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 االنتخابات المبكرة في اسرائيل

 مدخل: - 1

حــو عشــر ســنوات بعــد و يتــ  عامــا و و ــو فــي الحمــم منــ  ن 69نتنيــا و   رئــيح ومومــة العــدو بنيــامين يواجــ 
مـر الـ   لجيشو األالمتدينين في ااتو صعوبات كبيرة في تمرير قانون وول تجنيد اليهود يان التسعينب  إاألولى 

فـي اـالث وـا تو  "الفسـاد"د بـتهم ن رئـيح الـوةراء مهـد  أكمـا  .البـارةةيعتـر  عليـ  اانـان مـن األوـزاي الدينيـة 
يأمل نتنيا و من خالل إجراء انتخابات مبمرةو بحسب المـراقبينو بالتالي  من الشرطة. ولوائح اتهام بعد توصية

 تتوقعــ  جميــع اســتطالعات الــرأ  األخيــرة. جديـد ومبمــر زيــز عــرعيت  بفــوة انتخــابيا لتفـا  علــى القضــاء وتعب
ي المؤســح لدولــة اء يتجــاوة الفتــرة التــي أمضــا ا األفــي وــال إعــادة انتخابــ و ســيمون نتنيــا و أول رئــيح وةر و 

د فــي مــؤتمر أك ــو ــو  .1963و 1948عامــاو بــين  13كثــر مــن يلو دافيــد بــن ووريــون فــي المنصــب ألإســرائ
 ."في نيسان سنحقق التغيير" وقال: "دولة إسرائيل إلى مستقبل أفضل"ن  سيقود أحافي ص

فـي  رئيح الوةراء نتنيـا وو جـاء قـرار إجـراء ا نتخابـات المبمـرة التي أربمت بعد أسبوع من ا ضطرابات الحادة
 ـدد با نسـحاي مـن الحمومـة إذا  ال   وةير التعليم اليميني نفتالي بينيتمع   و بعد انهيار محادااتكيان العدو

 لــم ينمــنح وقيبــة الــدفاع بعــد اســتقالة وةيــر الــدفاع الســابق أفيغــدور ليبرمــانو ليــن نتنيــا و رفــ  مطالــب بينيــت.
ي من بينيت: "كانـت  نـاح واجـة للـ  اي إلـى ا نتخابـات فـي أقـري وقـت مممـنو قال مصدر مقر  وعلى األار 

ريي  ادعا وةير المالية موعي  كحلون ووةير الداخلية وك لك  ."الحالية مع عدم وجود إممانية لمواصلة الحمومة
الـ   القشة التي قصـمت ههـر البعيـر كانـت مشـروع قـانون يتعلـق بالتجنيـدو و  إلى إجراء انتخابات مبمرة.رعي د

أتي القـرار ويـ ويائير  بيد ةعيم وـزي " نـاح مسـتقبل" أنهمـا لـن يـدعما . ةعيم وزي "اسرائيل بيتنا" أكد ليبرمان
بعـــد أةمـــة مـــع األوـــزاي الدينيـــة التـــي تـــرف  مشـــروع قـــانون رئيســـام متعلقـــام بـــاليهود المتـــدينين المتطـــرفين الـــ ين 

 يرفضون الخدمة في الجيش اإلسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين.
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بشــأن تجنيــد وذكــرت صــحيفة " ــارتح" اإلســرائيلية أن ا ئــتال  الحــاكم فشــل فــي التوافــق علــى القــانون الجديــد  
انسـحاي بينيـت وكـان  طالي المدارس الدينيةو مع رفـ  وـزي "يـش عتيـد" التصـويت لصـالح مشـروع القـانون.

فـي  مقعـدا 61المؤلـ  مـن ن الحصـول علـى الحـد األدنـىمـنتنيا و في وال وصول  سو  يجرد  من ا ئتال 
 يمينيـــة متطرفـــة إنهـــاء ومومـــةالي بالتـــ  مفـــر منهـــا و المبمـــرة  ممـــا جعـــل ا نتخابـــات الينيســـت لمتابعـــة الحمـــم
 سنوات. 4استمرت ما يقري من 

إن  وال   يتزعم  نتنيا و في بيان بعد ا جتماع مـع بينيـت الحاكمو قال متحدث باسم وزي الليمودفي المقابل 
وقــال  رئــيح الــوةراء اإلســرائيلي ســيحاول تحقيــق ا ســتقرار فــي ومومتــ و خــالل ا جتمــاع األســبوعي لحمومتــ .

سيجر  رئيح الوةراء بنيامين نتنيـا و محاداـات مـع رءسـاء ا ئتالفـاتو ويعتمـد علـى مسـؤولية الـوةراء " ان:البي
" فــي البيــان أن رئــيح الــوةراء نتنيــا و  كمــا جــاء فــي عــدم ارتيــاي خطــأ تــاريخي فــي اإلطاوــة بحمومــة يمينيــة".

يـة وعـدم تيـرار الخطـأ التـاريخي فـي على أن  من المهم ب ل كل جهد من أجل الحفاظ على الحمومـة اليمينعدد 
والجـدير بالـ كر  عندما تم إسقاط ومومة يمينيةو ورفع اليسار إلى السلطة وأدى إلى كاراة أوسلو". 1992عام 
 .أعهر 5بموجب القانونو يجب على الحمومة اختيار موعد لالنتخابات في وضون االاة إلى ان  

 

 في الحيثيات: – 2

قـــانون التجنيـــد للجـــيش اإلســـرائيلي الســـار  المفعـــول واليـــاو فـــي أعقـــاي إلغـــاء  2014ســـن الينيســـت فـــي العـــام 
المحممــة العليــا لقــانون تجنيــد ســابقو كــان ينعــر  باســم "قــانون طــال". فــي ذلــك العــامو صــاد  الينيســت علــى 

تال  للقــانون الــ   طروــ  وــزي "يــيش عتيــد"و بقيــادة يــائير لبيــدو الــ   كــان عــريما فــي ا ئــ 19التعــديل رقــم 
الحمومي برئاسة نتنيا وو وذلك ب ريعة "المساواة بتحمل العبء". وامتنع نتنيا وو بضغط من لبيد ورئيح وزي 

 "البيت اليهود "و نفتالي بينيت" عن ضم الحريديم إلى ومومت     .

ة العســمريةو وتتعلــق  ــ   القــوانين والتعــديالت عليهــا بتجنيــد الشــبان الحريــديينو الــ   امتنعــوا عــن التجنــد للخدمــ
بسبب دراستهم التوراة والتعاليم الدينيـة فـي اليشـيفوت  المعا ـد الدينيـة اليهوديـة و بموجـب بنـد "تـوراتهم وـرفتهم". 
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ويــرف  معظــم اليهــود العلمــانيين  ــ ا البنــد ويعتبــرون أن الحريــديم يشــملون عبنــا علــيهمو بســبب امتنــاعهم عــن 
أن يدفعهم إلى التوج  إلى العمل واإلنتاج وليح استمرار م في  الخدمة العسمريةو وأن من عأن تجنيد م للجيش

 الدراسة في اليشيفوت والحصول مقابل "توراتهم ورفتهم" على مخصصات مالية من الخزينة العامة.

لتـي لـم تشـمل وـزي "يـش و وا2015لين الحريديم انضموا إلى الحمومة الجديدة التي عملها نتنيا وو فـي العـام 
إلـى قـانون التجنيـدو الـ   نـ    19ا تفاقيات ا ئتالفية له   الحمومةو تم إدخال التعـديل رقـم  جبعتيد". وبمو 

 ئعامـا. كـ لك أرجــ 18اي الحريــد  سـن علـى تمديـد فتـرة "تيي ــ " وتجنيـد الحريـديم لعـدة ســنواتو بعـد بلـو  الشـ
و وعنـد ا 2023تـى العـام إممانية فر  عقوبات جنائية على طالي اليشيفوتو الـ ين يمتنعـون عـن التجنـدو و

 يمون بإممان وةير األمن اتخاذ قرار بشأن  ؤ ء الشبان الحريديم.

وفي أعقاي التماس قدم  وزي "يش عتيد" و"الحركة من أجل جودة الحمم في إسرائيل"و ألغت المحممـة العليـاو 
 و وخاصة التعديل رقـم أيلول من العام الماضيو بأولبية امانية قضاة من أصل تسعةو التعديالت أعال 12في 
و قررت أن القانون يصبح وير سار  المفعول بعد عامو أ  في أيلول المقبـلو وأن تيـون  ـ   الفتـرة بمثابـة 21

ووفقا للمحممة العليا والملتمسينو فـإن العيـب األساسـي فـي القـانون الـ    مهلة للينيست كي يسن قانونا جديدا.
اليشـيفاة إممانيـة عـدم التجنـد للخدمـة العسـمرية ومـن دون فـر  عقوبـات تم إلغاء و  و أن القانون يمنح طالـب 

عليــ و وذلــك خالفــا لغيــر م مــن المرعــحين لهــ   الخدمــة. كــ لك اعتبــرت المحممــة أن "القــانون يميــز بــين إنســان 
ة وآخــرو بــين دم ودم وبــين دمــاء ودمــاء"و وأنــ  "فــي النتيجــة   توجــد مالءمــة كافيــة بــين تســوية التجنيــد الجديــد
  بالقانون ال   ألغي العام الماضي  وبين الهد  بتقلي  انعدام المساواة في تقاسم عبء الخدمة العسمرية".

مــن  ليبرمــان اســتقالت افيغــدور  المتطــر  وةيــر األمــن ا ســرائيلي المســتقيلو العنصــر   أعلــنمــن ناويــة اخــرى 
الفلســـطينيين فـــي قطـــاع وـــزة وســـط اوتجاجـــا علـــى مـــا وصـــف  بتســـا ل الحمومـــة مـــع النشـــطاء ومومـــة نتنيـــا و 

ألقا ـا عـركاء  فـي ا ئـتال  علـى خاصـة نتنيـا و فـي كلمـة  وـ   وعلـى اإلاـر  تصاعد في العن  عبر الحـدود.
حـــا إلـــى تحـــرح ســـتقوم بـــ  إســـرائيل فـــي عـــدم إســـقاط الحمومـــة مشـــيرا إلـــى تحـــديات أمنيـــة تلـــو  فـــي األفـــق وملم  

اإلســـرائيليين ويـــر ســـعداء بتعامـــل رئـــيح إلـــى أن ع للـــرأ  أعـــار اســـتطالوفـــي الســـيا   المســـتقبل ضـــد أعـــدائها.
 و فقـالئاسـة الـوةراء لفتـرة رابعـةال   يتولى ر  ونتنيا وأما  .ت الوةراء مع وزة مما أدى إلى تراجع نادر في ععبي
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"أمامنا عام كامل وتى ا نتخابات. نحن في خضم وملة وأنـتم    ة ل  امام الرأ  العام عاروا ومبررا :في كلم
ـــارات  تنســـحبون فـــي منتصـــ  الحملـــة أو تســـتغلون المواقـــ  ألوـــرا  سياســـية. أمـــن الدولـــة يعلـــو فـــو  ا عتب
السياســية". وأضــا  "لــن أقــول  ــ ا المســاء متــى ســنتحرح وكيــ . لــد  خطــة واضــحة. أعلــم مــا ســنفعل  ومتــى 

بينيت إلى كلمـة نتنيـا و قـائال إن وـزي البيـت اليهـود  الـ   يشـغل امانيـة قد استجاي و  نفعل . وسو  نفعل ".
وقـال "إذا كـان رئـيح الـوةراء جـاداو  مقعدا سيبقى في ا ئتال  الحـاكم. 120من مقاعد الينيست البالغ عدد ا 
ا السياســية وســنق  فــإنني  نــا ألقــول لــرئيح الــوةراء: إننــا نســحب كــل مطالبنــ ووأنــا أروــب فــي تصــديق مــا قالــ 

تميـزت الشـهور الماضـية بشـد قـد و  .بجانبك في     المهمة الهائلة وتى تبـدأ إسـرائيل فـي ا نتصـار مـرة أخـرى"
وجــ ي وســط تهديــدات الخصــوم السياســيين لنتنيــا و با نســحاي مــن ا ئــتال  الــ   يقــود  رئــيح الحمومــة فــي 

 مقعدا. 120مقعدا من أصل  61ى و يت  الرابعة وال   يحمم إسرائيل بأولبية   تتعد

و في القـراءة الثالثـة واألخيـرة علـى  26/12/2018 يوم األربعاء وافق الينيست  البرلمان  اإلسرائيليوالمهم أن 
ــ  نفســ  وءجــراء انتخابــات تشــريعية ســابقة ألوانهــا فــي التاســع مــن عــهر  المفتــر   مــن وكــان القــادم. نيســانول

فــي  مســؤول قــالو  .2019تشــرين الثــاني عــهر م ا نتخابــات البرلمانيــة فــي بحســب القــانون اإلســرائيلي أن تــنظ
ن قــرار وــل الينســيت اتنخــ  انطالقــا مــن الشــعور بالمســؤولية فيمــا يخــ  "إ :اإلســرائيلي ممتــب رئــيح الحمومــة

 ". الميزانية ومن أجل صالح الشعب اإلسرائيلي

نو علـــى أن يـــدخل ويـــز التنفيـــ  فـــورام ويحـــل مقابـــل اعتـــرا  نـــائبي 102وتـــم التصـــويت علـــى القـــانون بأولبيـــة  
وتبقــى الحمومــة قائمــة  .2015آذارالبرلمــان وتــى ا نتخابــاتو وذلــك بعــد أربــع ســنوات مــن آخــر انتخابــات فــي 

  لين   يممنها اتخاذ قرارات تحتاج إلى موافقة البرلمان على ورار التصويت على قوانين جديدة.

 

 مشروع القانون الجديد: – 3

وـــول مشـــروع قـــانون التجنيـــدو إذ تصـــر األوـــزاي  مزمنـــة خالفـــات تشـــهد الحمومـــة اإلســـرائيلية المعلـــوم أنمـــن 
علـــى اســـتثناء المتـــدينين مـــن "الخدمـــة العســـمرية اإللزاميـــة"و بـــدعوى تفـــروهم لدراســـة التـــوراة  المتعصـــبة الحريديـــة
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رضــةو علــى رأســها "إســرائيل بيتينــو" المقابــل تصــر أوــزاي فــي الحمومــة والمعاوفــي  والــتعلم فــي المعا ــد الدينيــة.
 مو أفيغدور ليبرمـانو ويـائير لبيـدو ةعـيم وـزي "يـش عتيـد"و علـى وجـوي أداء الحريـديالسابق برئاسة وةير األمن
قـانون التجنيـد للجـيش اإلسـرائيلي السـار   2014الينيست سن  فـي العـام والجدير بال كر أن  الخدمة العسمرية.

غـاء المحممـة العليـا لقـانون تجنيـد سـابقو كـان ينعـر  باسـم "قـانون طـال". فـي ذلـك المفعول والياو فـي أعقـاي إل
للقــانون الــ   طروــ  وــزي "يــيش عتيــد"و الــ   كــان عــريما فــي  19العــامو صــاد  الينيســت علــى التعــديل رقــم 

لبيــد  ا ئــتال  الحمــومي برئاســة نتنيــا وو وذلــك ب ريعــة "المســاواة بتحمــل العــبء". وامتنــع نتنيــا وو بضــغط مــن
 ورئيح وزي "البيت اليهود "و نفتالي بينيت" عن ضم الحريديين إلى ومومت     .

صـــاوت وةارة األمـــن اإلســـرائيلية مشـــروع قـــانون تجنيـــد جديـــدو أقـــر  الينيســـت بـــالقراءة األولـــى وتـــى ا ن. وقـــد  
% خالل 8د بنسبة و وأن يرتفع   ا العد 2018وريديا في العام  3348ويقضي مشروع القانون بتجنيد أولي لـ

وريـديا آخـر إلـى "الخدمـة الوطنيـة". وبعـد ذلـكو  648العامين المقبلين. كما يـن  مشـروع القـانون علـى تجنيـد 
. 5635إلـى  2023% كل عامو ليصل عدد الجنود الحريديين في العام 6.5ترتفع نسبة المجندين الحريديين بـ
 6844و ليصـل عـدد المجنـدين الحريـديين إلـى 2027 – 2024% فـي األعـوام 5ام ترتفع نسبة التجنيد     بــ

 كل عام. ويخلو مشروع القانون الجديد من أ  ذكر لعقوبات جنائية ضد من   ينخرط في الخدمة العسمرية.

لين وزي "ييش عتيد"و ال   يؤيد مشروع القانون الجديدو يعتبر أن القانون يتضمن عقوبـات جنائيـةو ألنـ  فـي 
وت الحصــ  المطلوبــة منهــاو فــإن ذلــك ســيؤد  إلــى فــر  عقوبــات جنائيــة علــى طــالي وــال لــم تــوفر الييشــيف

الييشــيفوت اســتنادا إلــى نصــون القــانون المتعلقــة بتجنيــد مجمــل مــواطني الدولــة. وســتيون  ــ   العقوبــات علــى 
للقـب عمل إيقا  تحويل ميزانيات للييشيفوتو مقابل رفع الحوافز للمجندين وةيادة مخصصات وتمويل الدراسة 

 األول في الجامعات لل ين ينهون الخدمة العسمرية الياملة.

% مـن الحريـديين المرعـحين للخدمـة العسـمريةو خـالل اـالث 85وتعتبـر وةارة األمـن اإلسـرائيلية أن عـدم تجنيـد 
سنوات متتاليةو سيؤد  إلى إلغاء القـانون. كمـا أوصـت اللجنـة التـي صـاوت مشـروع القـانون بتوسـيع العقوبـات 

داريــة المفروضــة علــى مــن يمتنــع عــن التجنــد والفــارين مــن الخدمــةو وفــتح مســارات خدمــة عســمرية مالئمــة اإل
% مـــن 95للحريـــديينو وتقـــود م إلـــى ا نخـــراط فـــي ســـو  العمـــل بعـــد تســـروهم. ويتعـــين علـــى الييشـــيفوت دفـــع 
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ل الســنتين الثالثــة طالبهــا إلــى التجنــدو وعــدم اإليفــاء بهــ ا الشــرط ســيؤد  إلــى فــر  عقوبــات اقتصــادية. وخــال
والرابعـــة لتطبيـــق القـــانون ســـتقل  الحمومـــة مبلـــغ الـــدعم لليشـــيفوت بســـبب عـــدم اإليفـــاء بشـــروط القـــانون. وفـــي 
السنتين الخامسة والسادسة لتطبيـق القـانون سـيتم فـر  عقوبـات بنسـبة مضـاعفة عـن السـنيتن السـابقتينو وفـي 

 ت االث مرات.السنتين السابعة والسابعة والثامنة ستتضاع  العقوبا

وتوجد خالفات بين األوزاي الحريديـةو و ـي "عـاس" و"أوـودات يسـرائيل" و"ديغـل  تـوراة"و وـول قـانون التجنيـد. 
ويــرى وزبــا "عــاس" و"ديغــل  تــوراة" أنــ  باإلممــان تقبــل مشــروع القــانون المقتــر و وءجــراء تعــديالت طفيفــة عليــ و 

الحريد و وذلك بسبب العقوبـات التـي  –التيار الحسيد   بينما يرف  ذلك وزي "أوودات يسرائيل"و ال   يمثل
% مــن المرعــحين للخدمــة. ودفعــت 85يفرضــها مشــروع القــانون علــى الييشــيفوت وطالبهــا فــي وــال عــدم تجنــد 

 ــ   المعارضـــة مــن جانـــب "أوــودات يســـرائيل"و الحــزبين الحريـــديين ا خــرين إلـــى الموافقــة معـــ و بهــد  وضـــع 
 "جبهة وريدية موودة".

إلـى أن مشـروع قـانون التجنيـد الجديـد سـيمون  ت محلل الشؤون الحزبية في صحيفة " ارتح"و يوسي فيرطرولف
ـ ة فـي المفاوضــات ا ئتالفيـة لتشـميل الحمومــة المقبلـة. "المحممـة العليــا لـن تســمح أوـد المواضـيع األولــى والملح 

 هــل ســيعلنفلــن يجــدوا صــفقة أفضــل مــن تلــك المطرووــة أمــامهم ا ن.  مبالمماطلــة إلــى مــا   نهايــة. والحريــدي
الحفــاظ علــى ’أوــودات يســرائيل أنــ  ســيحمم علــى نفســ  العــيش فــي المعارضــة طــوال و يــة كاملــة بســبب  وــزي

 ؟ فليتفضلوا لنرا م يفعلون ذلك".’ممانة أبناء الييشيفاة

ائفـة األورعـاليمية"و التـي تـرف  التجنيـد العسـمر  يشار إلى أن  توجد فنات داخـل المجتمـع الحريـد و مثـل "الط
لشبانها بصورة مطلقة. وروم أن القانون الحالي يسمح بتأجيل تجنيد الشبان الحريديم عـريطة التوقيـع علـى ذلـك 
في ممتب التجنيدو إ  أن عبان     الفنات تـرف  التوجـ  إلـى ممتـب التحنيـد وءرجـاء التجنيـدو وبـ لك يعتبـرون 

خدمة العسمرية. ك لك فإن أنصار     "الطائفة" ينظمون مظا رات صاخبة ويشتبمون مع الشـرطة فارين من ال
اإلسرائيليةو بشمل دائم بعد اعتقال أ  "فاٍر من الخدمة". ويهاجمون أ  عاي وريد  يتجند للجـيش ويعـود إلـى 

 بيت  بالز  العسمر .
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 عالن االنتخابات المبكرة:إ – 4

ءجــراء و وــزي الليمـود اإلسـرائيلي موافقـة قـادة ا ئــتال  الحمـومي علـى وـل الينيسـت  أعلـنبعـد مـداو ت داخليـة 
ونقــل التلفزيــون الرســمي اإلســرائيلي  كــان  عــن نتنيــا و قولــ  خــالل  .المقبــل 2019 انتخابــات مبمــرة فــي نيســان

 تـوراة" و علـى  ةيارت  إلى ليتوانيا إن  "إذا أصر وزي أوودات يسرائيل  ديني وريد  ومركـب أساسـي لــ"يهدوت
 إدخال تعديالت على قانون التجنيد فسيتم تبمير موعد ا نتخابات".

و وليـن وـزي الليمـود لجـأ إلـى تقـديم موعـد 2019وكان من المفتر  أن تجرى ا نتخابات في تشـرين الثـاني  
ا نتخابــات بعــد خالفــات مــع األوــزاي الدينيــة وــول قــانون التجنيــد الــ   يســتثني اليهــود األراــوذوكح مــن أداء 

اإلسـرائيلي إاـر اجتمـاع ا انـين علـى وافـق قـادة ا ئـتال  الحمـومي وقـد جـاء فـي اإلعـالن: " الخدمة العسـمرية.
وقال رئيح ا ئتال  الحمـومي فـي بيـان وةعـ  وـزي الليمـود إن "قـادة  ."مإجراء انتخابات مبمرة في نيسان القاد

ال   -وجاء القرار  ".2019أوزاي ا ئتال  الحمومي قرروا ول الينيست وتقديم ا نتخابات إلى بداية نيسان 
جلسة لرءسـاء األوـزايو تـم خاللهـا مناقشـة مشـروع قـانون تجنيـد "الحريـديم" الـ      في نهاية -اتخ  باإلجماع

-وأعـار نتنيـا و فـي خطـاي ألقـا  إلـى "اإلنجـاةات" التـي قـدمتها ومومتـ و ومنهـا  يحظى بأولبية بين األوـزاي.
ادة انتخــــاي القــــرار األميركـــي بــــا عترا  بالقــــدس عاصـــمة إلســــرائيلو مطالبــــا اإلســـرائيليين بإعــــ -بحســـب رأيــــ 
أصـدرت وةارة القضـاء بيانـا يؤكـد أن المباوثـات التـي يجريهـا المستشـار القضـائي للحمومـة فـي وـين  ا ئتال .

 بشأن قضايا الفساد التي يتهم بها نتنيا وو لن تتأار بقرار ول الينيست.

سـؤولية ا ئـتال  وقال رءساء أوزاي ا ئتال  في بيان مشـترح إنـ  علـى خلفيـة قـانون التجنيـدو ومـن منطلـق م
في ما يتعلق بالميزانيةو قرروا ول  الينيست والتوجـ  إلـى انتخابـات مبمـرة فـي أبريل/نيسـان المقبـل. وخـالل  ـ   

 الفترةو تستمر الشراكة بين األوزاي المشاركة في الحمومةو وتى خالل فترة ا نتخابات.

إنــ  يســعى إلــى تشــميل تحــال  يمينــي ممااــل  و قــال رئــيح الــوةراء اإلســرائيلي بنيــامين نتانيــا وآخــر مــن جانــب
أن يمــــون ا ئــــتال  الحــــالي لحمومتــــ   ــــو النــــواة للتحــــال  المقبــــل". بــــيأمــــل "وأضــــا  إنــــ   لالئــــتال  الحــــالي.

 .الييان الغاصب األكثر تطرفا ويمينية في تاريخ  و   ا ا ئتال  المتعار  علي   و أنو 
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ي رف  الدعوات "وير المسؤولة" إلجراء انتخابات مبمرة بسبب أن  في تشرين الثاني الماض إلى يا ونوأعار نت
"أردنا أن نفيك سال  وزي هللاو سال  األنفا  الـ    :ما وصف  بأن  وضع أمني صعب تواجه  إسرائيلو وقال
وأكـــد أنــ  فـــي ذلـــك الوقــت لـــم يســـتطع أن يفصــل علـــى المـــأل  اســتثمرت فيـــ  ومــاس قبـــل ذلـــك كثيــرا وفيمنا ـــا".

واســـتعر  نتانيـــا و أعمـــال ومومتـــ   ســـة التـــي يـــتم اتخاذ ـــاو "وليـــن الجميـــع ا ن يعلـــم عنـــ ".الخطـــوات الحسا
 الحاليـة وركــز علــى قــوة إســرائيل العســمريةو إذ "تحتــل إسـرائيل المرتبــة الثامنــة فــي العــالمو و ــ ا أمــر   يصــد ".

نـع تموضـع إيـران فــي كمـا تحـدث عـن مشـاكل إسـرائيل مــع إيـران ووـزي هللا وقـال" نحـن نعمـل باســتمرار علـى م
وأعار إلى عالقة إسرائيل القوية مع واعنطنو قائال "إن تحال  إسرائيل مع الو يات المتحدة في ذروت   سوريا".

كما تحدث عن نمو ا قتصاد اإلسرائيلي خالل فترة رئاسـت  للحمومـة وقـال إنـ   و و أقوى من أ  وقت مضى".
باتـت األصـغر منـ  عشـرين عامـا"و ورفـع معـدل متوسـط دخـل الفـرد "الـ   ردم "الهوة بين الفقراء واألونياء التـي 

 أصبح أعلى بمثير من الدول الغربية"و وفق تعبير .

أدخل إعالن ا ئتال  الحاكم توافق  على ول الينيست والـ  اي إلـى انتخابـات مبمـرة إسـرائيل رسـميا  م ا اذن 
أن تحـدث تغييـرا فـي الحالـة السياسـية وتقـود إلـى إسـقاط في أجواء ا نتخابات التي يرا ن الـبع  علـى إممانيـة 
  جديد.ا  ومومة نتنيا وو بينما يعتقد اليثيرون أنها لن تأتي ب

أولبيــة ضــنيلة فــي  ســوى  ويــأتي قــرار إجــراء ا نتخابــات المبمــرة فــي وقــت لــم يعــد فيــ  ا ئــتال  الحمــومي يمتلــك
ور دو وذلـك بعـد اسـتقالة وةيـر الـدفاع أفيغـ120ل مقعـدا مـن أصـ 61الينيست بفار  مقعد واوـد و ويـ  يشـغل 
و 2019وكــان مــن المفتــر  أن تجــرى ا نتخابــات فــي تشــرين الثــاني  ليبرمــان وانســحاي وزبــ  مــن ا ئــتال .

 وليـــن وـــزي الليمـــود لجـــأ إلـــى تبميـــر موعـــد ا نتخابـــات بعـــد خالفـــات مـــع األوـــزاي الدينيـــة وـــول قـــانون تجنيـــد
يـا و الـ   نويـرى محللـون أن بنيـامين نت األراوذوكح من أداء الخدمة العسـمرية. ال   يستثني اليهود المتدينين

يتــولى قيـــادة الحمومــة فـــي إســرائيل منـــ  عشــر ســـنوات إلــى ةيـــادة عــرعيت و والتهـــري مــن اتهامـــات الفســاد التـــي 
 ي:ول الينيست إلى إعالن النتائج على النحو التال  عالن سيمون الجدول الزمني مناإلبعد و  تطارد .

 لن اللجنة الوةارية للتشريع عن تقديم مشروع قانون ول الينيستستع -
 تصوت الينيست بثالث قراءات على قانون ول الينيست. سيتم -



 
28/02/2019  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(82رقم )                  

    
       
 

11 
 

ســيتم فــي بدايــة عــهر عــباط إجــراء انتخابــات داخليــة فــي وــزي العمــل والليمــود وميــرتح والبيــت اليهــود   -    
ســاعر مــن الليمــود أعلــن عــن ترعــح  أمــام نتنيــا و علــى  نتخــاي مرعــح عــن كــل وــزي لالنتخابــات  جــدعون 

 رئاسة الليمود .

وبعد أسبوع مـن إعـالن النتـائج الرسـميةو سـيمل   يوم ا نتخابات وفي نهايت  ستعلن النتائج. و  9-4-2019
 رئيح الدولة الحزي األكبر بتشميل ومومة  أو من توصي ب  معظم األوزاي لتشميل الحمومة .

 40قال رئيح الحمومة اإلسرائيليةو بنيامين نتنيا وو إن  يسعى ألن يفوة وزي الليمود الحاكم بـفي     األاناء 
مقعـدا فــي انتخابــات الينيسـت القريبــةو وذلــك فـي خطــاي لــ  أمـام رءســاء الســلطات المحليـة والمجــالح اإلقليميــة 

ســـلطات المحليـــة المقبلـــةو خـــالل مـــؤتمر عقـــد مـــن وـــزي الليمـــود ومرعـــحي  المحتملـــين  نتخابـــات البلـــديات وال
 .المقبلة استعدادا لخو  ا نتخابات

مقعدا فـي الينيسـت بـات  ـدفا معقـو و ليـن الهـد  الحقيقـي  ـو الوصـول  35وقال نتنيا وو إن الحصول على 
ـا بـأن الليمـود فـي الينيسـت الحاليـة ممثـل بــ انيـة األخيـرة مقعـدا فـي ا نتخابـات البرلم 30إلى أربعـين مقعـداو علمم

وتتباين نتائج استطالعات الرأ  التي تجريها وسائل إعالم ومراكز أبحاث متخصصة  .2015التي أجريت في 
 مقعدا. 34إلى  30وول انتخابات الينيستو لين نتائجها تشير إلى إممانية فوة وزي الليمود بـ

 

 تحوالت دراماتيكية: – 5

موافقــــة قــــادة ا ئــــتال  الحمــــومي علــــى وــــل  2018-12-25ن بعــــد إعــــالن وــــزي الليمــــود اإلســــرائيلي ا انــــي
تحـو ت  تشـهد الساوة السياسية اإلسرائيليةباتت الينيست وءجراء انتخابات مبمرة في التاسع من نيسان المقبلو 

و ولين وزي الليمود 2019وي  كان من المفتر  أن تجرى ا نتخابات العامة في تشرين الثاني  ودراماتيمية
لجــأ إلــى تقــديم موعــد ا نتخابــات بعــد خالفــات مــع األوــزاي الدينيــة وــول قــانون التجنيــد الــ   يســتثني اليهــود 

رة جــاء فــي وقــت لــم يعــد فيــ  األراـوذوكح مــن أداء الخدمــة العســمرية. والالفــت أن قــرار إجــراء ا نتخابــات المبمــ
مقعـدام مـن  61ا ئتال  الحمـومي يمتلـك سـوى أولبيـة ضـنيلة فـي الينيسـت بفـار  مقعـد واوـد و ويـ  يسـتأار بــ

ور ليبرمان وانسحاي وزبـ   إسـرائيل بيتنـا  مـن دمقعدامو وذلك بعد استقالة وةير الحري السابق أفيغ 120أصل 
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اعر لتقديم موعد ا نتخابات اإلسرائيلية محاولة رئـيح الـوةراء بنيـامين ا ئتال . وقد يمون السبب الرئيح والمب
اتهامـات الفسـاد التـي تطـارد   د مـنإلـى األمـام مـن مخـاطر إوالتـ  إلـى القضـاء ومقاضـات  بعـدهـروي نتنيا و ال

 من  فترة طويلة.

ى تراجــع عــعبية وــزي أن اســتطالعات الــرأ  تشــير إلــ يالوــع علــى خلفيــة مــا يجــر و المتــابع للشــأن اإلســرائيلي
الليمود اليمينيو في وقت تميل في  استطالعات الرأ  إلى فوة كتلة اليمين بزعامة نتنيا و بأكثريـة ضـعيفة فـي 

كما تؤكد ا ستطالعات أيضام بـأن نتنيـا و سـينتخب كـرئيح  .الينيست القادمة خاصة في هل تر ل المعارضة
  من ضمن ائتالف  اليميني. وله ا يممن الجزم بأننا سنشـهد لوةراء إسرائيلو وي   توجد عخصية أخرى تنافس

. وستشـــهد الســـاوة السياســـية 2019تشـــميل ومومـــة أكثـــر يمينيـــة فـــي تـــاريخ إســـرائيل فـــي صـــي  العـــام المقبـــل 
 .2019اإلسرائيلية تجاذبات وانقسامات وتحالفات إلى وين موعد ا نتخابات المبمرة في ربيع العام المقبل 

و وتــم إطــال  اســم 1949إلــى أن أول انتخابــات إســرائيلية عامــة قــد وصــلت فــي كــانون اــاني  وتجــدر اإلعــارة
وقـد سـاد ومــم  عضـواو 120الينيسـت علـى المجلـح التأسيسـي فـي العـام المـ كورو وتـم ا تفـا  علـى أن يضـم 

 نبزعامــة ا ر ــابي منــاويم بـــيغ أ وــزي الليمــودو وـــين تبــو  1977وــزي العمــل فــي إســرائيل وتــى صــي  عــام 
. وتتصــ  الخارطــة الحزبيــة فــي 1948ايــار مــن عــام  عــهر فــيالييــان الغاصــب الســلطة ألول مــرة منــ  إنشــاء 

إسرائيل بمثرة التشظي وا ندماج الحزبي وتشـميل تيـتالت قبـل كـل انتخابـات عامـة أو مبمـرة و لالسـتحواذ علـى 
بين أوـزاي مـن طيـ  سياسـي واوـد  وتحصل ا ئتالفات والتيتالت عادة مقاعد أكثر في البرلمان  الينيست  و

ل  أ دا  ومواق  وخطابات متقاربة من الحياة السياسية وا جتماعية وا قتصادية في إسرائيلو وك لك بالنسـبة 
اإلســـرائيليو مثـــل قضـــيتي القـــدس والالجنـــين. والثابـــت أن  –للقضـــايا الجو ريـــة فـــي إطـــار الصـــراع الفلســـطيني 

ــة القادمــةد تحــو ت نو الســاوة السياســية اإلســرائيلية ستشــه و ويــ  ستحصــل تشــظيات عيــة خــالل الشــهور القليل
واندماجات وزبيةو وك لك تشميل أوزاي وتيتالت ستتبنى خطابات سياسية واجتماعية أكثر يمينيـةو مـن عـأنها 

وامة خصائ  يتمتع بها النظام السياسي في إسرائيل تتضح  الحصول على مزيد من مقاعد الينيست القادمة.
ل انتخابــاتو ومــن بينهــا أن ا ئتالفــات والتيــتالت تحصــل عــادة بــين أوــزاي مــن طيــ  سياســي واوــد لــ  قبــل كــ

مواقـ  متقاربــة. وتتاكـل أكثــر التيـتالت مــع مـرور الوقــتو أو تـتم عمليــة انـدماج بــين أوزابهـا المختلفــةو خاصــة 
بمـرة فـي ربيـع العـام المقبـل عند تشميل قوائم لخو  ا نتخاباتو و  ا ما سيحصل أاناء خو  ا نتخابـات الم

كــان محصــلة سلســلة طويلــة ومعقــدة مــن  عامــا  30   . فحــزي العمــل الــ   قــاد إســرائيل لســنوات عديــدة2019
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مــن ائــتال  أوــزاي اليمــين والوســط مــع « الليمــود»ا نـدماجات بــين أوــزاي المعســمر اليســار و فــي وــين تشـمل 
يتــل و وقــد ســطع نجــم ت"أر  إســرائيل الياملــة"ا فيــرة حــزي وأيــدو البعــ  أفــراد وــزي العمــل الــ ين انشــقوا عــن 

و األمر ال   أتا  بعد ذلك التاريخ لألقلية العربية وأوزابها 1977بعد فوة  في انتخابات صي  عام « الليمود»
المختلفــة دخــول اللعبــة ا نتخابيــة فــي إســرائيل. ومــع صــعود األوــزاي الدينيــة الشــرقية والغربيــة ممثلــة بحركتــي 

إلــى واجهــة العمــل السياســي فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــيو باتــت الخريطــة « المفــدال»و « عــاس»
وولفـاء  و وكـ لك « الليمـود»تيتـل و السياسية تتشمل من أربعة أطيا  رئيسـة  ـي: تيتـل وـزي العمـل وولفـاء و 

ا نتخابـات اإلسـرائيلية باتـت  ويبقـى القـول أن نتـائج .ألوزاي الدينيةو الغربية والشرقيةو وتيتل األوزاي العربيةا
حســـب اســـتطالعات الـــرأ  اإلســـرائيليةو ويـــ  سيســـتأار اليمـــين بزعامـــة نتنيـــا و بأكثريـــة ضـــنيلة فـــي بمحســـومة 

ومومتـــ  الخامســـة بعـــد فـــوة   الينيســـت القادمـــة بعـــد ا نتخابـــات المبمـــرة فـــي نيســـان المقبـــلو وسيشـــمل نتنيـــا و
 .الييان ر ومومة يمينية من  إنشاءستيون أكث ي با نتخابات كرئيح للوةراءو و 

 

 الخارطة الحزبية الحالية في الكيان: – 6

منـــ  إعـــالن ا ئـــتال  الحـــاكم بزعامـــة رئـــيح وةراء دولـــة ا وـــتالل اإلســـرائيلى بنيـــامين نتنيـــا وو نهايـــة و يتـــ  
تغييـرات سـريعة وويـر وال  اي إلى انتخابات مبمرةو فى ربيع العـام الجـارىو تشـهد خارطـة األوـزاي اإلسـرائيلية 

 متوقعة.

من أبريـل المقبـلو  9أيام من  إعالن ول البرلمان اإلسرائيلى "الينيست" وال  اي إلى انتخابات فى الـ  8فخالل 
كيانـــات سياســـة  5و ههـــرت علـــى الخارطـــة السياســـية اإلســـرائيلية 2019نـــوفمبر  5بــدل الموعـــد األصـــلىو فـــى 

 سية معروفة وليح وول طر  سياسى.جديدةو جميعها وول عخصيات عسمرية وسيا

أسابيع وتى ولق األبواي أمام تسجيل أوزاي جديدةو وليح  7وقالت وسائل إعالم إسرائيليةو إن    يزال  ناح 
 من المستبعد أن تقوم أوزاي أخرىو تضا  إلى     القائمةو إار انشقاقات من أوزاي قائمة أو تيتلها.

 .  دا على تقارير اإلعالم العبر اخارطة األوزاي السياسية اإلسرائيلية اعتم بالتفاصيل نوردفى التقرير التإلى 



 
28/02/2019  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(82رقم )                  

    
       
 

14 
 

 حزب "الحصانة إلسرائيل" -أ 

 الحزي أقيم وديثا ويترأس  الجنرال بينى جانتحو رئيح األركان اإلسرائيلى فى السابق.

أن جــانتح نفســ  يلتــزم  اســتطالعات الــرأى تتنبــأ بفــوة  بعــدد مقاعــد كبيــر فــى ا نتخابــات القريبــةو وليــن الملفــت
 خو  ا نتخابات.   لين  بتسجيل وزب  أك د أن  ينو  يو  يتحدث كثيرا عن طرو  السياس الصمت

لفرصـة او منتظـرا ية تحتية متينة ودرس الوضـع السياسـسنوات األخيرة أنشأ بني 4ويقول مقربون من  إن  فى ال
 لدخول السياسة من باي واسع.

 إلــى ار أو اليمـين وءنمـاإلـى اليســ يشــير محللـون إلـى أن جــانتح   ينتمـللحـزيو ي يومـن ناويـة التوجــ  السياسـ
 إقامة ائتال  مع يائير لبيد.    و بدليل أن  ينو يالوسط السياس

 حزب "تيليم" -ب 

وــزي أقــيم وــديثا ويــدور وــول عخصــية عســمرية مرموقــةو ويــ  يترأســ  موعــي  يعلــونو رئــيح األركــان ووةيــر 
 الدفاع فى السابق.

ان يعلون قد انشق عـن وـزي الليمـودو وتـرح ومومـة نتنيـا و بعـد أن علـم أن نتنيـا و ينـوى نقـل وقيبـة األمـن ك
نتخابـات علـى خـو  ا    بيـرا لحمـم نتنيـا و وأعلـن أنـ  ينـو ألفيجدور ليبرمانو وأصبح يعلون بعد ا معارضـا ك

 رأس وزي جديد.

با قائمة بشخصيات انضمت إلى الحزي والمشترح وفى بيان إعالن انطال  الحزي قال يعلون إن  سيعر  قري
ات مــع رئــيح هــل التحقيقــ يل النزا ــة فــنتخابيــة ســتيون وــو لسياســية. مــن الواضــع أن دعايتــ  ا لهــم النزا ــة ا

 ملفات فساد.  يالحمومة اإلسرائيلى ف

 حزب "اليمين الجديد" -ج 
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التعلــيم نفتــإلى بينيــتو نتيجــة انشــقا  السياســيين وــزي أقــيم وــديثا برئاســة وةيــرة القضــاء أيليــت عــاكيدو ووةيــر 
كــان   ناويــة بينيــت الــ . والــدافع الــرئيح وراء إقامــة الحــزي مــن ين عــن وــزي "البيــت اليهــودى" اليمينــالبــارةي

و واستقطاي المزيد مـن ياليمين المتدين الصهيون يو ا نفصال عن الجهات المتطرفة ف   يرأس البيت اليهود
مستقل يممن أن يناةع نتنيـا و علـى أصـوات  يحزي. وسبب آخر  و إقامة بيت يمينالين إلى العلمانيين اليمني

اليمــين وعــدم البقــاء وــزي تــابع لنتنيــا و ومتعلــق بــ . ونجــح الحــزي منــ  انطالقــ  فــى ضــم عخصــيات إعالميــة 
 وسياسة بارةة ويتوقع ل  أن يحقق مفاجأة فى ا نتخابات القربية. 

 (الحركة )حزب "هتنوعا" -د 

و و ـو يان الحـزي جـزء مـن ا تحـاد الصـهيونو وتى   ا األسبوع كـيليفن يبرئاسة تسيب 2013وزي أقيم عام 
 ووزي العمل برئاسة آفي وبا . يليفن اتحاد بين وركة

بـ   ياإلعالن عـن فـك الووـدة مـع ليفنـي فـلين ةعيم وزي العمل أسقط   ا األسبوع قنبلة سياسية فأاـار  ـزة بـ
 بأنها "طال  قبيح" أمام الياميرات. ا بوخطوة  يمسبقا. ووص  اإلعالم اإلسرائيل يم ليفنعل  أن ين  مباعر دون 

 

 
 غباي وليفني -ه 

التـى كانـت يومـا تنتمـى إلـى وـزي الليمـود واـم وـزي "كاديمـا" برئاسـة أرئيـل  يطالعات إلـى أن ليفنـتشير ا سـت
 عارون وام إيهود أولمرتو لن تنجح فى دخول البرلمان لوود او ل لك من المتوقع أن تتحد مع وزي آخر.

وكانـت ليفنــي قــد أوضــحت أن المهـم  ــو إنشــاء كتلــة مـن أوــزاي اليســار والوســط ضـد كتلــة اليمــين التــى يرأســها 
 تنيا و. ن

 جميعنا -حزب "كوالنو" -و 
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الينيست وةعيم و  يمقاعد ف 10يحتل في الوقت الرا ن . 2015يرأس  موع  كحلون من  عام  يوزي اجتماع
موعي  كحلونو عغل منصب وةير ا قتصاد بعد أن تحالف  مـع نتنيـا و. ويقـول مراقبـون إن الحفـاظ علـى عـدد 

ا نتخابــات القريبــةو خاصــة أن ا ســتطالعات األخيــرة  يجــاةا كبيــرا فــســبة ليحلــون ســيمون انالمقاعــد نفســ  بالن
 تشير إلى تراجع الحزي.

ات القادمـةو ا نتخابـ يةيـادة عـعبيت  فـ يجاةاتـ  ا قتصـادية سـتيون محركـا فـوكان كلحون قـد صـر   مـرارا أن ان
 تنتظر إسرائيل مطلع العام القريب. يروم موجة الغالء الت

ســتغير وجههــا مــن ناويــة األعضــاءو فمــن المتوقــع أن يتركهــا السياســى يــؤا  جالنــت  يــ كر أن قائمــة كحلــون 
ن أن وزي كحلون قد يندمج مع وـزي الليمـود ليـن مقربـون مـن كحلـو  إلى لصالح الليمود. أعارت تقارير أخيرة
م  ئحـة وـال تقـدي يحمومـة فـال ي  أعلن أن  لـن يجلـح مـع نتنيـا و فـالحزي أن ينفوا     اإلممانية. والملفت ف
 نتخابات.اتهام ضد نتنيا و قبل ا 

 حزب "إسرائيل بيتنا" -ز 

و كـــان الســـبب وراء تبميـــر ا نتخابـــات بعـــد 2009متطـــر  يتزعمـــ  أفيجـــادور ليبرمـــانو منـــ  عـــام  يوـــزي يمينـــ
 استقالت  من منصب وةير الدفاعو وخروج  من ا ئتال  الحمومي.

أبوكسـيح عـن الحـزي وءقامتـ  بيتـا  يليفـ يات بعـد انشـقا  النائبـة أورلـتطالعا سـ يالحزي مـن تراجـع فـ ييعان
نتخابــات القريبــةو إ  أن المحللــين ا  يمقاعــد فــ 10ليبرمــان عــن فــوة وزبــ  يوبــروم وــدي   سياســيا مســتقال.
بالنســــبة لليبرمــــان ســــيمون ضــــم   ســــيمون جيــــدو والتحــــد يلامقاعــــد مثــــل الوضــــع الحــــ 5أن فــــوة  ي يعتقــــدون 

 سية جديدة وج ابة لحزب . عخصيات سيا

 حزب "ميرتس" -ح 

 نتخابات القريبة تحت ععار "تبديل األجيال".ئيلى القديمو وي  سيخو  الحزي ا وزي اليسار اإلسرا
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 يقــادت الحــزي فــ ياســتقالة النائبــة ة افــا جلــؤون التــويقــود الحــزي اليــوم السياســية الشــابة ميخائيــل ةنــدبرج بعــد 
 نتخابات األخيرة.مقاعد فى ا  5على وصلت السنوات األخيرة و 

كبيـرو وقالـت خاللـ  ةعيمـة  يمـؤتمر انتخـاب ينتخابيـة مطلـع األسـبوع الـرا ن فـوكان الحزي قد أطلـق وملتـ  ا 
مقاعــد ليــى  10الحــزي إن الهــد   ــو إعــادة اليســار اإلســرائيلى علــى الخارطــة السياســية اإلســرائيلية وألفــوة ي

 العات   تتنبأ به ا العدد من المقاعد للحزي. يمون الحزي مؤاراو لين ا ستط

 الجسر -حزب "جيشر"   -ط 

 أبمسيح التى انشقت عن وزي "إسرائيل بيتنا". يليف يو برئاسة السياسية أورل2019وزي أقيم وديثاو عام 

و الـــ ى عـــغل منصـــب نائـــب فـــى يمعـــرو  مـــن أصـــول مغربيـــةو دافيـــد ليفـــال ياإلســـرائيل يكريمـــة السياســـ يو ـــ
صــعود  يأبمســيح فــ يا ســتطالعات تشــير إلــى أن وــزي ليفــعامــا. والملفــت أن  37البرلمــان اإلســرائيلى نحــو 

 مستمر.

تبنيـ  سيضـم   و وأن وزبهـا الجديـد الـ ين  مها األكبر  ـو العمـل ا جتمـاعوتؤكد ليفني فى المقابالت معها أ
لفجــوات بــين اار رأس المــال وجســر إســرائيل ليســر اوتيــ يعيــة فــمــح إلــى إوــداث تغييــرات اجتماعخصــيات تط

 إسرائيل.  يقات الضعيفة لتنعم بحياة مشرفة فالمركز واألطرا  ودعم الطب

 "الصهيونية الدينية" –حزب "البيت اليهودي"  -ي 

 يلانفتــبـرى بعـد انشــقا  ةعـيم الحـزي المســاند المحسـوي علـى المسـتوطنين  ــزة سياسـية ك يعـهد الحـزي اليمينـ
 يقيما بيتا سياسيا جديدا.  يئية األبرة فى الحزي مع بينتو ليبينيت عن  وانشقا  الشخصية النسا

مقاعــدو وتســلم وقيبــة التربيــة والتعلــيم ووقيبــة العــدل. ليــن  8نتخابــات األخيــرة علــى ا  يكــان الحــزي وصــل فــ
 الوضع بالنسبة للحزي أو ما تبقى من  سيمون مختلفا تماما. 

 حزب اليهود الشرقيون   -"شاس" حزب -ك 



 
28/02/2019  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(82رقم )                  

    
       
 

18 
 

فـاة   الـ  يعدد المقاعد للحـزي الـدين يو وتتنبأ ا ستطالعات بتراجع فيمتطر  يتزعم  آري  درع يوزي دين
 مقاعد. 7نتخابات األخيرة بـا  يف

تهـم فسـاد وينعتقـد أن تـورط  يو الـ ى يخضـع للتحقيقـات فـيإلى مستقبل ةعيم الحزيو آري  درعوتلتفت األنظار 
 مجددا بالتحايل على سلطات الضريبة.

و   لفـوة علـى المنـافح القـو ايم الحزي الحفـاظ علـى قـوة الحـزي و     الظرو  يقول المحللون إن  د  ةع يوف
القــدس المحتلــة والــدليل علــى ذلــك فــوة المرعــح الــ ى  يمــا ةالــت قويــة فــ يأيلــى يشــا . ويــ كر أن عــعبية درعــ

 سة بلدية القدس. دعم  برئا

 حزب اليهود األوروبيون   -حزب "يهدوت هتوراه" -ل 

مقاعـد الو يـة  6رة بــ ا نتخابـات األخيـ يليتسمانو وينهي الحزي ال ى فاة فوزي دينى يرأس  الحاخام يعقوي 
 ن".من انقسام جر اء موق  ةعيم الحزي من قانون "تجنيد الشباي المتديني يالينيست و و يعان يالحالية ف

وين يقود يعقوي ليتسمان الخط المتطر  بشأن قانون التجنيدو يؤيد أعضاء الحزي إبداء المرونة والتناةل  يفف
 يعيم الحـزي. ويـ كر أن الحـزي يضـم فـمن أجل الحفـاظ علـى قـوة الحـزيو كمـا أن  نـاح نـداءات لزطاوـة بـز 

أعقــاي  ينقســام بــين التيــارين فــو وقــد اةداد ا ي"اللتــوان"" والتيــار  تــين مــن الحريــديم: التيــار "الحســيداألســاس فن
 بلدية القدس. يفنتخابات ا 

 مستقبل يوجد –حزب "يش عتيد"  -م 

 يووقــق مفاجــأة كبــرى فــ 2013قــيم عــام الســابق يــائير لبيــدو  أ   ياإلعالمــي فــ يوــزي وســطي يتزعمــ  السياســ
العقود  يتؤار على السياسية اإلسرائيلية فنتخابات وينها. واتضح أن الحزي ليح مؤقتا وءنما كتلة سياسية سا 

مقعــداو وتتنبــأ ا ســتطالعات أن يحتــل  11بـــ 2015نتخابــات األخيــرة عــام ا  ي. فــاة الحــزي فــالقريبــة المقبلــة
مقعـدا  20طالعات سـيفوة الحـزي بــتحت ةعامة يائير لبيدو المرتبة الثانية بعـد وـزي الليمـود. فوفـق أوـد ا سـت

رة أن  الوويد ة ومن المحتمل أن يمون لبيد رئيسا للحمومة. وكان لبيد قد صر   أكثر من منتخابات القريبا  يف
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 يمعقـــدا فـــ 20وة الايقـــول محللـــون إن لبيـــد يطمـــح إلـــى تجـــإســـرائيل لحمـــم نتنيـــا و. و  يالـــ ى يشـــمل بـــديال فـــ
عـــغال و وكال مـــا   أعـــمناة  يوـــانتح أو وـــاب ير ضـــم عخصـــية أمنيـــة مرموقـــة مثـــل بينـــنتخابـــات وذلـــك عبـــا 

 منصب رئيح األركان فى الماضى.

 كتلة النواب العرب –القائمة العربية المشتركة  -ن 

مقعــدا فــى الينيســت اإلســرائيلى  13الــرا ن  يإســرائيل فــ يتضــم األوــزاي العربيــة فــ يتحتــل القائمــة العربيــة التــ
 تحت ةعامة النائب أيمن عودة.

مــن  يلعربيــة المتخلفـةو علمـا أنهـا تعـانراكة بـين األوـزاي االسـؤال الملـح بالنسـبة للقائمـة  ـو فــرن اسـتمرار الشـ
 خالفات.

منصــب  ير محتمــل وتســلم النائــب أومــد الطيبــو ويــة ةعــيم الحــزي مــا ةالــت مفتووــةو فهنــاح وــدي  عــن تغييــ
الحفـاظ علـى الووـدة بـين مركباتهـا  يوـال نجحـت القائمـة فـ يممان رئيح القائمة أيمن عودة. وفـرئيح الحزي 
نتخابـــات ا  يمقعـــدا فـــ 15لفـــوة بــــ ا ي"الجبهـــة" والدينيـــة "الحركـــة اإلســـالمية" ســـيمون  ـــدفها السياســـالعلمانيـــة 

 القادمةو لتشمل "درعا واقيا" لألقلية العربية فى إسرائيل.

 حزب العمل -س 

الــرا ن بعــد فــك الشــراكة السياســية مــع تســيبي ليفنــي والحــدي  عــن أن فنــة  ييمــر الحــزي العريــق بأةمــة كبــرى فــ
كبيــرة مــن منتســبي الحــزي ينــوون اإلطاوــة بــرئيح الحــزي آفــي وبــا و بعــد اإلطاوــة بالسياســية ليفنــي بصــورة 

 قبيحة.

أن خـان ا نتخابـات  مقعـدا تحـت ةعامـة إسـحق  رتسـوج بعـد 24نتخابـات السـابقة علـى ا  يوصل الحزي ف
وا ن يقــود  اســم  "المعســمر الصــهيونى" مــع تســيبي ليفنــيو إ  أن ةعامــة الحــزي تغي ــرتو يبيــت سياســ تحــت

الوصــول إلــى عــدد المقاعــد التــى فــاة بهــا الحــزي مــن قبــل.   ياليــوم فــلــم يــنجح إلــى   الحــزي آفــى وبــا و الــ 
ت المقبلة. ويقول مراقبون نتخاباا  يمقعدا ف 14يفوة بالحد األقصى بـ وتشير ا ستطالعات إلى أن الحزي س
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ضـم عخصـية أمنيـة  ييل لسنوات طويلةو مممن أن يحدث فـإن التغيير اليبير بالنسبة للحزي ال ى ترأس إسرائ
ـــدور عـــن بينـــمع ـــيح األركـــان فـــى   أعـــمناة  يوـــانتح أو وـــاب يروفـــةو والحـــدي  ي و كال مـــا عـــغال منصـــب رئ

 الماضى. 

 حزب الليكود -ع 

السـاوة السياسـيةو  فتحـت  يبـأن وـزي الليمـود مـا ةال األقـوى فـوزي اليمين العريقو   أود يشك في إسـرائيل 
مقعــداو وكــان نتنيــا و قــد أعلــن مــؤخرا أنــ   30نتخابــات الماضــية بـــا  يامــة بنيــامين نتنيــا و وظــي الحــزي فــةع

ي المــرة إلــى ألفــوة ي مقعــدا وأن  30يحصــل الليمــود علــى  مقعــدا. وتتنبــأ ا ســتطالعات األخيــرة أن 40يصــو 
األمـر و لتحقيقات مع نتنيـا وو هل ا ينتخابية لليمود ستتم فح الحمومة القادم. لين الحملة ا يمون نتنيا و رئي

تهـاو  ـو قـرار المستشـار نتخابـات برم  معـالم ا  يلانتخابـات القريبـة وبالتـلم وزي الليمود فـي ا سيحدد معا  ال 
الملفــات قبــل موعـــد  ينتنيــا وو و ـــل ســيعلن نتــائج البــت فــملفــات  ييحــا  منــدلبليتو فــللحمومــةو أف يالقضــائ
نتخابـات؟ علمـا أن القـرار سـيمون لـ  تـأاير عظـيم سان أم أن  سـينتظر إلـى مـا بعـد ا من ني 9نتخابات فى الـا 

 على مستقبل نتنيا و ومستقبل وزي الليمود.

م ضــد  سـيحاري وتـى اللحظـة األخيـرة قـائال إن تقـديم  ئحـة اتهـانتنيـا و مـن جانبـ  أعـهر سـماكين  وأعلنـ  أنـ  
نتخابــــات ســــيمون خطــــوة ويــــر نزيهــــة ألنــــ  لــــن يقــــدر علــــى طــــر  روايتــــ  علــــى واســــتدعائ   ســــتجواي قبــــل ا 

 ا ستجواي.

ويقــول مراقبــون إن  ــ   التصــريحات التــى يــ يعها نتنيــا و علــى صــفحت  علــى فيســبوح لهــا صــدى كبيــر علــى 
 اإلسرائيلي.الناخب 

 

 الشرذمة الحزبية: – 7
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عـام نيسـان مـن ال يفـ يستشـهد ا دولـة ا وـتالل اإلسـرائيل يهر من ا نتخابات المبمرة التـاالاة أع أقل من قبل
و ويــ  أعلــن عــدد مــن السياســيين تيــوين أوــزاي جديــدة فيمــا الييــانو تغيــرت الخريطــة السياســية داخــل  2019

متطــر و بينمــا طفــا علــى الســطح قــادة عســمريون ســابقون قــد يغيــرون وجــ  دعــا آخــرون لتوويــد قــوى اليمــين ال
لليمود أن "من يريـد التأكـد مـن أن الحمومـة المقبلـة سـتيون ا لحزي بيان يوجاء ف الحياة السياسية بشمل كامل.

يجـب أن يصـوت فقـط ف"و  بـاو –انتح وـ –ومومة يمينية برئاسة نتنيـا و ولـيح ومومـة يسـارية برئاسـة "لبيـد 
"إن اليمــين الجديــد بينمــا قالــت رئيســة وــزي "ميــرتح" اليســارىو تمــار ةانــدبرجو  ."لصــالح الليمــود برئاســة نتنيــا و

محــر  وخطيــرو وــزي يمثــل عــراكة وقيقيــة بــين أولنــك الــ ين يريــدون تــدمير الديمقراطيــة    ــو يمــين عنصــر 
سـابق وعضـو المتشـدد الركـان   ينـة أيعـالونو رئـيح  موعـي  وقـد تعهـد وأولنك ال ين يريـدون تـدمير العلمانيـة".

و 2016نتنيــا و منــ  طــرد  مــن منصــب  كــوةير دفــاع مــن قبــل رئــيح الــوةراء عــام   تحــدبســابق فــى الليمــودو 
اسـتقال يعــالون مـن وــزي الليمـود الحـاكم والينيســت بعـد ذلـكو وكثيــرا مـا ينتقــد قـد و  ليسـتبدل  بافيجـدور ليبرمــان.
ذكــرت صــحيفة "معــاري " و  العودة إلــى السياســة لمنافســت .بــإلــى نيتــ   ائمــا ــو يلمــح دنتنيــا و منــ  ذلــك الحــين و 

المعــار و  ـو البـديل المرتقــب    نـاح مســتقبل  يـائير  بيـدو اليسـار اإلسـرئايليةو أن رئـيح وـزي "يــش عتيـد"   
اد بنيــامين نتنيــا وو فــى وــال اســتقالة األخيــر مــن  منصــب  علــى خلفيــة قضــايا الفســ يئيلالــرئيح الــوةراء اإلســر 

أجرت صحيفة "جـورةليم بوسـت" اإلسـرائيليةو اسـتطالع رأى جـاءت نتيجتـ  أن  التيهنات سيا  يوف ها.بالمتهم 
و وســيمون رئــيح وــزي "البيــت وــال التنــافح علــى رئاســة الــوةراء يبيــد سيحصــل علــى أعلــى نســبة أصــوات فــ 

المرتبـة الثانيـةو بينمـا سيحصـل موعـي  كحلـون مـن وـزي "الليمـود"  يبينيـت فـ يالمتشـدد نفتـال يني" اليم اليهود
 المرتبة الثالثة.على 

بينيــتو ووةيــرة  ينفتـال يد بزعامـة وةيــر التعلـيم اإلســرائيلالجديــ ييلـة مــن إعـالن تشــميل الحـزي اليمينــبعـد أيــام قل
ينيســـتو يواجـــ  اليســـار الالمقبلـــة للفـــوة بـــأكبر عـــدد مقاعـــد ب نيســـانالقضـــاء اييلـــت عـــاكيدو لخـــو  انتخابـــات 

يســعى آخــرون لتوويــد  مـرة أخــرى لمواجهــة اليمــين   الوقــت الـ  يوــا ت تفتــت وانقسـامات عــديدة فــ ياإلسـرائيل
شو أن رئيســة يحيمــوفيت يعــيل و  "العمــل" اليســار واعتبــرت رئيســة المعارضــة الجديــدة النائبــة بحــزي  المتطــر .

الينيســت إذا خاضــت ا نتخابــات  يتــاة نســبة الحســم فــليفنــيو لــن تج يالوســطو تســيب   وــزي "الحركــة" اليســار 
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 يافــو يوئيــل واســونو إن رئــيح وــزي "العمــل"   تنوعــا  المقابــلو قــال رئــيح كتلــة وــزي الحركــة يوفــ بمفرد ــا.
ا نشــغال بالشــؤون السياســية واألمنيــة وفضــل جعــل "المعســمر الصــهيونى" نســخة   ابــاىو وــاول دائمــا تفــادو

 لحزي "كلنا".

لــى إيبرمــان أنــ    منــان مــن ا نضــمام دور لغــنــى المتشــددو افييرئــيح وــزي "إســرائيل بيتنــا" اليموبــدور  رأى 
قنـدمت ضـد   ئحـة  لـوومومة برئاسة بنيامين نتنيا وو موضحا أنـ    مشـملة إذا تـولى األخيـر المنصـب وتـى 

 اتهام . 

السيا  نفس و قالت صحيفة " ارتح" اإلسرائيليةو أن فرن خو  رئيح األركان اإلسرائيلى السـابقو بينـى  يف
ولين ؤ قائمة واودةو قد تضاءلتو ألن المس يي  يعالونو لالنتخابات المقبلة فوةير الدفاع السابق موعو انتحو و
ن الجديد"و برئاسة وةيرة القضاء أييلـت انتحو "الحصانة إلسرائيل"و يعتقدون أن تأسيح وزي "اليميووزي  يف

مـا  انتح أبعـدوـمـع ذلـك   يـزال وـزي و  عـطب قيمـة يعـالون ا نتخابيـة.قـد عميدو ووةير التعليم نفتالى بينـتو 
لين   لتقديم القوائم للينيست. ييومما من الموعد النهائ 40قبل  -    المرولة  ييمون عن اتخاذ قرارات مهمة ف

وـال فـي أمـام "الليمـود"  اكبيـر  ياتحدعمل و و جديدال  اسية داخل تل أبيب بعد تشميل وزب زة سيمع ذلك أودث 
يسـعى إلــى "متابعـة تطـوير وتعزيــز  . علمـا بـأن وــزي وـانتحتحـال  يعـالون وءيهـود بــاراح وأوـزاي اليسـار معــ 

ة ا ســتقاللو مــع فــى وايقــ اســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة بحســب الرءيــة الصــهيونية كمــا يــتم التعبيــر عنهــا
مجــا ت التعلــيمو تطــوير البنيــة التحتيــة الوطنيــةو الزراعــةو ســيادة القــانون  يولويــات الوطنيــة فــنشــاء وتغييــر األإ

 .الحزي واألمن الداخليو السالم واألمن"و بحسب وايقة تسجيل

المصـوتين مـن الجنـا  ل انتح ومستشارو  أن يعالون يممن أن يمون عخصية ج ابـةو تجعـوالبدايةو اعتقد  يف
من اانين ال ين أصيبوا بخيبة أمل من رئيح الوةراء بنيامين نتنيا و يصوتون لصالح الحزي ويمنحون   ياليمين

" المتشــددو وتأســيح "اليمــين الجديــد"و  وــزي "البيــت اليهــود يأعقــاي ا نقســام فــ يوفــ مقاعــد أخــرى. الــى االاــة
   كيدو وأنــ ات وعــيــوــال إلــى بين  ب علــى أاألصــوات ســت   أن  ــ   "الحصــانة إلســرائيل" ي وــزييعتقــدون فــ

الوقــت نفســ و يتحــدث النــاطقون باســم "المعســمر الصــهيونى" إلــى  يفــو  يعلــون. يتوجــد فائــدة انتخابيــة كبيــرة فــ
اليتلةو لين مصادر  يولون إنها تتعزة بسبب ا نقسام فانتح ويقووسائل اإلعالم عن ا تصا ت بينهم وبين 
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علـى اتصـال بأعضـاء المعسـمر   انـ  انتحويح األركان السابق نفت     ا دعاءاتو وقالت عن قريبة من رئ
 اتصا ت مع جميع األطرا  على الخريطة السياسية.   الصهيونيو تماما كما يجر 

ليفنـيو التـى  يالمعارضـة المنتهيـة و يتهـا تسـيب انتح التمااـل مـع اليسـارو ومـن عـأن ارتباطـ  بزعيمـةوو  يريد 
انتح وـبنفسـ  عـن  ـ ا التعريـ . ويفضـل   دت من المعسمر الصهيونيو أن تجعل من الصـعب عليـ  النـأطر 

وقـال  أبمسيحو لين األخيـرة ويـر معنيـة بالتنـافح المشـترح معـ  فـى  ـ   المرولـة. يليف يأورل ةا رتباط بالنائب
"الحصـانة إلسـرائيل" إن " نـاح اليثيـر مـن  ي وـزيممتب يعلون معقبا: "لن نتطر  إلى الموضوع"و فيما قالوا ف

وكـان قـد أعلـن رئـيح وـزي العمـلو  انتح  يغير النظام السياسيو وباستثناء ذلك لـن نعقـب".والتيهناتو تأاير 
ر صـحفيين وضـو  يعـن تفييـك المعسـمر الصـهيونيو خـالل اجتمـاع كتلـة المعسـمر الصـهيونيو فـ وبا و يآف

تعـر  عـن البيـان وفوجنـت بسـماع  كمـا فـوجئ الجميـعو  يليفنـولـم تيـن  الينيست. يومصورين ونواي اليتلة ف
للحاضــرين: "لقــد   بــاواجتمــاع  وــقو قــال  يطويــل األمــد بينــ  وبــين ليفنــي. وفــ بعــد تــوتر  بــاووجــاء إعــالن 
زال يؤمن بالشراكة وا رتباطاتو لين ا رتباطات الناجحة يإن  "ما وأضا  وبا   فقط من ليفني". ق ارةأكلت ال

  باوبعد ذلكو توج   تتطلب الصداقةو ا لتزام با تفاقيات والو ء للطريقو ول لك اخترت الجمهور مرة أخرى".
نهايــة كلمــة  يوــزي ســتيونين فيــ ." وفــ  أ يتمنــى لــك النجــا  فــى ا نتخابــاتو فــوقــال: "تســيبيو أ يإلــى ليفنــ

وقـت  وـق  يوفـ و ووادرت الغرفة. باول إلى الميمروفونو وقالت إنها لن ترد على أقوا يجبا و توجهت ليفن
عبــر وســابها علــى تــويترو ويــ  كتبــت: "عــمرا ليــل الــ ين اتصــلوا وبعثــوا رســائل   بــاوعلــى أقــوال  يردت ليفنــ

المهــم الــ ى يقــ   يالقــوم  نصــيةو وللمؤيــدينو مــن الجيــد أنــ  تــم تبديــد الشــموحو ويممننــا التركيــز علــى التحــد
قـد دخـال  يوليفن  باووكان  ا نتخابات المقبلة". يانقالي ف -طريق وقام بالكل أولنك ال ين يؤمنون  -أمامنا 

 إلى قاعة اجتماع اليتلة من بابين مختلفينو ولم يتحداا مع بعضهما وبدا التوتر عليهما.

وأبقيــت علــى الشــراكة مــع ليفنــى والحركــة. لــيح مــن الســهل   وقــال رئــيح وــزي العمــل: "قبلــت نصــيحة  رتســو 
ا نضمام إلى عراكة أقامها عخ  آخر. واولـت العمـل علـى توويـد الحـزبين ولألسـ  لـم يحـدث  ـ ا. اختـرت 

  الشراكة مع ليفنيو بما فى ذلك ا تفا  على تخصي  مقاعد لحزبها فى القائمة ".
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محاولـة للحفـاظ علـى الووـدة. إ  أن  يضةو ووافق على ذلك فةعيمة المعار طالبت بمنصب  يوأضا  أن ليفن
أعــار إلـــى أن الجمهــور لـــم يــؤمن بالتعـــاون بــين الحـــزبين ولــم ينتقـــل لــدعم المعســـمر الصــهيوني. وقـــال:  ا بــو

  "الجمهور ذكيو لقد رأى أن األمر ليح ك لكو وابتعد".

إجراء استطالع لفحـ  عـدد المقاعـد  وضب من ليفنى ألنها طلبت  باومن  ووالى عهر ذكرت " ارتح" أن 
بـاى  لليفنـي: "بـد م مـن إجـراء اسـتطالعات وـول وقـال ف التى سيحصل عليهـا المعسـمر الصـهيونى إذا ترأسـت .

و وكيـ  تحركينـي؟ أنـت تضـعفيننى  كي  سننتصرو أنت تقومين بإجراء استطالعات وول كي  تنتصرين علي 
 ستعاضـة مؤقتو كشخ  على وعك ا يعلى أنن   ى تصوير وبشمل وير مباعر تضعفينا جميعا. طالما يجر 

لتشميل كتلة يسارية تضم عـدة  يمن محاو ت ليفن  باوا ستطالعات". كما وضب  يعن و لن نتعافى أبدام ف
 أوزاي.

ئير لبيـدو رئـيح وـزي "يوجــد مسـتقبلو إنـ  إذا تـم تشـميل قائمــة االينيسـت يـعضــو بينمـا قـال فـي المقلـب ا خـر 
ا للتخلليسار والتضم أوزاي ا ومومـة  ين يجلـح فـوقـال إنـ  لـ عن الممان األول. يوسطو فإن  لن يمون مستعدم

تــل أبيــب إلــى  يطــر  لبيــد خــالل مــؤتمر صــحفى عقــد  فــوت "مــع رئــيح ومومــة تــم تقــديم  ئحــة اتهــام ضــد ".
 المعسمر الصـهيونيو وقـال: " ـ ا يثبـت مـرة أخـرى أن الطـر  الوويـد الـ ى يقـدم جوابـا مسـتقرا  ـو يا نقسام ف
 يانتقــل إلــى اليمــين فــ يقالــت النائبــة بالينيســت راويــل عزاريــاو إن وــزي "كلنــا" الوســطمســتقبل. و  يوجــد وــزي 

الثانيـة: "كنــت أعـر  منــ  مــان" مقابلـة أجرتهــا معهـا إذاعـة "م يوقالـت فــ مواقفـ  السياسـية منــ  بدايـة  ــ   الـدورة.
ا نتخابـات  يوقالت عزاريا إنها لن تتنافح فـ لن أستمر. لقد اةدادت فجوات القيم بينى وبين الحزي". يفترة أنن

المقبلــة ضــمن وــزي كلنــاو وأوضــحت أنهــا تحــدات عــن ذلــك عــدة مــرات فــى األيــام األخيــرة مــع رئــيح الحــزي 
 موعي  كحلون: "  ا كان واضحا ليالنا."

 

 خاتمة: - 8



 
28/02/2019  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(82رقم )                  

    
       
 

25 
 

ةمـــالءف  فــي ا ئـــتال  الحمــوميو رافضـــام مطلـــبهم  أن عــار  نتنيـــا ولقــد ســـبق لــرئيح ومومـــة العــدو بنيـــامين 
قـــاد بنفســـ  ةعمـــاء  مـــا لبـــ  أن دور ليبرمـــانو ويـــر أنـــ غـــبـــإجراء انتخابـــات مبمـــرة بعـــد اســـتقالة وةيـــر الـــدفاع أفي

 2019 نيسـانراء انتخابات مبمرة في التاسع مـن األوزاي المشاركة في ومومت  ليتخ وا قرار ول الينيست وءج
فيون نتنيــا و عــن معنــى  ــ ا اوعنــدما ســأل الصــح المقبــل. تشــرين الثــانيبــد م مــن موعــد ا األصــلي فــي عــهر 

التضاري في مواقف و أجاي بأن  عندما دعا عركاء ا ئتال  إلى التحلي بالمسؤولية وعدم ول الينيست بسـبب 
ليـــتممن مـــن « وـــزي هللا»الظـــرو  األمنيـــة الحساســـةو كانـــت إســـرائيل قـــد اكتشـــفت خطـــر األنفـــا  التـــي وفر ـــا 

المــدن اإلســرائيليةو وكــان الجــيش قــد وضــع فــي عمليــات قتــل  الــدخول إلــى منطقــة الجليــل عــمال إســرائيل لتنفيــ 
خطــة لمواجهــة  ــ ا الخطــر وتــدمير . وأضــا  نتنيــا و قــائالم: "فــي ذلــك الوقــت كــان مســتحيالم أن أتحــدث عــن 
طبيعة   ا الخطر األمني إلى أن يتممن الجـيش مـن إةالتـ و أمـا اليـوم فقـد أصـبحتم جميعـام تعرفـون  ـ ا الخطـر 

 التخل  من و وبالتالي اختلفت الظرو  األمنية اليوم". ال   نجحنا في 

ــم يمتــ  الصــح فيون اإلســرائيليون بهــ   اإلجابــةو فســأل أوــد م نتنيــا و قــائالم: ولينــك عنــدما دعــوت عــريمك ال
إلـى التحلـي بالمسـؤولية وعـدم التبميـر بموعـد ا نتخابـاتو و  رتـ  « وزي البيـت اليهـود »ةعيم « نفتالي بينت»

عندما ولت ومومتها ودعت إلى انتخابات مبمـرةو و ـو مـا  1992يرروا خطأ األوزاي اليمينية عام بقولك   ت
أدى إلى كاراـة فـوة وـزي العمـل بقيـادة رابـين.. فمـاذا تقـول ا ن بينمـا   يـزال خطـر  ـ ا ا وتمـال قائمـام؟  نـا 

  و ـو يـرى اإلنجـاةات العظيمـة التـي أجاي نتنيا و بقول : إن   ا األمر متـروح للجمهـور اإلسـرائيلي ليتخـ  قـرار 
وققتها ومومتي في مجال األمن لزسرائيليين وفي مجال التقدم ا قتصاد  وردم الفجـوة بـين األونيـاء والفقـراء. 
وأضا : إن الجمهور اإلسرائيلي يرى بعيني  الوضع وير المستقر ال   تعيش  دول قريبة مـن إسـرائيل ويسـافر 

 نة بين ما يرا  من تقدم في إسرائيل وما يرا  خارجها. إلى الخارج ويممن  المقار 

إذا بحثنــا عــن دوافــع نتنيــا و ســنجد أن الــدافع السياســي المباعــر الــ   اســتخدم  لتبميــر ا نتخابــات  ــو بالتــالي 
ـــ   اقتروـــ  الجـــيش لضـــمان المســـاواة فـــي الخدمـــة العســـمرية بـــين  ـــديم ال ـــدينين الحري ـــد المت ـــانون تجني مشـــروع ق

العلمانيين. فقد تمت الموافقة على   ا القانون من  أعهر عدة في الينيسـت بـالقراءة األولـىو و ـو مـا المتدينين و 
اســـتطاع يـــن الحريـــدى الشـــريك فـــي الحمومـــةو والـــ    ـــدد با ســـتقالة منهـــا. ل« يهـــدوت  تـــوراة »أوضـــب وـــزي 
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ممـة العليـا الحمومـة والينيســت ألزمـت المح فيمـاالحـزي مؤقتـام بإبطـاء عمليـة تمريـر القـانونو   ـ ا نتنيـا و تهدئـة
األفضل ل  أن  من قد وجد نتنيا و أنو . كانون الثانيبضرورة التصويت على القانون وءصدار  قبل نهاية عهر 

يأخ  بنفس  مبادرة ول الحمومة والبرلمان ليؤجل أةمة القـانون للينيسـت الجديـد بـد م مـن أن يفـر  عليـ  وـزي 
أمـا الـدافع الشخصـي فهـو أن نتنيـا و قـد وجـد  .كـانون الثـانيمر القانون فـي   ا الحل إذا ما « يهدوت  تورا  »

العـام وـول اتهامـات الفسـاد الموجهـة إليـ و ورأى أن  يفي   ا الحل مخرجام من اوتمال صـدور قـرار مـن المـدع
منهـا فـائزام التوج  لالنتخابات سيؤد  إلى تأجيل قـرار النائـب العـام إلـى مـا بعـد ا نتخابـاتو آمـالم فـي أن يخـرج 

 مع وضع جديد.

فـي كيـان  و بزعامة رئيح الحمومةو بنيامين نتنيـا وو ا ئـتال  الحـالييترأس وزي " الليمود"الجدير بال كر ان 
 يمينيـة ايديولوجيـة يضم أوزاي "البيت اليهود " و"كلنا" و"عاس" و"يهدوت  تـورا " وجميعهـا أوـزايالعدو. و و 
ا" برئاســة افيغــدور ليبرمـــانو قــد انســحب مــن ا ئـــتال . وجــاء قــرار تبميـــر . وكــان وــزي "إســـرائيل بيتنــمتطرفــة

ا نتخاباتو بعد خال  بشأن قانون تجنيد المتدينين فـي الجـيش ا سـرائيلي إذ وـ  ر وـزي "يهـدوت  تـورا " مـن 
 أن  سينسحب من ا ئتال  في وال تصويت الينيست لصالح . 

فـي الوقـت الـرا ن فـي انتظـار ا نتخابـات المقبلـة التـي   يتوقـع   م ا إذن تم ول الينيست الصهيوني. والييـان
أن تــاتي بمتغيــرات كثيــرة ألن األجــواء الســائدة داخــل الييــان قــد ترســخت فيهــا ميــول التطــر  والجشــع التوســعي 
على وساي العري في فلسطين وسوا ا لألسباي المعروفة للجميع من الخال  وا ختال  والشـرذمة والضـع  

و  بصي  األمل ال   يلو  من دماء الشـهداء والمجا ـدين الـ ين رفضـو الـ ل والخنـوع وبيـع األوطـان واليأس ل
 في أسوا  النخاسة الدولية.

 


