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 [مقتطفات] حزام أمان نتنياهو

  هود شبرينتساكإي

[.......]  
 االحتاددون التأييد الســـــــــــاحق الذي حصـــــــــــل عليه [بنيامين] نتنياهو من يهود  من

، ما كان يمكن أن ينتخب ١٩٩٠منذ سنة  إسرائيلسابقاً، الذين هاجروا إىل السوفياتي 
من جمموع  %٠١الروس، الذين يشــــكلون أكثر من  اليهود[رئيســــاً للحكومة]. فقد أصــــبح 

منهم  %٦٥ين، عامالً رئيســياً يف احلياة الســياســية العامة، وصــوت اإلســرائيليالناخبين 
. وعلى الرغم من علمانيتهم الواســـــــــعة وعدائهم للتدين املتطرف، ١٩٩٦ســـــــــنة  لنتنياهو

لروس، ون ااإلســــرائيليفإن الروس يكنون املشــــاعر نفســــها التي يكنها اليمين املعتدل. ف
يف معظمهم، ال يطيقون خطاب اليســـــــار الســـــــياســـــــي بســـــــبب الذكريات املؤملة املتصـــــــلة 

م تعرضـــــــوا هناك ملشـــــــاعر قوية معادية . وكونهالســـــــوفياتي االحتادبفترة وجودهم يف 
الــذين ال يشـــــــــــعرون بــاألمــان يشـــــــــــــاركون املتــدينين  املهــاجرينللســـــــــــــاميــة، فــإن هؤالء 

املتطرفين يف عـــــدم ثقتهم بـــــالعرب. وبينمـــــا ال يوجـــــد لـــــدى الروس، بعكس املتـــــدينين 
املتطرفين، جمموعة من الشــــــــبان النشــــــــيطين تملي عليهم جدول أعمال ســــــــياســــــــياً، فإن 

ىل اليمين تغذيه، يف اســـــــــــتمرار، عدة صـــــــــــحف يومية حمافظة مطبوعة باللغة نزوعهم إ
هي، يف الواقع، العامل املوحد جلماعة بالغة  إسرائيلالروسية. والصحافة الروسية يف 

  التنوع.
ســـــــــــــابقـــاً، بفعـــل علمـــانيتهم، وتنوع الســـــــــــوفيـــاتي  االحتـــادالقـــادمين من  اليهودإن 

لتي نشــــــــــــأوا فيها، هم أقل فئات اليمين املعتدل مشــــــــــــاربهم، والعدد الكبير من األقطار ا
. ويدل تأييدهم حزب العمل ســـــــــــنة  ، وتخليهم عنه باجلملة وتأييد حزب ١٩٩٢تصـــــــــــلباً

، على مرونة ال تتفق مع احملافظة اجلامدة. ويؤكد نهوض حزب ١٩٩٦الليكود ســـــــــــنة 
احلزب اجلديد الناجح الذي أســــــــــســــــــــه ناتان شــــــــــرانســــــــــكي، املنشــــــــــق  -  يســــــــــرائيل بعلياه

ذاك املزيج الروســــــي من امليول اليمينية والواقعية الســــــياســــــية.  - الســــــابقالســــــوفياتي 
فشــــــــرانســــــــكي [....] الذي يشــــــــارك نتنياهو يف فلســــــــفته الســــــــياســــــــية، ال يكاد يتطرق إىل 

يف حملته االنتخابية ســـــــــنة  - ينالفلســـــــــطينيأوســـــــــلو و -  القضـــــــــايا القومية الرئيســـــــــية
حزباً مصــــــلحياً صــــــرفاً،  يســــــرائيل بعلياهكان ، ومع ذلك فاز بســــــبعة مقاعد. لقد ١٩٩٦
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ودعا الناخبين الروس إىل انتخاب أعضـــــــاء منهم يف الكنيســـــــت من أجل احلصـــــــول على 
  .اإلسرائيليحصة أكبر من اإلنفاق االجتماعي 

ومع أن اخلطاب الســــــــياســــــــي للروس يظل خطاباً حمافظاً، إالّ إنهم ليســــــــوا يف جيب 
 د شاق من أجل احملافظة على والئهم.أحد. وسيضطر نتنياهو إىل بذل جمهو



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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