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مهند مصطفى

*

االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية
(الكنيست) :2015
نحو تبلور النظام الحزبي المهيمن

تناقش هذه الورقة فكرة نظام الحزب المهيمن كما ّ
نظرت لها األدبيات السياسية .وترى أن
التحــول إلى مرحلة "نظام الحــزب المهيمن"،
االنتخابــات األخيرة في إســرائيل قد عزّزت مســار
ّ
وليــس الحــزب المهيمــن .فاألدبيــات النظرية ،تُفــرّق بينهما .وتــرى الورقة ،أن المرحلــة الراهنة
ربما تكون خطوة ســابقة لمرحلة الحزب المهيمن ،خاصة إذا اســتمرت السياسة اإلسرائيلية
في المسار الذي تسير عليه في هذه الفترة التاريخية .وهو مسار تقويض األسس الديمقراطية
السياسي اإلسرائيلي ،وتكريس خطاب اليمين خطا ًبا مهيم ًنا على الدولة والمجال
للنظام
ّ
العمومي .وكذلك ،إذا استمر تأزم المعسكر المقابل له ،واستمرار البيئة االقليمية والدولية
في تكريس خطاب اليمين ومركباته ،التي عزّزها نتنياهو في سنوات حكمه األخيرة .وكذلك
فــي اســتمرار سياســته ،الناجحة فــي إدارة الصــراع مع الفلســطينيين ،مــن دون الوصول إلى
حــل ،ومــن دون دفع أي ثمن .في أقســامها األربعة ،تعرض هذه الورقــة النقاش النظري حول
مفهــوم النظــام الحزبــي المهيمن .بينما تحلل في القســم الثاني نتائــج االنتخابات العامة
فيقــدم قراءة سوســيولوجية لنتائــج االنتخابــات .ويناقش
فــي إســرائيل .أمــا القســم الثالث،
ّ
القسم الرابع نتائج هذه االنتخابات وعالقتها بمفهوم النظام الحزبي المهيمن.
* باحث وأكادميي فلسطيني يف جامعة حيفا ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة حيفا عام .2012
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أجريت انتخابات الكنيست العرشين قبل موعدها املقرر قانون ًيا،
وذلك عندما بادر رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إىل
حل الكنيست التاسع عرش ،وتقديم موعد االنتخابات((( .تُعاين
ّ
السياسية اإلرسائيلية من أزمة بنيوية تتمثّل بنظامها الربملاين الذي
يتميز بتعددية حزبية كبرية من جهة ،وغياب األحزاب الكبرية من
جهة أخرى ،أدت إىل زعزعة االستقرار الحكومي ،فمنذ عام ،1988
مل تُكمل حكومة إرسائيلية واحدة مدتها القانونية كام نص عليه
قانون أساس الكنيست((( .إضاف ًة إىل األزمة البنيوية ،نس ّجل تدهور
الثقافة السياسية العامة التي تتسم بغياب القيم الدميقراطية وأحيانًا
تسفيهها(((.
كانت األزمة البنيوية ماثلة بكل مركباتها يف الحكومة األخرية ،فالحزب
الحاكم كان صغ ًريا ،وعدد مقاعد حزب الليكود كانت  20مقع ًدا بعد
قرار رئيس حزب "إرسائيل بيتنا" (يرسائيل بيتينو) افيغدور ليربمان
تفكيك االئتالف الحزيب مع الليكود خالل الحرب عىل غزة صيف
 ،2014إذ حصل تحالفهام عىل  31مقع ًدا يف انتخابات الكنيست
الـ  .19أ ّما رؤساء األحزاب املشاركة يف االئتالف ،من دون استثناء،
فكانوا يعتقدون أنّهم رؤساء مستقبليون للحكومة ،فكان سلوكهم
السيايس يتامثل مع هذا االعتقاد ،وتضارب كث ًريا مع مفاهيم الحوكمة
التي عرفتها وخربتها إرسائيل سابقًا .إضافة إىل األزمة البنيوية،
دفعت األزمات املتتالية تبا ًعا الحكومة إىل التفكك وتقديم موعد
االنتخابات ،وتجلت هذه األزمات يف الخالف حول ميزانية الدولة
لعام  ،2015وتضخيم الخالف بني رئيس الحكومة ووزير املالية حول
ميزانية الجيش ،ومرشوع قانون القومية اليهودية ،وغياب قيمة
املسؤولية اإلدارية الجامعية التي مل يستطع نتنياهو فرضها بسبب
ضعف حزبه ،الحزب الحاكم ،وتبعية استقرار حكومته برشكائه يف
االئتالف ،عالوة عىل الرصاعات الداخلية بني رؤساء األحزاب املنضوية
حل الكنيست وإجراء انتخابات قبل موعدها،
 1وفق قانون أساس الكنيست ،فمن أجل ّ
لحل الكنيست ،بحيث يص ّوت عليه الكنيست
فإ ّن ذلك ال يت ّم إلّ من خالل ترشيع قانون ّ
يحل نفسه بنفسه ،وليس عرب قرار من السلطة التنفيذية ،ولكن عمليًا فإ ّن
نفسه ،فالكنيست ّ
السلطة التنفيذية تقوم باقرتاح هذا القانون ،إذا أراد رئيس السلطة التنفيذية الذهاب إىل
حل نفسه .ويف هذه
انتخابات مبكرة ،وعىل الكنيست التصويت بأغلبية أعضائه عىل قرار ّ
حل الكنيست فأقره ،وأصبح يُعرف برملانًا مؤقتًا حتى
الدورة تقدّم نتنياهو باقرتاح قانون ّ
الكنيست الذي يليه.
 2بحسب تقرير "مقياس الدميقراطية االرسائيلية" لعام ُ ،2010ص ّنفت إرسائيل يف املرتبة
األخرية من حيث االستقرار السيايس من بني الدول الدميقراطية التي فحصها التقرير يف
دراسته ،انظر :آشار أريان وآخرون ،مقياس الدميقراطية اإلرسائيلية ( 2010بالعربية) (القدس:
املعهد اإلرسائييل للدميقراطية.)2010 ،
 3انظر يف هذا السياق تقارير "مقياس الدميقراطية اإلرسائيلية" التي ينرشها املعهد
اإلرسائييل للدميقراطية تبا ًعا ،وتدل عىل هيمنة القيم الشمولية يف املجتمع اإلرسائييل ،انظر
مثل :املرجع نفسه.
ً
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يف الحكومة ،والتي برزت بوضوح خالل الحرب عىل غزة مل يسبق له
مثيل يف الحوكمة اإلرسائيلية .كام أ ّن نتنياهو أراد أن يُفشل قانون
حظي بتأييد من املعارضة ومن أطراف من االئتالف الحكومي ،كان
يهدف إىل منع توزيع صحيفة "يرسائيل هيوم" (إرسائيل اليوم)
وي ّولها رجل األعامل
اليومية املجانية ،وهي صحيفة داعمة لنتنياهو ُ
مهم
اليهودي األمرييك شيدلون ادلسون .أ ّدت هذه الصحيفة دو ًرا ًّ
يف تغيري املشهد اإلعالمي اإلرسائييل ،فباتت أكرث الصحف انتشا ًرا يف
إرسائيل ،كام أنّها أ ّدت دو ًرا مثاب ًرا يف الرتويج ألفكار اليمني عمو ًما
وتصورات نتنياهو خاصة ،يف املجتمع اإلرسائييل.

راهن نتنياهو عىل إجراء انتخابات مبكرة تعيد للحزب الحاكم متثيله
االنتخايب ،عىل األقل كام حدث عام  ،2009بحصوله عىل  27مقع ًدا،
بعد االنهيار الذي أصابه يف انتخابات  ،2006عندما حصل عىل 12
مقع ًدا (بسبب تأسيس شارون حزب كادميا وحصوله عىل  29مقع ًدا)،
فقد كانت تجربة عام  ،2009تجربة مهمة لنتنياهو ،فقد استطاع إبقاء
الحكومة مستقرة ملدة أربع سنوات ،وهي أطول فرتة قضتها حكومة
منذ عام  ،1988كام أنّه راهن عىل استطالعات الرأي التي ع ّدته
لتول منصب رئاسة الحكومة ،فاستطالعات
أكرث السياسيني شعبية ّ
الرأي التي كانت تشري إىل تق ّدم املعسكر الصهيوين عىل الليكود خالل
الحملة االنتخابية ،كانت تشري أيضً ا إىل تفضيل الجمهور اإلرسائييل
رئيسا للحكومة عىل باقي املرشحني بفروق كبرية ج ًدا(((.
نتنياهو ً
ينطلق البحث الحايل من إطار نظام الحزب املهيمن كام نظّرت لها
األدبيات السياسية ،وي ّدعي املقال أ ّن االنتخابات الحالية ع ّززت مسار
التح ّول إىل مرحلة "نظام الحزب املهيمن" ،وليس الحزب املهيمن ،إذ
ت ُف ّرق األدبيات النظرية بينهام ،ولكنها قد تكون مرحلة سابقة ملرحلة
الحزب املهيمن ،وذلك إذا استمرت السياسة اإلرسائيلية يف املسار
 4أنطوان شلحت" ،املشهد الحزيب الداخيل" ،يف :هنيدة غانم (محررة) ،تقرير "مدار"
اإلسرتاتيجي  :2015املشهد اإلرسائييل ( 2014رام الله :املركز الفلسطيني للدراسات
االرسائيلية "مدار" ،)2015 ،ص .74-71

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية (الكنيست)  :2015نحو تبلور النظام الحزبي المهيمن

الذي تسري عليه يف هذه الفرتة التاريخية ،باتجاه تقويض األسس
السيايس اإلرسائييل ،وتكريس خطاب اليمني
الدميقراطية للنظام
ّ
خطابًا مهيم ًنا عىل الدولة واملجال العمومي ،واستمرار تأزم املعسكر
املقابل له ،واستمرار البيئة اإلقليمية والدولية التي تك ّرس خطاب
اليمني ومركباته التي ع ّززها نتنياهو يف سنوات حكمه األخرية(((،
واستمرار إدارته الناجحة الرصاع مع الفلسطينيني من دون الوصول
إىل حل ودفع مثن له((( .ينقسم املقال الحايل إىل أربعة أقسام ،يعرض
القسم األول النقاش النظري حول مفهوم النظام الحزيب املهيمن،
بينام يُحلّل القسم الثاين نتائج االنتخابات العامة يف إرسائيل ،ويق ّدم
القسم الثالث قراءة سوسيولوجية لنتائج االنتخابات ،ويعرض القسم
الرابع الخالصة ويناقش هذه النتائج التي تركّز عىل نقاش العالقة بني
نتائج االنتخابات ومفهوم النظام الحزيب املهيمن.

بين "نظام الحزب المهيمن"
والحزب المهيمن
استعمل باحثون إرسائيليون اإلطار النظري "الحزب املهيمن" الذي
ق ّدمه ديوفرجري  Maurice Duvergerيف كتابه األحزاب السياسية:
تنظيمها ونشاطها يف الدولة الحديثة((( ،لوصف هيمنة حزب "مباي"
(تح ّول الحقًا إىل حزب العمل) عىل النظام السيايس اإلرسائييل خالل
العقود الثالثة األوىل .والحزب املهيمن ال يعني نشوء نظام حزيب
يعتمد عىل حزب واحد ،بل رمبا ينشأ يف نظام سيايس متعدد األحزاب
كام أنّه ليس بالرضورة أن يحصل الحزب املهيمن عىل أغلبية املقاعد
أو األصوات ،فعىل الرغم من وجود تعددية حزبية وعدم حصول
الحزب املهيمن عىل أغلبية املقاعد ،فإنّه يبقى مهيم ًنا عىل النظام
السيايس ،وذلك بسبب تأثريه الجوهري والحرصي عىل التح ّوالت
داخل الدولة يف املجاالت املختلفة وارتباط الدولة بالحزب ،ولذلك
ع ّدت انتخابات  1977التي صعد فيها الليكود أول م ّرة للحكم ،نهاية
الحزب املهيمن عىل املشهد السيايس اإلرسائييل(((.
 5أنطوان شلحت ،بنيامني نتنياهو ...عقيدة "الال حل" (رام الله :املركز الفلسطيني
للدراسات اإلرسائيلية "مدار".)2015 ،
 6مهند مصطفى" ،اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية التفاوضية ( :)2012-2009نصف تسوية
ونصف مصالحة" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 37شتاء  ،)2013ص .163-147
7 Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in
the Modern State (London: Methuen, 1964).
8 Yonathan Shapiro, "The End of a Dominant Party System", In Asher
Arian (ed.), The Elections in Israel 1977 (Jerusalem: Jerusalem Academic
Press, 1980), pp. 23-38.

35
منذ عمل ديوفرجري كُتب الكثري عن مفهمة الحزب املهيمن ،ولكن
تشري األدبيات السياسية املختلفة إىل ستة ُمم ّيزات للحزب املهيمن
عىل النظام السيايس؛ هي حصول الحزب عىل الحصة األكرب من
األصوات ،وليس بالرضورة أغلبيتها ،ووجود الحزب يف الحكم فرتة
طويلة من الزمن تتعدى الحالة املتعارف عليها لتداول السلطة،
وكام أشار إىل ذلك بورفيسيك بأ ّن "الدميقراطية هي نظام تخرس
فيه األحزاب االنتخابات"((( ،وموقعه املركزي يف تشكيل الحكومات،
والسعي إىل السلطة هي أجندة مركزية ومثابرة بالنسبة إىل الحزب،
والحزب املهيمن هو الذي يتغلغل عميقًا يف الدولة لتصبح متامهية
معه أيديولوج ًيا وسياس ًيا وأحيانًا تفقد حيادها ،والحزب املهيمن
يوجد يف نظام سيايس حزيب يتنافس فيه مع أحزاب معارضة صغرية
أو متوسطة ال تهدد سلطته(.((1
بنا ًء عىل هذه املعايري املحددة للحزب املهيمن ،من الصعب الحسم
أ ّن الليكود هو حزب مهيمن يف السياق اإلرسائييل كام كان حزب
"مباي" يف العقود األوىل لقيام دولة إرسائيل ،كام أ ّن األدبيات غال ًبا ما
ال تذكر الحزب املهيمن يف إطار النظام الدميقراطي( ،((1وعىل الرغم من
أ ّن الدميقراطية اإلرسائيلية فيها كثري من األعطاب الجوهرية النابعة
من تعريفها بصفتها دميقراطية ويهودية( ،((1فإنّها تحافظ عىل حيز
كبري من الدميقراطية اإلجرائية كتداول السلطة ،وحيادية مؤسسات
الدولة خالل االنتخابات ،وهي يف النهاية دميقراطية حقيقية ملجموعة
إثنية قومية ،وهي األغلبية اليهودية .ويجب التأكيد أنّه يف سياق
الحزب املهيمن يف إرسائيل ،يف الخمسينيات والستينيات ،توافرت
يف حزب "مباي" املعايري الستة كث ًريا ،أضف إىل ذلك أ ّن مؤسسات
ُؤسس وقائدها
الدولة مل تكن محايدة متا ًما ،فقد متاهت مع الحزب امل ّ
التاريخي ،دافيد بن غوريون ،وخاصة األجهزة األمنية ،لتصبح نو ًعا
ّ
من الفساد السيايس الروتيني يف الدولة( ،((1فهي حتى إجرائ ًيا كانت
تتسم بالكثري من الهنات يف هذه الفرتة.
9 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic
Reforms in Eastern Europe and Latin America (New York: Cambridge
University Press, 1991), p. 10.
10 Kharis Templeman, "The Origins of Dominant Parties", paper presented
at the Dominant Party Systems Conference, University of Michigan, U S A,
9-10/05/2014, p.3.
11 Aris Trantidis, "The Dominant Party System: Clientelism, Pluralism
and Limited Contestability", Master Dissertation, The London School of
Economics and Political Science, London- UK, 2012.
 12عزمي بشارة ،من يهودية الدولة حتى شــارون :دراســة يف تناقض الدميقراطية
اإلرسائيلية ،الباب األول (القاهرة :دار الرشوق.)2005 ،
 13دورون نوفوت ،الفساد السيايس يف إرسائيل ،الفصل الثالث (بالعربية) (القدس :املعهد
اإلرسائييل للدميقراطية.)2012 ،
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يف مقابل هيمنة حزب "مباي" فإنّه من السابق ألوانه االدعاء أ ّن
الليكود هو حزب مهيمن يف النظام السيايس اإلرسائييل ،فعىل الرغم
من حصول الليكود عىل أكرثية املقاعدّ ،إل أنّه ال يزال حزبًا متوسطًا
مقارنة مبا كان يحصل عليه أحد الحزبني الكبريين يف السبعينيات
والثامنينيات ،أو ما كان يحصل عليه "مباي" يف الخمسينيات
والستينيات ،كام أ ّن هنالك نخبًا عسكرية ،إعالمية ،سياسية وأدبية
ال تزال تقاوم محاوالت الليكود التغلغل يف الدولة ،وهي تعيق هذه
العملية عىل الرغم من أنها غري قادرة عىل منعها كليًا .ولذلك فإ ّن
إطار الحزب املهيمن ال يُسعفنا يف فهم املشهد السيايس اإلرسائييل،
تأسيسا
ومن الصعوبة االدعاء أ ّن نتائج االنتخابات الحالية كانت
ً
لحزب مهيمن يف إرسائيل.

بناء عىل ذلك ،ال بد من استحضار التمييز والتصنيف الذي قام به
خاريس تيمبليامن ،بني منظومات سياسية ثالث تتعلق بنوع الحزب،
وبنمط النظام السيايس ومبميزات النظام الحزيب .وما يهمنا هو
املنظومة الثالثة ،أي نوعية النظام الحزيب وليس الحزب ،فالحزب
معي ،أ ّما
املهيمن أو الحزب الواحد هو صفة الحزب يف نظام سيايس ّ
النظام الحزيب فهو صفة النظام الحزيب بكليته ،ومدى تأثريه يف جوهر
النظام السيايس وبنيته ،لذلك فإ ّن تيمبليامن يف ّرق بني منظومتني
حزبيتني؛ منظومة الحزب الواحد ( )Single Party systemوهي غال ًبا
ما تتوافر يف النظم السلطوية ،وتكون فيها املعارضة السياسية غري
بديل من الحزب الحاكم،
رشعية أو مه ّمشة وغري قادرة عىل أن تكون ً
ومنظومة أو نظام الحزب املهيمن ()Dominant party System
التي تتوافر يف نظم دميقراطية ،وتتمتع فيها املعارضة برشعية سياسية
ال بل تتنافس عىل الحكم ،ولكن غالبًا من دون جدوى لدورات
انتخابية عديدة( .((1إىل جانب تعريفات النظام الحزيب املهيمن التي
تركّز عىل تأثري الحزب املسيطر يف الدولة واملجال العمومي ،هنالك
14 Templeman, pp.10-11.

تعريفات إجرائية أكرث بساطة ،مثل تعريف دوتوت وديجاغري اللذين
يكتفيان بتصنيف نظام حزيب بأنّه نظام حزيب مهيمن ،إذا فاز الحزب
نفسه يف أربع دورات انتخابية متتالية عىل األقل(.((1
املهمي ،األقرب لفهم السياق السيايس اإلرسائييل،
يُع ّد نظام الحزب
ّ
فالحديث ليس عن حالة حزب مهيمن ( )Dominant Partyيف
األنظمة السلطوية ،بل عن نظام حزيب مهيمن آخذ بالتشكّل يف
السنوات األخرية ،مع عدم استبعاد أ ّن تشكّل النظام الحزيب املهيمن
يف إرسائيل بدأ من عام  ،1977عالوة عىل السياسات التي يتبعها
اليمني الجديد يف إرسائيل لفرض أجنداته عىل الدولة واملجال العمومي
وسلسلة القوانني التي س ّنها ويطمح لترشيعها يف املستقبل ،واحتكاره
تعريفات الوطنية والصهيونية وتغلغل الفكر الصهيوين الديني وفكر
اليمني املتطرف يف املجتمع اليهودي( ،((1قد يؤدي يف النهاية إىل تحويل
إرسائيل من النظام الحزيب املهيمن ملعسكر اليمني إىل مرحلة الحزب
متمثل يف الليكود .وبذلك ميكن أن يسجل الليكود مسا ًرا جدي ًدا
املهيمن ً
لنشوء الحزب املهيمن ،ففي دراسته اإلمربيقية ص ّنف تيمبلامن ثالثة
مسارات لنشوء الحزب املهيمن(((1؛ أولً  :صعود الحزب املهيمن ضمن
نظام دميقراطي وعرب عملية انتخابية دون تقليص الحريات السياسية،
مثل حرية التعبري ،والتضييق واعتقال املعارضة السياسية ،وتقييد
الصحافة ،ورضب القضاء ،ثانيًا :ينشأ الحزب املهيمن لدوره املركزي يف
قيام الدولة وبناء النظام السيايس ،وهو املسار الذي ميّز حزب "مباي"
برئاسة بن غوريون يف إرسائيل لدوره يف تأسيس الدولة ،واملسار الثالث:
هو مسار تشكّل الحزب املهيمن يف الدول األوتوقراطية ،والذي يفتح
فيه النظام املجال السيايس للتعددية الحزبية وانتخابات دورية ويفوز
بها الحزب الحاكم دامئًا ،كام كان حال الحزب الوطني يف مرص يف عهد
يسيه الليكود ،فهو
حسني مبارك ،أ ّما املسار الرابع والجديد الذي قد ّ
من جهة شبيه باملسار األول ،ولكنه يختلف عنه ألنه يرافقه تقليص يف
الحريات وتشقيق النظام الدميقراطي من دون انهياره ،وتقييد سلطة
القضاء من جهة ثانية ،وهي خطوات بارش بها الليكود خالل السنوات
الست األخرية من حكمه ،وذلك بس ّنه قوانني؛ أهمها قانون الجنسية،
وتقليص حرية التعبري ،ونزع مثابر للدور الدستوري للمحكمة العليا،
واتخاذ إجراءات إلضعافها وغريها من الخطوات(.((1
15 Pierre du Toit & Nicola de Jager, "South Africa's Dominant-Party
System in Comparative Perspective," Taiwan Journal of Democracy, vol. 10,
no. 2, 2014, pp. 93-113.
16 Ami Pedahzur, The Triumph of Israel's Radical Right (Oxford: Oxford
University Press, 2012).
17 Templeman, pp. 20-22.
 18عمري فوكس وآخرون ،ترشيعات ضد الدميقراطية يف الكنيست الـ )2013-2009( 18
(بالعربية) (القدس :املعهد اإلرسائييل للدميقراطية.)2015 ،
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قراءة سياسية
في نتائج االنتخابات
يهدف هذا املبحث إىل تحليل نتائج االنتخابات اإلرسائيلية ،وتحليل
دالالته االنتخابية السياسية مقارنة باالنتخابات السابقة ،مع التشديد
عىل الحراك االنتخايب خالل الحملة االنتخابية .يزعم هذا املبحث،
من خالل تحليل النتائج ،اإلشارة إىل هيمنة التوجهات اليمينية يف
املجتمع اإلرسائييل من خالل أمناط التصويت ،وتع ّد هذه الهيمنة
االنتخابية لليمني ،بتوجهاته املختلفة ،القاعدة السياسية التي يتبلور
عليها النظام الحزيب املهيمن يف إرسائيل ،وتأكي ًدا لتعزيز التوجهات
اليمينية كام تجلّت يف الدورات السابقة.
بقي أن نشري إىل مسألتني تع ّززان تبلور النظام الحزيب املهيمن يف
إرسائيل ،وهو ما سيتضح من هذا املبحث ،من خالل تحليل نتائج
االنتخابات؛ األوىل ،أ ّن أحزاب اليمني واملركز  -ميني ،هي الوحيدة
القادرة عىل تشكيل حكومة "طبيعية" من نفس املعسكر ،وهي ما
يسميه نتنياهو "الحلفاء الطبيعيني" لليكود يف تشكيل الحكومة ،من
دون إدخال حزب "غري طبيعي" إىل الحكومة من املعسكر املقابل،
بينام ال يستطيع اليسار تشكيل حكومة "طبيعية" ،من دون إدخال
أحزاب من املعسكر اآلخر .الثانية ،أ ّن خيارات تشكيل الحكومة ميينية
يف إرسائيل بات أكرب من خيار تشكيل حكومة يسار ،واقصد بالخيارات
تلك التي تتعلق بحجم الحزب ،ففي حالة تعادل الليكود واملعسكر
فضل عن
الصهيوين ،فإ ّن آمال الليكود بتشكيل الحكومة هي أكربً ،
تفوقه الكبري عىل املعسكر الصهيوين (العمل) الذي ميثّل الحزب األكرب
يف املعسكر املقابل .بينام يبقى خيار املعسكر الصهيوين يف تشكيل
حكومة متواف ًرا فقط بتف ّوقه الكبري عىل الليكود يف االنتخابات ،ما
يُجرب بعض رشكائه "الطبيعيني" ،بتوصيته أمام رئيس الدولة لتكلفيه
تشكيل الحكومة.

معسكر اليسار الصهيوني
يتكون معسكر اليسار الصهيوين ،من حزبني ،األول مريتس والثاين
املعسكر الصهيوين وهو عبارة عن تحالف بني حزب العمل برئاسة
يتسحاق هرتسوغ ،وحركة "هتنوعاه" (الحركة بالعربية) ،برئاسة
تسيفي ليفني التي شغلت منصب وزيرة القضاء يف الحكومة األخرية،
وفصلها نتنياهو بسبب معارضتها طرح قانون القومية اليهودية
للتصويت يف الكنيست بالصيغة التي أرادهــا نتنياهو (مل تكن

معارضتها مبدئية للقانون ،بل للصيغة التي أرادها نتنياهو) .حصل
حزب العمل يف انتخابات  2013عىل خمسة عرش مقع ًدا ،بينام
حصلت "الحركة" عىل ستة مقاعد .اختار الرشيكان تسمية الحزب
"املعسكر الصهيوين" ،للتحالف بينهام ،وذلك عىل خلفية اتهامات
كالها الليكود ملرشحني يف قامئة حزب العمل وصفهم مبعادين
للصهيونية أو يحملون توجهات "ما بعد صهيونية" .وحمل هذا الرد
بتسمية التحالف "املعسكر الصهيوين" ،تأكي ًدا لصهيونية الحزب أمام
محاوالت احتكار الليكود واليمني الوطنية وامتالك الصهيونية وكأنهام
املعربان الحقيقيان عنهام.

اعتمد طرفا املعسكر الصهيوين مبدأ املناوبة عىل رئاسة الحكومة بني
ليفي وهرتسوغّ ،إل أ ّن ليفني تراجعت عن اتفاق املناوبة بسبب
االنطباع الذي ساد بأ ّن االتفاق يعيق تق ّدم املعسكر الصهيوين يف
االنتخابات ،فمنذ انطالق الحملة االنتخابية مل يستطع التحالف
تجاوز عدد املقاعد الذي توقعت له استطالعات الرأي الحصول
عليه وهو  24مقع ًدا .وهو ما حصل عليه فعليًا يف النتائج الحقيقية.
ركّز املعسكر الصهيوين خطابه اإلعالمي عىل القضايا االجتامعية
بديل من خطاب الليكود ّإل
واالقتصادية ومل يطرح برنام ًجا سياس ًيا ً
يف طريقة العمل الدبلوماسية وليس جوهرها ،ولكن ظهر شبي ًها
لليكود يف القضايا السياسية الجوهرية؛ مثل عدم االنسحاب إىل
حدود حزيران  ،1967وإبقاء القدس مو ّحدة ،وتب ّني موقف نتنياهو
من موضوع اإلرهاب وامللف النووي اإليراين وبقي االختالف معه يف
النهج والطريقة فقط(.((1
حصلت حركة مريتس ،املتموقعة عىل يسار املعسكر الصهيوين ،عىل
خمسة مقاعد ،وتراجعت مقع ًدا واح ًدا مقارنة بانتخابات  .2013كام
املعسكر الصهيوين ،ركّزت الحركة عىل القضايا االجتامعية واالقتصادية،
وطرحت تصو ًرا سياسيًا لحل الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،ولكنه
19

انظر موقع املعسكر الصهيوين باللغة اإلنكليزية ،شوهد يف  ،2015/4/12عىل الرابط:
http://hamahanehazioni.co.il/zionist/?lang=en
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مل يكن محو ًرا مركزيًا يف خطابها االنتخايب .وتدل النتائج أ ّن اليسار
مم
الصهيوين ،حصل عىل  29مقع ًدا يف هذه االنتخاباتّ ،
أقل مبقعد ّ
حصل عليه الليكود وحده.

معسكر اليمين التقليدي
وفقًا التعريفات اإلرسائيلية التقليدية واملتداولة لليمني ،فقد فازت
ثالث حركات ميينية يف هذه االنتخابات؛ الليكود ،والبيت اليهودي،
وإرسائيل بيتنا .وحصلت مجتمع ًة عىل  44مقع ًدا.
ركّز الليكود حملته االنتخابية عىل القضايا األمنية ،عارضً ا نتنياهو
بأنّه الوحيد القادر عىل الدفاع عن املصالح األمنية اإلرسائيلية ،وعرض
صعود اليسار كأنّه خطر يهدد أمن إرسائيل ومصالحها اإلسرتاتيجية يف
ظل التحديات األمنية واإلسرتاتيجية املحيطة بها ،كام ه ّمش الليكود
يف حملته القضايا االقتصادية ،محاولً تغييبها عن النقاش الجامهريي،
فامتنع عن إصدار برنامج اقتصادي ت ُّبي خططه ومشاريعه االقتصادية
للمرحلة القادمة ،حتى ال يُخضع أفكاره للنقاش والنقد .ولرضب الصورة
األمنية التي رسمها الليكود عن نتنياهو ،أصدرت  200شخصية أمنية
وعسكرية إرسائيلية خارج الخدمة ،متثّل التيار املركزي يف املؤسسة
األمنية ،بيانًا حذرت من الرضر األمني واإلسرتاتيجي الذي س ّببه
نتنياهو إلرسائيل ،وقد أطلقت هذه الشخصيات حركة اجتامعية عشية
االنتخابات أطلقت عىل نفسها اسم "قادة من أجل أمن إرسائيل"،
وكان هدفها املركزي رضب االنطباع الذي بلوره نتنياهو عن نفسه أمام
الجمهور اإلرسائييل بأنّه رجل األمن وحاميه يف الدولة(.((2
إىل جانب محاولة شخصيات أمنية مهمة رضب شخصية نتنياهو التي
عرضها عىل أنّه رجل أمن ،حاولت املعارضة رضب حكومته وشخصه من
الزاوية االقتصادية واالجتامعية ،مستغلني تقارير نرشها مراقب الدولة
يف هذا الخصوص .إضاف ًة إىل ذلك عملت منظمة أهلية تس ّمى V15
من أجل إسقاط حكومة نتنياهو ،وقد عملت هذه املنظمة عىل طرق
أبواب الناخبني وحثهم عىل الخروج للتصويت وخاصة يف قواعد اليسار
النامئة ،وقد اتّهم الليكود هذه الحملة بأنها حملة دولية منظمة إلسقاط
نتنياهو ،وادعاء الليكود يُع ّد جز ًءا من عملية حثيثة لربط نتنياهو
بالدولة ،ففي أحد ترصيحاته ضد هذه الحملة قال نتنياهو" :إذا كان
 20غييل كوهن" ،ضباط يف السابق لنتنياهو :ألغ خطابك املدمر يف الكونغرس" ،هآرتس،
 ،2015/3/1شوهد يف  ،2015/4/13عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2577494
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لديهم  ،V15فلدينا األمر  ،"8و"األمر  "8هو األمر الذي يرسله الجيش
اإلرسائييل لجنود االحتياط الستدعائهم أوقات الحرب(.((2
عىل الرغم من تجند نخب عسكرية ،وأمنية ،وإعالمية ،وأدبية
إلسقاط الليكود ،وخاصة نتنياهو ،ذلك أنّه ت ّم الرتكيز عىل شخصه
أكرث من حزبه ،ومحاولة اليسار الصهيوين إبقاء موضوع االنتخابات
حول القضايا االقتصادية واالجتامعية التي حاول الليكود التهرب
منها ،فإ ّن الليكود قد استطاع أن يحصل عىل  30مقع ًدا ،وهو أكرب
عدد مقاعد أحرزه الحزب منذ عام ( 1992ما عدا انتخابات 2003
برئاسة شارون)( .((2استطاع نتنياهو يف األيام األخرية من جذب مقاعد
جديدة لليكود بعد أن كانت استطالعات الرأي تتوقع حصوله عىل
 24مقع ًدا عىل األكرث ،وذلك إثر مقولتني غريتا املشهد االنتخايب يف
صفوف اليمني؛ إعالنه عن معارضته إقامة دولة فلسطينية ،ما انعكس
سل ًبا عىل حزب البيت اليهودي الذي رفع شعا ًر بأنه الحزب الوحيد
حل الدولتني ،إذ حصل الليكود عىل نسبة تأييد داخل
الذي يعارض ّ
املستوطنات ،معقل البيت اليهودي ،تصل إىل نحو  ،%23بينام تراجع
البيت اليهودي إىل  .((2(%38ومتثّلت مقولته الثانية يف تحذيره من
رصح أ ّن العرب "ينهمرون"
تصويت الفلسطينيني يف إرسائيل ،فقد ّ
إىل الصناديق ويهددون حكم اليمني ،ويف لقاء مع القناة السابعة
اليمينية قال نتنياهو إ ّن جمعيات  V15تنقل الناخبني العرب
بالباصات إىل صناديق االقرتاع ،وأ ّن أعضاء الكنيست العرب سيت ّوجون
رئيسا للحكومة ،ما يشكّل نهاية حكم اليمني والليكود(.((2
هرتسوغ ً
استفزت هذه املقولة [العنرصية والكاذبة] قواعد الليكود الغاضبة
أو املتحفظة عليه ألسباب اقتصادية للخروج وإنقاذه ،وأ ّدت إىل
عودة قواعد الليكود التقليدية من مدن التطوير واألطراف الفقرية
التي يسكنها باألساس اليهود الرشقيون ،والتي رأت الخطر العريب
الذي أنذر به نتنياهو أهم من تهميشها االقتصادي ،فعادت للحزب
األ ّم بعد أن تفرقت يف االنتخابات السابقة بني حركة شاس الرشقية
 21حزقي عزرا ،نتنياهو للقناة السابعة :أمر  ،8انظر لقاءه يف القناة السابعة،2015/3/17 ،
شوهد يف  ،2015/4/13عىل الرابط:
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/294714
 22حصل الليكود يف انتخابات عام  1992عىل  32مقعدًا ،ويف عام  1996حصل الليكود
ضمن تحالف مع قامئة "تسومت" عىل  32مقعدًا ،منها  22مقعدًا لليكود ،يف انتخابات 1999
حصل الليكود عىل  19مقعدًا ،يف انتخابات  2003حصل الليكود عىل  38مقعدًا ،يف انتخابات
 2006حصل الليكود عىل  12مقعدًا ،يف عام  2009حصل عىل  27مقعدًا ،وعام  2013حصل
عىل  31مقعدًا.
 23وردت هذه املعطيات يف املوقع الرسمي ملجلس املستوطنات (ييشع) ،شوهد يف
 ،2015/4/13عىل الرابط:
http://www.myesha.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=6681
 24عزرا" ،نتنياهو "...
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والبيت اليهودي ،كام حفّزت قواعد ليكودية قررت عدم املشاركة
يف االنتخابات احتجا ًجا عىل سياسات نتنياهو االقتصادية بالعودة
واملشاركة يف التصويت .عادت القواعد الرشقية إىل الليكود أيضً ا
بسبب عودة سياسات الهوية بقوة يف هذه االنتخابات ،وخاصة بعد
سلسلة من الترصيحات من شخصيات يسارية إشكنازية ،فُرست أنها
معادية للرشقيني وثقافتهم ،تذكّرنا بانتخابات عام  1981التي وصلت
مثل هذه الترصيحات املعادية ذروة جديدة زجت أكرث باليهود
الرشقيني إىل أحضان الليكود بصفته حزبًا عائليًا وعضويًا للرشقيني
عبوا من خالله عن احتجاجهم
اليهود ،وليس مجرد حزب سيايسّ ،
(((2
تجاه سياسات حزب العمل يف العقود األوىل للدولة .

يف مقابل نجاح الليكود ،تراجعت أحزاب اليمني ،فالبيت اليهودي -
حزب الصهيونية الدينية  -تراجع من  12مقع ًدا إىل  8مقاعد ،وذلك
بسبب ما ذكرناه سابقًا عن انزياح قواعد انتخابية من البيت اليهودي
إىل الليكود ،لضامن فوز الليكود وتشكيله الحكومة ،بعد حالة الخوف
التي زرعها نتنياهو من صعود حكم اليسار والعرب م ًعا ،أ ّما حزب
إرسائيل بيتنا فقد تراجع إىل  6مقاعد ،ويعود ذلك إىل قضايا الفساد
املايل والسيايس التي تورطت فيها شخصيات من الحزب كشفتها
الرشطة ثالثة أشهر قبل االنتخابات ،واالنطباع الذي تركه ليربمان أمام
ناخبيه بأنه غري قادر عىل تنفيذ وعوده الكثرية التي يطلقها قبل كل
انتخابات ،مثل إطاحة حكم حامس يف قطاع غزة ،ونقل مواطنني
فلسطينيني إىل السلطة الفلسطينية ،وغريها من الوعود التي مل ينفذ
أيا منها .كام أ ّن الصوت الرويس يف هذه االنتخابات انتقل قسم كبري
متثيل مالمئًا لليهود الروس عىل قامئته،
منه إىل الليكود الذي يعطي ً
وهو ما كشفته نتائج االنتخابات يف مناطق ذات طابع رويس.
25 Uri Cohen & Nissim Leon, The Herut Movement's Central Committee
and the Mizrahim, 1965-1977: From Patronizing Partnership to Competitive
Partnership (Hebrew) (Jerusalem: The Israel Democracy Institute, 2011).

األحزاب الدينية
خاضت ثالث حركات دينية االنتخابات؛ حركة "يهدوت هتوراه"
األرثوذكسية ذات الطابع اإلشكنازي ،وحصلت عىل ستة مقاعد،
وتتميز الحركة بثبات قواعدها االجتامعية االنتخابية ،فجمهور
مؤيديها يأيت من املدن واألحياء ذات الطابع األرثوذكيس اإلشكنازية،
مثل القدس .طرحت الحركة أجندات اجتامعية اقتصادية خالل
االنتخابات كام شددت عىل موضوع الهوية اليهودية ،وتع ّد أقل
الحركات الدينية صهينة ،فجمهورها ال يزال ملتز ًما تأويالت اليهودية
األرثوذكسية حول الصهيونية ،وإن م ّرت بتح ّوالت خالل العقود التي
أعقبت تأسيس إرسائيل.
أ ّما الحركة الثانية فهي حركة "شاس" الدينية الرشقية ،فقد حصلت
يف هذه االنتخابات عىل سبعة مقاعد ،فقد سجلت تراج ًعا كب ًريا
مقارنة باالنتخابات السابقة ،إذ حصلت عىل أحد عرش مقع ًدا ،وذلك
بسبب االنشقاق الذي رضب الحركة ،بعد وفاة زعيمها الروحي
ومؤسسها عوفاديا يوسيف ،إذ انشق عنها رئيس الحركة السابق
اييل يشاي وأسس حركة جديدة .وتتكون قواعد الحركة من اليهود
الرشقيني املحافظني وخاصة يف مدن التطوير الفقرية ،ومن الرشقيني
األرثوذكسيني .وتظهر النتائج عىل مستوى الرشيحة األوىل أ ّن مصوتني
من اليهود الرشقيني املحافظني انتقلوا أو عادوا إىل حزب الليكود،
حيث ازدادت قوة األخرية يف هذه املواقع مقابل تراجع حركة شاس.
عىل عكس "يهدوت هتوراه" مرت الحركة بصهينة كبرية ألسباب
كثرية أهمها مواقف قواعدها الرشقية ذات التوجهات اليمينية التي
تص ّوت للحركة ألسباب تتعلق بتشديدها عىل الهوية الثقافية الخاصة
للرشقيني ،ولتاميزها الديني عن األرثوذكسية اإلشكنازية .حاول رئيس
الحركة الحايل ارييه درعي جذب هذه القواعد إىل حركته من خالل
رئيسا للحكومة.
طرح رؤى سياسية ميينية ودعمه املسبق لنتنياهو ً
أما الحركة الثالثة التي ظهرت فكانت حركة "ياحد" ،ومل تتجاوز
نسبة الحسم ،وكان يرأسها يشاي الذي انشق عن حركة شاس .ع ّدت
الحركة متاز ًجا بني يهود أرثوذكسيني وقادة من الصهيونية الدينية
وحركات ميني متطرف .وهي متثّل ظهور ما يطلق عليه يف املشهد
الديني القومي "حردليم" ،أي األرثوذكسيني القوميني .وعىل الرغم من
رضت انتخابيًا بالبيت
عدم تجاوزها نسبة الحسم فإ ّن هذه الحركة أ ّ
اليهودي من جهة ،وبحركة شاس من جهة أخرى .فالكثري من القادة
وحاخامات يهود من كال الحزبني دعموا حركة "ياحد" ،إذ حصلت
عىل نحو  125ألف صوت.
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يبي نتائج األحزاب املشاركة يف الدورات االنتخابية األربع األخرية
جدول (ّ :)1

2009

2006

2015

2013

%

املقاعد

%

املقاعد

%

املقاعد

%

املقاعد

الليكود

9

12

21.6

27

23.3

31

23.4

30

كادميا

22

29

22.5

28

2

2

العمل

15.1

19

9.9

13

11.3

15

18.6

 24ضمن تحالف مع
حركة "هتنوعاة" يف قامئة
"املعسكر الصهيوين"

14.3

19

8.8

11

شاس

9.5

12

8.5

11

8.7

11

5.7

7

يهدوت هتوراه

4.7

6

4.4

5

5.1

7

4.9

6

إرسائيل بيتنا

9

11

11.7

15

5.1

6

مريتس

3.8

5

3

3

4.5

6

3.9

5

املفدال-البيت اليهودي

7.1

9

2.9

3

9.1

12

6.7

8

3.3

4

يش عتيد

االتحاد الوطني
حزب املتقاعدين

5.9

تحالف مع الليكود يف قامئة
"الليكود بيتنا"

تحالف يف إطار البيت اليهودي

7
4.9

هتنوعاه (الحركة)

6

حزب كلنا

تحالفت مع حزب العمل يف قامئة
"املعسكر الصهيوين"
7.4

التجمع الوطني
الدميقراطي

2.3

3

2.5

3

2.5

3

الجبهة الدميقراطية

2.7

3

3.3

4

2.9

4

القامئة العربية املوحدة

3

4

3.4

4

3.6

4

املصدر :من إعداد الكاتب وتصميمه اعتامدًا عىل تقارير لجان االنتخابات املركزية:
لجنة االنتخابات املركزية للكنيست الـ www.votes20.gov.il :20
لجنة انتخابات الكنيست الـ http://www.votes-19.gov.il/nationalresults :19
لجنة انتخابات الكنيست الـ www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx :18
لجنة انتخابات الكنيست الـ http://www.knesset.gov.il/elections17/heb/results/Main_Results.asp :17

10.6

10

 13مقعدًا
ضمن القامئة املشرتكة
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أحزاب المركز

(((2

تنافس حزبان تحت مس ّمى أحزاب مركز ،حزب "يوجد مستقبل"
برئاسة يائري لبيد وحزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون .حصل حزب
يوجد مستقبل عىل  11مقع ًدا مقابل  19مقع ًدا يف انتخابات ،2013
بينام حصل حزب "كلنا" عىل عرشة مقاعد .خاض موشيه كحلون،
وهو أحد قادة الليكود البارزين سابقًا ،االنتخابات بشعار اجتامعي
مطال ًبا لنفسه بوزارة املالية يف الحكومة القادمة وهذا الرشط الذي
وضعه لالنضامم ألي حكومة ،مل ِ
يوص كحلون ألي شخص لتشكيل
الحكومة قبل االنتخابات ،وكانت هذه خطوة تهدف إىل منع
الليكود انتزاع مقاعد منه خالل الحملة االنتخابية ،وخاصة بعد
إعالن نتنياهو أنه سيض ّم كحلون إىل حكومة يشكّلها يف منصب
وزير مالية ،برصف النظر عن املقاعد التي سيحصل عليها حزبه،
وذلك بهدف طأمنة مؤيديه بالعودة لليكود ،ألنّ هدفهم بتعيني
رص عىل
كحلون وزي ًرا للاملية سيحدث بكل األحوالّ ،إل أنّ كحلون أ ّ
موقفه ،ومل يعلن تأييده نتنياهو لتشكيل الحكومة قبل االنتخابات،
وبذلك حافظ عىل قواعده االنتخابية مؤك ًدا لهم أنّ نتنياهو يلعب
لعبة انتخابية ،وخاصة أنّ كحلون له تجربة خاصة مع وعود
نتنياهو ،إذ وعده عشية انتخابات  2013مبنصب رئيس دائرة أرايض
إرسائيل ،وأخلف وعده بعد االنتخابات .حظي حزب "كلنا" بتأييد
قواعد من مركز الخارطة السياسية وميينها ،فقد حصل عىل مقاعد
من حزب لبيد ومقاعد من الطبقات االجتامعية الوسطى ،وش ّدد
كحلون بأنه سيكون وزير مالية اجتامعيًا وناج ًحا عىل عكس لبيد
الذي فشل يف هذا املنصب ،ومل يحقق وعوده لناخبيه .لذلك كانت
الحملة الدعائية مو ّجهة ضد حزب لبيد ،ألنّ كحلون كان يعرف
أنّ قواعد لبيد االنتخابية عام  2013التي أوصلته إىل  19مقع ًدا
هي قواعده الطبيعية ،أي قواعد الطبقة الوسطى ذات التو ّجهات
اليمينية( .((2وملخاطبة هذه القواعد من اليمني ،أعلن كحلون أنّه
لن ينضم إىل حكومة مدعومة من األحزاب العربية ،وهو بذلك
اقرتب من حكومة نتنياهو عىل الرغم من أنّه مل يعلن ذلك خالل
الحملة االنتخابية.
 26انظر مهند مصطفى" ،قراءة يف االنتخابات اإلرسائيلية للكنيست الـ :)2015( 20
انعكاسات بنيوية وسياسية" ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،تقدير موقف،
 ،2015/4/11عىل الرابط:
http://www.alzaytouna.net/permalink/91927
 27انظر املوقع الرسمي لحزب "كلنا" باللغة اإلنكليزية ،عىل الرابط:
https://go-kahlon.co.il/kahlon_lang/en/homepage

قراءة سوسيولوجية
في نتائج االنتخابات
يهدف هذا املبحث إىل نقاش العالقة بني املكانة االجتامعية -
االقتصادية للناخبني ،والتصويت يف االنتخابات .وتنطلق املقولة
املركزية لهذا املبحث من االدعــاء أ ّن املكانة االقتصادية -
االجتامعية للناخبني ال تؤ ّدي دو ًرا كب ًريا يف خياراتهم االنتخابية يف
املجتمع اليهودي ،من دون إلغائها نهائ ًيا .كام يحاول هذا املبحث
الربط بني مفهوم النظام الحزيب واملهيمن ونتائج االنتخابات عىل
محور املكانة االجتامعية  -االقتصادية من خالل إثبات بصورة
أمبرييقية أ ّن الليكود الذي ُيثّل الحزب املركزي يف النظام الحزيب
املهيمن اآلخذ يف التبلور هو الحزب الوحيد الذي يوجد يف كل
الطبقات والقطاعات االجتامعية يف املجتمع اليهودي ،عىل الرغم
قسم منها ،وخاصة الطبقات
من سياساته االقتصادية التي أرضت ً
الوسطى  -الدنيا ،فإ ّن هذه الطبقات قد ص ّوتت له ألسباب أخرى
تتجاوز العامل الطبقي ،وتتعلق بالخلفية اإلثنية  -الطائفية
للمصوتني ،ومواقفهم األيديولوجية وسياسات ال ُهوية( .((2وعىل
عكس الليكود ،فإ ّن أحزاب اليسار ظلت موجودة كام يف املايض يف
الطبقات الوسطى العليا فقط ،عىل الرغم من سياسته االقتصادية
التي يطرحها وتذهب إىل تعزيز دولة الرفاه.
ركّز معسكرا املركز واليسار حملتهام االنتخابية عىل القضايا
تظل هذه القضايا املوضوع
االجتامعية واالقتصادية ،وحاوال مرا ًرا أن ّ
املركزي للحملة االنتخابية ،وكان الهدف هو إحراج الحزب الحاكم
ورئيسه يف ضوء األوضاع االقتصادية الصعبة ألبناء الطبقات الوسطى
املدينية ،والطبقات الوسطى  -الدنيا يف بلدات األطراف ،والتي
شكّلت القواعد االجتامعية لليكود دامئًا( .((2لقد عانت هذه القواعد
من غالء املعيشة ،وارتفاع أسعار السكن ،وانحسار فرص العمل يف
بلدات الجنوب وغريها .واستقوى معسكرا اليسار واملركز بتقارير
مراقب الدولة التي أصدرها خالل الحملة االنتخابية ،ليس تحالفًا
منه مع هذه القوى ،بل بسبب مواعيد مسبقة حددت إلصدار هذه
 28حول العوامل التي أدّت إىل فوز نتنياهو انظر" :ماذا تعني عودة نتنياهو للحكم من
جديد يف إرسائيل؟" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وحدة تحليل السياسات،
 ،2015/3/25عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/9b3065c0-d80e-4ad8-94e694d3f4337d61
 29آشار اريان ،الجمهورية اإلرسائيلية الثانية :السياسة والحكم عشية القرن الـ21
(بالعربية) (حيفا :جامعة حيفا.)1997 ،
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التقارير قبل تقديم موعد االنتخابات .وتط ّرق التقرير األول إىل
مرصوفات بيت رئيس الحكومة ،والذي ركّز عىل إهدار املال العام،
وخاصة زوجة نتنياهو ،فقد هدفت الحملة االنتخابية املضادة إىل
تشويه صورة نتنياهو وبيان قصوره يف مجال القضايا االقتصادية.
واستُغل التقرير من أجل تقديم نتنياهو وزوجته عائلة مغرتبة عن
املعاناة االقتصادية للشعب ،وتعيش حالة من الرفاهية املفرطة
يف الوقت الذي ال يكفي عائلة الطبقة الوسطى دخلها لتوفري
احتياجاتها األساسية .وأعقب هذا التقرير تقرير ثان ملراقب الدولة
عن أزمة السكن يف إرسائيل ،والذي ح ّمل حكومة نتنياهو الثانية
( )2013 - 2009املسؤولية األكرب عن أزمة السكن وإغفالها معالجة
هذه املشكلة ،وغياب رؤية واضحة للحكومة ملواجهة غالء السكن
وعدم توافره يف إرسائيل.
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جدول ()2
أمناط التصويت يف البلدات اليهودية بحسب العنقود االجتامعي االقتصادي للبلدات
البيت
يوجد
املعسكر
شاس
"كلنا"
العنقود الليكود
اليهودي
مستقبل
الصهيوين

الباقي

1

13.6

0.07

0.1

0.05

20.2

1

*64.9

2

4.7

1.1

1

0.5

27.1

2.7

*62.9

3

31.6

4.2

4.9

2.8

15.5

8.1

32.9

4

29.5

9.2

5.8

4.7

12.2

8.3

30.3

5

22.5

10.6

9

7.3

6

6.3

38.3

6

31.7

16.7

10.5

10.6

5.9

7.4

17.1

7

24.7

25.8

9.7

13.7

2.6

5.4

18

8

20.4

32.8

7.7

13.6

3.1

6.1

16.3

9

17.1

40.58

7.3

15.4

1.4

4.5

13.8

10

19.2

41.8

6.6

16.2

1.13

4.18

11.8

املصدر :من إعداد الباحث وترتيبه وتحليله بنا ًء عىل تقارير وزارة الداخلية
اإلرسائيلية حول تصنيف البلدات يف إرسائيل عىل العناقيد االجتامعية واالقتصادية،
وتقرير لجنة االنتخابات املركزية الـ  20حول نتائج االنتخابات عىل مستوى البلدات،
انظرwww.Votes20.gov.il :

استطاعت أحزاب اليسار واملركز النجاح يف الحفاظ عىل أجندات
اجتامعية اقتصادية للحملة االنتخابية ،وقد حاول الليكود مرا ًرا الزج
بالقضايا األمنية والسياسية وخاصة امللف النووي اإليراين ،والحالة
االقليمية املتدهورة ،وصعود الحركات الجهادية يف املشهد االنتخايب
من دون نجاح واضح ،وجاءت ذروة هذه املحاولة قبل االنتخابات
بأسبوعني يف الخطاب الذي ألقاء نتنياهو يف الكونغرس األمرييك حول
الصفقة بني الدول الست وإيران ،وقد حظي هذا الخطاب بسجال
يف الساحة اإلرسائيلية كأي قضية عابرة لكنه مل يتح ّول ليكون مركز
الحملة االنتخابية لفرتة طويلة .نجح املعسكر الصهيوين وحزبا املركز
يف إدارة حملة انتخابية تركّز عىل القضايا االجتامعية واالقتصادية
ظل هذا الهجوم
حتى اللحظة األخرية قبل موعد االنتخابات ،ويف ّ
االقتصادي واالجتامعي عىل الليكود ،امتنع األخري عن نرش برنامج
انتخايب ،مبا يف ذلك تص ّور الحزب االقتصادي واالجتامعي للدورة
املوالية ،وهو ما ّ
يدل عىل أنّه كان يريد تج ّنب أي نقاش لرؤيته
االقتصادية ،إذا طرحها يف برنامج انتخايب.

*حصل حزب "يهدوت هتوراه" الديني األرثوذكيس عىل أغلبية األصــوات يف
العنقودين األول والثاين ،ذلك أ ّن أغلبية قواعده االجتامعية الدينية توجد يف هذه
العناقيد الفقرية.

وعىل الرغم من نجاح أحزاب املركز واليسار يف إبقاء موضوع الحملة
االنتخابية حول األجندات االقتصادية واالجتامعية ،فإ ّن الليكود
استطاع أن يحظى بدعم أغلبية القطاعات االجتامعية يف املجتمع
اليهودي ،حتى تلك القطاعات التي ترضرت اقتصاديًا جراء سياسات
حكومة نتنياهو يف أعوامها الستة .حظي الليكود بتأييد الطبقات
الوسطى العليا والوسطى الدنيا ،وكام يشري الجدول ( ،)2فإ ّن الليكود
يوجد يف كافة القطاعات االجتامعية يف املجتمع اليهودي .ويشري
الجدول إىل العالقة بني الوضع االقتصادي للبلدة اليهودية والتصويت
لألحزاب اإلرسائيلية .توزّع وزارة الداخلية اإلرسائيلية البلدات يف
إرسائيل عىل عرشة عناقيد اجتامعية اقتصادية بنا ًء عىل معايري كثرية،
منها الدخل السنوي ،ومستوى التعليم ،والشغل والبطالة ،والخدمات
االجتامعية والتطوير االقتصادي للبلدة ومعايري أخرى ،بحيث يض ّم
العنقود األول البلدات ذات املستوى االقتصادي االجتامعي املتدين،
بينام يض ّم العنقود العارش البلدات ذات املستوى االجتامعي
االقتصادي املرتفع ،وتتوزّع البلدات بني هذه العناقيد ،وبطبيعة

دراسات وأوراق تحليليّة
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الحال فأغلبية البلدات اليهودية توجد بني العناقيد الرابعة والسابعة،
والتي تض ّم الطبقة الوسطى اليهودية املدينية .أ ّما العناقيد الدنيا،
وخاصة العناقيد األربعة األوىل ،فهي تض ّم بلدات التطوير اليهودية
الفقرية والبلدات الدينية األرثوذكسية (الحريديم) وكل البلدات
العربية ،والتي مل نأخذها يف الحسبان يف بناء هذا الجدول وتحليل
النتائج ،ألنّه يهمنا أمناط التصويت يف البلدات اليهودية من جهة
وأمناط تصويتها بنا ًء عىل معايري اجتامعية واقتصادية من جهة أخرى،
وأل ّن البلدات العربية صوتت بأغلبيتها للقامئة املشرتكة ،عالوة عىل أ ّن
كل البلدات العربية منضوية يف العناقيد املتدينة وال أهمية للفوارق
االجتامعية االقتصادية بينها ومنط التصويت.
يبي الجدول ( )2أ ّن الليكود له حضور يف كافة العناقيد االجتامعية
ّ
واالقتصادية يف املجتمع اليهودي وخاصة يف أوســاط الطبقات
الوسطى ،الطبقات التي ترضرت جراء سياسات حكومة الليكود،
وخرجت يف أكرث من مناسبة لالحتجاج ضد السياسات الحكومية.
لقد راهن اليسار واملركز عىل أ ّن تعاقب الطبق ُة الوسطى املدينية
حزب الليكودّ ،إل أ ّن الليكود استطاع بد ًءا من العناقيد الثالثة وحتى
َ
السابعة التمكن من صدارة نسب التصويت ،بينام تف ّوق املعسكر
الصهيوين عىل حزب الليكود يف العناقيد الثالثة العليا ،أي الطبقات
العليا يف املجتمع اإلرسائييل ،ولكن يبقى الثقل االنتخايب موجو ًدا
يف بلدات العناقيد الوسطى ،والتي تفوق فيها الليكود عىل باقي
األحزاب .وتشري هذه النتائج إىل أ ّن القضايا االجتامعية واالقتصادية مل
يكن لها دور مركزي يف التأثري يف أمناط التصويت يف املجتمع اليهودي.
هذه الحقيقة التي يبيّنها الجدول تكشف عن تأزم اليسار اإلرسائييل
الذي استمر يف املراهنة عىل هذا العامل إلسقاط اليمني ،ومل يتعلم
درس انتخابات  ،2013والتي ش ّدد فيها حزب العمل عىل هذا العامل
بكثافة أكرث من هذه الدورة ومل يحصد سوى خمسة عرش مقع ًدا(.((3
كام تشري النتائج الواردة يف الجدول ( )2إىل أ ّن الطبقات الوسطى
املدينية تفضّ ل أحزاب املركز يف الدرجة الثانية بعد الليكود ،وهذا
نابع أيضً ا من توجهها اليميني ،فعىل الرغم من تشديدها عىل
الخطاب االجتامعي واالقتصادي ،فإنّها تحمل توجهات ميينية يف
القضايا السياسية ،وميكن تسميتها ميي ًنا اجتامعيًا نو ًعا ما مقابل اليمني
الليربايل الذي ميثّله الليكود ،وميني ليربايل باملفهوم االقتصادي وليس
السيايس طب ًعا .يف انتخابات  ،2013تنافس حزب "يوجد مستقبل"
برئاسة لبيد عىل بطاقة حزب املركز ،وحصل عىل تسعة عرش مقع ًدا،
 30مهند مصطفى" ،انتخابات الكنيست اإلرسائيلية  :2013بني االستمرارية السياسية
والتغيري االجتامعي" ،سياسات عربية ،العدد الثاين( ،أيار /مايو .)2013

وتضمن برنامجه السيايس مواقف قريبة من توجهات نتنياهو من
القضية الفلسطينية .تنافس يف هذه االنتخابات حزبان ع ّرفا نفسيهام
عىل أنّهام من أحزاب املركز ،وهام "يوجد مستقبل" وحزب "كلنا"
برئاسة كحلون وحصال م ًعا عىل  21مقع ًدا ،وكحلون هو ليكودي
سابق وتضمن برنامجه السيايس بنو ًدا تتفق وتوجهات نتنياهو من
الرصاع .حصل الحزبان م ًعا عىل املرتبة الثانية يف الطبقات الوسطى
وجاء املعسكر الصهيوين يف املرتبة الثالثة بني هذه الطبقات ،مبعنى
أ ّن أصوات املركز ذات التوجهات اليمينية بقيت داخل املعسكر.
جدول ()3
نتائج االنتخابات يف املدن الكبرية ذات األصوات الصحيحة  100ألف وما فوق ()%
عدد
األصوات
الصحيحة

الليكود

املعسكر
الصهيوين

يوجد
مستقبل

كلنا

القدس

255286

24.2

9.6

4.2

4.6

تل
أبيب  -يافا

261345

18.1

34.2

11.5

6.8

حيفا

149560

20.7

25.2

11.2

8.4

برئ السبع

97153

37.6

12.2

7.5

8.8

اشدود

113203

31.4

8.5

7.8

7.6

ريشون
لتسيون

137810

30

22.8

14.4

11.4

نتانيا

105468

33.5

13.8

10.4

11.1

بيتح تكفا

124410

28.1

17.7

11.7

9.5

املصدر :لجنة االنتخابات املركزية النتخابات الكنيست الـ  ،20عىل الرابط:
www.votes20.gov.il.

كام تف ّوق الليكود عىل املعسكر الصهيوين يف ست مدن من املدن
الكربى الثامين ذات األصوات الصحيحة فوق  100ألف صوت ،ما عدا
مدينتي حيفا وتل أبيب  -يافا ،بينام تف ّوق الليكود يف باقي املدن،
مبا يف ذلك املدن الجنوبية ،مثل برئ السبع وأشدود ،وهذا يدل عىل
أن املدن الكربى تؤيد الليكود ومنها مدن مركزية يف املركز مثل بيتح
فضل عن القدس ،انظر الجدول (.)3
تكفا ،ريشون لتسيون ونتانيا ً
تدل هذه النتائج الواردة يف الجدولني ( ،2و )3أ ّن الرهان عىل القضايا
رسا ،وعندما استطاع
االقتصادية لدحر اليمني من الحكم كان رهانًا خا ً
نتنياهو يف األيام الثالثة األخرية طرح املوضوع القومي بتحذيره من

44
تصويت املواطنني العرب ،والتزامه منع إقامة دولة فلسطينية ،وعودة
سياسات الهوية ،انحاز املجتمع اليهودي لليمني عمو ًما والليكود
خصوصا .وهو ما يؤكد وجود قاعدة اجتامعية كبرية لتشكيل النظام
ً
الحزيب املهيمن.

خالصة ونقاش
انطالقًا من اإلطار النظري حول النظام الحزيب املهيمن الذي ط ّوره
تيمبيلامن ،فإ ّن املشهد السيايس والحزيب اإلرسائييل يتشكّل نظا ًما حزب ًيا
مهيم ًنا ،وهو يختلف عن فرتة "مباي" الحزب املهيمن يف العقدين األولني
من قيام دولة إرسائيل ،وذلك ملركزية املعسكرات الحزبية التي أحدثت
قطيعة مع منظومتني خربهام النظام السيايس اإلرسائييل؛ منظومة
الحزب املهني حتى عام  ،1973ومنظومة الحزبني الكبريين حتى عام
 .1996انتهت املنظومة األوىل مع صعود حزب الليكود يف انتخابات
منافسا لحزب مباي التاريخي ،والتي بلغت ذروتها
 1973بصفته حزبًا
ً
يف "االنقالب" السيايس عام  ،1977بصعود الليكود برئاسة مناحيم بيغن
أول مرة إىل الحكم ،بينام انتهت املنظومة الثانية عام  ،1996عندما ت ّم
االنتقال مرحل ًيا إىل االنتخابات املبارشة لرئاسة الحكومة حتى انتخابات
 ،2001والتي ق ّوضت الحزبني الكبريين .ويتميز نظام الحزب املهيمن
الجديد مبركزية املعسكرات االنتخابية عىل حساب األحزاب الكبرية،
ولكنها تنذر بتشكيل مرحلة الحزب املهيمن ،وذلك رهني بتطورات
عديدة يف املرحلة القادمة أتينا عىل ذكرها يف املبحث النظري ،ولكنها ال
تزال بعيدة املنال عىل املدى القريب.
ومتثّلت مرحلة نظام الحزب املهيمن يف عدة تطورات عىل السياسة
اإلرسائيلية ،أهمها :صعوبة سيولة األصوات بني املعسكرات وبقاؤها
داخل املعسكرات نفسها ،وإعالن أحزاب املعسكر عن تأييدها
السيايس لرئاسة الحكومة حتى قبل إعالن
املسبق ملرشح املعسكر
ّ
النتيجة النهائية لالنتخابات ،وجزء من هذا السلوك نابع من الحقيقة

العدد 14
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األوىل املتمثّلة ببقاء الحراك االنتخايب للمصوتني داخل املعسكر
نفسه ،ولكنه أيضً ا نابع من انغالق املعسكرات عىل نفسها وصعوبة
بناء تحالفات بينها ،وإن حدث ذلك فإنّها ستؤث ّر يف مستوى الحوكمة
يف السلطة التنفيذية ،وتآكل املرحلة الربغامتية السياسية يف خيارات
االئتالف الحكومي ،املتعلقة بانغالق املعسكرات عىل نفسها اآلخذة
بالتعمق .وال يعني ذلك أ ّن هذا االنغالق هو محكم وغري قابل
للتغيري ،ولكنه أش ّد انغالقًا مقارنة مع الدورات السابقة ،فاألحزاب
التي تشكّل الحكومة باتت معروفة يف كل معسكر قبل إعالن نتائج
االنتخابات ،فكل حزب صار يحدد مسبقًا الشخص املفضل لرئاسة
الحكومة ،أو الشخص الذي ال يرغب يف مشاركته الحكومة ،وغلبة
معسكر اليمني عىل تشكيل حكومة "طبيعية" من معسكره فقط
بعكس املعسكر اآلخر الذي يحتاج إىل رشكاء من املعسكر املقابل
لتشكيل الحكومة .ولكن إذا ك ّنا نع ّد أحزاب املركز أحزاب ميني سياس ًيا
واألحزاب الدينية أحزابًا ذات توجهات ميينية وخاصة حركة شاس،
فإ ّن معسكر اليمني هو املعسكر األكرب يف السياسة اإلرسائيلية ،منذ
أكرث من عقد ونصف ،فبداية تبلور النظام الحزيب املهيمن بدأت منذ
ذلك الحني ،ولكنه تعزز بشكل كبري يف هذه االنتخابات.
أما التطور الثالث واألهم فهو غياب التنافس الحقيقي عىل تشكيل
الحكومة بني األح ـزاب ،فمنذ انتخابات  ،2013ينفرد الليكود
بتشكيل الحكومة من دون منافس ،وقبله كان حزب "كادميا" الذي
أسسه شارون ،وهو أيضً ا حزب مييني عىل الرغم من ادعائه أنّه
حزب املركز .وعىل املستوى التاريخي فإ ّن اليمني بتشكيله الحكومة
مم حكمها اليسار .أ ّما
الحالية يكون قد حكم إرسائيل سنوات أكرث ّ
الحقيقة الرابعة فهي أ ّن الليكود الحزب الوحيد الذي له حضور يف
كل الطبقات االجتامعية يف املجتمع اليهودي ،عىل عكس معسكر
اليسار الذي ينحرص حضوره يف الطبقة الوسطى املدينية العليا
فقط ،عىل الرغم من طروحاته االجتامعية التي تنسجم مع مصالح
الطبقات الوسطى والدنيا.

