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احللبة البرملانية »سّر« 

متاسك حكومة نتنياهو!

)*( انتهى العام 2010 في احللبة السياسية اإلسرائيلية من دون 
بعض  مبستقبل  املتعلقة  األسئلة  من  سلسلة  على  األجوبة  يقدم  أن 
أن  غير  وتركيبتها،  نتنياهو  بنيامني  حكومة  ومستقبل  األح���زاب، 
اإلجابة على هذه األسئلة تبقى مرتبطة بوضعية األحزاب الداخلية، 
التي كانت  وبغياب األيديولوجيات والبرامج السياسية الواضحة، 
أنها مرتبطة بشكل شبه كلي  حتكم عمل األحزاب بقدر كبير، كما 
مبوازين القوى الداخلية في األحزاب، وحسابات الربح واخلسارة 

االنتخابية، أكثر منها السياسية.
من  حالة  خلق  قليلة،  بكلمات  هنا  نوجزه  ال��ذي  الوضع  وه��ذا 
الفوضى وعدم االستقرار في اخلارطة السياسية اإلسرائيلية، وهي 
فوضى تتحول مع السنني إلى حالة دائمة، فأحزاب تظهر وتختفي 

فجأة، وأحزاب تتقلب قوتها بوتائر عالية.
حتول هذا الوضع القائم إلى فرصة جيدة لقوى اليمني والتطرف 

للتغلغل في أحزاب كبرى ووسطية من حيث احلجم، لتفرض هيمنتها 
على األحزاب بصورة منتظمة، وبحالة انتشار مدروسة، أدت إلى 
اإلمساك كليا بعنق النظام، ومن هناك السيطرة بشكل شبه كلي على 

مقاليد احلكم، ومنه على الشارع.
وفي املقابل، فإن مسلسل التراجعات واالنهيارات في معسكر اليسار 
الصهيوني، في ضوء اخلطاب السياسي املتلعثم الصادر عن أكبر األحزاب 
احملسوبة على التيار اليساري الصهيوني، حزب »العمل«، إضافة إلى 
انهيار األوضاع األمنية في حينه، عمقت حالة اإلحباط لدى جمهور 
اليسار الصهيوني، الذي يعبر عن حالة اإلحباط التي تتملكه، باإلحجام 
عن املشاركة في االنتخابات، فنرى أن نسبة التصويت في منطقة تل أبيب 
الكبرى بالكاد تتجاوز ال� 50%، في حني أن نسبة التصويت في مواقع 
اليمني املتشدد تتراوح ما بني 70% وحتى 90% كما هو في املستوطنات.

وقبلها  املركزية،  لألحزاب  العامة  املالمح  يلي  في  ونستعرض 
الوضعية العامة في احلكومة، ومستقبل متاسكها أو تغيير تركيبتها، 

مبناسبة نهاية عام آخر. )*( صحافي فلسطيني- الناصــرة

برهوم جرايسي )*(
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في احلقيقة، وإذا اعتمدنا على استطالعات الرأي العام، فإن الرابح الوحيد 
من أي انتخابات مقبلة هو حزب »الليكود« احلاكم، الذي قد يعزز قوته، وبالتالي 
»الليكود« لن يكون  تعزيز املعسكر امللتف حوله من أحزاب اليمني، ولذا فإن 
بحاجة إلى اختالق أزمة تقوده إلى انتخابات طاملا انه ميسك بزمام األمور 
الداخلية، ويواجه السياسة اخلارجية، وما يبدو وكأنه ضغوط خارجية على 

حكومته، فاحلكومة تستند في مواجهتها العالم على رأي عام داعم.

مستقبل احلكومة
وفي  املتشدد،  اليمني  معسكر  على  عمليا  نتنياهو  حكومة  ترتكز 
مقعدا من أصل 120  له 27  ال��ذي  احلاكم،  الليكود  مركزه حزب 
حزب  بعد  الكتلة،  حجم  حيث  من  الثاني  احل��زب  ويعتبر  مقعدا، 

»كادميا« املعارض، وله 28 مقعدًا.
واملتغير الوحيد في معسكر اليمني املتشدد هو استثناء كتلة »االحتاد 
الوطني«، التي تضم ثالثة أحزاب مستوطنني، ولها مجتمعة أربعة 
مقاعد، إذ بقيت رسميا في صفوف املعارضة، ولكنها كتلة تدور في 
فلك احلكومة، وهي املرشحة الفورية لالنضمام إلى احلكومة في حال 

أي اهتزاز ُيفقد احلكومة غالبيتها البرملانية.
وبدال من كتلة »االحتاد الوطني« مت ضم حزب »العمل« برئاسة 
وزير الدفاع إيهود باراك، إال أن هذا احلزب الذي ستكون له حصة 
كبيرة في هذا االستعراض يواجه أزمة داخلية، ليس من املضمون 
وفق الظروف الراهنة أن تقود فعال إلى انسحاب كلي من احلكومة، 

ألسباب سنأتي عليها.
تنهي حكومة نتنياهو مع نهاية العام 2010، عامًا وتسعة أشهر من 
عمرها، ولكن وفق الظروف الراهنة أيضا، يبدو أنها ستكون حالة 
استثنائية في عمر حكومات العقد األخير، وستكون األقرب من بينها 
إلى إنهاء مدة واليتها القانونية في خريف العام 2013، ألن السؤال 
انتخابات  يريد  الذي  السياسية: من  احللبة  في  يدور  الذي  املركزي 

برملانية في هذه املرحلة؟.
فإن  العام،  ال��رأي  استطالعات  على  اعتمدنا  وإذا  احلقيقة،  في 
الرابح الوحيد من أي انتخابات مقبلة هو حزب »الليكود« احلاكم، 
الذي قد يعزز قوته، وبالتالي تعزيز املعسكر امللتف حوله من أحزاب 
اليمني، ولذا فإن »الليكود« لن يكون بحاجة إلى اختالق أزمة تقوده 
إلى انتخابات طاملا انه ميسك بزمام األمور الداخلية، ويواجه السياسة 
اخلارجية، وما يبدو وكأنه ضغوط خارجية على حكومته، فاحلكومة 

تستند في مواجهتها العالم على رأي عام داعم.

القرار في موضوع االنتخابات، اجلمهور،  كذلك فإن صاحب 
عليه  تسيطر  جهة،  فمن  جديدة،  بانتخابات  معنيًا  ليس  أيضا  هو 
التي  ال��ع��ام  ال���رأي  استطالعات  ذل��ك  تبني  كما  اليمينية،  األف��ك��ار 
السياسية  القوى  كافة  تضم  احلالية  احلكومة  أن  كما  تباعا،  تصدر 
التي يريدها اليمني في سدة احلكم، وهي تنفذ األجندة املطلوبة من 

جانب جمهور اليمني.
لكن األهم في هذه املعادلة، أن اجلمهور مرتاح اقتصاديًا، إذ أن 
إسرائيل اجتازت بسرعة األزمة االقتصادية العاملية وعادت إلى وتائر 

النمو االقتصادي العادية، كما هي احلال في العام املنتهي 2010.
هو  اخل��ص��وص،  وج��ه  على  اقتصاديا،  امل��رت��اح  اجلمهور  أن  غير 
اجلمهور اليهودي، الذي يعيش في مستوى معيشي قريب للمعدالت 
القائمة في منظمة الدول املتطورة OECD، وهذا ما تدعمه املعطيات 
واإلحصائيات الرسمية، ألن ما يجعل إسرائيل في مراتب متخلفة 
في جميع ميادين احلياة االقتصادية والتعليمية والصحية في مقياس 
منظمة OECD، هو وضع اجلماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل.
 %15 هي  اليهود  بني  الفقر  نسبة  فإن  الرسمية،  املعطيات  فوفق 
مقابل 54% بني العرب، ولكن إذا استثنيا من اليهود جمهور املتدينني 
األصوليني »احلريدمي«، الذين يعيشون بنمط حياة تقشفي، فإن النسبة 
قد تهبط إلى أقل من 11%، وحتى أن نسبة الفقر بني اليهود األشكناز 

تقل عن 10% بشكل ملحوظ.
وقرأنا قبل تقرير الفقر الرسمي الذي صدر في شهر تشرين الثاني 
املاضي، تقريرًا آخر قال إن 29% من اجلمهور في إسرائيل يعيش في 

دائرة الفقر، بينما نسبة الفقر الرسمية %25.
كذلك فإن معدل الرواتب لدى اليهود بشكل عام، يصل إلى أكثر من 
114% من معدل األجور، بحيث أن معدل األجور لدى اليهود األشكناز 
يصل إلى 138% من معدل األجور مقابل 103% لدى اليهود الشرقيني، 
في حني أن معدل رواتب العرب 67% من معدل رواتب األجور الذي 

وصل في الربع األخير من العام 2010 إلى حوالي 2300 دوالر.
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ويظهر حال هذه الفجوات في جميع ميادين احلياة، مثل البطالة، إذ 
إنها ال تصل بني اليهود إلى 5ر5% باملعدل، مقابل 13% إلى 15% بني 
العرب، والتحصيل العلمي في غاية اخلطورة، فمعدالت النجاح بني 
الطالب اليهود هي األقرب إلى املعدالت األوروبية، بينما معدالت 

النجاح بني العرب أقرب إلى الدول الفقيرة.
مبعنى آخر، فإنه حينما يشعر اجلمهور »األهم« من حيث موازين 
ال��ق��وى، و»األه�����م« سياسيا م��ن ح��ي��ث احل��ك��وم��ة، ب��ح��ال��ة ارت��ي��اح 
اقتصادي، من جهة، وبحالة استقرار وهدوء أمني من جهة أخرى، 

فلماذا يطلب انتخابات برملانية؟.
الشعور  من  ب��وازع  األس��اس  ه��ذا  على  نتنياهو  حكومة  تتصرف 
باالستقرار، فنتنياهو يعرف أن الشركاء لديه ليسوا معنيني بانتخابات 
مبكرة، جتعل مصيرهم مجهوال، فال يوجد أي حزب معني بخسارة 

حتى ولو مقعد واحد، بعد معركة انتخابية مرهقة.
وماذا عن األوضاع الداخلية في األحزاب؟

الليكود 
اإلع��الم  وسائل  مختلف  في  ينشر  مما  الرغم  على  واض��ح��ًا  ب��ات 
اإلسرائيلية، أو ما نراه من حالة »مترد« سياسي على بنيامني نتنياهو 
في داخل احلزب الذي يتزعمه، »الليكود«، ان نتنياهو أحكم قبضته 
كليا على احلزب، وال يوجد له في الوقت الراهن أي منافس جدي، 
بإمكانه أن يهدد مكانته، أو حتى أن ينتقص من قوته، فآخر املنافسني 
التقليديني على زعامة احلزب، كان الوزير سيلفان شالوم، الذي جنح 
نتنياهو في إبقائه في دائرة الظل في حكومته، حتى بات على هامش 
احللبة السياسية، وال وزن ملا يقوله أو يهدد به على الرغم من أنه كان 

حتى وقت قريب وزير خارجية ومرشحا دائما لقيادة احلزب.
وعلى الرغم من هذا اإلمساك بزمام األمور، إال أن هناك في داخل 
الليكود حالة »صدام هادئ«، بني مجموعتني باألساس، األولى من 
تبقى من التيار العقائدي األيديولوجي، والثانية مجموعة نواب متثل 
آراء اليمني املتشدد املنفلت، الذي ينصاع إلى إمالءات املستوطنني، 
أو يشكل جزءًا منهم، والغالبية الساحقة جدا من نواب التيار الثاني 
هم من النواب حديثي العهد، الذين يبحثون عن خشبة لالمساك بها، 
وتبقيهم على السطح، وعدم الضياع في احللبة السياسية، التي تخلد 

النجوم، وتزيل من ال ينجح في أن يسطع جنمه.
وقد اتسع في األشهر األخيرة اجلدل غير املسبوق بطبيعته ووضوحه 
بني املجموعتني، بينما هناك مجموعة ثالثة أصغر تتأرجح مبوجب 

حساباتها الشخصية، وقد برز هذا اجلدل في اآلونة األخيرة حول 
خاص  وبشكل  العرب،  املواطنني  تستهدف  ومبادرات  اقتراحات 

تعديالت أشد عنصرية على قانون املواطنة وغيره.
الشؤون  وزي��ر  الليكود،  ف��ي  العقائدي  التيار  وج��وه  أب��رز  وم��ن 
االستخباراتية دان مريدور الذي يعتبر من »أمراء« حزب الليكود، 
والوزير املتشدد سياسيا بنيامني مناحيم بيغن، وينضم لهذين الوزيرين 
ريفلني،  رؤوب��ني  الكنيست  رئيس  وأيضا  احل��زب،  وزراء  من  عدد 
شبابهم  سنوات  منذ  نشأوا  أنهم  بينهم  واملشترك  املتشدد،  اليميني 
األولى في حزب »حيروت«، الذي أسس في العام 1974 حزب 
الليكود، ويعتبرون أنفسهم أنهم يتبعون طريق جابوتينسكي، الذي 
والتي حتولت  اإليتسل وغيرها،  الثالثني عصابة  شكل في سنوات 

بعد العام 1948 إلى حزب حيروت.
املواقف لدى  تبدال في  احل��ال، فإن هذا ال يعني إطالقا  وبطبيعة 
اليمني العقائدي األيديولوجي، وإمنا يرى بالفعل أنه ال حاجة ملثل 
هذه املبادرات، التي لن تقدم شيئا ملشروع »الدولة اإلسرائيلية«، وإمنا 
تضع إسرائيل في مشهد سلبي أكثر في احللبة الدولية ويتم زجها في 
املؤسسة  وتعرض  شابه،  وما  للدميقراطية  املعادية  األنظمة  خانات 
اإلسرائيلية لضغوط دولية، في حني وكما يرى هذا التيار اليميني، 
فإن ما يريده استراتيجيا يتم تطبيقه على أرض الواقع منذ عشرات 

السنني، »من دون ضجيج«.
االستمرار  يريد  األيديولوجي  اليمني  أن  نفهم  أن  املمكن  من 
ف��ي اإلم��س��اك ب��زم��ام األم���ور وك��اف��ة خ��ي��وط احل��ك��م بيديه، ولكن 
اليمني  مجموعات  أن  حقيقة  يلمس  ب��ات  األخيرة  السنوات  في 
التي مركز قوتها في املستوطنات، باتت  املتطرف، وخاصة تلك 
تفرض أجندتها حتى على التيار األيديولوجي، وتفرض »أصول 
أو على احلكومة، ويتمدد  الكنيست  إن كان على  لعبة« أخرى، 
املتطرفون في كافة املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تشكل 
قيادة  في  املتنامي  احلضور  ه��ذا،  جانب  وال��ى  احلاكمة،  املؤسسة 

املؤسسة العسكرية، اجليش.
العقائدي،  اليمني  دفيئة  في  أس��اس��ًا  نشأ  املتطرف  اليمني  وه��ذا 
واألخ��ي��ر اس��ت��ع��ان طيلة ال��وق��ت مب��ج��م��وع��ات امل��ت��ط��رف��ني م��ن أج��ل 
الوصول إلى احلكم والتمسك به، وفرض األجندة السياسية، إال أن 
املتطرفني، وكل مجموعة متطرفة، ال تضع لنفسها حواجز وقيودًا، 
وقد رأت نفسها في السنوات األخيرة أنها باتت مصدر قوة يسمح 

لها بفرض األجندة.
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»إسرائيل بيتنا«
يبقى حزب »إسرائيل بيتنا« الذي يتزعمه وزير اخلارجية أفيغدور 
ليبرمان، حزب الرجل الواحد، واملتغير الوحيد في هذه الدورة هو 
أن ليبرمان جنح هذه املرة في تشكيل كتلة برملانية خالية، على األقل 
ال��دورات  في  داخلية، كما جرى  أية ح��االت مترد  حتى اآلن، من 
الثالث البرملانية السابقة، منذ العام 1999 وحتى العام 2009، إذ 
كانت كتلته تشهد انشقاقات داخلية، تتمرد على شخص ليبرمان، 

الذي مينع أحدًا من مخالفة رأيه.
والسؤال املركزي حول هذا احلزب هو مستقبل شراكته في حكومة 
نتنياهو، واجلواب على هذا السؤال، مرتبط بعدة جوانب، وأبرزها 
ملف الفساد الذي يالحق ليبرمان منذ سنوات، فعلى الرغم من مرور 
16 شهرا على توصية الشرطة بتقدمي الئحة اتهام ضده بتهم الفساد 
املوجهة له، إال أن املستشار القضائي للحكومة لم يقل كلمته بعد، 
وهي حالة ليس فقط أنها شاذة، وإمنا تعكس مدى سيطرة ليبرمان 

على جهاز القضاء من خالل شراكته في احلكومة.
يقرر  التي  اللحظة  منذ  فإنه  اإلسرائيلية،  األنظمة  على  واعتمادا 
لعام  األق��ل  على  يحتاج  فإنه  الشرطة،  توصية  تبني  املستشار  فيها 
آخر، حتى يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن، مبعنى أنه بناء على الوضع 
القائم، فإن لوائح اتهام ضد ليبرمان، وفي حال تقرر تقدميها، لن 

تكون قبل العام 2012.
حزب  انسحاب  إل��ى  ه��ذا  سيقود  هل  ال��س��ؤال:  يكون  هنا  وم��ن 
سيكون  اجل��واب  أن  الظن،  وأغلب  احلكومة،  من  بيتنا«  »إسرائيل 
بالنفي، ألن ليبرمان يعرف أن خوض محاكمة من خالل وجوده في 
الكنيست، سيكون أقوى بالنسبة له، كذلك فإن ذهابه إلى انتخابات 
مبكرة في وضعية كهذه ستفقده بعضا من قوته، ولهذا فإن ليبرمان 

سيخسر حزبيا وشخصيا في حال انسحب من احلكومة.

حزب العمل
اتضح أن احلضيض الذي وصل إليه حزب العمل في االنتخابات 
جديدة  ه��ّوة  وتنتظره  األخير،  احلضيض  ليس  األخ��ي��رة،  البرملانية 
في أية انتخابات برملانية مقبلة، في حال استمر الوضع القائم فيه، 
في  العام  ال��رأي  استطالعات  توقعات  محدودية  من  الرغم  فعلى 
سلسلة  أن  إال  واألزم��ات،  والعواصف  السياسية  التقلبات  مراحل 
االس��ت��ط��الع��ات ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي ص���درت ع��ل��ى م���دار 22 ش��ه��را منذ 
االنتخابات األخيرة، وكلها تتوقع تقريبا النتيجة نفسها له، ما بني 6 
إلى 8 مقاعد، كأقصى حّد، ال ميكن أن تخطئ، بل باتت تعبر عن 

حالة قائمة في الشارع اإلسرائيلي.
وجود  يلمس  السياسية  احللبة  في  أح��د  ال  فإنه  األم��ر،  واق��ع  في 
حزب »العمل«، واملؤسسات رمبا جتتمع مرة واحدة في العام بحضور 
الثلث وأقل، وهذا نتيجة حتمية لسلسلة أسباب تراكمية على مدار 
الواضح  السياسي  البرنامج  فيه  تالشى  الزمن،  من  عقد  من  أكثر 
للحزب، وانخراطه في حكومات الليكود، وبشراكة أحزاب اليمني 
التي نشأت فور اغتيال إسحق  القيادة  إليها أزمة  املتطرف، ليضاف 
رابني، وخسارة احلزب لالنتخابات التي جرت بعد ستة أشهر من 
االغتيال، وهذه عوامل ال تزال قائمة، أبعدت عن احلزب تيارات 
احلزب على مدى سنني كي  تغلغلت في صفوف  يسارية صهيونية 
تنشط من خالله، والغالبية الساحقة من هذا اجلمهور إما جلأت إلى 
أنها  أنها قررت اجللوس جانبا محبطة، وحتى  أو  أحزاب أخرى، 

متتنع عن املشاركة في االنتخابات. 
قادة حزب "العمل" ورطتهم  استوعب  فقد  وأمام واقع كهذا، 
اآلن أكثر من ذي قبل، وباتوا على يقني باحلضيض الذي وصل إليه 
حزبهم، ومدى مساهمة رئيس احلزب إيهود باراك في هذا الوضع، 
وهذا ما دفع اثنني من وزراء احلزب، وزير الرفاه إسحق هيرتسوغ، 
ووزير األقليات أفيشاي برافرمان لإلعالن عن منافستهما على رئاسة 

استوعب قادة حزب »العمل« ورطتهم اآلن أكثر من ذي قبل، وباتوا على 
يقني باحلضيض الذي وصل إليه حزبهم، ومدى مساهمة رئيس احلزب إيهود 
باراك في هذا الوضع، وهذا ما دفع اثنني من وزراء احلزب، وزير الرفاه إسحق 
على  منافستهما  عن  لإلعالن  برافرمان  أفيشاي  األقليات  ووزيــر  هيرتسوغ، 
رئاسة احلزب، ولكن هذا لم يكن ضربة إليهود باراك، بقدر الضربة األقوى 
التي تلقاها، من عّرابي عودته إلى رئاسة احلزب، رئيس احتاد النقابات العامة 
- الهستدروت- عوفر عيني، الذي وصف باراك في اجتماع حزب بأنه »أهبل 
لم يترك خطأ إال وارتكبه على املستوى السياسي«، ووزير الصناعة والتجارة 

بنيامني بن إليعازر، الذي أعلن عن يأسه من باراك.
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احلزب، ولكن هذا لم يكن ضربة إليهود باراك، بقدر الضربة األقوى 
التي تلقاها، من عّرابي عودته إلى رئاسة احلزب، رئيس احتاد النقابات 
العامة - الهستدروت- عوفر عيني، الذي وصف باراك في اجتماع 
حزب بأنه »أهبل لم يترك خطأ إال وارتكبه على املستوى السياسي«، 
ووزير الصناعة والتجارة بنيامني بن إليعازر، الذي أعلن عن يأسه 

من باراك.
العرابان  أنهما  باراك،  واملهم في هاتني الشخصيتني من ناحية 
اللذان أتيا به في مطلع صيف العام 2007 ليعود إلى رئاسة احلزب، 
وحينما يرفع عيني وبن إليعازر أيديهما عن باراك، فعمليا يكون 
باراك قد فقد كل املعسكرات الداعمة، فهو شخصيا ال معسكر له، 
وجاء مستعينا مبعسكر النقابات، الذي بات يسيطر بشكل شبه كلي 
على زمام األمور في احلزب، وعلى معسكر بن إليعازر، الذي 
في صلبه أساسا مقاولو أصوات، وما تبقى من رؤساء مجالس 

بلدية وقروية.
وعلى الرغم من األزمة القائمة، وأيضًا على الرغم من دعوات 
داخل احلزب لالنسحاب من االئتالف احلكومي، إال أن احلزب 
لم يسارع في االنسحاب، وهذا ألن اخليار اآلخر، أي اجللوس 
سيكون  فهناك  كثيرا،  مختلفا  يكون  لن  املعارضة،  صفوف  في 
حزب معارضة في ظل حزب املعارضة األكبر »كادميا«. كذلك، 
احلكومة  انهيار  فإن  العام  الرأي  استطالعات  نتائج  ضوء  وعلى 
»العمل«   ناحية  من  يعني  ك��ان  مبكرة،  انتخابات  نحو  واالجت��اه 
تقريب موعد الضربة القاصمة التالية له، وعلينا أن نذكر أن كتلة 
احلزب كانت تضم بعد آخر انتخابات 13 نائبا، والتوقعات تشير 
إلى حصوله على ما بني 6 إلى 8 مقاعد، وحتى لو أكثر بقليل، 
فهذا يعني أن عددا من املوجودين اليوم لن يعودوا إلى الكنيست، 
فمن يتطوع للتخلي عن كرسيه املخملي؟ وهذا أمر له وزن كبير 

في القرار األخير. 
لكن األهم في هذه النقطة، هو أن أصحاب مراكز القوى عيني 
وبن اليعازر، ومعهما هيرتسوغ، ال يريدون انسحابا من احلكومة، 
باالنسحاب  للتهديدات  قيمة  به علنا، ولهذا فال  وهذا ما جاهروا 
املفاوضات، خاصة وأن هذا  من احلكومة على خلفية اجلمود في 
التهديد ال يرافقه موعد محدد، ألن الشارع لن يقبل بتحديد موعد 
الظروف  في  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئيس  ف��إن  كذلك  كهذا، 
احمللية واإلقليمية والعاملية، لن يبادر لإلعالن عن وقف املفاوضات، 
لو  فإنه حتى  آخ��ر،  مبعنى  بحاجة إلع��الن كهذا.  ليس  أص��ال  فهو 
أشهر،  ع��دة  بعد  املفاوضات  في  املماطلة  من  ذرع��ا  احل��زب  ض��اق 
بأنها السبب في تعطيل  اتهام حكومته باملماطلة أو  فإنه ال يستطيع 

إضعافا  كهذه  باتهامات  ي��رى  اإلسرائيلي  فالشارع  امل��ف��اوض��ات، 
حلكومته على الساحة الدولية وفي املفاوضات. ولذا فإن تهديدات 
حزب "العمل" باالنسحاب بقيت تهديدات فضفاضة ال قيمة لها، 
وكان من املمكن أن تكون ذات وزن، لو أنها صدرت عن حزب كبير 
قادر على تسلم السلطة بعد أية انتخابات مقبلة، أي كما فعل حزب 
»العمل« ذاته في العام 1990، حني انسحب من حكومة الوحدة، 
برئاسة إسحق شمير، ومّهد للعودة إلى احلكم في ربيع العام 1992، 
وهذه احلالة باتت في خانة »كان يا ما كان«. لكن ما حدث )أثناء 
االعداد لطباعة هذا العدد من قضايا( هو أن باراك قرر االنشقاق عن 
احلزب وإقامة كتلة جديدة باسم »استقالل« تظل شريكة في ائتالف 
حكومة نتنياهو، األمر الذي لم يبق خياًرا أمام األعضاء الباقني من 
كتلة العمل سوى االستقالة من احلكومة واالئتالف من دون أن يؤدي 

ذلك إلى سقوطهما.   

حزب »شاس«
يبقى هذا احلزب الديني األصولي لليهود الشرقيني إطارًا حركيًا، 
ولكن ليس تنظيما حزبيا، فهو خاضع ل� »مجلس حكماء التوراة«، 
الذي بات  الروحي عوفاديا يوسيف،  الزعيم  املقرر هو  والشخص 
في التسعني من عمره، وهناك شك كبير في ما إذا هو يقرر بنفسه، 
أم يتأثر من طلبات ورغبات احللقة الضيقة جدا من حوله، كأبنائه 

ومقربني منه.
وقد طالت احلزب تغيرات على مستوى اخلطاب والنهج السياسي، 
باقترابه أكثر من أي وقت مضى إلى اليمني املتطرف، وقبوله بسياسة 
االستيطان، رغم أنه كان من مؤيدي مسار املفاوضات »أوسلو« وأيد 
املرحلية، وكان  السالم واالتفاقيات  اتفاقيات  الساحقة من  الغالبية 
ميتنع عن االستيطان في الضفة الغربية احملتلة، ولكن هذه التغيرات 
طالت غالبية احلركات والطوائف الدينية املتشددة »احلريدمي«، وهي 

موضوع قائم بحد ذاته.
والتهديد الوحيد الذي يواجه هذا احلزب هو عودة الزعيم السياسي 
السابق آرييه درعي إلى احللبة السياسية، نظرا للشعبية الكبيرة التي 
يحتلها بني أوساط اليهود الشرقيني، وخاصة احملافظني واملتدينني، 
فرغم ابتعاده 11 عاما عن السياسة، إال أن له أنصارا داخل حزب 

»شاس« وبني صفوف الطائفة التي تتبع يوسيف.
سيؤثر  فهذا  املقبلة،  االنتخابات  خ��وض  درع��ي  ق��رر  ح��ال  وف��ي 
بشكل مباشر على قوة »شاس«، وهذا قلق جدي جنده لدى الزعيم 
السياسي احلالي للحزب، وزير الداخلية إيلي يشاي، الذي يختار 
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وتأييده  احلل،  آلفاق  املعادية  تصريحاته  تكثيف  األخير،  العام  في 
قاعدة  لتوسيع  منه  سعيا  القدس،  في  وخاصة  لالستيطان  الشديد 
املتشدد كي يحميه  اليمني  للتشبث بخشبة  »شعبيته«، وفي محاولة 

من الضياع السياسي.
وهذا احلزب ليس مرشحا للخروج من احلكومة كونه يتلقى كافة 

امليزانيات التي يطلبها ملؤسساته الدينية وجمهوره الديني املتشدد.

يهدوت هتوراة
لها  احلريدمي  األشكناز  متثل  التي  املتشددة  الدينية  الكتلة  هذه 
خمسة مقاعد ولكنها متثل حزبني دينيني، وهما حتت سيطرة ثالثة 
أو أربعة من الزعماء الروحيني، ولكن هذه الكتلة في هذه الدورة 
متماسكة، وحتصل على كل ما تريده من ميزانيات، وهي أيضا 
ليست مرشحة للخروج من احلكومة في الوقت الراهن، وال على 

املدى األبعد.

كتلتا املستوطنني
مباشر،  بشكل  املستوطنني  جمهور  متثالن  كتلتان  الكنيست  في 
»البيت اليهودي« التي لها ثالثة مقاعد، وهي االسم اجلديد حلزب 
»االحت��اد  وكتلة  احلكومة،  في  مشارك  وه��و  التاريخي«،  »امل��ف��دال 
أحدها  أح��زاب،  ثالثة  من  ومكونة  مقاعد،  أربعة  ولها  الوطني«، 
حزب نشأ من حركة »كاخ« اإلرهابية، وهي كتلة كانت ضمن التكتل 
اليميني املتشدد، ولكنها بقيت في املعارضة بقرار من نتنياهو، كي 
يخفف من طابع حكومته اليميني املتشدد، ولكن هذه الكتلة تدور 
بشكل قوي في فلك احلكومة، وهي مرشحة لالنضمام إلى احلكومة 

في أي حالة اهتزاز.
في  تتوحدان  قد  الكتلتني  هاتني  أن  إل��ى  تشير  التقديرات  أغلب 
اليهودية«  »الفكرة  ح��زب  تستثنيان  قد  ولكن  املقبلة،  االنتخابات 
الناشئ عن حركة »كاخ« وميثله ميخائيل بن آري في الكنيست، كي 

ال يكون هذا التمثيل عائقا أمام أي انخراط في احلكومات املقبلة.
من  القلق  ح��ال��ة  تعززها  الكتلتني  ه��ات��ني  ب��ني  ال��وح��دة  وفرضية 
أحزاب  حساب  على  املستوطنات،  داخ��ل  في  الليكود  قوة  تنامي 
املستوطنني، كذلك فإن هناك قلًقا من حزب »إسرائيل بيتنا« الذي 
يتزعمه ليبرمان، لئال يسحب هو اآلخر جمهور مصوتني كبيرا من 

املستوطنات لصالح حزبه.

كادميا
»يعيش« حزب »كادميا« املعارض، بزعامة وزيرة اخلارجية السابقة 
تسيبي ليفني، في األشهر األخيرة حالة من الهدوء، وقد يكون هدوء 
ما قبل العاصفة، أو أن األطراف املتخاصمة فيه عرفت أن مستقبلها 

واحد.
في  »كادميا«  حزب  وبقاء  نتنياهو،  بنيامني  حكومة  تشكيل  فمع 
»الليكود«  ح��زب  ط��رف  من  م��ح��اوالت  سلسلة  ج��رت  املعارضة، 
داخل احلزب، وقد  في  نفسه، إلحداث شرخ  نتنياهو  وبإيعاز من 
مرت أسابيع كان فيها احلزب على شفا انشقاق، وحتى أن االئتالف 
احلاكم أجرى تعديال على القانون الذي يحدد األنظمة النشقاق كتلة 
السابق شاؤول موفاز،  الوزير  أمام  املجال  برملانية، من أجل فسح 

لالنشقاق عن احلزب، وتشكيل كتلة برملانية مستقلة.
غير أن عدة تداعيات ّجمدت كل هذه التحركات، وعاد احلزب 
استطالعات  فإن  وكذلك  املرحلة،  هذه  في  متماسك  وكأنه  ليظهر 
بزيادة  وأحيانا  البرملانية،  قوته  في  ثابتا  استمرارا  متنحه  العام  الرأي 

طفيفة جدا.
يكن  لم  حزبهم  عن  االنشقاق  نيتهم  عن  النواب  تراجع  أن  غير 
صدفة، فهؤالء النواب سعوا للحصول على قطعة من كعكة السلطة، 
ولكن الكعكة لم يبق منها شيء، ال وزارات وال نواب وزراء، فهذه 
احلكومة تضم 30 وزيرا وتسعة نواب، ولهذا فإن ثمن االنشقاق لن 
النواب ولكن ضمن  أخ��رى في صفوف  مرة  اجللوس  يكون سوى 

ويظهر »كادميا« في الساحة اإلسرائيلية وكأنه حزب السلطة البديل، بعد 
االضمحالل املستمر حلزب »العمل«، وهو ال يطرح بديال سياسيا واضحا كليا 

للحكم، على الرغم من بعض مالمح التميز في اخلطاب السياسي.
غير أن قسما واضحا من نواب »كادميا« ال يتصرف وفق هذا التميز، بل 
ينخرط في مبادرات مشاريع القوانني العنصرية، وأيضا في اخلطاب العنصري 

الذي ينتشر بكثرة في أروقة البرملان اإلسرائيلي.
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االئتالف من دون أي امتيازات، ولهذا فال جدوى من انشقاق كهذا.
ويظهر »كادميا« في الساحة اإلسرائيلية وكأنه حزب السلطة البديل، 
بعد االضمحالل املستمر حلزب »العمل«، وهو ال يطرح بديال سياسيا 
واضحا كليا للحكم، على الرغم من بعض مالمح التميز في اخلطاب 

السياسي.
يتصرف وفق هذا  »كادميا« ال  نواب  أن قسما واضحا من  غير 
العنصرية،  القوانني  مشاريع  م��ب��ادرات  في  ينخرط  بل  التميز، 
وأيضا في اخلطاب العنصري الذي ينتشر بكثرة في أروقة البرملان 

اإلسرائيلي.
إل��ى آخ��ر: هل »كادميا«  ال��ذي يطرح نفسه من حني  وال��س��ؤال 
مرشح لالنضمام حلكومة نتنياهو؟ واجلواب وفق الظروف القائمة 

هو: ال.
تتفجر  احلالية  احلكومة  أن  وأول��ه��ا  أس��ب��اب،  لسلسة  يعود  وه��ذا 
األهم  ولكن  لالنضمام،  »كادميا«  حلزب  مكان  وال  أعضائها  بعدد 
هو أن »كادميا« استوعب جيدا درس حزب »العمل« الذي قاد احلكم 
وتناوب عليه عدة مرات، وكيف أنه تالشى كحزب بديل للسلطة 
إلى حزب  ليتحول  املنافس،  إلى حكومات احلزب  انضمامه  بفعل 
وبلورة  املعارضة  صفوف  في  البقاء  يفضل  كادميا  فإن  ولهذا  ظل، 

نفسه أكثر كحزب بديل قادر على املنافسة.
والفرضية غير الواقعية حاليا النضمام »كادميا« إلى احلكومة، هي 

أن يقرر نتنياهو تغيير االجتاه، واالنتقال إلى مفاوضات جدية تقود 
إلى حل، فحينها لن يكون باستطاعته االستمرار باالئتالف احلاكم 
احلالي وعليه أن يبني ائتالفا جديدا، ولكن األهم أن عدم التحول 
هذا لدى نتنياهو يعود أوال لقناعات رئيس احلكومة ذاته، ومن ثم 

حزبه، وبعد ذلك شركائه في احلكم.

ميرتس
ثالثة  من  مكونة  الصهيوني  اليساري  »ميرتس«  ح��زب  كتلة 
من  قوتها  في  بزيادة  العام  ال��رأي  استطالعات  وتبشرها  ن��واب، 
املتواصل،  االنهيار  بعد سنوات من  مقاعد،  ثالثة  إلى  مقعدين 
إلى احلكومة  الدخول  تبقى خارج معادالت  احلال  بطبيعة  وهي 

احلالية.

الكتل الثالث الناشطة بني العرب
في  العربية  اجلماهير  بني  أساسًا  تنشط  كتل  ثالث  الكنيست  في 
إسرائيل وهي »العربية الوحدة- العربية للتغيير« ولها أربعة مقاعد، 
و«اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة« ولها أربعة مقاعد، و«التجمع 

الوطني الدميقراطي« وله ثالثة مقاعد.
وهذه الكتل هي بطبيعة احلال خارج معادالت االنضمام إلى أية 

حكومة إسرائيلية في الوقت احلالي، كما كانت احلال دائًما.


