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 ميرتس/ أحزاب أقصى اليسار

  
  :الهدف

  !كتلة مانعة
  
هذا هو العنوان الذي ستخوض حتته أحزاب راتس  –" إسرائيل الديمقراطية"  

الكنيست الثالث عشر، بعد أن اتفقت على خوض وشينوي ومابام انتخابات 
االنتخابات يف قائمة موحدة، جتمع أول مرة ما يمكن اعتباره أحزاب السالم يف 

وأمل الكتلة اجلديدة، التي تكنّى يف الصحافة اإلسرائيلية . إسرائيل يف كتلة موحدة
حيناً آخر، هو    "ميرتس"وبشعار قائمتها االنتخابية  حيناً، " كتلة اليسار"باسم 

أن تنجح يف زيادة قوتها البرملانية التي تمتعت بها يف الكنيست السابق األحزابُ 
الثالثة التي تتشكل منها، بمقدار يتيح لها أن تساعد حزب العمل يف إزاحة الليكود عن 

ة الكتلة اجلديدة ليست تغييراً مهماً أو كبيراً يف اخلريطة السياسي. احلكم، واحللول حمله
أو احلزبية، وقد تعيش طويالً أو ال تعيش، لكنها يف ضوء موازين القوى السياسية 

السائدة حالياً يف إسرائيل، واجلهود الدولية املكثفة لتحقيق سالم يف الشرق األوسط، 
لتحقيق األمل املنشود، وهو  –يف اعتقاد زعمائها  –تشكل فرصة قد ال تكون خيالية 

نابعة من حسابات برملانية بسيطة متداولة يف إسرائيل  إزاحة الليكود؛ وهي فرصة

                                                            
    كتب أحمد خليفة هذه املقالة واملقالتين التاليتين املتعلقتين بأحزاب أقصى اليمين وقائمة

  .املهاجرين السوفيات
    يف إسرائيل بصورة غير دقيقة لوصف القوى االشتراكية سابقاً " اليسار"يستخدم مصطلح

، وجميع القوى التي تدعو إىل سالم مع العرب قائم على )مابام(، واالشتراكية حالياً )العمل(
االنسحاب من مناطق حمتلة واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير، بغض النظر 

وهكذا تصنف حركة مثل شينوي، التي تؤمن . االقتصادي –عن مبادئها يف اجملال االجتماعي 
بمبادىء االقتصاد احلر، وحركة مثل راتس، التي تضع التشديد على احلقوق املدنية ومعارضة 

وقد . مع أن ال صلة لهما باملعنى التقليدي للمصطلح" اليسار"اإلكراه الديني، ضمن معسكر 
، أن التعبير الذي درج لوصف ٢/٥/١٩٩٢، يف افتتاحيتها بتاريخ "هآرتس"الحظت صحيفة 

  ".كتلة السالم"ليس مالئمًا، وأن األصح وصفها بـ") كتلة اليسار("الكتلة اجلديدة 
   احلرف األول من اسم مابام وحرفان : يتكون الشعار االنتخابيي من ثالثة حروف عبرية هي

  ."حيوية: "؛ ومعنى الكلمة بالعربية"ميرتس"من اسم راتس، ويلفظ 
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عشية االنتخابات، وال شك يف أنها قامت بدور مهم يف حث األحزاب املذكورة على 
  .توحيد صفوفها، كما تدل على ذلك تصريحات زعمائها

هذه احلسابات هو أنه يف ضوء تشكل الكتل والتحالفات يف االنتخابات  وما تقوله
إليه لتشكيل كتلة برملانية مانعة يف الكنيست " اليسار"ما يحتاج معسكر  السابقة، فإن

دينية متطرفة أخرى، على افتراض أن  –اجلديد، تقف سداً أمام قيام حكومة يمينية 
. مقاعد إضافية فقط ٥، هو )مقاعد ٦(األحزاب العربية ستحافظ على قوتها احلالية 

  .ن هذه املقاعد هي يف متناول يدهنيسان إىل أ/ وتشير استقصاءات شهر أبريل

إسرائيل "وقد تم االتفاق بين األحزاب التي تشكلت منها الكتلة اجلديدة، 
مارس املاضي، على أن تُعتمد يف توزيع احلقوق /، يف أوائل آذار"الديمقراطية

وهكذا اتُّفق على أن حتصل . والواجبات نسب تعكس قوة كل منها يف الكنيست السابق
أماكن من األماكن العشرة األوىل يف قائمة مرشحي الكتلة  ٥على حركة راتس 

رئاسة القائمة،  –املكان األول (للكنيست، التي ينظر إليها باعتبارها مضمونة 
الثاين، (أماكن  ٣، وأن يحصل مابام على )والرابع، واخلامس، والثامن، والعاشر

، )الثالث، والسابع(، وأن حتصل حركة شينوي على مكانين )والسادس، والتاسع
وتتكرر الصورة يف األماكن العشرة التالية، التي ال تعتبر، كلها أو جزء منها، 

  ١".مضمونة"
وقد انتخب جملس راتس شوالميت ألوين تلقائياً رئاسة القائمة، ويوسي ساريد 

وران كوهين وديدي تسوكر ونعومي حزان لشغل األمكنة الرابع واخلامس والثامن 
التوايل؛ وانتخب مركز مابام يئير تسبّان لشغل املكان الثاين يف القائمة، والعاشر على 

عربي من سكان الطيبة وعضو كنيست سابق (وحاييم أورون للسادس، ووليد صادق 
للمكان التاسع؛ وانتخب جملس شينوي أمنون روبنشتاين لشغل املكان ) عن مابام

  ٢.عالثالث يف القائمة، وأبراهام بوراز للمكان الساب
كما تم االتفاق على منح األحزاب حرية التصويت يف الكنيست فيما يتعلق 

االقتصادية، آخذاً يف االعتبار اخلالفات يف النظرة العامة إىل  –بالقضايا االجتماعية 
هذه القضايا بين حزب مابام اليساري وبين حزب شينوي الليبرايل التقليدي، وبين 

  .حزب راتس املصنف بين بين
                                                            

  .١/٣/١٩٩٢، "هآرتس"   ١
، "هآرتس: "؛ ويف مابام، أنظر٦/٤/١٩٩٢، "دافار: "بشأن االنتخابات الداخلية يف راتس، أنظر   ٢

  .١٦/٣/١٩٩٢، "هآرتس: "؛ ويف شينوي، أنظر٢٣/٣/١٩٩٢
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سبة إىل البرنامج السياسي، الذي مل تكن هناك خالفات أساسية بين وبالن
  :األحزاب الثالثة بشأنه، تم االتفاق على برنامج أبرز ما فيه

  .االعتراف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير -

سواء اختار إطاراً "احترام حق الشعب الفلسطيني يف تقرير شكل هذا احلق،  -
، مع اإلشارة "مع األردن، أو اختار دولة فلسطينية مستقلة فدرالياً أو كونفدرالياً

أن يكون "، فإن من األفضل "اعتبارات أمنية وديموغرافية"إىل أنه نظراً إىل 
 ." الشكل ذا طابع كونفدرايل

التخلي "، و"التخلي علناً عن حق العودة إىل إسرائيل"مطالبة الفلسطينيين بـ -
 ]."لتحرير فلسطين[ 'لنظرية املراح'نهائياً ورسمياً عن 

يف املراحل املقبلة من مفاوضات السالم، . "ف. ت. عدم معارضة مشاركة م -
على أنها تعترف  –ويف األساس يف أفعالها  –بعد أن تبرهن يف بياناتها 
 ."بإسرائيل وتوقف اإلرهاب

 .االستعداد حلل وسط معقول ومتفق عليه يف اجلوالن -
االعتبار، يف الوضع الدائم، كما سيتقرر يف  مع األخذ بعين"عدم تقسيم القدس،  -

الدينية  –اتفاقيات السالم، جميع الروابط اخلاصة املتصلة باملدينة 
 ."والقومية

إيقاف االستيطان فوراً، واالمتناع من إنشاء مستوطنات جديدة أو تكثيف  -
 ٣.املستوطنات القائمة

آخر استقصاء متوفر لدينا،  أما بالنسبة إىل قوة الكتلة اجلديدة االنتخابية، فيشير
أبريل، أي بعد فترة قصيرة من تأليف القائمة، إىل إمكان /وكان قد أُجري أوائل نيسان

حصولها على عشرة مقاعد، أي عدد مقاعد األحزاب الثالثة نفسه يف الكنيست 
مارس، أشارت / فبراير وآذار/ وكانت استقصاءات سابقة، أُجريت يف شباط  ٤.السابق

 ١٥و ١٢ن حصول هذه األحزاب جمتمعة على عدد من املقاعد يتراوح بين إىل إمكا
  .وال شك يف أن االستقصاء األخير قد أثار خيبة أمل يف صفوف الكتلة  ٥.مقعداً

                                                            
  .نشرة صادرة عن احلزب   ٣
إىل إمكان  مايو/وأشار استقصاء نشر يف منتصف أيار. ١٠/٤/١٩٩٢، "يديعوت أحرونوت"   ٤

  :أنظر. مقعداً ١١على " ميرتس"حصول 
Jewish Chrocnicle, May 15, 1992.       

 .٢٠/٣/١٩٩٢،  "يديعوت أحرونوت"أنظر، مثالً، نتائج االستقصاء املنشور يف    ٥
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االنتخابية يف األساس من وتستمد األحزاب، التي تشكلت الكتلة منها، قوتها 
شرائح سكانية متعلمة وميسورة نسبياً يف املدن الكبرى، ويف الكيبوتسات 

ونقطة ضعفها . واملوشافات، وحتظى بتأييد واسع يف أوساط الشبان من هذه الشرائح
والنخبوية، التي جتعل " املتحذلقة"الرئيسية هي يف صورتها األشكنازية، البرّاقة، 

ناء الطوائف الشرقية وسكان األحياء الفقيرة ومدن التطوير إجماالً الناخبين من أب
  .يشعرون بنفور منها، ويتجهون إىل التصويت ألحزاب يستطيعون التماثل معها

ويبدو أن الكتلة اجلديدة ال حتمل أية أوهام بشأن قدرتها على اجتذاب ناخبين 
نتخابية على التوجه إىل كثيرين من الفئات األخيرة؛ ولذلك تبني استراتيجيتها اال

الشبان الذين (املهاجرين السوفيات اجلدد؛ املصوتين اجلدد : الفئات الثالث التالية
والتقديرات السائدة يف أوساط املراقبين هي أن لدى    ٦.؛ العرب)بلغوا سن االقتراع

الكتلة فرصة حقيقية لتحقيق جناحات ال بأس فيها يف أوساط هذه الفئات، 
تس التي تمارس منذ فترة طويلة نشاطات مكثفة يف أوساط املهاجرين وخصوصاً را

السوفيات، والتي تتمتع بجاذبية خاصة لدى الشبان األشكنازيين التوّاقين إىل 
وقد . مستقبل شخصي أفضل وإىل سالم يحررهم من اخلوف من نشوب حروب مقبلة

جم عن تدهور مكانة يساعد الكتلة اجلديدة يف الوسط العربي الفراغ القيادي النا
  .حداش –وشعبية اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة 

  ١٩٩٢مايو /أواسط أيار
 

                                                            
، "يديعوت أحرونوت"، "املقامرة الكبرى لكتلة اليسار"كاتس،  –أوريل أزوالي : أنظر   ٦

  .٢٦/٢/١٩٩٢، "هآرتس"، "شيء حسن حدث لليسار"يلي غاليلي، ل: أيضاً. ٧/٢/١٩٩٢



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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