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البقاء على قيد احلياة سياسياً من خالل  احلصول على مغانم احلكم، أو رغبة زعماء حزب متعثر سياسياً

  1"االندماج يف حزب أرسخ شعبية

مقعداً يف حين نال حزب احلركة ستة  15نال حزب العمل  2013خيرة للكنيست سنة يف االنتخابات األ

وكان واضحاً حلزب العمل يف ضوء التراجع املستمر يف عدد مقاعده يف الكنيست مقابل صعود . مقاعد

نه من الصعب عليه  التغلب على الليكود وأن يطرح نفسه بديالً حقيقياً حلكم اليمين أب الوسط شعبية أحزا

وقد تكون من هنا نشأت . من دون أن يوحد قواه مع حزب وسطي يتمتع بشعبية وسط اجلهور اإلسرائيلي

  . فكرة التحالف بين حزب العمل وحزب احلركة بزعامة تسيبي ليفني

د عن السلطة منذ سنوات عديدة من خالل حتالفه مع تسيبي ليفني إىل التقرب من يسعى حزب العمل املبع

اجلمهور اإلسرائيلي املؤيد ألحزاب الوسط، وهو من خالل هذه اخلطوة يحاول أن يقدم صورة خمتلفة عن 

ي كثر انفتاحاً وقرباً من توجهات اجلمهور اإلسرائيلة التقليدية واكتساب صورة جديدة أصورته اليساري

  .2العريض نحو أحزاب الوسط التي تتبنى رؤية اجتماعية واقتصادية تتالقى مع حاجاتهم

ن التحالف مع حزب له قاعدة انتخابية ثابتة تقليدياً يبي ليفني فإما بالنسبة لزعيمة حزب احلركة تسأ

ىل حد إخيرة يف الفترة األ ن ينقذ حزبها الذي تراجعت شعبيته بصورة كبيرةه أمثل حزب العمل من شأن

بروز شكوك جدية بشأن  قدرته على جتاوز نسبة احلسم اجلديدة يف االنتخابات  يف حال خاض احلزب 

  . االنتخابات منفرداً 

املواقف السياسية وتتقارب  وإذا كانت التحالفات االنتخابية تنشأ بصورة عامة بين أحزاب تتشاطر

فهناك فوارق سياسية . ال تنطبق عليه هذه املعايير "املعسكر الصهيوين"أيديولوجياً فإن التحالف يف 

بين مواقف ليفني ذات امليول اليمينية الواضحة التي حتمل إرث حزب الليكود الذي يرفض تقديم أي 

يديولوجيا حزب العمل اليسارية الصهيونية التي تؤمن بتسوية سياسية مع أتنازالت للفلسطينيين، وبين 

ف عن ليفني تقلباتها السياسية وأنها تضع مصاحلها االنتخابية  قبل لكن من املعرو. الفلسطينيين

ومن أهم االنتقادات التي وجهتها حركة ميرتس اليسارية لتحالف حزب العمل . يديولوجيةقناعاتها األ

  .مع ليفني كانت تنازل األول عن مواقفه املبدئية من أجل مكاسب انتخابية
                                                            

   .120، ص 2004الدراسات الفلسطينية، مؤسسة : بيروت". إسرائيل دليل عام"يف " األحزاب السياسية"خليفة، أحمد،  1
2 -Gur, Haviv Rettig: ”Pourquoi le jeu d’échec politique se jouera au centre”, The Time of Israel, 15/12/2014, 

fr.timeofisrael.com 
  من  ٪3,25اىل  ٪2نتخابات العامة من يف اال سرائيلي على رفع نسبة احلسم، صادق الكنيست اإل11/3/2014يف

  .أصوات املقترعين



3 
 

ن االتفاق بين ألف مع حزب العمل يعطيها فرصة ذهبية ال سيما وأما بالنسبة إىل تسيبي ليفني فالتحا

احلزبين نص على املداورة يف رئاسة احلكومة 

املعسكر "بين زعيمي احلزبين يف حال فوز 

باالنتخابات وتشكيله احلكومة " الصهيوين

ىل املعسكر حتمل ليفني إ .اإلسرائيلية اجلديدة

الصهيوين خبرتها وجتربتها عندما تولت 

ىل جانب عالقاتها إ يام حكومة إيهود أوملرت وحكومة نتنياهو األوىل،الفلسطينيين أملفاوضات مع ا

لكن السؤال األساسي الذي يطرحه عدد من . اجليدة باإلدارة األميركية والبيت األبيض، وبالدول الغربية

لثمن؟ وما إذا كان حزب ىل املعسكر يستحق فعالً ال اليوم ما إذا كان انضمام ليفني إمسؤويل حزب العم

  العمل سيخرج رابحاً بتحالفه معها؟

  

  قائمة جتمع بين الشباب واخملضرمين مع وجود نسائي بارز

ىل اجليل الشاب من ي تنتمي إمزيجاً من الشخصيات الت" املعسكر الصهيوين"شملت قائمة مرشحي 

، وإيتسيك شمويل 2011سنة من زعماء حركة االحتجاج االجتماعي ) عاماً 30(أبرزها ستيف شابير 

ىل جانب هؤالء هناك شخصيات خمضرمة مثل إ .يضاً من زعماء االحتجاج االجتماعيهو أ) عاماً 35(

من عمره،  16الذي هاجر من األرجنتين إىل إسرائيل عندما كان  يف سن الـ) عاماً 65(مانويل تراختنبرغ 

يحمل دكتوراه يف االقتصاد من جامعة هارفرد، وسبق أن توىل العديد من املناصب الرسمية من بينها 

التي شكلها نتنياهو من أجل معاجلة مطالب  2011رئاسة جلنة التغيير االجتماعي واالقتصادي سنة 

تراختنبرغ لتويل حقيبة املال يف حال فوزه وقد " املعسكر الصهيوين"االحتجاج االجتماعي، ويطرح 

) عاماً 63(ىل جانبه يبرز اسم عاموس يادلين إ. االجتماعية للمعسكر –كلفه بوضع اخلطة االقتصادية 

كما كان عضو عاماً يف اخلدمة العسكرية،  40كثر من ملنصب وزير الدفاع وهو الذي قضى أاملرشح 

يام يتسحاق رابين، يتوىل حالياً رئاسة املعهد القومي أكنيست لعدة سنوات وتوىل حقيبة التعليم 

  . للدراسات االستراتيجية

 24ومن السمات الهامة التي تميز القائمة اجلديدة بروز التمثيل النسائي، فهناك عشر نساء يف املراكز الـ

ة السابقة حلزب العمل شيلي يحموفيتش التي حصلت على املركز األوىل يف القائمة من بينهن الزعيم
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الثالث بعد تسيبي ليفني، ونساء أخريات ناشطات يف جمال الدفاع عن البيئة ويف  جمال العمل 

  3.االجتماعي النسائي

  

  زعامة هيرتسوغ والكاريزما املفقودة

واملقابل الفرنسي للكلمة " [وجيب"تشكل شخصية زعيم املعسكر الصهيوين يتسحاق هيرتسوغ املعروف بـ

Mignonال . نقطة ضعف هذا املعسكر] ، وقد قرر الطاقم االنتخابي حلملة هيرتسوغ عدم استخدام اللقب

يبدو هيرتسوغ يف نظر الكثيرين من خامة الزعامات الكبيرة يف حزب العمل مثل شمعون بيرس 

يتمتع بالكاريزما املطلوبة لدى القائد نه ال وثمة من يعتبر أ .ويتسحاق رابين وحتى إيهود باراك

  . السياسي

يدافع هيرتسوغ يف يوتيوب منشور على صفحته على الفايسبوك عن نفسه، ويقول إن مالمح  وجهه 

وهو يّذكر بنشأته يف منزل صهيوين، . ةال يعني أنه ال يتمتع بصفات قيادي] baby face[الطفولية 

التي لعبت دوراً فوالده حاييم هيرتسوغ من الشخصيات 

فقد كان الرئيس   يف احلياة السياسية يف إسرائيل،

السادس للدولة، كما توىل منصب ممثل إسرائيل يف األمم 

بنه يتسحاق اعوام تابع خاللها أاملتحدة ملدة ثالثة 

دراسته الثانوية هناك ودرس يف جامعة كورنيل 

)Cornell University (لدى عودة . يف نيويورك

وبعد . التابعة لالستخبارات 8200التحق باجليش كضابط يف الفرقة  1978ىل إسرائيل سنة إهيرتسوغ 

ومن بعدها . سسها والدهأجنز دراسته للمحاماة يف جامعة تل أبيب التحق بشركة احملاماة  التي أن أ

توليه ىل جانب مة إيهود باراك، إبدأت مسيرته السياسية كعضو كنيست عن حزب العمل، ثم أمين سر حكو

ىل الكاريزما املطلوبة ملواجهة ك هناك من ال يزال يعتبره يفتقر إلكن رغم ذل. عدداً من احلقائب الوزارية

  .شخصية ذات تأثير يف اجلماهير مثل نتنياهو

  
                                                            

ومراجعة "هآرتس"ىل املوقع اإللكتروين لصحيفة يمكن العودة إ"املعسكر الصهيوين  "للمزيد من املعلومات عن مرشحي -3
  :القسم اخملصص لذلك على الرابط التايل

http://www.haaretz.co.il/news/elections 
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  األمني –االقتصادية وغموض التوجه السياسي  –التركيز على املوضوعات االجتماعية 

يام على انتخابه زعيماً حلزب أيتسحاق هيرتسوغ بعد مرور عشرة  على الرغم من الزيارة التي قام بها

ن موضوع التسوية إعالنه تأييده حلل الدولتين، فة الفلسطينية حممود عباس، وإالعمل لرئيس السلط

تصريحات تصدر عن السياسية مع الفلسطينيين شبه غائب عن احلملة االنتخابية للمعسكر، باستثناء 

نه  إذا أىل إشار حيث إ لقاه يف مؤتمر األمن يف ميونيخأىل آخر مثل اخلطاب الذي هيرتسوغ من وقت إ

عادة بناء ما جرى تدميره جتريد قطاع غزة من السالح مقابل إنه سيعمل على انتخب رئيساً للحكومة فإ

ى وشدد على ضرورة استئناف عملية السالم عل. ، وأنه ملتزم بحل الدولتين"اجلرف الصامد"يف عملية 

ىل إلكنه يف املقابل هاجم رئيس السلطة الفلسطينية منتقداً حماولته التوجه . أساس احلوار اإلقليمي

  4.حمكمة العدل الدولية يف الهاي

فة برفضها أما تسيبي ليفني فرغم مواقفها املؤيدة الستئناف املفاوضات مع الفلسطينين فهي معرو

القدس يف نفوسنا : "ىل احلرم القدسي الشريف بها إ قامت فقد قالت خالل زيارة. ي تنازالتتقديم أ

ومن واجب كل زعامة يف إسرائيل . وليست شعاراً انتخابياً

وليس واضحًا . 5"ن تتمسك بالقدس عاصمة إسرائيل األبديةأ

كيف سيوفق هيرتسوغ بين موقفه املؤيد حلل الدولتين 

وبين مواقف تسيبي ليفني الرافضة لتقسيم القدس، ومواقف 

فمن املعروف أن يادلين . موس يادلين اخملتلفة كلياً عنهعا

ن التسوية الوحيدة املمكنة هي أ ال يؤيد حل الدولتين وال يعتبر حممود عباس شريكاً يف السالم، ويرى

   6.يف انسحاب إسرائيلي من طرف واحد من بعض مناطق الضفة الغربية

اب رؤيا وية السياسية يكشف إىل حد كبير غيىل التسإ" املعسكر الصهيوين"هذا االختالف يف نظرة 

  .سرائيلي حلل النزاع يمكن أن تستجيب للحد األدنى من املطالب الفلسطينيةحقيقية لدى حزب العمل اإل

  
                                                            

  7/2/2015، "هآرتس" 4
  21/1/2015،"هآرتس" 5
خطوة : "للمزيد من التفاصيل عن مواقف يادلين من التسوية السياسية مع الفلسطنيين يمكن مراجعة مقاله بعنوان 6

سرائيلي على يف ملف العدوان اإل املنشور 4/8/2014، "مباط عال"، "أحادية أفضل من اتفاق سيء مع منظمة ارهابية
  .غزة على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية
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  "صالح االجتماعيلإل"خطة 

على اخلطة االقتصادية التي " املعسكر الصهيوين"طلقه مانويل تراختنبورغ مرشح هذا هو االسم الذي أ

يف مؤتمر . يقترحها التحالف حلل أزمة املساكن وغالء املعيشة وحماربة زيادة الفروقات االجتماعية

ضرورة  عرض تراختنبورغ خطته على اجلمهور مشدداً على  3/2/2015صحايف عقده املعسكر يف 

ومن دون حياء االقتصاد ورفع واردات الدولة وزيادة امليزانيات االجتماعية من دون زيادة الضرائب إ

ويقترح تراختنبرغ  تأمين مداخيل جديدة لالقتصاد من خالل جذب . زيادة  احلجم احلايل لعجز الدولة

وأوضح .  أسواق جديدةىلإاالستثمارات اخلارجية وحتسين جباية الضرائب وتنشيط السياحة والدخول 

، من خالل تشجيع عيشةوحماربة غالء امل" النمو املتوازن"ن هدف اخلطة هو حتقيق تراختنبرغ أ

ووعد اإلسرائيليين بأن املدة الزمنية لتحقيق . نشاء صندوق لدعم الشركات اجلديدة الناشئةاملنافسة، وإ

  7.يجابي على حياتهمسيشعرون بسرعة بتأثيرها اإل  نهموأ اخلطة هي عامان،

القتصادية تركيز برناجمه االنتخابي على املوضوعات االجتماعية وا" املعسكر الصهيوين"يتعمد 

وهواليفعل ذلك تهرباً من اتخاذ . هور اإلسرائيليموتفادي املوضوعات السياسية اخلالفية التي تقسم اجل

االجتماعية هي التي يبدو -مواقف قد يدفع ثمنها جماهيرياً فحسب، بل ألن املوضوعات االقتصادية

قام به املعهد الديمقراطي " السالم مقياس"فقد أظهر استطالع . أنها تهم جمهور الناخبين بالدرجة األوىل

من الناخبين يحددون موقفهم ويختارون  احلزب الذي سيصوتون له انطالقاً من موقف هذا % 44أن 

إنهم يصوتون استناداً إىل موقف % 30.1االجتماعي، يف حين قال  - احلزب يف اجملال االقتصادي 

 ٪51ن أيضاً فقد أظهر االستطالع أ ن ذلكلكن على الرغم م 8.األمني - احلزب يف اجملال السياسي 

خفاقات حكومته على الصعيد إيعتبرون بنيامين نتنياهو هو األكثر مالءمة ملنصب رئيس احلكومة رغم 

  .فقط أن هيرتسوغ هو املالئم لهذا املنصب% 28االقتصادي، يف حين رأى -االجتماعي

  

  العربية منافسة شرسة بين اليمين وأحزاب الوسط واليسار واألحزاب

عالن عنه يف ضوء استطالعات الرأي التي أظهرت فور اإل "املعسكر الصهيوين"بعد جرعة تفاؤل عاشها 

 ىل ثالثة مقاعد، بدأ يبرز يف األسبوعين األخيرين تراجع هذا املعسكر وتقدمإتقدمه على الليكود بمقعدين 

                                                            
 20Yaldin2.pdfstudies.org/sites/default/files/uploads/files/Amous‐www.palestine%  3/2/2015، "هآرتس"7
  5/2/2015، "معاريف"، "االنتخابات كبرنامج واقعي"شموئيل روزنر، -  8
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" املعسكر الصهيوين"مه على تقد 6/2/2015ظهرت استطالعات يوم اجلمعة يف حزب الليكود الذي أ

  . بثالثة مقاعد

ىل هذا التراجع ضعف احلملة االنتخابية إدت سباب التي أيف رأي أكثر من معلق إسرائيلي أن من أهم األ

من دون التركيز  للمعسكر وخمودها وغرقها يف حمالت تشويه وافتراءات شخصية ضد نتنياهو وعائلته،

ومن . خفاقات حكم نتنياهو خالل السنوات املاضيةها كشف إعلى املسائل األساسية التي من شأن

املسائل احلياتية ال يمكن وحده  ىل املسائل اجلوهرية واقتصار النقاش علىن جتنب التطرق إالواضح أ

  .من اجتاه كثرأالتي تواجه ضغوطاً من " املعسكر الصهيوين"ن ينقذ حملة أ

ىل جمهور أحزاب إمواقفه الوسطية غير اليسارية الوصول براز إيعول من خالل " املعسكر الصهيوين"كان  

لكن استطالعات الرأي تظهر أن خائبي األمل من الليكود . الوسط الذين خاب أملهم من حزب الليكود

بعد استقالته من الليكود  ]بالعربية كلنا" [كوالنو"يفضلون احلزب اجلديد الذي أسسه موشيه كحلون 

أما الذين تركوا حزب كاديما فهم يعودون إىل الليكود أو يتوجهون نحو حزب ، "املعسكر الصهيوين"على 

أما جمهور الوسط فيتجه أكثر نحو التصويت مع حزب . ليفني - كحلون وليس نحو حتالف هيرتسوغ 

ومن املعروف عن . بزعامة يائير لبيد الذي يخوض حملة نشطة وسط اجلمهور" يوجد مستقبل"الوسط 

م نحو تأييد األحزاب اجلديدة مثل ما حدث يف االنتخابات املاضية التي حصل فيها اإلسرائيليين ميله

يف رأي املعلق حاييم شان أن . مقعداً مما فاق كل التوقعات 19على " يوجد مستقبل"حزب لبيد اجلديد 

ن ن أيمك" يوجد مستقبل"إىل حزب  "املعسكر الصهيوين"استمرار الوتيرة احلالية يف انتقال املقاعد من 

  9.يجعل يائير لبيد هو مرشح اليسار الصهيوين إىل رئاسة احلكومة

  .ن يف استقطاب اجلمهور املؤيد للوسط يف إسرائيللف مع ليفني مل ينجح حتى اآلن التحاوبهذا املعنى فإ

منافسة شرسة من حركة " املعسكر الصهيوين"وال يقتصر األمر على املواجهة مع يمين الوسط ، إذ يواجه 

ميرتس اليسارية التي تعتبر نفسها هي املمثل احلقيقي لليسار والتي تخوض حملة شرسة ضد املعسكر، 

ىل نشوء حكومة وحدة وطنية برئاسة إن ذلك سيؤدي الناخبين من التصويت له أل وتقوم بتحذير

                                                            
   خوضه االنتخابات  ، وأعلن2014أبريل /، هو حزب الوسط اجلديد الذي أسسه موشيه كحلون يف نيسان"كوالنو"حزب

حكومة نتنياهو قبل أن يعلن  وقد سبق أن توىل كحلون عدة مناصب وزارية يف. سرائيلية من خالل حزبه اجلديداإل
  .انسحابه من حزب الليكود ومن احلياة السياسية ليعود من جديد على رأس حزب جديد

  6/2/2015، "يسرائيل هَيوم"حاييم شان،  9
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هو الذي  ن التصويت الكثيف لها وحصولها على عشرة مقاعد يف الكنيست املقبلأتعتبر ميرتس . نتنياهو

  10.وسط يف إسرائيل - ىل انقالب سياسي وقيام حكومة يسارإ سيؤدي

والقائمة العربية املوحدة، فعلى " يناملعسكر الصهيو"كما تبرز يف هذه املعركة االنتخابية املنافسة بين 

الرغم من وجود شخصيات عربية يف مراكز متقدمة على الئحة املعسكر الصهيوين مثل زهير بهلول يف 

، لكن خوض األحزاب العربية االنتخابات ضمن قائمة موحدة 26وصالح سعد يف املركز الـ 17ركز الـامل

واجلهود التي تبذلها هذه األحزاب حلث العرب على املشاركة يف االنتخابات ودعم الئحتها املوحدة ال بد 

يف رأي . بلدات العربيةأن ينعكس سلباً على القاعدة االنتخابية اليسارية املؤيدة حلزب العمل وسط ال

ىل جانب الليكود هو حزب إ" املعسكر الصهيوين"الكاتب الصحايف أوري مسغاف أن من أهم خصوم 

علنت عن تغييرها لتوجهها ميرتس التي أالذي يخوض حملة نشطة وحماسية، وحركة " يوجد مستقبل"

ك، وكذلك القائمة على خمزون األصوات املشتر" املعسكر الصهيوين"وخوضها منافسة شرسة ضد 

  11.العربية املوحدة التي تدعو اجلمهور اليساري العربي يف إسرائيل إىل تأييدها

  

  خالصة

يبدو التحدي املطروح أمام ) 17/5/2015(قبل أكثر من شهر على موعد االنتخابات اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو وتهويله كبيراً ال سيما يف مواجهة الهجوم الشرس الذي يشنه عليه " املعسكر الصيهوين"

عالنه منذ اليوم بأنه لن يتعاون يف حال فوزه إيف االنتخابات و" اليسار"على اإلسرائيليين من مغبة فوز 

ومن اآلن وحتى . ىل املشاركة يف االئتالف احلكومييدعوه إ ولن" املعسكر الصهيوين"يف االنتخابات مع 

مفتوحة أمام هذا املعسكر الذي يبدو اليوم بحاجة إىل موعد االنتخابات فإن جميع االحتماالت تبقى 

دينامية جديدة جلذب األصوات املترددة نحوه وكي يقنع اإلسرائيليين بأنه يشكل بديالً حقيقياً حلكم 

  .نتنياهو، ويمثل األمل بالتغيير الذي على ما يبدو تطمح إليه أغلبية الناخبين اإلسرائيليين
 

                                                            
  1/2/2015، "هآرتس"، "ميرتس تخوض حملة جديدة وتركز هجومها على املعسكر الصهيوين"إيلون ليؤر،  10
  2/2/2015، "هآرتس"، "فعالً نشوء املعسكر الصهيوين من الناحية االنتخابية؟ماذا غير "أوري مسغاف،  11
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