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 قراءة في االنتخابات االسرائيلية االخيرة

 

 مدخل:_  1 

عــال  إ ولهـا أحـداث متزامنــة  أعـدة  بــر ت خابـات االســراييلية المة،ـرة فـي للفيـة االعــال  عـن اال ت
مـن ح،ومـة عـن اسـتقالت   2018و ير الدفاع اإلسراييلي أفيغدور ليةرما  في شـهر تشـرين النـا ي 

ادى ممـا  120مقعدا من اصل  61ضاء االيتالف بقيادة اللي،ود إلى أع تنياهو  مما لفض عدد 
بعـد و  تجنيـد اليهـود المتـدننين  لر  فشل  تنياهو في تمرير قـا آإلى اضعاف ثةاتها. ومن جا ب 

 و   وتهدنـد تـ  التصـويل لصـالل القـاعلن حزب "هناك مسـتقةل" بقيـادة يـايير لةيـد عـن عـد   ي  أ   أ
تقـاد المحللـين مـن ف  تنيـاهو بحسـب اعسقاط الح،ومة. والعامل النالث هـو تخـو  إحزاب الدننية باأل

ما ـة  ة األربعـة ملفـات فسـاد  رشـوة وليا ـعـال  عـن تقـديم لـوايل اتهـا  بحقـ  فـي أاقتراب موعـد اإل
 التي تم الكشف عنها في السنوات االليرة.

إدارة ترامـب    قرار  تنياهو حل الكنيسل وتة،ير اال تخابات قد جاء لحـث  أورأى عدد من الخةراء 
تقـرر أ  حـوا  صفقة القـر . فـي كـل األ ةاعلى تأجيل الكشف عن "لطة السال " األمري،ية المسم  

بعـد قـرار الح،ومـة فـي   2019ل فـي التاسـع مـن شـهر  يسـا  تجرى اال تخابات العامة في إسـرايي
كا و  األو  مـن العـا  الماضـي حـل الكنيسـل وتة،يـر موعـد اال تخابـات  وذلـر لعـد  قـدرتها علـى 
المضـي قــدما فــي إقـرار مشــاريع قــوا ين بســةب ا سـحاب و يــر الــدفاع السـابم أفيغــدور ليةرمــا  مــن 

نيــاهو فــي التعــاطي بصــالبة اكةــر مــع المقاومــة فــي االيــتالف الح،ــومي احتجاجــا علــى ترالــي  ت
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وقةــل ا تهــاء المهلــة المحــددة لألحــزاب اإلســراييلية لتقــديم قــوايم مرشــحيها لال تخابــات  قطــاع ةــزة.
أعلــن كــل مــن  عــيم حــزب "حصــا ة إســراييل" ريــيب األركــا  الســابم بنــي ةــا تب  وريــيب حــزب 
"هنــــاك مســــتقةل" يــــايير لةيــــد  لو يــــر الماليــــة والصــــحفي الســــابم   التوصــــل إلــــى اتفــــا  لخــــو  

 ة في قايمة واحدة.اال تخابات الةرلما ي

وقرر رييب األركا  السابم ةابي أش،نا ي اال ضما  لهذه القايمة التي يشـارك فيهـا أيضـا موشـي  
ـــدفاع فـــي ح،ومـــة  تنيـــاهو. وذكـــرت  يعـــالو  الـــذي شـــغل ســـابقا منصـــةي ريـــيب األركـــا  وو يـــر ال

ة الـو راء صحيفة "نديعوت أحرو وت" أ  االتفا  بين ةا تب ولةيد ننص على تـولي ةـا تب رياسـ
  يـد فـي السـنة و صـف السـنة المتةقيـةفي السنتين و صف السنة بالفترة األولى للح،ومة  ثم نليـ  لة

أ  مــدة واليــة الح،ومــة فــي إســراييل هــي أربــع ســنوات. وقــد منــل هــذا التحــالف فــي ال ــاهر  علمــا  
التحــالف  ضــربة قويــة لفــرا  تنيــاهو  عــيم حــزب اللي،ــود بــالفو   ولــذلر ســارع حزبــ  إلــى مهاجمــة

الجدند المنافب  وقا  في بيا  ل  "إ  هذا التحالف يساري ومدعو  مـن األحـزاب العربيـة". وسـعيا 
من  تنياهو لمواجهة التحالف الجدند  تم،ن هـو أيضـا مـن إةـراء حزبـي "االتحـاد القـومي" و"الةيـل 

وبمقعـد فـي المجلـب  اليهودي" اليمينيين بو ارتي التعليم واإلس،ا  وبمقعد على قايمة حزب اللي،ـود
الــو اري المصــغر للشــمو  األمنيــة والسياســية لالكابنيــل . وقــرر الحزبــا  لــو  اال تخابــات فــي 
قايمــة واحــدة مــع حــزب "القــوة اليهوديــة" القــاد  مــن للفيــة تــممن بأفكــار اســتيطا ية متطرفــة معاديــة 

تــــي لاضــــل بهــــا للعــــرب. أمــــا األحــــزاب العربيــــة فألفقــــل فــــي الحفــــا  علــــى القايمــــة المشــــتركة ال
مقعــدا فــي الكنيســل. وبالتــالي لاضــل األحــزاب  13اال تخابــات الســابقة  وحصــدت مــن لاللهــا 

 العربية اال تخابات االليرة في ثالث قوايم منفصلة.
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وإ  مـن كـا  نـراهن   ي رهـا  علـى  تـايج هـذه اال تخابـاتأهنـاك   ـ  لـم ي،ـنإمـر فأمهما ي،ن من 
المزعو  وتعمُل مـن أجـل تحقيقـ  جـاء رها ـ  لاسـرا أل  التطـرف  بأ  تأتي ح،ومٌة تممُن بـ"السال "

الن ـر  والعنصريَة والشوفينية المفرطَة هي سمات المجتمِع االحتاللي في اةلةيت  الساحقة. وبغض  
من هي الكتلة التي كا ل ستفو  بنتـايج األةلةيـة  فـإ  الجميـع تسـابقوا علـى اإلرهـاب ومزيـد مـن ع

   تنيـاهو اضـطر أ  ذلـر من القوا ين العنصـرية لتكـريب نهوديـة الدولـة االستيطا  وإضافة جدندة
لغتـرة ا تقاليــة بســةب  أو تمويههــا للعـودة إلــى أصـول   وإلــى محــددات مواقفـ  التــي اضـطر إللفايهــا

تسنم  موقع المسمولية السياسـية األولـى فـي إسـراييل  وهـو كـا  قـد سـج ل كـل قناعاتـ  فـي الكتـاب 
م،ـا  ̕ أو̔ م،ـا  بـين األمـم̕ أي قةـل أ  نتسـلم أي مسـمولية  وكـا  بعنـوا  1993الـذي  شـره عـا  

فــــي الترجمــــة العربيـــة". ففــــي ذلــــر الكتــــاب ننكـــر  تنيــــاهو جميــــع عناصــــر القضــــية  ̔تحـــل الشــــمب
القايمــة علــى األر  وتجســدها فــي مخيمــات اللجــوء ووثــايم ملكيــة تجلياتهــا الفلســطينية  بــل ننكــر 

ريخ واألدبيات العةرية  فسها  وفـي السـيا  يقـو  إ  قضـية الالج ـين األراضي والةيوت وحقايم التا
  الفلســـطينيين ليســـل إال مـــن صـــنع عربـــي  وأ  العـــرب هـــم الـــذنن أوجـــدوا هويـــة فلســـطينية جدنـــدة

كــد فــي  هــج  تنيــاهو بنقــل اللي،ــود مــن أوهــذا مــا ت .علــى حــد  عمــ  وللقــوا باألكاذنــب شــعةا  جدنــدا  
  سعي ا لكسـب أصـواتم مـن األحـزاب التـي تسـو    فسـها بأ هـا تقـف يمين الوسط إلى أقصى اليمين

إلـــى يمـــين اللي،ـــود. وبـــذلر  ضـــرب أكنـــر مـــن عصـــفور بحجـــر واحـــد  أوال   ضـــمن للي،ـــود م،ا ـــة 
  الحزب األكةر في الكنيسل  وضمن لنفس  أ  ي،و  المرشل الوحيد لتشـ،يل الح،ومـة اإلسـراييلية

 ـــ  عنــد لصـــوم  دالـــل إســراييل  ولارجهـــا  هــو سياســـي شـــعةوي رلــيص وكـــذ اب وتوجـــد أعلمــا ب
ثــالث قضــايا فســاد فــي ا ت ــاره  وقــد تكــو  رةةتــ  فــي التفل ــل منهــا أقــوى حــوافزه فــي اال تخابــات 
المة،رة. وهو  فـو  ذلـر  سـر ا  أرا م وحقـو   وعنصـري واسـتعماري   وقـد اسـتكمل ضـم  الجـوال  

 طنات الضف ة الغربية أيضا .ويعمل على ضم  مستو 
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 عامة:ال هاسماتاالنتخابات في  – 2

زاب. ســمل اال تخابــات اإلســراييلية االليــرة ب،و هــا تنافســا  بــين المعســ،رات أكنــر منهــا بــين األحــات  
 ــ  سيفضــي إلــى فــو  معســ،ر اليمــين  الــذي ســتأتلف أحزابــ  أ   بأوهــو تنــافب دارت التوقعــات بشــ

الح،ومـة. لكـن هـذا االيـتالف لـم ُيعلـم سـلفا مـدى قدرتـ  علـى الصـمود  فـي  ـل  الحقا  لـدى تـأليف 
  بالتالي لم تشة  ا تخابات إسـراييل االليـرة أي ـا  «الحلفاء»ييس    تنياهو  لمطالب إم،ا ية ارتها  ر 

ن من ا تخاباتها السابقة. إذ إ  الفو  والخسارة فيها ال نرتةطا  بالحزب الذي ننا  العـدد األكةـر مـ
ــــل  األحــــزاب الصــــغيرة المتر حــــة بــــين الةقــــاء فــــي الحلةــــة  المقاعــــد فــــي الكنيســــل  بــــل بمــــا ستحص 
 ـالسياسـية أو السـقوط  وهـو األمـر الـذي سيحسـم تغل ـب معسـ،ر علـى آلـر  مـا بـين يمـين ووسـط 

 يسار.

المرتةــة األولــى فــي اال تخابــات ليعنــي أ ــ  « أ ر  أبــيض»بنــاء  علــى ذلــر  لــم ي،ــن تحقيــم حــزب  
  بها من  احيـة فعليـة  وأ  رياسـة الح،ومـة باتـل محسـومة لرييسـ  بنـي ةـا تب. والحـا   فسـها فا

ره النتــايج أ  بنيــامين  تنيــاهو ســي،و  رييســا  «اللي،ــود»تنســحب علــى حــزب    الــذي ال يعنــي تصــد 
 حتميا للح،ومة المقةلة.

ات أوال  لاليمــين والوســط هــذه هــي مفارقــة اال تخابــات التــي تــم اجرالهــا فعليــا  علــى مســتوى المعســ،ر 
د وفقــا   واليســار   وعلــى مســتوى األحــزاب ثا يــا   ومعنــى ذلــر  أ   تيجــة اال تخابــات كا ــل ســتتحد 
للحصــيلة الكليــة لكــل معســ،ر مــن المعســ،رين المتنافَســين  اليمــين مــن جهــة  والوســط واليســار فــي 

ــــواردة فــــي قــــا و  اال تخــــاب ــــى للفيــــة المحــــددات ال ــــة. وعل   وأيضــــا  مــــا تــــراكم مــــن الجهــــة المقابل
 استطالعات رأي لال  الحملة اال تخابية بين األحزاب  بات باإلم،ا  اإلشارة إلى اآلتي 
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تجرى اال تخابات في إسراييل  وفقا  للقا و   مـرة كـل أربـع سـنوات  مـا لـم تقـرر األةلةيـة فـي  - 1
ي القاعـدة عمليـا  فـي إسـراييل. الكنيسل حل  الندوة الةرلما ية والتوج  إلى ا تخابات مة،ـرة  باتـل هـ

وتُــن  م اال تخابــات وفقــا  للقــا و  النســةي  علــى قاعــدة الــدايرة الواحــدة. وبموجــب القــا و   فــإ  الحــد  
بالم ــــة مــــن عــــدد  3.5األد ـــى مــــن األصــــوات المطلوبــــة لتجـــاو  اللــــوايل  العتةــــَة اال تخابيــــة  هـــو 

وبحســــب آلــــر اســــتطالع رأي ُ شــــر فــــي النــــالةين ل ســــةة الحســــم   أي مــــا يعــــاد  أربعــــة مقاعــــد. 
إســـراييل لالقنـــاة العاشـــرة   بـــدا أ  ســـةعة أحـــزاب قريةـــة مـــن العتةـــة اال تخابيـــة  فـــي مقـــدمها حـــزب 

برياسة و ير األمـن المسـتقيل « إسراييل بيتنا»برياسة و ير الما  موشي  كحلو   وحزب « كوال و»
األحـزاب قـد نـمدي إلـى فقـدا  معسـ،ر أفيغدور ليةرما   وةيرهما  بحيث ا  سقوط اثنـين مـن تلـر 

اليمــــين األةلةيــــة  وبالتــــالي القــــدرة مةــــدييا  علــــى تــــأليف الح،ومــــة. وبلغــــة األرقــــا   ودايمــــا  بحســــب 
استطالعات الرأي  كا  نةدو ا   إذا لم نتجاو  أحـد األحـزاب اليمينيـة الصـغيرة العتةـة اال تخابيـة  

قعدا  هو عدد المقاعد الكلي للكنيسل   إال أ ـ  م 120مقعدا  ل 62فإ  معس،ر اليمين نتراجع إلى 
 مقعدا  إ  سقط حزبا  يمينيا . 60قد نتراجع إلى ما دو  

ال يفر  قـا و  اال تخابـات علـى الـرييب اإلسـراييلي  رلوفـين ريفلـين  تكليـف ريـيب الحـزب  - 2
علــى تــأليف الــذي يفــو  بالعــدد األكةــر مــن مقاعــد الكنيســل  بــل عضــو الكنيســل الــذي نــراه قــادرا  

الح،ومــة  األمــر الــذي ننفــي تلقاييــة التكليــف وفقــا  لنتيجــة المقاعــد مــا بــين ةــا تب و تنيــاهو  علمــا  
   من لصو   تنياهو دالل الةيل الحزبي.«اللي،ودي»بأ  ريفلين  

 ــ  نتعــذر علــى ةــا تب  فــي حــا  تكليفــ    وفقــا  لكــل اســتطالعات الــرأي  أكــا  مــن ال ــاهر  - 3
،ـــومي مـــن أحـــزاب الوســـط واليســـار   تيجـــة فقـــدا  هـــذا المعســـ،ر أةلةيـــة مقاعـــد تشـــ،يل ايـــتالف ح

الكنيسل  األمر الذي يفر  علي  أ  ننت ر مفاجآت  عةـر تعزيـز مقاعـد معسـ،ره بمـا نزيـد علـى 
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 تايج االستطالعات  التي ال تستةعد في حا  سقوط عدد من األحزاب الصغيرة لدى اليمين  فـو  
 األرجحية ضعيفة.معس،ر الوسط  وإ  كا ل 

  اســـتقرت المعركـــة علـــى الصـــدارة بـــين «13القنـــاة »فـــي آلـــر اســـتطالع للـــرأي  شـــر علـــى  - 4
على تعاد  في المقاعد  بعدما كا ل طوا  فتـرة الحمـالت اال تخابيـة  « أ ر  أبيض»و« اللي،ود»

ين علــى مقعــدا . لكــن فــي المقابــل  حــاف  اليمــ 28متالصــقة بــين الجــا ةين. إذ ح ــي كــل منهمــا بـــ 
مقعدا . على للفية هذه النتـايج  بـات باإلم،ـا  فهـم حـدنث  66تفوق  على معس،ر يسار الوسط بـ 

 تنيـــاهو عـــن أ  ح،ـــم اليمـــين فـــي لطـــر  أل  أ صـــار اليســـار يغـــادرو  منـــا لهم للتصـــويل  فيمـــا 
ة اليمــين مطمــ ن إلــى النتيجــة. بالتــالي ادرك  تنيــاهو أ  اإلصــرار فــي وســايل اإلعــال  علــى حتميــ

فـــو  اليمـــين ســـوف يقل ـــص دافعيـــة  الةيـــ  للتوجـــ  إلـــى صـــنادنم االقتـــراع  ويحفـــز  ـــالةي الوســـط 
 واليسار. وهي لشية كا ل في محلها  وقد تتسةب فعال  بمفاجآت نو  اال تخاب.

بات مرجحا  أ  ي،و  عـدد األحـزاب الصـغيرة كةيـرا  فـي الكنيسـل المقةـل لسـتة أحـزاب   كمـا  - 5
سيضـطرا  « أ ر  أبـيض»أو « اللي،ـود»ت هر النتايج الكلية الستطالعات الرأي. وهذا يعنـي أ  

إلـى االيـتالف مـع عـدد منهــا  لـيب باتجـاه تحقيـم اسـتقرار أكةــر لاليـتالف المقةـل  وإفهـا  الشــركاء 
لــرين محدوديــة الحاجــة إلــيهم فــي حــا  التةــانن والخــالف معهــم  بــل مــن أجــل تحقيــم األةلةيــة اآل

المطلوبـــة فـــي الكنيســـل  األمـــر الـــذي يعنـــي تعـــر  ريـــيب الح،ومـــة المقةـــل لكنيـــر مـــن االبتـــزا   
من األحـزاب الدننيـة « الحلفاء»وإم،ا ية تعنر قرارات  ما لم ندفع النمن المطلوب  ولاصة إ  كا  

 تزيد شهيتها للم،اسب في  روف كهذه. التي

لقـــد كا ـــل اال تخابـــات إذا  ا تخابـــات بـــين المعســـ،رات  أكنـــر مـــن كو هـــا ا تخابـــات بـــين األحـــزاب. 
وللصوت الواحد فيها أهمية قد تزيد على أهمية صوت النالب في الن ا  األكنـري  كـو  األحـزاب 
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يــا  مــن المعســ،رين ســيفو . أيضــا   الصــغيرة التــي تخــو  معركــة مصــير هــي التــي ســتقرر فعليــا  أ
علـى « العمـل»ثمة شة  ةياب لليسار التاريخي عن هذا االستحقا . ومع اسـتقرار تصـنيف حـزب 

ضفة يسـار الوسـط بعـدما ا ـزا  عـن كتلـة اليسـار منـذ التسـعينيات  نةقـى فـي ذلـر المعسـ،ر حـزب 
عــد ال نتجــاو  الســةعة. فقــط الــذي ي،ــاد نلعــب وحيــدا   مــع توقعــات بــأ  يح ــى بعــدد مقا« ميــرتب»

مقعـــدا . ومـــن  120اليســـار فـــي إســـراييل  كـــا  يفتـــر  عمليـــا ا  يفـــو  بســـةعة مقاعـــد مـــن أصـــل 
مفارقات هذه اال تخابات  أ  العملية السياسية مع الفلسطينيين تراجعل إلى الهامش  وةابـل عـن 

الوسـط  ومـن الوسـط  صدارة برامج األحزاب السياسية كلها. إذ  حا الجميـع يمينـا   مـن اليسـار إلـى
إلــى اليمــين  ومــن اليمــين إلــى اليمــين األكنــر تطرفــا   وكــل حــزب ســعى إلــى إفهــا  اآللــرين بأ ــ  

  باتـــل كلمـــة اليســـار تهمـــة 2019يمينـــي  حتـــى وإ  جـــرى وصـــف  بالوســـطية. ففـــي إســـراييل عـــا  
 مشينة  وبات أصحابها نتةرأو  منها. 

ايير  يـ»ل  محذرا  مـن أ  «اللي،ود»ل لمصلحة حزب لقد حث   تنياهو  اإلسراييليين  على التصوي
لةيـــد ولبنـــي  ةـــا تب لتحـــالف أ ر  أبـــيض  "نتفوقـــا  علينـــا بأربعـــة مقاعـــد  وإذا لـــم  ســـد  الفجـــوة 
فـــا  مـــن أال يعمـــد جميـــع حلفايـــ   فســـوف يشـــ،ال  الح،ومـــة". وقـــد اســـتةطن حـــدنث  تنيـــاهو هـــذا تخو 

  لاصـــة بعـــدما أعلـــن ريـــيب الدولـــة  رلوفـــين المفترضـــين إلـــى ترشـــيح  لرياســـة الح،ومـــة المقةلـــة
عضــو كنيســل باســم مرشــل لرياســة الح،ومــة  فقــد نلجــأ إلــى ليــار  61ريفلــين  أ ــ  إذا لــم نــوِا 

تكليف رييب أكةر كتلـة. وهـو سـيناريو عمـد  تنيـاهو أليـرا  إلـى تخويـ  اليمـين والمسـتوطنين منـ   
 والمستوطنات.مشددا  على تةن ي  طروحاتهم المتصلة بالضفة الغربية 

 

 التشكيالت الحزبية: – 3
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  لحزبيــة اإلســراييلية تغييــرات مهمــةاالســتعداد ال تخابــات الكنيســل  شــهدت الخريطــة ا فــي لضــم  
 14ف هــرت عشــية هــذه اال تخابــات أحــزاب واصــطفافات لــم تشــهدها الســاحة الحزبيــة  منــذ  حــو 

. 2005إنهـود أولمـرت فـي سـنة عام ا عنـدما تأسـب حـزب كاديمـا  بقيـادة ريـيب الح،ومـة األسـةم 
وفــي ضــوء ضــعف أحــزاب المعارضــة وعــد  قــدرتها علــى تقــديم بــدنل مــن ح،ــم بنيــامين  تنيــاهو  
ـــادة اإلســـراييليين  وفـــي مقـــدمتهم إنهـــود بـــراك  أ  نمســـب رلســـاء أركـــا  الجـــيش  طـــر  بعـــض الق

ا لتن ـــيم المعارضـــة فـــي إســـراييل وقيادتهـــا  وال ـــا جدنـــد  عمـــل علـــى إســـقاط اإلســـراييلي الســـابقين حزب 
 تنيــاهو  والوصــو  إلــى الح،ــم عةــر اال تخابــات. وبعــد نــو  واحــد مــن قــرار الكنيســل حــل  فســ   
أسب رييب هي ـة أركـا  الجـيش اإلسـراييلي األسـةم بينـي ةـا تب حـزب "مناعـة إلسـراييل"  ودلـل 

أسسـ   في مفاوضات مع عدد من األحزاب والفعاليات السياسية  كا  مـن بينهـا حـزب "تـيلم" الـذي
موشي  يعلو  رييب أركا  الجيش اإلسراييلي األسةم  والذي كـا  يشـغل منصـب و يـر األمـن فـي 
ح،ومة  تنياهو قةل أ  يستقيل من الح،ومة ومن حزب اللي،ود مـن جـراء لالفـ  مـع  تنيـاهو. كمـا 
أجـــرى ةـــا تب مفاوضـــات مـــع ريـــيب الهســـتدروت آفـــي  يســـا كور  الـــذي كـــا  ننتمـــي إلـــى حـــزب 

مـــع إطـــال  حملتـــ  اال تخابيـــة  إلـــى  2019كـــا و  النـــا ي  29د توصـــل ةـــا تب  فـــي العمـــل. وقـــ
اتفـــا  مـــع موشـــي  يعلـــو  لخـــو  ا تخابـــات الكنيســـل فـــي قايمـــة واحـــدة. كمـــا اتفـــم ةـــا تب مـــع 
ا فـــي قايمتـــ . وفـــي اليـــو  األليـــر قةـــل تقـــديم القـــوايم اال تخابيـــة   يســـا كور   ومنحـــ  م،ا  ـــا متقـــدم 

  اتفم ةا تب ويعلو  مع رييب حزب "نوجد مستقةل" بقيـادة يـايير لةيـد لخو  ا تخابات الكنيسل
ـا ريـيب أركـا  الجـيش األسـةم ةـابي  على إ شاء قايمة مشتركة تجمع أحزابهم النالثة  وتضم أيض 
ــــا لفيهــــا فــــي تأســــيب هــــذه القايمــــة. وقــــد أطلــــم علــــى هــــذه القايمــــة  أشــــ،نا ي الــــذي أدى دور ا مهم 

تيم ن ـا بعلـم إسـراييل الـذي يقتصـر علـى هـذنن اللـو ين. وتـم االتفـا  علـى اال تخابية "أ ر  أبـيض"  
أ  نرأس ةا تب هذه القايمـة ويليـ  لةيـد ثـم يعلـو  ثـم أشـ،نا ي ثـم  يسـا كور   وأ  يجـري التنـاوب 
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على رياسة الح،ومة  في حالة الفو   بين ةا تب ولةيد  علـى أ  نـرأس كـل منهمـا الح،ومـة لمـدة 
ا  بغـــا تب. وشـــ، ل قـــادة هـــذه القايمـــة لجنـــة لصـــياةة بر امجهـــا اال تخـــابي فـــي ســـنتين و صـــف بـــدء 

 القريب العاجل.

لقد شدد ةا تب على أهمية األمن بالنسةة إلى إسراييل  وطر   فس  بديال  من  تنياهو  بيـد أ ـ  لـم 
يميـــز  فســـ  منـــ  ومـــن حـــزب اللي،ـــود سياســـيها  وذلـــر فـــي مـــا يخـــص القضـــية الفلســـطينية ومصـــير 

اإلســراييلي. فقــد أكــد ةــا تب أ  أمــن إســراييل يحتــل األولويــة  -  المحتــل والصــراع العربــي الجــوال
العليا بالنسةة إلي   وأ   سيحقق  بقوة إسراييل العس،رية وبالعمل على التوصل إلى اتفاقيات سـال   

فــي تحــاف  إســراييل بموجةهــا علــى القــدس والكتــل االســتيطا ية وةــور األرد  مــع تعزيــز االســتيطا  
 الضفة الغربية والجوال  السوري المحتل.

ا مـن ةـالة المتطـرفين. فــإلى  وقـد ضـمل قايمـة "أ ر  أبـيض" اال تخابيــة التـي يقودهـا ةـا تب عــدد 
جا ــــب موشــــي  يعلــــو  المعــــروف بمواقفــــ  المتطرفــــة تجــــاه الفلســــطينيين ومعارضــــت  إلقامــــة دولــــة 

ا نـــوعز هنـــد  وتســـفي هـــاو ر  وكا ـــا فلســـطينية  شـــملل القايمـــة اثنـــين مـــن اليمـــين المتطـــرف وهمـــ
منصـب ريـيب  2012مقربين من  تنياهو وشـغال مناصـب مهمـة فـي ح،ومتـ . ويشـغل هنـد  منـذ 

"المعهــــد الســــتراتيجية صــــهيو ية"  وهــــو المعهــــد اليمينــــي المتطــــرف الــــذي صــــا  قــــا و  القوميــــة  
سـتلهم الح،ومـة مـن واضطلع بدور مهم  فـي وضـع السياسـة اليمينيـة المتطرفـة لح،ومـة  تنيـاهو. وت

أوراقــ  وأبحاثــ  العدنــد مــن مواقفهــا  بمــا فيهــا تلــر التــي تــدعو إلــى الحــد مــن صــالحيات المح،مــة 
العليا وضةط استقاللية الجها  القضـايي والتشـدند علـى الـوالء للدولـة  وضـرورة أ  تقيـد ممسسـاُت 

 الدولة األلرى الح،ومَة بحد أد ى من التوا  ات والكوابل.
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ا مـــن تـــدهور شـــعةيت  وال ســـيما بعـــد  فـــي مـــا نتعلـــم باليســـار الصـــهيو ي  شـــهد حـــزب العمـــل مزيـــد 
اإلعال  عن تش،يل قايمة "أ ر  أبيض" اال تخابية بقيادة ةـا تب. ففـي حـين حصـل حـزب العمـل 

علـى  2015بالتحالف مع حزب "الحركة" بقيادة تسيةي ليفني في ا تخابات الكنيسـل األليـرة عـا  
ا  بــات يحصـل  24 فــي اسـتطالعات الــرأي العـا  فــي األسـابيع األليــرة قةـل اال تخابــات علــى مقعـد 

ـــة شـــدندة فـــي ســـيا   6-10 مقاعـــد. وعـــرف حـــزب العمـــل فـــي الســـنوات األليـــرة صـــراعات داللي
  فــا  فــي اال تخابــات لرياســة حــزب العمــل آفــي ةةــاي. 2017المنافســة علــى قيادتــ . وفــي تمــو  

ا فـــي حـــزب "كوال ـــو" اليمينـــي بقيـــادة موشـــي  كحلـــو   وكــا  ةةـــاي اليهـــودي المغربـــي عضـــو ا قياديهـــ
. وقـد أ هـى ةةـاي التحـالف 2016و 2015وو ير ا عن هذا الحزب في ح،ومـة  تنيـاهو فـي سـنتي 

  ولــم نــتم،ن 2019بــين حــزب العمــل وحــزب الحركــة بقيــادة تســيةي ليفنــي فــي بدايــة كــا و  النــا ي 
لـة. أمــا تسـيةي ليفنـي  فقــد أعلنـل اعتزالهــا مـن إيجـاد حليــف آلـر لخـو  ا تخابــات الكنيسـل المقة

الحياة السياسية  بعد عجزهـا عـن لـو  اال تخابـات فـي قايمـة تحالفيـة  وعـد  قـدرة حزبهـا بمفـرده 
 على اجتيا  عتةة الحسم. 

ـا لزهافـا ةـا  2018أما حزب ميـرتب الـذي ا تخـب تمـار  ا ـدبر  رييسـة لـ  فـي آذار أو    –  للف 
. الجدنــدةمقاعــد فــي ا تخابــات الكنيســل  6-4العــا  أ  يحصــل علــى  فتوقعــل اســتطالعات الــرأي

ال يعةـــر هـــذا الحـــزب عتةـــة الحســـم  فـــي ضـــوء حصـــو    ألوكـــا  فـــي التقـــدنرات أ  ثمـــة إم،ا يـــة 
اسـتقطاب شــدند بــين معســ،ري ةـا تب و تنيــاهو  وأ  يصــوت جــزء مـن قاعدتــ  اال تخابيــة لغــا تب 

 بهدف إسقاط  تنياهو.

ة  فخاضل ا تخابات الكنيسـل بقـايمتين ا تخـابيتينم همـا قايمـة تحـالف الحركـة أما األحزاب العربي
اإلســالمية مــع التجمــع الــوطني الــديمقراطي  وقايمــة تحــالف الجةهــة الديمقراطيــة للســال  والمســاواة 
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لالتــي يقودهــا الحــزب الشــيوعي اإلســراييلي  مــع الحركــة العربيــة للتغييــر. ويعــود عــد  لــو  هــذه 
كما لاضتها في اال تخابات السابقة  وحققـل ا جـا  ا مهمهـا  -ابات في قايمة واحدة األحزاب اال تخ

في الم ـة مـن أصـواتهم  90برفعها  سةة المشاركة في اال تخابات بين العرب بحصولها على  حو 
ا فـي الكنيسـل  13وعلى  إلـى رفـض الحركـة العربيـة للتغييـر بقيـادة أحمـد الطيةـي اسـتمرار  -مقعد 

لمشــتركة وا ســحابها رســميها منهــا  بــدعم علنــي وواضــل مــن الممسســة اإلســراييلية ووســايل القايمــة ا
 إعالمها  وذلر بهدف ضرب العمل العربي المشترك. 

فــي مقابــل اضــمحال  اليســار الصــهيو ي وتقلــص أحزابــ   حــاف  المعســ،ر اليمينــي  والــذي يطلــم 
تـــ  اال تخابيـــة. ويشـــ مل هـــذا المعســـ،ر إلـــى جا ـــب حـــزب عليـــ  اســـم "المعســـ،ر القـــومي"  علـــى قو 

اللي،ــود  الــذي حــاف  علــى قوتــ  اال تخابيــة  األحــزاب التاليــة  حــزب "اليمــين الجدنــد"  الــذي أسســ  
  عنـــد ا شـــقاقهما عـــن حـــزب "الةيـــل 2018 فتـــالي بنيـــل وأنليـــل شـــاكيد فـــي أوالـــر كـــا و  األو  

"كلنـــا" بقيـــادة موشـــي  كحلـــو   اليهـــودي"  وحـــزب "إســـراييل بيتنـــا" بقيـــادة أفيغـــدور ليةرمـــا   وحـــزب 
وحــزب الةيــل اليهــودي بقيــادة رافــي بيــرتب  وحــزب "االتحــاد الــوطني" بقيــادة بتســل يل ســموتريتش  
وحــزب أتةــاع كها ــا الــذي يطلــم عليــ  "القــوة اليهوديــة" بقيــادة ميخاييــل بــن آري وإنتمــار بــن ةفيــر. 

يـة عـد  عةـور بعـض هـذه األحـزاب وقد دفعل لشية  تنياهو وقادة أحزاب اليمين الفاشي من إم،ا 
اليمينية عتةة الحسم إلى تشجيعها لتش،يل قايمة ا تخابية واحدة أطلـم عليهـا اسـم الةيـل اليهـودي  
وشملل حزب الةيل اليهـودي وحـزب االتحـاد الـوطني وحـزب القـوة اليهوديـةم مـا يعنـي مـنل دلـو  

ا. ولتحقيـم هدفـ   تعهـد  تنيـاهو لـال  اتصـاالت  لتشـ،يل  جماعة كها ا إلى الكنيسل ةطاء  واضح 
هذه القايمة بمنحها و ارتين مهمتين في الح،ومة التي يش،لها بعد اال تخابـات فـي حـا  فـو ه فيهـا  
ا  وسينضـم  وكذلر منل عضو قيـادي فـي حـزب الةيـل اليهـودي فـي قايمـة اللي،ـود اال تخابيـة مقعـد 

 نيسل.هذا العضو إلى الةيل اليهودي فور ا تخاب  عضو ا في الك
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فــي مقابــل  جاحــ  فــي توحيــد أحــزاب اليمــين الفاشــي  لــم نــتم،ن  تنيــاهو مــن تكــوين قايمــة ا تخابيــة 
مشـــتركة بـــين اللي،ـــود وأحـــزاب اليمـــين األلـــرى. ف لـــل إم،ا يـــة عـــد  عةـــور بعضـــها عتةـــة الحســـم 

ادة واردة  منل حزب إسراييل بيتنـا بقيـادة ليةرمـا  وحـزب كوال ـو بقيـادة كحلـو  أو حـزب ةيشـر بقيـ
أورلي ليفي أبو كسيب  كما يشير بعض اسـتطالعات الـرأي العـا  األليـرةم مـا قـد نـمثر فـي  تـايج 

 اال تخابات وميزا  القوى بينها.

 

 ثيره االنتخابي:أفساد نتنياهو وت - 4

بعــد  حــو عــامين مــن التحقيــم  قــرر المستشــار القضــايي للح،ومــة اإلســراييلية أفيحــاي ما ــدلةليل  
  توجيـــ  اليحـــة اتهـــا  ضـــد  تنيـــاهو وتقديمـــ  للمحاكمـــة بـــتهم تلقـــي الرشـــوة 2019شـــةاط  28فـــي 

واالحتيــا  والحنــث بالعهــد  فــي ثالثــة ملفــات مختلفــة. وعقــد المستشــار القضــايي للح،ومــة "جلســة 
ةع عندما نتم توجي  اليحة اتها  ضد كةار المسمولين  لمنحـ  فرصـة لنتنياهو  كما هو مت   استماع"

للدفاع عن  فسـ  قةـل تقـديم اليحـة االتهـا  الرسـمية للمح،مـة. وقـرر المـدعي العـا  ما ـدلةليل عـد  
  كــي ال نــتم تســريب 2019إطــالع محــامي الــدفاع علــى ملفــات التحقيــم إال فــي منتصــف  يســا  

واســـتعمالها فـــي الحملـــة اال تخابيـــة ضـــد  تنيـــاهو. وهـــذا يعنـــي إعطـــاء فتـــرة ثالثـــة أشـــهر  تفاصـــيلها
لمحـامي الـدفاع لدراسـتها وتحضـير ردهـم لجلسـة االســتماع. ثـم يقـو  بعـد ذلـر المستشـار القضــايي 
للح،ومة بدراسة ردود محامي الدفاع التخاذ قراره النهـايي الـذي نتوقـع أ  يفـر  منـ  فـي  هايـة هـذا 

. وهـــذه المـــرة األولـــى التـــي توجـــ  فيهـــا اليحـــة اتهـــا  ضـــد ريـــيب ح،ومـــة إســـراييلية وهـــو فـــي العـــا 
 ـــ  ال نوجـــد فـــي القـــا و  اإلســـراييلي  ـــص نـــرةم ريـــيب الح،ومـــة علـــى أالجـــدنر بالـــذكر منصـــة . و 

االســتقالة فــي حــا  توجيـــ  اليحــة اتهــا  ضـــده  ســواء قةــل جلســة االســـتماع أو بعــدها. ومــن ةيـــر 
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مـدى تـأثير توجيـ  اليحـة االتهـا  ضـد  تنيـاهو فـي  تـايج ا تخابـات الكنيسـل.  المعروف حتـى اآل 
ولكن ُيالح  أ  حزب اللي،ود بقيادة  تنياهو حاف  طوا  عدة أشهر على  سـةة دايمـة مـن التأنيـد  

عضــو كنيســل  وأ   تــايج اســتطالعات الــرأي األليــرة اشــارت إلــى تقــارب  32و 28راوحــل بــين 
 ن.كةير بين قوة المعس،ري

عى أ ها ملفقة وأ  "اليسار" ووسايل اإلعـال   تنياهو من  احيت   فى جميع التهم الموجهة إلي   واد  
وقيــادتي الشـــرطة والجهــا  القضـــايي يالحقو ـــ  ألســةاب سياســـية  ويعملـــو  علــى إســـقاط  وإســـقاط 

 يسل.ح،م اليمين المنتخب ديمقراطيها  وتو يف هذه التهم للتأثير في  تايج ا تخابات الكن

ا بـــين معســـ،ري  ـــا شـــدند  علـــى ضـــوء مـــا تقـــد  كـــا  مـــن المتوقـــع أ  تشـــهد الحملـــة اال تخابيـــة تنافس 
ــا ضــد  ا لـيب مــن أجـل الةقــاء فــي الح،ـم فحســب  وإ مـا أيض  ةـا تب و تنيــاهو الـذي يخــو  صــراع 
تهــم جناييــة قــد تقــود إلــى ســجن  فــي حــا  إدا تــ . وبقــدر تمســر  تنيــاهو بــالح،م  يســعى المعســ،ر 

يقـــوده ةـــا تب إلـــى إســـقاط  تنيـــاهو والوصـــو  إلـــى الســـلطة. لكـــن قـــد يقـــرر ةـــا تب تشـــ،يل الـــذي 
ح،ومــة وحــدة وطنيــة مــع حــزب اللي،ــود  إ مــا مــن دو   تنيــاهو. ولــيب لديــ  بــدنل مــن ذلــر. فمــن 

ا على أكنر من   ـ  فـي حـا  حصـو  أوبدا   اية ا. 61الصعب أ  تحصل أحزاب هذا المعس،ر مع 
مــن أحــزاب اليمــين واليمــين المتطــرف الفاشــي علــى أةلةيــة فــي الكنيســل   معســ،ر  تنيــاهو الم،ــو  

فسيعمل على تش،يل الح،ومة من أحزاب معس،ره. ومـن المـرجل أ  نـتم،ن  تنيـاهو فـي حـا  فـو  
معســ،ره مــن تشــ،يل ايتالفــ  الح،ــومي  بعــد أ  أعلنــل أحــزاب المعســ،ر اليمينــي أو القــومي الــذي 

ريــيب الدولــة بتكليــف  تنيــاهو بتشــ،يل الح،ومــة. لكــن  تنيــاهو  يقــوده حــزب اللي،ــود بأ هــا ستوصــي
كا  نـدرك با ـ  سـيواج  مشـ،لة حقيقيـة بعـد ذلـر فـي الحفـا  علـى ايتالفـ  الح،ـومي  عنـدما توجـ  
رسميها اليحة اتها  ضـده إلـى المح،مـة بعـد جلسـة االسـتماع  التـي مـن المتوقـع أ  تعقـد فـي  هايـة 
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ا أ ـا للح،ومـة  بعـد هذا العا . ومن الصعب جده   يقةل بعـض أحـزاب ايتالفـ  الح،ـومي بةقايـ  رييس 
توجيــ  اليحــة اتهــا  رســمية إلــى المح،مــة ضــده. حتــى إ  تم،ــن  تنيــاهو مــن الحفــا  علــى ايتالفــ  
الح،ومي  فنمة إم،ا ية أ  تتخـذ المح،مـة العليـا قـرار ا بإرةامـ  علـى االسـتقالة  مسـتندة إلـى سـابقة 

ي على االستقالة من الو ارة بعد أ  وجهل رسميها إلى المح،مة اليحة اتها  إرةا  الو ير أري  درع
ضده. وقد نةادر  تنياهو ومعسـ،ره إلـى سـن قـا و  فـي الكنيسـل يمنـع محاكمـة ريـيب الح،ومـة مـا 
دا  فــي منصـــة . واعتمـــدت قـــدرة  تنيــاهو علـــى ســـن منـــل هـــذا القــا و  علـــى مـــدى تماســـر ايتالفـــ  

ا. كمـا الح،ومي  ومدى تمسر أطر  اف  ب  إلـى درجـة تأنيـد قـا و  كهـذا. وهـذا احتمـا  نةـدو مسـتةعد 
 أ  قا و  ا كهذا سيواج  باعترا  المح،مة العليا.

 

 نتائج االنتخابات ودالالتها: -5

ـــامين  ـــو راء الحـــالي بني ـــادة ريـــيب ال ـــات اإلســـراييلية فـــو  حـــزب "اللي،ـــود" بقي أعلنـــل لجنـــة اال تخاب
فـي الكنيسـل  فيمـا حصـل منافسـ   120مقعـدا مـن أصـل  36"اللي،ـود" علـى  تنياهو. وقد حصل 

مقعـدا. وحصـل  35الرييب تحالف "أ ر  أبيض" بقيادة رييب األركا  األسةم بيني ةـا تب علـى 
 مقاعد على التوالي. 7و 8الحزبا  الدننيا  المتشددا  "شاس" و"نهودت هتوراه" على 

تـالي  حصـل حـزب لحـزاب التـي تمنـل عـرب الـدالل  فهـي كاأما  تايج بقيـة األحـزاب اليسـارية واأل
ـــى  ـــا  علـــى مـــا مجموعـــ   4مقاعـــد و"ميـــرتب" علـــى  6العمـــا  عل  10مقاعـــد  والقايمتـــا  العربيت

مــا أتهــا فــي اال تخابــات اإلســراييلية. مقاعــد. واعتــرف ريــيب قايمــة أ ر  أبــيض"  يــايير البيــد بهزيم
ب "إســراييل بيتنــا" بقيــادة و يــر الــدفاع الســابم أفيغــدور المتةقيــة فتو عــل علــى احــزا 14المقاعــد الـــ 

مقاعــد . ولــم نــتم،ن حــزب "اليمــين  4مقاعــد  و"كوال ــو" ل 5مقاعــد  و"اتحــاد اليمــين" ل 5ليةرمــا  ل
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بالم ـة مـن  3.25الجدند" بقيـادة  فتـالي بينيـل وأنليـل شـاكيد واألحـزاب األلـرى مـن تجـاو  حـد الــ 
 61وبــذلر   اد اليمــين اإلســراييلي قوتــ  مــن  عــد برلما يــة.األصــوات مــن أجــل الحصــو  علــى مقا

لفتـــرة  اء  تا يـــاهو قاعـــدة ثابتـــة للح،ـــممـــا وفـــر لـــرييب الـــو ر ممقعـــدا   65مقعــدا فـــي الكنيســـل إلـــى 
لكــن  ايــتالف مــن األحــزاب الدننيــة واليمينيــة.مــع لامســة قياســية فــي الحيــاة السياســية اإلســراييلية  

ةيــة ضـــ يلة فــي الكنيســـل  فــي مواجهـــة معارضــة يقودهـــا حـــزب أةل العتيـــدة ســوف تكـــو  للح،ومــة
لـم يسـةم علمـا با ـ  مقعـدا فـي الةرلمـا .  35ـأ ر  أبيض الذي ننتمي ليسار الوسـط  والـذي فـا  بـ

 أ  فا  أي من األحزاب اإلسراييلية بأةلةية برلما ية مطلقة.

  بنيــامين «اللي،ــود» كل ــف الــرييب اإلســراييلي  رلوبــين ريفلــين  ريــيب حــزبعلــى ضــوء مــا تقــد  
قيـادة ح،ومـة كةيـرة »أ  نـتم،ن مـن  فـي  تنياهو  مهمة تش،يل الح،ومـة رسـميا  وعة ـر لـ  عـن أملـ 

وبعــدما أثنــى ريفلــين علــى  جاعــة اال تخابــات  عة ــر عــن أملــ  أ  «. ومســتقرة تع،ــب رةةــة الشــعب
  فــي إشــارة إلــى «ح،ومــة واســعة»تــأتي األعيــاد وتكــو  الح،ومــة قــد تشــ،لل  وإذا أم،ــن أ  تكــو  

أجراهــا ريــيب الدولــة وح ــي  رةةتــ  فــي تشــ،يل ح،ومــة وحــدة. وأتــى التكليــف بعــد مشــاورات  يابيــة
فـــي  و عضـــو كنيســـل  وهـــو مـــا جعلـــ  مرشـــحا  وحيـــدا  لهـــذه المهمـــة. 65لاللهـــا  تنيـــاهو بتوصـــية 

ةضــــو  ذلــــر  أعلــــن  تنيــــاهو أ ــــ  تلقــــى اتصــــاالت مــــن  عمــــاء دو  عربيــــة لتهن تــــ  علــــى الفــــو  
عربيـة واحـدة  ال أتكلـم علـى  عـيم دولـة»با تخابات الكنيسل  مضيفا  في كلمة أما  أ صار حزبـ   

أو اثنتـــين  ولكــــن العدنـــد مــــنهم اتصــــلوا للمةاركـــة... أمامنــــا فرصـــة كةيــــرة للتقــــد   حـــو األمــــل فــــي 
لنا إسراييل إلى قوة عالمية صاعدة  «.المستقةل. لقد حو 

ريــيب الح،ومــة  وتعليقــا  علــى بعــض التحــذنرات اإلعالميــة مــن التعيينــات التــي قــد يقــد  عليهــا  رد  
ـــالقو  إ   ـــف ب ـــة ا"الم،ل ـــايج العملي ـــم يســـتوعب بعـــد  ت ـــايج اال تخابـــاتلـــةعض ل ". الديموقراطيـــة و ت
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وأضاف أ  "ا تصار اللي،ود ليالي وع يم وتقريةا ةير مسةو  في مواجهـة وسـايل إعـال  مجن ـدة  
ـــدو  العربيـــة  ـــع مـــع ال وفـــي  ـــروف اســـتننايي ة. هـــذا إ جـــا  مـــذهل".وقا  "سنواصـــل عمليـــة التطةي

 الع يمة الماثلة أما  إسراييل". ومواجهة التحديات األمنية

فعليا  عن التجاذب والمنافسة بين االحزاب ليحل م،ا هـا  أو فـي  ةابل فلسطين الجدنر بالذكر أ 
ة على المصـالل الشخصـية لألفـراد والجماعـات حد أد ى في موا اتها  مواضيع وملفات ألرى مةني  

اييلية بــين مميــد لنتنيــاهو ومعــار  لــ   الحزبيــة. وعلــى هــذه الخلفيــة  يم،ــن تقســيم األحــزاب اإلســر 
وهو تقسيم أسلم وأكنر صوابية من التقسيم التقليدي على للفية الموقف مـن الفلسـطينيين. لكـن مـا 
الذي دفع القـوى السياسـية اإلسـراييلية إلـى هـذه التموضـعاتج  والجـواب فـي الدرجـة األولـى  ي،مـن 

يــار التحريــر لــدى الفلســطينيين  والعمــل علــى فــي تراجــع المقاومــة الفلســطينية المســلحة بوصــفها ل
محاربتهـــا فلســـطينيا  وعربيـــا  جنةـــا  إلـــى جنـــب مـــع إســـراييل  فـــي تكافـــل وتضـــامن مخـــزيين. فةاتـــل 
ـــا  محصـــورة فـــي بقعـــة جغرافيـــة محـــدودة ومحاصـــرة  وجـــل اهتمامهـــا  تيجـــة  رفهـــا  المقاومـــة عملي

ا وعـن شـعةها مـا أم،ـن  مقابـل الصعب أ  تسـتعر  قـدراتها فـي محاولـة منهـا لفـر الحصـار عنهـ
بقعـة فلسـطينية أكةـر تتحـرك فيهــا السـلطة التـي تتخـةط بحنـا عــن سـراب ح،ـم ودولـة  نمكـد الجميــع 

إدارة أميركيـة منحـا ة إلـى الحـد الـذي تـزاحم  هار أ ها لـن تقـو   لاصـة  مـع وجـودلها في الليل والن
 في  مواقف اليمين اإلسراييلي  فس .

 

 :نتنياهو يدتأاألحزاب التي  - 6

 ليكود -
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مقعدا في الةرلما   بزيادة ستة مقاعد مقار ة بما كا  لـ  قةـل اال تخابـات.  عيمـ   بنيـامين  36ل  
 تنيـــاهو. والحـــزب هـــو رأس الحربـــة فـــي السياســـات اليمينيـــة فـــي إســـراييل منـــذ عقـــود  ووصـــل إلـــى 

والفــايز بجــايزة  رهابيــةعصــابة اتســل االبقيــادة منــاحيم بــيجن  عــيم  1977الح،ــم أو  مــرة فــي عــا  
ويجسد  تنياهو المواقف المتشددة تقليديا للي،ود تجاه األمن فـي قضـايا منـل   وبل للسال  فيما بعد.

وتكــريب  إنــرا  معــاداة  الصــراع اإلســراييلي الفلســطيني  والسياســة الخارجيــة التــي تركــز حاليــا علــى
 االستيطا  في الضفة الغربية والجوال  المحتلين .

مليـو  فلسـطيني يعيشـو  فـي الضـفة  2.9ألف نهودي بجوار  400ي المستوطنات  حو ويعيش ف
وتحــتف  بهــا تحــل االحــتال  العســ،ري إلــى  1967الغربيــة  التــي احتلتهــا إســراييل فــي حــرب عــا  

وأثناء الحملة اال تخابية التف الحزب حـو   تنيـاهو  الـذي  اآل   ولكن لم تعلن أبدا ضمها رسميا.
 ارتكاب أي مخالفات. ى فوجي  اتهامات إلي  في ثالث قضايا فساد. و واج  احتما  ت

 :االتحاد اليميني -

 هـو  عيمـ  .الـذي كـا  يشـغل  قةـل اال تخابـات  فسـ  يشغل لمسـة مقاعـد فـي الكنيسـل وهـو العـدد
الحالــا  رافــي بيــريتب  وهــو الحــزب الــدنني القــومي فــي إســراييل كمــا أ ــ  أبــر  الكيا ــات السياســية 

 الممنلة للمستوطنين في الضفة الغربية.

ـــة للشـــعب  هـــذا نـــرفض ـــة والدنني ـــروابط التوراتي ـــى ال ـــة فلســـطينية  ويشـــدد عل ـــا  دول الحـــزب فكـــرة قي
 لتهم عليها.اليهودي باألراضي التي يسعى الفلسطينيو  إلقامة دو 

 :إسرائيل بيتنا -
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يشـــغل لمســـة مقاعـــد فـــي الكنيســـل وهـــو  فـــب عـــدد مقاعـــده قةـــل اال تخابـــات   عيمـــ   أفيجـــدور 
ليةرما   وهو حـزب علمـا ي قـومي ويمينـي متطـرف قاعدتـ  األساسـية مـن المهـاجرين مـن االتحـاد 

 لتجاو   تنياهو تشددا.يسعى و السوفيتي السابم. وليةرما  المولود في مولدوفا و ير سابم للدفاع 

 :حزب التوراة اليهودي المتحد -

يشغل سةعة مقاعد فـي الكنيسـل بزيـادة مقعـد واحـد   عيمـ   يعقـوب ليتزمـا   ويمنـل الحـزب نهـود 
الحريــديم األرثــوذكب المتطــرفين المتحــدرين مــن أصــو  أوروبيــة  ومــن المــرجل أ  يعتمــد ايــتالف 

نيـــرة قةلـــ   علـــى تأنيـــد أحـــزاب اليهـــود األرثـــوذكب التـــي نتزعمـــ   تنيـــاهو  منـــل ح،ومـــات ايتالفيـــة ك
دأبـــــل علـــــى إعـــــالء مطالةهـــــا الف ويـــــة علـــــى القضـــــايا األشـــــمل منـــــل األمـــــن والصـــــراع اإلســـــراييلي 

 الفلسطيني.

نهــتم الحــزب فــي األســاس بتــأمين االمتيــا ات التــي يحصــل عليهــا مــن الدولــة الرجــا  الحريــدنو   
راسـات الدننيـة وال نلتحقــو  بالخدمـة العسـ،رية وال يعملــو . الـذنن ي،رسـو  أ فسـهم طــوا  الوقـل للد

ومن شأ  المطالةـة بمزيـد مـن االمتيـا ات مـن الدولـة أ  تزيـد صـعوبة مهمـة  تنيـاهو  فـي السـيطرة 
 على عجز الموا  ة المتفاقم.

 :حزب شاس -

اتحـاد السـفارديم ل  ثما ية مقاعد مقابل سةعة قةل اال تخابات   عيم   اريي  درعي  واسم  الكامـل 
حــراس التــوراة  وهــو متحــالف مــع حــزب التــوراة اليهــودي المتحــد  ومنلــ  تمامــا كــا  مــن األحــزاب 

 الدايمة تقريةا المشاركة في ح،ومات متعاقةة  ويمنل اليهود الحريدنين من أصو  شر  أوسطية.

 :حزب كوالنو )كلنا( -
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كــاحلو   ويطــر    ابــات   عيمــ   موشــييشــغل أربعــة مقاعــد فــي الةرلمــا  مقابــل عشــرة قةــل اال تخ
 فســ  كحــزب يمينــي معتــد  وركــز حملتــ  علــى القضــايا االجتماعيــة واالقتصــادية. وبوصــف  و يــرا 
للمالية في ح،ومة  تنياهو اجتمع كاحلو  مع مسمولين فلسطينيين  لمناقشـة أمـور اقتصـادية علـى 

. ويريـــد 2014ة لـــم تجتمعـــا منـــذ عـــا  الـــرةم مـــن أ  القيـــادتين السياســـيتين اإلســـراييلية والفلســـطيني
كاحلو  االحتفـا  بـو ارة الماليـة فـي الح،ومـة الجدنـدة لكـن موقفـ  صـار ضـعيفا بعـد لسـاير حزبـ  

 اال تخابية.

 

 أما االحزاب المعارضة لنتنياهو فهي:

 حزب أزرق أبيض -

ةــا تب يتزعمــ  بينــي ا تخابــات يخوضــها علــى اإلطــال   و  مقعــدا فــي الكنيســل فــي أو  35شــغل 
ويايير البيد. بر  ةا تب قايد الجيش السابم كمنافب لطير لنتنيـاهو لكنـ  لـم نتغلـب عليـ   وفقـد 

وتعــاو  ةــا تب مــع و يــر  المصــداقية عنــدما تســرع بــإعال  فــو ه باال تخابــات قةــل حســم النتيجــة.
ليسـار الوسـط يعلو  وو ير المالية السـابم يـايير البيـد  الـذي ننتمـي   الدفاع اليميني السابم موشي

في تشـ،يل هـذا الحـزب الوسـطي الجدنـد  وتعهـد الحـزب بالعمـل مـن أجـل ح،ومـة   يفـة مـع حفـ  
الســلم واألمــن. وقــا  البيــد وهــو يعتــرف بالهزيمــة إ  الحــزب ســيحيل حيــاة لي،ــود جحيمــا وهــو فــي 

 المعارضة.

 حزب العمل -
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ابــاي وهــو حــزب يســاري ةآفــي مقعــدا   عيمــ    12يشــغل ســتة مقاعــد فــي الةرلمــا  بعــد أ  لســر 
ح،ـــم إســــراييل فــــي العقــــود األولــــى مــــن  شــــأة الدولــــة. وشــــدد الحــــزب فــــي حملتــــ  اال تخابيــــة علــــى 
اإلصـال  االجتمـاعي واالقتصـادي  وفـي الوقـل  فســ  السـعي لتحقيـم السـال  وتنفيـذ حـل الــدولتين 

 مع الفلسطينيين  لكن  تلقى ضربة ا تخابية موجعة.

 عيماه همـا  حزب التجمع الوطني الديمقراطي-م والمساواة )حداش(الجبهة الديمقراطية للسال -
شــغلل الجةهــة ســتة مقاعــد وهــي األكةــر بــين كتلتــين يغلــب عليهمــا  . أيمــن عــودة وأحمــد الطيةــي

العرب في الةرلمـا . الجةهـة لهـا عضـو نهـودي واحـد فـي الكنيسـل وتنـادي بتحـالف عربـي نهـودي 
لكن األحزاب العربيـة لـم تشـارك أبـدا فـي الح،ومـات  تماعية.لمقاومة العنصرية وعد  المساواة االج

اإليتالفية في إسـراييل  وواجهـل هـذا العـا  مقاطعـة مـن العـرب المسـتايين مـن قـا و  قوميـة الدولـة 
. ووفقــا لمع ــم التقــدنرات فقــد شــهدت هــذه اال تخابــات إقةــاال ضــعيفا 2018اليهوديــة الصــادر عــا  

اييل  الــذنن يفضــل بعضــهم مســمى "فلســطينيين" علــى "عــرب بشــ،ل اســتننايي مــن العــرب فــي إســر 
 إسراييل".

 التجمع الوطني الديمقراطي-القائمة العربية الموحدة -
بزعامــة عةــاس منصــور وإمطــا ب شــحادة. شــغل الحــزب أربعــة مقاعــد وتمنــل قياداتــ  مزيجــا مــن 

االحــتال  اإلســراييلي القــوميين العــرب واإلســالميين. ويصــف  فســ  بأ ــ  حركــة ديمقراطيــة تعــار  
 لألراضي الفلسطينية.

 حزب ميرتس -
بزعامــة تمــار  ا ــدبر  وشــغل أربعــة مقاعــد بعــد أ  كــا  يشــغل لمســة. ولــم يشــارك الحــزب فــي أي 
ح،ومـة ايتالفيــة فـي العقــدنن األليــرين. وهـو نتمتــع بشـعةية فــي أوســاط اإلسـراييليين الليةــراليين مــن 

 الدولتين مع الفلسطينيين. الطةقة المتوسطة  وينادي الحزب بحل
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 من هم أكبر الخاسرين؟
 حزب اليمين الجديد -

بزعامة  فتالي بينيل وانليل شاكد. وفشل في شغل أي مقعد بينما كا  يشغل ثالثـة مقاعـد. ا شـم 
بينيل و ير التعليم اإلسراييلي وشاكد و يرة العد  على التيار الدنني القـومي فـي إسـراييل  لتشـ،يل 

متطــرف جدنــد الســتمالة النــالةين فــي الــدواير األكنــر مــيال للعلما يــة. وكنيــرا مــا تنتقــد حــزب يمينــي 
 شاكد المح،مة العليا اإلسراييلية لما تراه ليةرالية مفرطة من جا ةها.

 حزب زيهوت -

بزعامة موشـي فـيلجن. لـم يشـغل أي مقعـد. وكـا  قـد صـعد فـي اسـتطالعات الـرأي لكنـ  هـوى فـي 
و حـــزب دننـــي قـــومي متطـــرف يطالـــب بإباحـــة تعـــاطي الماريخوا ـــا. وينـــادي صـــنادنم االقتـــراع. وهـــ

 حزب  يهوت بنقل الفلسطينيين طواعية إلى دو  عربية مجاورة  وبناء الهي،ل اليهودي النالث.

 

 خاتمة: -7

ي ريـيب الــو راء اإلســراييلي ة تــول  ليــرة عـن حتمي ــخابــات الةرلما يـة اإلســراييلية األكشـفل  تــايج اال ت
بنيامين  تنياهو والية لامسة  وذلر بعـدما  جـل حـزب اللي،ـود فـي تكـوين اتحـاد مـع أحـزاب يمينيـة 
صغيرة لتحقم ل  أةلةية مريحة في الكنيسل من أجل تش،يل الح،ومة. وحملل  تـايج تيـار اليمـين 
 في اال تخابات دالالت عدة لها أصداء محلية وعالمية  السـيما أ هـا كشـفل عـن تغيـر ةيـر معتـاد

فــي ســي،ولوجية النالــب اإلســراييلي والمنــاا السياســي العــا . فلقــد مــا  اإلســراييليو   حــو ح،ومــة 
ى لطابا متطرفا في العمو   و جحـل عةـر أهـداف الةر ـامج اال تخـابي المتشـدد يمينية شعةوية تتةن  
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 لــة منــل رفــع العلــم اإلســراييلي بشــ،ل دايــم علــى الحــر  القدســي وتشــييد معةــد دالــل الحــر  فــي مغا
المـــواطنين الجتـــذاب أصـــواتهم بســـهولة. وفـــي الســـيا  يقـــو  الخةـــراء إ  حـــزب اللي،ـــود ســـار علـــى 
لطــى الواليــات المتحــدة فــي مخالفــة القــوا ين الدوليــة بتقــديم وعــود دننيــة حــو  القــدس والتعامــل مــع 

ر الحــر  القدســي بصــورة جذابــة للمــواطنين أصــحاب الفكــر اليمينــي الشــعةوي  بالتــالي فــإ  فــو  تيــا
اليمين لم يحمل مفاجأة  لكن  زو  اإلسراييليين بش،ل كةير  حو مطالب أكنـر تشـددا مـع األقليـات 
واتجاهات التعامل مع الفلسطينيين  أكد الهد  المة،ر ألي بـادرة تسـوية حقيقيـة. واكـدت الممشـرات 

ارة ملفـات وجود   رة مختلفـة لـدى المـواطن اإلسـراييلي تجـاه فسـاد المسـمولين  أل  عـد   جاعـة إثـ
الفسـاد ضــد  تنيـاهو والمقــربين منــ  من ـل تقلةــا فـي مــزا  المجتمــع الـذي بــات مسـتعدا لقةــو  ح،ومــة 
مشــةوهة طالمــا  فــذت أفكــارا ترســخ النفــوذ اإلســراييلي علــى األر   وهــو مــا راهــن عليــ   تنيــاهو  

ايية حتـى الذي لن يضيع الكنير من الوقل كي يصدر قا و ا يحصن  من اسـتمرار المالحقـة القضـ
فــي حــا   هــور المزيــد مــن األدلــة والشــهود ضــده  فقــد لــا  المعركــة اال تخابيــة بضــراوة  وكــا  

عامــا فــي مقعــد ريــيب الــو راء  ربمــا يســمل لــ   13يعــي أ  االســتمرار فــي الســاحة السياســية بعــد 
بحصـــا ة تنجيـــ  مـــن المالحقـــات وتجعلـــ  نـــمثر فـــي الشـــهود وفـــي المن ومـــة برمتهـــا. ورأى بعـــض 

ـــة المـــر  الســـتجداء  الةيـــ  لحشـــدهم ” النجـــدة هنـــاك ذيـــب“اقةين أ   تنيـــاهو  جـــل فـــي اســـتخدا  حيل
للتصــويل لــ  كمــا حــدث بالضــةط فــي اال تخابــات الســابقة علــى طريقــة الصــيا  بخطــورة مواجهــة 
تــدفم العــرب علــى صــنادنم االقتــراع  لكــن فــي تلــر المــرة حــذر مــن وصــو  سياســي يســاري لمقعــد 

وفـي  قـد يفـرط فـي "حقـو " اإلسـراييليين أمـا  الفلسـطينيين مـن وجهـة   ـره.رييب الح،ومة  والـذي 
 ا مـا ي،مـن أساس  جا   تنياهو مجددا   الذي هو أساس فشل لصوم  المحصلة يم،ن القو  ا  

نــنجل فــي  اســراييلي أو   عــيم هــو نتنيــاهو عمليــا  فأوال  وقةــل كــل شــيء فــي األنــدنولوجيا الواضــحة. 
كقـوة سياسـية ع مـى علـى المسـتوى العـالمي الكيـا  الغاصـب تكريب م،ا ة العقدنن األليرين في 
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أجـزاء  همال سابم لها من حيث قوتها  وذلر من دو  أ  ُيجري مفاوضات مع العـرب علـى تسـليم
  لالفا  للمفهو  الذي ساد لعشرات السنين  وقاده الطـرف اآللـر مـن الخريطـة "أر  إسراييل"من 

الســـنين  حـــذر اليســـار فـــي إســـراييل  مـــن أ ـــ  بـــال مفاوضـــات مـــع علـــى مـــدى عشـــرات و السياســـية. 
 تنيــــاهو أثةــــل أ  هــــذه  لكــــن العــــرب ســــتكو  دولــــة إســــراييل منةــــوذة تهــــددها المقاطعــــة السياســــية.

لصــــالل  محتلــــة أرا  اي التهدنــــدات فارةــــة المضــــمو  وأ ــــ  ال نوجــــد ســــةب عمليــــا  للتنــــا   عــــن
  ع مى  وكل ذلر من دو  أ  ُيجري ولو لدقيقـة العرب  واليو  نتم ذكر اسم  سوية مع قادة دو 

واســتطاع  تنيــاهو أ  ُنــراكم  .ينعلــى مــدار عقــد كامــل مــن الســن جديــة واحــدة مفاوضــات سياســية
ا جا ا  جدندا  نتو  فيها الهدايا األميركية والروسية التي تلقاها قةل اال تخابات  ننطلـم مـن التعامـل 

طليعــة منهــا القضــية الفلســطينية  لاصــة مــا نتعلــم بالضــفة بمةــدأ القــوة  مــع الملفــات كافــة  فــي ال
ــــى فــــر  الســــيادة  ــــى أ هــــا أراضــــي نهــــودا والســــامرة  والعمــــل عل ــــة التــــي نتعامــــل معهــــا عل الغربي

  وضـــم المســـتوطنات والتجمعـــات االســـتيطا ية إلـــى الكيـــا  اإلســـراييلي عليهـــا اإلســـراييلية الكاملـــة
 القومية اليهودية. قا و   وتطةيم

ـــة  ـــاة السياســـية أمـــن  احي ـــا  اليســـار فـــي الحي لـــرى كشـــفل مالمـــل اال تخابـــات عـــن اســـتمرار ذوب
والتفايــ  عــن المســر  الفاعــل لألحــداث  بعــد أ  تلقــى حــزب العمــل اليســاري  ومعــ  حــزب ميــرتب 

مقاعــد لــألو  وأربعــة للنــا ي   وكــا  األو  هــو الحــزب الحــاكم فــي إســراييل حتــى  6 تــايج مهينــة ل
  ثــم تةــاد  حــزب العمــل 1977الســاحة كــرييب و راء يمينــي فــي عــا    هــور منــاحم بيجــين علــى

 السلطة بندية مع اليمين في النما ينات والتسعينات .

ل الصــوت العربــي دالــل الكنيســل  تيجــة طةيعيــة ومتوقعــة مــع فشـــل بــات تــر   علــى صــعيد آلــر 
ســتيطا ية فــي منــع قــا و  القوميــة العنصــري  أو أي مــن لطــوات إســراييل التوســعية اال 48عــرب 
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فــي القــدس   اهيــر عــن عــد  تحقــم أي مــن مطالــب المســاواة فــي الحقــو  والميزا يــات. وكــل هــذا 
تمـل ترجمتــ  فـي شــ،ل أصـوات تطالــب بالمقاطعـة  وا قســا  بـين قــايمتين  جحتـا بشــم األ فـب فــي 

مقعــدا فــي الكنيســل بشــ،ل نــوا ي عــدد الســ،ا  ومــن لهــم حــم  24النهايــة بــدال مــن أ  تتجــاو ا الـــ
 تصويل.ال

ل التراجع الدراماتي،ي لنالث أقوى حزب في إسراييل في اال تخابات السابقة صدمة للكنيـرين لقد من  
ـــم ننســـم أحـــد بشـــ،ل كـــاف مـــن الكتلتـــين المتصـــارعتين مـــع  ـــين العـــرب  الســـيما وأ ـــ  ل مـــن المحلل

حــزاب األحــزاب العربيــة. وعلــى الــرةم مــن الفــو  الحاســم لحــزب اللي،ــود  ســوف ي ــل تنــامي قــوة األ
يفتل الةاب لالبتزا   واحتمالية اال تقـا  فـي أي وقـل للمعسـ،ر المنـافب لنتنيـاهو  وهـو ” الحريدية“

أمر يجعل من فرا إسقاط الح،ومة الجدندة أمرا مطروحـا منـذ الةدايـة علـى للفيـة تةـانن وجهـات 
تـدننين الن ر حـو  قـا و  التجنيـد أو أمـور تتعلـم بمخصصـات المـدارس الدننيـة أو صـالحيات الم

والمحــاكم الدننيــة فــي إبــرا  عقــود الــزوا  والطــال   وةيرهــا مــن القضــايا الخالفيــة التــي تــرتةط فقــط 
بفتـــاوى الحالامـــات ولـــيب بر امجـــا ا تخابيـــا ثابتـــا. وتفـــر  هـــذه المعـــالم محـــددات تجعـــل مســـيرة 

وســط  التفــاو  مــع أي ح،ومــة إســراييلية رهينــة أفكــار تيــار مــن المعســ،ر الــدنني الــذي قــد نزانــد
أ صاره على تيار منافب ل  على حساب المصالل الحيوية العربيـة التـي تركـز علـى التفـاو  مـع 
العلمــا يين  مــع مالح ــة تزانــد احتمــاالت تزانــد أعــداد أعضــاء الكنيســل المتــدننين مســتقةال  تيجــة 

  يادة معدالت الوالدات في صفوفهم.

 

 


