخابات األخرية أيضً ا.
ودعمت متابعة الربامج االنتخابية لألحزاب الرئيسة ادعــاء من ّو
توافقٍ سيايس يف ثالثة محاور أساسية ،هي :تعريف دولة إرسائيل
وهويتها ،ومحور القضية الفلسطينية واالستيطان ،ومحور السياسات
االقتصادية .كام دعمت بروز تص ُّدع جديد متعلّق بعالقة الدولة

بالتيارات الدينية املتزمتة (الحريديم) ،ومبوضوع إرشاك الرشائح
املتدينة يف سوق العمل ،والخدمة العسكرية ،وإمكان الزواج املدين.
فقد وجدنا أ ّن أحزاب يسار الخريطة السياسية اإلرسائيلية (مريتس
والعمل) ،وأحزاب وسط هذه الخريطة (يوجد مستقبل ،والقامئة)،
وحزب البيت اليهودي عىل ميينها ،تطالب بتغيري الوضع القائم،
وإرشاك املتدينني يف الخدمة العسكرية أو املدنية .يف حني أ ّن حزب
الليكود  -بيتنو مل يطرح ذلك يف الحملة االنتخابية؛ ألسباب تكتيكية
متعلّقة بالحفاظ عىل عالقته باألحزاب الدينية واملتدينة ،وقد عارضته
األحزاب الدينية واملتدينة معارض ًة واضحةً.
وأظهرت مراجعة مواقف املجتمع اإلرسائييل يف الفرتة 2013 - 1992
وجود بعض التحوالت يف املحاور املبحوثة ،وهي تقع تحت سقف
الخطاب النيوصهيوين الجديد.
ويف محور هوية الدولة ووظائفها ،وجدنا ارتفا ًعا يف أهمية الحفاظ
عىل أغلبية يهودية يف إرسائيل ،مقابل انخفاض يف أهمية السالم
بوصفه قيم ًة عليا ،ووجدنا كذلك استقرا ًرا يف دعم إدارة شؤون الحياة
اليومية ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية وعاداتها ،وتراج ًعا يف الرفض
املطلق لهذا االقرتاح ،بالتوازي مع ارتفاع مستويات التديُّن يف املجتمع

دراسات وأوراق تحليليّة
أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

ٍ
جديد كان يف محور
اإلرسائييل .إال أ ّن األمر األبرز يف سياق نُ ِّو توافقٍ
القضية الفلسطينية واالحتالل واالستيطان؛ إذ وجدنا انخفاضً ا يف
دعم مبدأ األرض مقابل السالم ،وارتفا ًعا يف دعم مقولة إقامة دولة
فلسطينية ،مع ارتفا ٍع يف رفض إزالة املستوطناتٍ ،
ورفض إلرجاع أحياء
عربية يف القدس الرشقية.
وميكن تعريف التحوالت يف مواقف املجتمع اإلرسائييل ،بداي ًة
من عام  1992حتى عام  ،2013بأنها انحراف نحو اليمني املتدين،
أو الديني ،وانتشار لخطاب التيار النيوصهيوين .وقد شكّلت هذه
السياسيي اللذين جرت فيهام انتخابات
التحوالت البيئة واملناخ
ْ
عام  ،2013ووضعت حدود املواقف السياسية واألطاريح الحزبية.
وأظهرت متابعة مواقف مصويت األح ـزاب الرئيسة املشاركة يف
االنتخابات يف هذه املحاور تفاوتًا يف مواقف مصويت األحزاب املختلفة
أحيانًا ،وتفاوتًا لدى مصويت الحزب ذاته يف محاور مختلفة أحيانًا
أخرى ،ووضَّ حت أ ّن املجتمع اإلرسائييل ينقسم بحسب املواقف إىل
ع ّدة فئات ،وأ ّن املواقف مالمئة ألمناط التصويت ،وأ ّن أكرب تلك الفئات
التي تعتمد مواقف مييني ًة محافظةً ،وتص ِّوت ألحزاب اليمني متمثّلة
مبصويت األحزاب الدينية واملتدينة الذين يعتمدون مواقف أكرث
تطرفًا .يف حني يعتمد مصوتو أحزاب ميني الوسط ،بوج ٍه عا ٍّم ،مواقف
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وسطية متيل نسب ًّيا إىل ميني املحور السيايس ،مقابل مواقف معتدلة
لدى مصويت أحزاب اليسار ،ويسار الوسط ،وهم الفئة الصغرى.
ت ُشكِّل هذه املواقف املناخ السيايس العا ّم الذي جرت فيه االنتخابات
الربملانية األخرية ،وهي التي تُح ِّدد سقْف مواقف مصويت األحزاب
املختلفة .وميكن القول ،وفقًا لهذه النتائج ،إ ّن االستنتاج األبرز
السلطة الفلسطينية ،هو
يف ما يتعلّق باالستيطان واملفاوضات مع ُ
أ ّن مواقف املجتمع وبرامج األحزاب تُع ِّزز خيار ف ْرض سياسية األمر
الواقع والحفاظ عليه ،عىل الرغم من وجود تفاوت بني مواقف
مصويت األحزاب املختلفة يف االنتخابات األخرية .فنسبة املستجيبني
التي تعتمد مواقف سياسي ًة أقل تطرفًا وميينيةً ،والتي متيل إىل
املواقف السياسية التقليدية لليسار الصهيوين التقليدي ،ليست َّإل
نسب ًة قليلةً.
أي تغيري يف
يف مثل هذه األجــواء ،يبدو أنه من الصعب تحقيق ّ
سياسات الحكومة اإلرسائيلية ،ويف مواقفها من الحلول املقرتحة بشأن
القضية الفلسطينية واالحتالل ،وبشأن هوية دولة إرسائيل وطبيعتها،
بل إ ّن األمور تشري إىل أ ّن ما كان سوف يكون .من أجل ذلك نتوقّع
أ ّن نتائج االنتخابات املقبلة املزمع إجراؤها يف آذار /مــارس 2015
ُغي كث ًريا يف املشهد السيايس والحزيب يف إرسائيل.
لن ت ِّ

