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�لإحاطة بالمتغير�ت �لتي حدثت في �إن 

�لنتخابات �لإ�سر�ئيلية �لأخيرة – 

عادة، يمكن 
ُ
في �لدورتين �لعادية و�لم

�ل�ستدلل عليها من خالل تحليل �ل�سلوك

�ل�سيا�سي لرئي�س حزب ''�إ�سر�ئيل بيتنا'' 

�لرو�سي، �أفيغدور ليبرمان، �لذي ُتعتبر 

معار�سته �لعائق �لوحيد �أمام ��ستمر�ر حكم 

كتلة �ليمين �لقومية و�لدينية، على �لرغم من 

�أنه كان جزء�ً من هذه �لكتلة. فكيف تغير 

موقف ليبرمان لينحو في �تجاه محاولة بناء 

��سطفافات جديدة في �لم�سهد �ل�سيا�سي 

�لإ�سر�ئيلي، بين ما ي�سميه تيار علماني 

ليبر�لي يهودي، و�آخر ديني م�سياني؟

ركزت �لدورة �لأولى من �نتخابات 2019 

)ني�سان/�أبريل( على �سخ�س بنيامين نتنياهو، 

و�سرعية ��ستمر�ر حكمه ب�سبب �لتهم �لموجهة 

�إليه بخيانة �لأمانة و�لر�سوة؛ غير �أن �سوؤ�ل 

�لدين و�لدولة لم يكن حا�سر�ً بقوة في تلك 

�لدورة. فقد �أدرج حزب ''�إ�سر�ئيل بيتنا'' 

برئا�سة �أفيغدور ليبرمان، �لم�ساألة �لأمنية في 

جدول �أعمال حملته �لنتخابية، مدعيًا �أن 

�لحكومة �لإ�سر�ئيلية برئا�سة نتنياهو كانت 

مترهلة في تعاملها مع ''م�سكلة'' قطاع غزة 

وحكم ''حما�س'' فيها، كما ر�أى �أن �لحكومة 

فقدت �لردع �أمام حركات �لمقاومة 

�لفل�سطينية في �لقطاع، و�لتي باتت تتحكم 

في �يقاع �لمو�جهات �لعينية �لق�سيرة مع 

قراءة يف النتخابات الإ�رسائيلية

مهند م�صطفى*

ليربمان و�ص�ؤال الدين والدولة

لماذا �صعد �ص�ؤال الدين والدولة في النتخابات الإ�صرائيلية ب�صكل حاد؟ هذا ه� الأمر 

الذي ت�صعى هذه المقالة للإجابة عنه، عبر فح�ص مجم�عة من الع�امل التي يرى 

اأهمها غياب الم�صاألة  اأُخرى: ربما  اأنها �صاهمت في تظهير عنا�صر وتغييب  الكاتب 

الفل�صطينية، و�صع�د تاأثير الأحزاب الدينية، وتح�لت اليمين الإ�صرائيلي.

* �لمدير �لعام لمركز مدى �لكرمل: �لمركز �لعربي 
للدر��سات �لجتماعية �لتطبيقية – حيفا، ورئي�س ق�سم 

�لتاريخ في �لمعهد �لعربي للتربية - بيت بيرل.
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ت�سكيل حكومة يمين في ني�سان/�أبريل، 

و�أف�سلها في �أيلول/�سبتمبر، عبر رف�سه 

ر�ست عليه في �لمحاولتين، 
ُ
�لمنا�سب �لتي ع

ومنها �قتر�ح غير ر�سمي بتبادل رئا�سة 

�لحكومة مع نتنياهو في حالة �ن�سم �إلى 

�ئتالف �ليمين، مف�ساًل �لعمل على �إنتاج 

��سطفاف جديد في �لم�سهد �لحزبي �ل�سيا�سي، 

هو عبارة عن تيار �سهيوني علماني في 

مو�جهة �لأحز�ب �لدينية، ليحل مكان 

�ل�سطفاف �لقديم: يمين وي�سار )و�لأ�سح 

يمين وغير يمين(.

ح�صم امل��ص�ع الفل�صطيني

�إن �ل�سبب �لأول و�لأ�سا�سي لتغييب �لم�ساألة 

�لفل�سطينية، يعود، في ر�أيي، �إلى �لت�سور 

�لإ�سر�ئيلي عامة، و�ليميني خا�سة، باأن 

�سم، �أو في طريقه �إلى 
ُ

�لمو�سوع �لفل�سطيني ح

�لح�سم قريبًا. فالتو�فق على �لمو�سوع 

�لفل�سطيني بين �أحز�ب كتلة �ليمين هو �لدبق 

�لذي كان يربطها بع�سها ببع�س، عندما 

كانت مو�سوعات �إقامة دولة فل�سطينية، 

وتفكيك م�ستعمر�ت، و�لن�سحاب من �لأر��سي 

�لفل�سطينية �لتي �حُتلت منذ �سنة 1967، 

ت�سكل هاج�سًا لليمين.

في �لعقد �لأخير تبلور �تفاق �سمني بين 

كتل �ليمين على عدم �سرعية قيام كتلة يمينية 

باإ�سقاط حكومة يمين، وذلك بعد تجربة �أو�سلو 

�لتي �عتبرها �ليمين �إحدى نتائج �إ�سعاف 

حكومة يت�سحاق �سمير في �سنة 1992، 

وكامب ديفيد في �سنة 2000 �لذي �أعقب 

�إ�سقاط حكومة نتنياهو �لأولى، وهذ� كله كان 

نتيجة معار�سة جاءت من د�خل �ليمين.

في �لعقد �لأخير تجاوزت �لكتل �ليمينية 

�لتهم �لموجهة �إلى نتنياهو، و��ستمرت في 

�إ�سر�ئيل. وطالب ليبرمان بح�سم هذه �لم�سكلة 

مرة و�حدة و�إلى �لأبد، وخ�سو�سًا بعد �إخفاقه 

كوزير لالأمن )�لدفاع( في تحقيق ذلك، ز�عمًا 

عَط �ل�سالحيات من طرف نتنياهو 
ُ
�أنه لم ي

للقيام بما هو مطلوب لح�سم هذه �لم�سكلة.

في �لجولة �لثانية من �لنتخابات )�أيلول/

�سبتمبر( �نت�سرت في �سو�رع �إ�سر�ئيل لفتات 

كبيرة تحمل �سورة ليبرمان، وقد ُكتب على 

ق�سم منها: ''نعم لدولة يهودية، ل لدولة 

�سريعة''، وعلى ق�سم ثاٍن: ''ليبرمان، �أي�سًا 

يمين و�أي�سًا علماني''، وعلى ق�سم ثالث: 

''ليبرمان نحو دولة علمانية ليبر�لية''. كانت 

تلك هي �لجولة �لأولى في تاريخ م�ساركة هذ� 

�لحزب في �لنتخابات، منذ �سنة 1999، 

و�لتي ل يتطرق فيها ليبرمان �إلى �لمو�سوع 

ل 
ُ

�لفل�سطيني ب�سورة �أو باأُخرى، مركز�ً ج

خطابه �لنتخابي و�ل�سيا�سي على �سوؤ�ل �لدين 

و�لدولة.

في �لدور�ت �ل�سابقة �أ�س�س ليبرمان خطابه 

على معاد�ة �لفل�سطينيين، وفي كل دورة كان 

يطرح �سعار�ً مختلفًا في هذ� �ل�سدد. فقد �سعد 

ليبرمان �إلى �لحلبة �ل�سيا�سية ر�فعًا م�سروع 

�لتبادل �ل�سكاني �لذي ي�سمل تبادل 

�لفل�سطينيين �لذي ي�سكنون في منطقة �لمثلث 

�لمحاذي للخط �لأخ�سر، في مقابل �سم �لكتل 

�ل�ستيطانية من �لطرف �لآخر للخط �لأخ�سر، 

وكان �سعاره ''�أريئيل لإ�سر�ئيل، �أم �لفحم 

لفل�سطين''. ثم رفع في دور�ت �أُخرى �سعار 

''�لولء في مقابل �لمو�طنة''، �أي ��ستر�ط 

مو�طنة �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل بولئهم 

لإ�سر�ئيل كدولة يهودية، مرور�ً ب�سعار �إعد�م 

�لأ�سرى �لفل�سطينيين، و�نتهاء باإ�سقاط حكم 

حركة ''حما�س'' في قطاع غزة.

�أف�سل ليبرمان، �لذي يعتبر نف�سه يمينيًا، 
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تتميز قو�عده �لرو�سية بكونها تملك توجهات 

قومية معادية للفل�سطينيين، ولحّقهم في 

تقرير �لم�سير، وللقيم �لديمقر�طية في �لنظام 

�ل�سيا�سي �لإ�سر�ئيلي، لكنها في �لوقت نف�سه 

علمانية في معاد�تها لالأحز�ب �لدينية من 

جهة، ورف�سها لتدّخل �لدين في �ل�ساأن �لعام 

و�لخا�س من جهة ثانية. وقد تعزز هذ� �لأمر 

في �لأعو�م �لأخيرة عبر �لموؤ�س�سة �لدينية 

�لأرثوذك�سية �لتي لديهم تاريخ �سلبي معها، 

ذلك باأن هذه �لموؤ�س�سة رف�ست �لعتر�ف 

بيهودية كثيرين منهم، ولحقتهم في �سوؤونهم 

�لخا�سة مثل منع �لأكل غير �لكو�سير، وق�سايا 

�لأحو�ل �ل�سخ�سية.

�عتقد ليبرمان �أن �لت�ساقه بالكتلة 

�ليمينية من خالل �لم�سروع �ل�سيا�سي 

ومعاد�ته للفل�سطينيين د�خل �إ�سر�ئيل 

وخارجها، �سيمنحه قوة �سيا�سية توؤهله لأن 

يكون �لبديل �لمقبل لقيادة مع�سكر �ليمين، 

غير �أنه وجد نف�سه يتر�جع من دورة �نتخابية 

�إلى �أُخرى، �أمام �زدياد قوة �لأحز�ب �لدينية 

وتاأثيرها في �لم�سهد �لعام في �إ�سر�ئيل. وبد� 

�أن نجم ليبرمان يخفت ويختفي مع �لوقت 

�أمام هيمنة نتنياهو من جهة، وتاأثير �لأحز�ب 

�لدينية من جهة ثانية.

�إن �لقناعة لدى �ليمين باأن �لمو�سوع 

�سم، �ساعد ليبرمان على �إعالء 
ُ

�لفل�سطيني ح

�ساأن مو�سوع �لدين و�لدولة، �لأمر �لذي يف�سر 

غياب �ل�سجال ب�ساأن �ل�سر�ع �لفل�سطيني - 

�لإ�سر�ئيلي، على �لرغم من ��ستخد�م نتنياهو 

عن�سر �لتخويف من �لأ�سو�ت �لعربية من �أجل 

تين من �أحز�ب �ليمين �لديني 
ّ
جذب م�سو

�لقومي.

لقد مّكن غياب �لم�ساألة �لفل�سطينية 

ليبرمان من �لعودة �إلى قو�عده �لتي �أ�سيبت 

دعمه كرئي�س لحكومة �إ�سر�ئيل، لأن خيار 

نتنياهو، في حالة عدم دعمه، �سيكون حكومة 

غير يمينية. لقد �عتبر �ليمين �أن �ل�سياق 

�لفل�سطيني )�لنق�سام و�ل�سعف �لد�خلي(، 

و�ل�سياق �لإقليمي )�ن�سغال �لعالم �لعربي 

ب�سر�عات د�خلية(، و�ل�سياق �لدولي )�سعود 

�ليمين في �لعالم و�سعود دونالد تر�مب 

ك�سخ�س وكظاهرة(، وّلدت لحظة تاريخية غير 

م�سبوقة لتحقيق ت�سور�ته �ل�سيا�سية 

و�لأيديولوجية ب�ساأن �لمو�سوع �لفل�سطيني 

)�أر�س �إ�سر�ئيل(، فعمل على تكثيف 

�ل�ستيطان، و�سم �أجز�ء من �ل�سفة �لغربية، 

ومنع �إقامة دولة فل�سطينية. وكان هذ� �لأمر 

د كتلة �ليمين على �لرغم من �لتناق�سات 
ّ

يوح

�لد�خلية بينها، ول �سيما فيما يتعلق ب�سوؤ�ل 

�لدين و�لدولة. فم�سروع ''�أر�س �إ�سر�ئيل''، هو 

دها على �لرغم 
ّ

�لم�سروع �ل�سيا�سي �لذي وح

من خالفتها على مكانة �لدين في �لمجتمع 

ومدى تاأثيره.

بناء على وحدة �لم�سروع �ل�سيا�سي �لكبير 

)مع وجود خالفات عينية هنا وهناك(، 

ت�سكلت كتلة يمين م�سيطرة على �لم�سهد 

�ل�سيا�سي وتتميز بقدرتها �لح�سرية على 

ت�سكيل �لحكومة )ت�سكل كتلة �ليمين مع 

ليبرمان قر�بة 65 مقعد�ً م�سمونًا(. وعمليًا 

منعت هذه �لكتلة �إمكان ت�سكيل حكومة بديلة 

منها، ف�ساًل عن �إنتاجها حالة من �ل�ستقطاب 

د�خل �لم�سهد �ل�سيا�سي �لإ�سر�ئيلي، تتمثل في 

نزع �ل�سرعية �ل�سيا�سية و�لوطنية �أحيانًا عن 

كتل خارج هذه �لكتلة، حتى لو كانت 

�سهيونية.

لقد �ساهم �للتفاف حول �لم�سروع 

�ل�سيا�سي وتغييب �لختالفات على �سوؤ�ل 

�لدين و�لدولة، في تر�جع قوة ليبرمان �لذي 
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يح�سل عليها. ففي �نتخابات 2015 تر�جع 

�لحزب �إلى 6 مقاعد، بعد �أن ح�سل في 

�نتخابات 2013 �سمن تحالف مع �لليكود 

على 13 مقعد�ً، وفي �نتخابات 1999 ح�سل 

على 15 مقعد�ً، وهي �أعلى ن�سبة تمثيل 

برلماني ح�سل عليها. وفي �لدورتين 

�لنتخابيتين 2013 و2015، حدث تحولن 

في �ل�سلوك �لنتخابي لدى �لناخب �لرو�سي، 

فمن جهة كان هنالك تر�جع في ن�سبة 

�لت�سويت، ومن جهة ثانية، �نتقلت �سريحة من 

�لناخبين من ''�إ�سر�ئيل بيتنا'' �إلى �لليكود �لذي 

مّثل مر�سحين رو�سًا في قائمته �لنتخابية. 

وقد �ساهمت هذه �لتحولت في تر�جع قوة 

''�إ�سر�ئيل بيتنا'' في �لدور�ت �لأخيرة )بما في 

ذلك �نتخابات ني�سان/�أبريل 2019(.

�صع�د ق�ة تاأثري الأحزاب الدينية

ين 
َ
�سدر في �إ�سر�ئيل في �لعامين �لمن�سرم

ع�سر�ت �لكتب و�لدر��سات، ف�ساًل عن مئات 

�لمقالت �لتي تناولت �سوؤ�ل �لدين و�لعلمنة 

في �لمجال �لعام �لإ�سر�ئيلي. وهذه �لعودة �إلى 

طرح �سوؤ�ل �لعلمنة، وهو نف�سه �سوؤ�ل �لدين �أو 

بالأحرى �سوؤ�ل �لتدين و�لتديين، تدل على 

زيادة تاأثير �لأحز�ب و�لموؤ�س�سة �لدينية، 

و�سعيها لتديين �لمجال �لعمومي من خالل 

وجودها في �لحكومة، وتاأثيرها في قر�ر�ت 

�لحكومة في هذ� �ل�ساأن ب�سبب �رتهان بقاء 

�لحكومة لها، وبالتالي تحّكم �لأحز�ب �لدينية، 

وخ�سو�سًا �لأرثوذك�سية منها، في تمكين كتلة 

�ليمين من �لحكم.

ل 
ّ
�لتحول �لمهم في هذ� �ل�سدد هو تحو

ن، �لأمر 
ُ
�لأحز�ب �لأرثوذك�سية �إلى �لت�سهي

�لذي يحتاج �إلى در��سة معمقة �أكثر، تتناول 

�لقو�عد �لجتماعية لهذه �لأحز�ب )ول �سيما 

بخيبة �لأمل، بعد تر�جعه في �نتخابات 

�أبريل/ني�سان، و�لخطر �لذي �أحدق به بعدم 

عبور ن�سبة �لح�سم، فاتخذ قر�ر�ً ��ستر�تيجيًا 

برفع لو�ء �لدولة �لعلمانية �أمام م�سروع دولة 

�ل�سريعة. وركز جّل خطابه على مهاجمة 

�لأحز�ب �لدينية: �لأرثوذك�سية منها، �أو �لدينية 

�لقومية، ل بل هاجم و�حدة من �لمعاقل 

''�لمقد�سة'' في �ل�سهيونية �لدينية، وهي 

�لمد�ر�س �لدينية �لع�سكرية �لتي يلتحق طالبها 

في �لأعو�م �لأخيرة بوحد�ت �لنخبة ووحد�ت 

�ل�ستباك �لأر�سية، وهذ� كان موؤ�سر�ً �إلى 

�لنقطة �لق�سوى �لتي ذهب بها ليبرمان في 

خطابه �سد مختلف �لموؤ�س�سات �لدينية.

ت�سير �لمعطيات �إلى �أن �لرو�س ينتمون �إلى 

�لطبقة �لو�سطى �لدنيا في �لمجتمع 

�لإ�سر�ئيلي، ومع ذلك، فاإن �أي حكومة يمين لم 

تعمل على دعمهم، و�إنما ز�دت �لأعباء 

�لقت�سادية عليهم. كما �أن �لتحالف مع 

�لليكود �أفقد حزب ''�إ�سر�ئيل بيتنا'' هويته 

�لقطاعية كحزب للمهاجرين �لرو�س �لذين 

ي�سل عددهم �إلى مليون رو�سي، لهم حاجاتهم 

�لخا�سة في �لمجالت �لثقافية و�لقت�سادية 

و�لجتماعية.

ت �ليهود �لرو�س 
ّ
في �نتخابات 2015، �سو

في �أغلبيتهم لليمين �لإ�سر�ئيلي، ففي 42 

�سندوق �قتر�ع في 18 مدينة وبلدة تمثل 

ن �أن قر�بة 
ّ
�لنت�سار �لرو�سي في �إ�سر�ئيل، تبي

تو� لحزب �إ�سر�ئيل بيتنا، 
ّ
42% من �لرو�س �سو

ت 30% لليكود، وح�سل �لمع�سكر 
ّ
بينما �سو

�ل�سهيوني على �أقل من 7% من تلك �لأ�سو�ت.

�إن �أ�سو�ت �لرو�س بالن�سبة �إلى حزب 

''�إ�سر�ئيل بيتنا'' ُتعتبر �لمخزن �لنتخابي 

�لمركزي، فهي ت�سكل، بح�سب نتائج دور�ت 

�لنتخابات �ل�سابقة، 75% من �لأ�سو�ت �لتي 
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حدث ذلك منذ �أو��سط �لت�سعينيات نتيجة 

عو�مل كثيرة �أهمها: دخول �ليمين �لديني 

�ل�ستيطاني �إلى حزب �لليكود؛ دخول نخب 

جديدة �إلى حزب �لليكود قامت باإق�ساء �لنخب 

�لقديمة ذ�ت �لطابع �لمحافظ �أو �لليبر�لي؛ 

ت�سهين �لأحز�ب �لدينية �لأرثوذك�سية بعد 

�سنة 1967؛ �عتماد �لليكود على قو�عد 

�نتخابية محافظة دينيًا مثل �ل�سرقيين، في 

مو�جهة ليبر�لية �لي�سار، وتاأكيد�ً للـهوية 

�ليهودية ببعدها �لديني.

هذه �لتحولت �ساهمت في عزوف كثير من 

تت 
ّ
قو�عد ليبرمان عن �لت�سويت، �أو �أنها �سو

في دور�ت �سابقة لأحز�ب �لمركز �لتي رفعت 

ر�ية مو�جهة �لأجندة �لدينية في خطابها. فقد 

ظهر �ليمين �لإ�سر�ئيلي في �لعقد �لأخير 

كيمين متطرف قومي ديني معاٍد للقيم 

�لديمقر�طية، وليبرمان لي�س لديه م�سكلة مع 

قومية �ليمين ومعاد�ته للديمقر�طية 

وموؤ�س�ساتها، بل �إن م�سكلته كانت مع تديين 

�ليمين. وعندما رفع ليبرمان �سعار دولة 

علمانية ليبر�لية فاإنه لم يق�سد �لليبر�لية 

بمفهومها �لحقوقي على �لم�ستوى �ل�سيا�سي 

و�لمدني، و�إنما كان يق�سد �لتحرر من �لدين 

فقط. 

قو�عدها �لحريدية �لمتزمتة دينيًا(، و�لتي 

�أ�سبحت تحمل توجهات يمينية بالن�سبة �إلى 

�لق�سية �لفل�سطينية. فهل ت�سهينت �لأحز�ب 

�ء تحولت في قو�عدها �لجتماعية )ن�سف 
ّ
جر

�لم�ستوطنين هم من �لمتزمتين �ليهود- 

�لحريديم(، �أم �إن ت�سهين هذه �لأحز�ب جاء 

�سمن �سيرورة بد�أت بعد �سنة 1967، و�أدت 

�إلى ت�سهين قو�عدها، �أم �إن هنالك عو�مل 

�أُخرى، كالعامل �لقت�سادي، �ساهمت في 

ذلك؟

لقد تحولت هذه �لأحز�ب �إلى مرّكب مهم 

في كتلة �ليمين �لحاكم، و�إلى حلفاء طبيعيين 

لليكود في �لحكم، ولذلك ��ستطاعت �أن توؤثر 

كثير�ً في مكانة �لدين وتاأثيره في �لمجال 

�لعام، فنجحت في مكان، و�أخفقت في �آخر 

ب�سبب ت�سدي �لمجتمع �لمدني و�لحكم �لمحلي 

لها. 

حت�لت لدى اليمني التقليدي

عندما رفع ليبرمان �سعاره �لنتخابي في 

�لجولة �لأخيرة من �لنتخابات ''يمين 

 بها 
ّ
علماني''، مّثل ذلك موؤ�سر�ً �إلى تحولت مر

�ليمين �لإ�سر�ئيلي �لتقليدي من يمين علماني 

محافظ وليبر�لي �إلى يمين قومي ديني. وقد 


