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م1212-3-12التاريخ :   

 انتخابات الكنيست الرابعة والعشرون .. نتنياهو يهدم المعبد -موقف دير قت

 اعداد د. يوسف يونس )باحث متخصص في الشؤون السياسية، نائب رئيس مركز الناطور للدراسات(

 مقدمة : 

حلَّ الكنٌست اإلسرائٌلً نفسه، بعد فشل الحكومة، بقٌادة بنٌامٌن نتنٌاهو، 

نً غانتس، لتمدٌد فترة إقرار ٌبشرٌكه فً االئتالف فً التوصل إلى تسوٌة مع 

مٌزانٌة الدولة، وأصبح رسمٌاً توجه إسرائٌل إلى انتخابات، هً الرابعة من 

، األمر الذي 9112إبرٌل/ نٌسان نوعها، منذ االنتخابات التً جرت فً التاسع من 

فً ظل حالة عدم االستقرار مإشر ٌإكد  وهذافً تارٌخها، اسرائٌل لم تشهده 

 . فً المستقبل مخاوف من حدوث المزٌد من االنقسامات والخالفات الداخلٌة

على كانت تتمحور دائما الخالفات بٌن القوى الٌمٌنٌة ومن المعروف أن 

أحزاب ٌمٌنٌة علمانٌة تطالب بفصل الدٌن عن الدولة، وهذا الحال ٌنطبق على حزب أولوٌات الحكم، حٌث توجد 

" و"نعماه"، ماه ٌهودٌتس، وحتى حزب "الصهٌونٌة الدٌنٌة" وٌشمل فً قائمته حزب "عوت"اسرائٌل بٌتٌنو"

وهً ثالثة أحزاب دٌنٌة استٌطانٌة متطرفة تختلف بٌنها فً ترتٌب األولوٌات: مثالً فً تطبٌق الشرٌعة الٌهودٌة، 

وتفجٌر المسجد األقصى، وبناء الهٌكل الثالث. وبٌن هذٌن القطبٌن فً الٌمٌن اإلسرائٌلً، ٌتموضع حزبا 

ٌمٌنا"، بقٌادة نفتالً بٌنت. وٌبرز فً معسكر الٌمٌن حزب . وهناك حزب "ٌهودٌت هتوراة"، شاس، والمتدٌنٌن"

"اللٌكود"، ثم ٌؤتً بالقوة نفسها تقرٌباً حزب الٌمٌن "ٌٌش عتٌد". وعلى الرغم من أنه ٌقّدم نفسه لإلسرائٌلٌٌن بؤنه 

ادة حزب وسطً، ٌإمن بتسوٌة إقلٌمٌة، إال أن "ٌٌش عتٌد" ال ٌحٌد عن موضوع إبقاء القدس موحدة تحت السٌ

 (.1اإلسرائٌلٌة، عدا عن انتهاجه مواقف عنصرٌة ضد العرب الفلسطٌنٌٌن فً الداخل )

حول سإال واحد المنافسة والنقاش تتمحور ولنقاش السٌاسً، افً غٌاب االنتخابات تؤتً هذه بٌنما و

بات ستإدي الى هذه االنتخاكانت  ما لٌس واضحاً إذا. لنجد فً المقابل أنه وهو: هل ٌبقى نتنٌاهو أم ٌذهب؟

 ما تكون الىالنتائج المتوّقعة أقرب أن استطالعات الرأي  تشٌرتعقٌدها ؟.  حٌث لأم األزمة السٌاسٌة، حلحلة 

التعادل، ما ٌجعل تشكٌل الحكومة المقبلة أمراً فً غاٌة التعقٌد، خاصة أن هناك معارضة قوٌة عند معظم 

 تهم بالفساد.األحزاب للمشاركة فً حكومة ٌرأسها نتنٌاهو الم

االحزاب داخل معسكر الٌمٌن بٌن ات ٌدور الخالفوفً هذه الجولة االنتخابٌة من الالفت أن محور 

 والصهٌونٌة الدٌنٌة(، فً مقابل من ٌسعون لتغٌٌر نتنٌاهو من داخل معسكر الٌمٌن المتدٌنٌننتنٌاهو )المإٌدة ل

نتنٌاهو قد اتخذ قرارا ال رجعة فٌه أنه سٌبقى وٌبدو أن  ٌشّكل جدعون ساعر نقطة جذب لهم. ، والذيأٌضا

رئٌسا للحكومة االسرائٌلٌة مدى الحٌاة ، وان كلف االمر هدم دولة اسرائٌل ، وهذا ما سٌعقد توقعات جولة 

 االنتخابات الحالٌة، وكل محاوالت تشكٌل االئتالف الحكومً. 

 زاب التًئٌل ، والموقف داخل االحوسنحاول فً هذه الدراسة استعراض الخرٌطة االنتخابٌة فً اسرا

من المتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم ، وعوامل القوة التً ترتكز الٌها، ثم سننتقل الى استعراض العوامل المإثرة 

 والحاسمة فً تحدٌد نتائج االنتخابات االسرائٌلٌة.

لسابقة ، اضافة الى وسنستعرض التوقعات الممكنة لنتائج االنتخابات المقبلة ، بناءا على العوامل ا

استطالعات الرأي التً تم رصدها طوال الفترة الماضٌة. وفً نهاٌة االمر سنقوم بتوقع السٌنارٌوهات الممكنة 

زمة السٌاسٌة الحالٌة على مستقبل الى التداعٌات االستراتٌجٌة لأل لتركٌبة الحكومة االسرائٌلٌة الممكنة، وصوالً 

 دولة اسرائٌل.
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 الحزبية والسياسية :الخريطة أوال : 

  11%، ما بٌن 9.93قائمة، تنحصر فرص اجتٌاز نسبة الحسم  92تخوض االنتخابات االسرائٌلٌة القادمة 

مقعداً فً الكنٌست، مع هامش  01قائمة، من المتوقع أن ٌستحوذ معسكر الٌمٌن على أكثر من  19إلى 

ٌّق لحزبً  مقاعد فقط،  11و 0 سوٌة على ما بٌن ٌُتوقع أن ٌحصالاللذان  ،مٌرتس العمل والٌسار، ض

والوسط والذي ٌمثله حزب "ٌٌش عتٌد" بقٌادة ٌائٌر  مقعدا. 19 - 0والعرب الذي ٌتوقع ان ٌحصلوا على 

 على النحو التالً :  ،الحزاب المرشحة لتجاوز نسبة الحسم فً االنتخاباتاوٌمكن استعراض لبٌد. 

 حزب الليكود:   -  2

  باستثناء وزٌر الكثٌر من الوجوه البارزة، لم تضم مرشحاً  53االنتخابات بقائمة تضم سٌخوض اللٌكود ،

مرّشحٌن جدد، القائمة تضم و .المالٌة ٌسرائٌل كاتس، ووزٌر الصحة ٌولً إدلشتاٌن )رئٌس الكنٌست سابقا(

ئد الشرطة أبرزهم سفٌر اسرائٌل فً واشنطن، رون درٌمر، والجنرال جال هٌرش ، الذي رّشح لمنصب قا

قبل اتهامه بالفساد، وجلعاد شارون، نجل رئٌس الحكومة األسبق. وادرج نتنٌاهو ثالثة مرشحٌن، احدهم فً 

العمل فً  ، والتً تحالفت مع حزب”غٌشر“أبكسٌس، من حزب  -، النائبة أورلً لٌفً 96المكان 

بزعامة سموترٌتش، ” تدٌنةالصهٌونٌة الم“، ادرج مرشح من حزب 90فً المكان االنتخابات السابقة، و

وٌطغى على القائمة النواب الذٌن استقدمهم ”. عوتسماه ٌهودٌت“مقابل أن ٌقبل األخٌر بالتحالف مع حزب 

ثالثة مرشحٌن سٌمثلون لمحاكمات فساد، أولهم منهم نتنٌاهو فً السنوات األخٌرة، من الموالٌن له، 

 نائب دافٌد بٌتان.نتنٌاهو، والوزٌر السابق النائب حاٌٌم كاتس، وال

  ،انشقاق جدعون ساعر حمل تهدٌداً لفرص تشكٌل نتنٌاهو للحكومة المقبلة، ألنه ٌشكل منافساً ٌمٌنٌاً محافظا

، عندما أعلن أنه "نتنٌاهو"من مخاوف  "بٌنٌت"نفتالً عزز كذلك وٌتمتع بعالقات جٌدة مع المتدٌنٌن. 

 هتشكٌلة خسارة المتدٌنٌن أو "ٌمٌنا"، سٌقوض فرص ٌدرك نتنٌاهو أنحٌث سٌنافس على رئاسة الحكومة، 

لمنع حرق آالف األصوات،  توحٌد أحزاب الٌمٌن االستٌطانً المتطرفةولذلك سعى نتنٌاهو لحكومة. ال

 (. 9” )ٌمٌنا“وإضعاف قائمة 

 مستغال نشاطاته فً الوسط العربً بهدف زٌادة حصته فً االنتخابات بمقعد او مقعدٌننتنٌاهو ركز و ،

 (. 9قوة وتؤثٌر الكتلة االنتخابٌة العربٌة )وتقلٌص تشتٌت أصوات العرب لنقسام القائمة المشتركة، ا

 حزب هناك مستقبل "ييش عتيد":  -  1

 9119وزٌر المالٌة ما بٌن عامً  9191لبٌد، زعٌم المعارضة فً الكنٌست منذ عام  بزعامة ٌائٌر 

، ٌنتمً الحزب إلى موجة األحزاب الثورٌة الشبابٌة التً صعدت حول العالم متؤثرة باضطرابات 9115و

 والربٌع العربً وحركات احتلوا وول سترٌت. 9110األزمة االقتصادٌة العالمٌة 

 مرشحا، برئاسة رئٌس الحزب، ٌائٌر لبٌد، وحلّت عضو  91مرشحٌن، والتً شملت قدم الحزب قوائم ال

الكنٌست أورنا بارفٌفاي فً المكان الثانً ، وشملت القائمة أعضاء كنٌست وغالبٌة المرشحٌن العشرٌن 

األوائل دون تغٌٌر، باستثناء عضو الكنٌست عوفر شٌلح الذي انسحب من الحزب عقب رفضه إجراء 

داخلٌة على رئاسة الحزب، والنائبة السابقة ٌاعٌل غٌرمان، التً اعتزلت الحٌاة السٌاسٌة منذ عدة  انتخابات

أشهر. وفً المقابل، ضم لبٌد فً المقعد الثانً النائبة أورنا بربٌباي، التً كانت مرشحة ضمن قائمة 

 ٌش اإلسرائٌلً. فً المقعد العاشر، وهً أول امرأة تحصل على رتبة لواء فً الج” كاحول الفان“

  ٌسار،  –تستند حملة الحزب االنتخابٌة على: زٌادة قوة الحزب دون المساس بالشراكة مع معسكر الوسط

ٌُرّجح أّن ترشحه لتؤلٌف الحكومة، لذا فهو ٌحرص على انجاحها، أو  الضغط على وهً األحزاب التً 

 تفادٌاً لهدر األصوات. لالنسحاب ” كاحول الفان“
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 1/9/9191مدار  -قلق من تؤثٌر انتشار كورونا واألزمة االقتصادٌة المتفاقمة ، أسبوع تقدٌم قوائم المرشحٌن –برهوم جراٌسً - 
9
 3/9/9191تخابات اإلسرائٌلٌة.. انسحابات وتحالفات تضع نتنٌاهو على المحك ، الجزٌرة نت محمد محسن وتد ، االن - 
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 الذٌن ، حلفاء نتنٌاهو، المتدٌنٌنبٌد الى الخروقات الواسعة لتعلٌمات كورونا من جانب وتعود شعبٌة ل

لبٌد على عدم إطالق تصرٌحات متشددة ضدهم، خالفاً لحمالته االنتخابٌة السابقة، وتوجهت الحملة ٌحرص 

 (.5لدولة )االنتخابٌة بشكل مرّكز إلى قطاعات مختلفة: طالب، مستقلون، من ٌعنٌهم مواضٌع الدٌن وا

 حزب امل جديد "تكفاه حداش":  - 3

  ،اصبحت ، حٌث انشقاقه عن اللٌكود، ما شكل زلزاالً سٌاسٌاً كبٌراً بعد الحزب الذي أسسه جدعون ساعر

المعركة االنتخابٌة داخل صفوف الٌمٌن اإلسرائٌلً، من دون أن تكون هناك فوارق جوهرٌة بٌن 

واالقتصاد. بل إن المعسكر المضاد لنتنٌاهو، تحت قٌادة ساعر، المعسكرٌن، فً قضاٌا األمن والسٌاسة 

ٌُظهر تشدداً أكبر لجهة دعم االستٌطان ورفض حل الدولتٌن، وتطبٌق وفرض السٌادة اإلسرائٌلٌة على 

 (.3غور األردن والمستوطنات فً الضفة الغربٌة المحتلة، سواء كانت داخل الكتل االستٌطانٌة أم خارجها )

 حٌث اتهم نتنٌاهو بتخرٌب الحزب وإفساد الحكم، والتهاون فً ساعرجهات الٌمٌنٌة فً حملة وظهرت التو ،

 مواجهة حركة "حماس"، والتردد فً فرض السٌادة اإلسرائٌلٌة على الضفة الغربٌة المحتلة.

 ى استقطب عددا من اقطاب اللٌكود ، أبرزهم الوزٌر زئٌف ألكٌن  المقرب من نتنٌاهو، والذي ٌحافظ عل

، بنٌامٌن بٌغنو، ابرزهن شاران هاسكل ،عالقات جٌدة مع المتدٌنٌن والصهٌونٌة الدٌنٌة، وثالث نائبات

فً المكان الـ جاء و. جذب أصوات الٌمٌن األٌدٌولوجً التقلٌدي من اللٌكودل هٌسعى ساعر من خاللالذي 

قٌادات حزبٌة من خارج ونجح ساعر فً استقطاب . الرئٌس األسبق لمجلس المستوطنات دانً دٌان 11

، وتسفً هاوزر رئٌس لجنة الخارجٌة واألمن بالكنٌست، من حزب كود، كوزٌر االتصاالت ٌوعاز هندلاللٌ

 بٌطون من حزب كلنا.  -، وعضو الكنٌست ٌفعات شاشا كاحول الفان

  الذي تراجع الى حدود نسبة الحسمكاحول الفانواستطاع ساعر استقطاب الكثٌر من اصوات حزب ، ،

ٌعتمد على القادم والذي سحكومً الئتالف لتشكٌل االوٌسعى الستقطاب زعٌم حزب "ٌمٌنا" نفتالً بٌنٌت، 

 أحزاب الٌمٌن ، من دون الحاجة للقائمة المشتركة.

 حزب اليمين "يمينا" : - 4

  شاكٌدأٌٌلٌت ثم برئاسة نفتالً بٌنٌت،  مرشحا 11قدم الحزب قائمة مرشحٌه لالنتخابات المقبلة تضم ،

وغالبٌة المرشحٌن وجوه جدٌدة، وأعلن حزب البٌت الٌهودي برئاسة الجنرال رافً بٌرتس انسحابه من 

السباق االنتخابً ودعم حزب "ٌمٌنا" لمنع تفتت األصوات، وٌركز الحزب على جذب وجوه من الٌمٌن 

 االستٌطانً العلمانً، أقل تشددا من مإٌدي سموترٌتش.

 تنّوع على  هساعدالدٌنً الصهٌونً وشرائح علمانٌة، من الطبقة الوسطى، مما  ٌدمج الحزب بٌن التٌار

ٌّة للحزب  ٌّة" فً استطالعات الرأي، أوصلما القاعدة التصوٌت ألنه نجح فً فً البداٌة ، ه إلى "أرقام خٌال

 التحّدث إلى أكثر من جمهور بوقت متزامن. 

 ًلنتنٌاهو؛ وطرح خّطة لمواجهة كورونا مستغاّل حالة  وبنً الحزب حملته االنتخابٌة على طرح بدٌل ٌمٌن

لكّن هذٌن األمرٌن واجها تغٌٌرات كبٌرة، فً ، الفوضى والتراجع االقتصادي واالحتجاجات ضد اإلغالقات

ٌّةضوء نجاح حملة اللقاحات، التً استغلها نتنٌاهو فً حملته    .االنتخاب

  الذي اشارت استطالعات الرأي غدعون ساعر، كل من وتشهد حملة الحزب االنتخابٌة منافسة شدٌدة مع

وٌحاول بٌنٌت حالٌا إظهار عدم انحٌازه لطرفً مقاعد على حساب "ٌمٌنا". من الحصوله على عدد الى 

نتنٌاهو على بٌنٌت لتحدٌد  وٌضغط مناهضو .التنافس االنتخابً، وأنه لن ٌشارك فً "لعبة المقاطعات"

ن لبٌنٌت طالبه باإلعالن عن موقفه تجاه مشروعً قانونٌن ٌمكن أن ٌمنعا ، ففً رسالة وجهها لٌبرماموقفه

أو ٌمنحا نتنٌاهو الحصانة من المحاكمة، وهما تعدٌل قانون الحصانة الحالً ألعضاء الكنٌست، أو القانون 

 (. 6) منصبهتولٌه الفرنسً الذي ٌمنع محاكمة رئٌس حكومة خالل 
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 16/19/9191  50موقع عرب  -لبٌد ٌمارس ضغوطا على غانتس كً ٌنسحب من االنتخابات  -بالل ضاهر  - 
3
 م9191-19-95العربً الجدٌد  -(: ال جنراالت وال ٌسار 1االنتخابات اإلسرائٌلٌة الرابعة ) - 
6
 99/9/9191مركز مدار  -نفتالً بٌنٌت.. بٌن رئاسة الحكومة واالنتخابات الخامسة  -خلدون البرغوثً  - 
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 ٌّة "بٌضة القبان   ،" التً ٌّتبعها بٌنٌت ، ستإّدي الى تحول جزء من مناصرٌه إلى آخرٌنوٌبدو أن إستراتٌج

ٌّة ٌّة الدٌن (. رغم 1) ومنهم بتسلئٌل سموترٌتش وإٌتمار بن غفٌر ، اللذان سٌحاوالن سحب أصوات الصهٌون

أن قدرة نفتالً بٌنٌت على المناورة بٌن الكتلتٌن ، قد تقلصت ، لكنها تظل فرصة قائمة، وفً حال وجد 

نفسه المرجح إلحدى الكتلتٌن، فمن الواضح أنه قد ٌضغط نتنٌاهو حتى ٌحقق جزءا من طموحاته، فهو فً 

 (.0النهاٌة أقرب فكرٌا إلى نتنٌاهو من الكتلة التً تسعى إلى التخلص من حكمه )

 : اسرائيل بيتينوحزب  - 5

  فً الجوالت االنتخابٌة الثالث ، الذي برز مرشحٌن ، بزعامة أفٌغدور لٌبرمان 11قدم الحزب قائمة تضم

ٌسار  -التً ٌمكن أن ترجح كفة إحدى الكتلتٌن )الٌمٌن بزعامة نتنٌاهو(، والوسط "بٌضة القبان"باعتباره 

بزعامة غانتس(، لتشكٌل ائتالف حكومً، لكن التحوالت الناتجة عن تشكٌل ائتالفا بٌن غانتس ونتنٌاهو، 

، هذه التحوالت ”رافضً بقاء نتنٌاهو فً الحكم“ه حزبا محسوب على كتلة وانشقاق جدعون ساعر وتشكٌل

 لٌبرمان ووضعته فً إطار كتلة مناهضً نتنٌاهو.قللت من ثقل 

 حزب العمل:  - 6

  تآكل حزب العمل فً العقدٌن الماضٌٌن، لعدة عوامل لعل أهمها تداعٌات االنتفاضة الفلسطٌنٌة الثانٌة وفشل

تحوالت فً البٌئتٌن اإلقلٌمٌة والدولٌة، وارتفاع المستوى الدٌمغرافٌة، والتحوالت والخٌار المفاوضات، 

االقتصادي نتٌجة السٌاسات االقتصادٌة اللٌبرالٌة الٌمٌنٌة، وحالة االستقرار األمنً واالستراتٌجً النسبً، 

 . (2) ما جعل منظومة الٌمٌن بمثابة الخٌار األفضل للمجتمع اإلسرائٌلً

  ، بعد حّل الكنٌست االخٌرة رفض عمٌر بٌرتس إجراء انتخابات داخلٌة، ورفض الخروج من الحكومة

وتوجهت مٌراف مٌخائٌلً إلى المحكمة التً اصدرت قرارها لصالح إجراء انتخابات داخل الحزب، 

 .انقذت الحزب من االنهٌاروفازت مٌخائٌلً برئاسة الحزب ، ونجحت فً 

  بعنوان "العودة الى درب رابٌنأطلق الحزب حملته االنتخابٌة مرشحٌن،  11 قدم الحزب قائمة تضم ”

وتتجه األنظار حالٌاً إلى ٌوم االنتخابات لمعرفة ما ، فوارق بٌن العمل ومٌرتسعلى الحملة وتركز ال

ستكون علٌه قوة هذا الحزب وكٌف سٌإثر فً وضع حد لحكم نتنٌاهو وسٌاسته وال سٌما فً المجال 

 مقاعد. 0  6حٌث تمنحه االستطالعات  .ًاالجتماع -دياالقتصا

 حزب ميرتس :  - 7

   مرشحٌن، برئاسة نٌتسان هوروفٌتس،  وٌدٌر الحزب حملة تإكد على قٌم  11قدم الحزب قائمة تضم

ٌسارٌة واضحة، ال سٌما فً موضوع الدٌن والدولة. ولتعزٌز قوته، رشح الحزب فً المكانٌن الرابع 

 . األف صوت 91، حٌنما حصل على 9112، محاوال تكرار سٌنارٌو انتخابات نٌسان والخامس عربٌٌن

 وٌبدو أن مٌرتس 9.93تراجع، وبات ٌتراوح حول نسبة الحسم الحزب ستطالعات أن الأظهرت او ،%

وٌتخوفون فً الحزب من زٌادة عدد االستطالعات التً ال  ”.عودة حزب العمل إلى الحٌاة“تدفع ثمن 

الحزب نسبة الحسم ستبعث على الٌؤس فً اوساط المإٌدٌن الحالٌٌن وتجعلهم ٌبحثون عن  ٌتجاوز فٌها

بدائل أكثر أمانا. وهناك تخوف من أن الوزن الذي تعطٌه وسائل االعالم لالستطالعات ٌشكل الواقع بدال 

 (.11من أن ٌعكسه، االمر الذي من شؤنه أن ٌبعد المصوتٌن عن صنادٌق االقتراع )

  وردا  عدم حرق اصوات حزب العمل والقائمة المشتركة،وظهرت ضغوط على الحزب لالنسحاب بحجة

 . (11) تصوٌت استراتٌجًل مإٌدٌه القدامىفً اوساط بدأ الحزب بحملة على تلك الدعوات 
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 : كاحول الفانحزب  - 8

  ثالث مرات قبل حزب أسسه جنراالت الجٌش المتقاعدٌن برئاسة بٌنً غانتس، حاول إسقاط نتنٌاهو

حٌث  ،الشخصٌات البارزةمنه الكثٌر من أدى إلى تآكل شعبٌة الحزب، الذي هجرت ما  ،التحالف معه

اختٌار ” تسٌٌس”انتس بالتوافق مع نتنٌاهو، بـغانفصل عنه آفً نٌسانكورن  وزٌر العدل ، عقب اتهامه ل

ل انشقاقه إضافة نوعٌة فً مسلسل انهٌار ، والمّدعً العام والمستشار القضائً للحكومة وتفككه. الحزب شكَّ

واعلن وزٌر الخارجٌة جابً أشكنازي، انسحابه من الحٌاة السٌاسٌة، وهو سادس عضو كنٌست ٌنسحب 

 (. 19) عٌنافبعد: آفً نٌسانكورٌن، وآساف زامٌر ، ومٌكً حٌموفٌتش ، ومٌخال كوتلٌر، وونش 

  برئاسة وزٌر الدفاع بٌنً غانتس،  وال تضم القائمة مرشحٌن  مرشحٌن  2قدم الحزب قائمة تضم ،

مإثرٌن ٌمكن أن ٌجذبوا ناخبٌن للتصوٌت، باستثناء رئٌس الحزب، بٌنً غانتس، الذي تراجعت شعبٌته فً 

 نتنٌاهو، وفً محاولة لتعزٌز قوته، رشح فً المكان الثانً النائبة األثٌوبٌة تمنو شطة.تحالفه مع أعقاب 

  الحزب فً استطالعات الرأي، ما ٌجعله تحت تهدٌد عدم اجتٌاز نسبة الحسم ، ما ادى الى زٌادة تراجع

الضغوط المطالبة بانسحابه من االنتخابات بحجة عدم حرق األصوات، فً الفرٌق المعارض لنتنٌاهو  

تقلٌدي فً  نقطة فارقة فً وقف مسارواستبعاد الجنرال غانتس ، "، كاحول الفانانهٌار "وسٌشكل (. 19)

المعترك السٌاسً هو المشوار الطبٌعً المكمل للسٌرة العسكرٌة الذي كان ٌعتبر السٌاسة اإلسرائٌلٌة، 

 لرإساء أركان الجٌش فً قٌادة األحزاب.

 حزب شاس:  -  9

  للٌهود المتدٌنٌن الشرقٌٌن ، وهو حزب غٌر  1205بقٌادة أرٌٌه مخلوف درعً، حزب دٌنً تؤسس عام ،

صهٌونً، جمهور المصّوت له ٌمٌنً وعنصري بامتٌاز، ٌستمد عنصرٌته من شرائع ونصوص التوراة، 

 وال ٌرى فً العرب سوى "أغٌار"، ٌدعم حكومات الٌمٌن اإلسرائٌلً خاصة اللٌكود. 

 الحزب استبعاد الوجوه القدٌمة ، باستثناء درعً، والنائب ٌعقوب مرغً، الذي حّل ثانٌا.  استكمل 

 حزب يهوديت هتوراة :  -22

 متشدد، للٌهود المتدٌنٌٌن الغربٌٌن، ٌدعو إلقامة دولة ٌهودٌة تقودها القوانٌن الدٌنٌة، وٌرفض  ٌمٌنً حزب

وٌعقوب لٌتشمان، وأبراهام ربٌتس من   ر شاخألٌعز اتٌعتبر الحاخامالمفاوضات مع الفلسطٌنٌٌن. 

” تمرد“ٌشهد الحزب  .رابً شاش الشخصٌات النافذة فً الحزب باإلضافة إلى قائده وزعٌمه التارٌخً

داخل حزب أغودات ٌسرائٌل الذي ٌرأسه الوزٌر ٌعقوب لٌتسمان ، ٌقوده نائب وزٌر التعلٌم مئٌر بوروش 

لذان ٌستعدان لخوض صراع غٌر مسبوق على السٌطرة داخل ، وعضو الكنٌست ٌسرائٌل آٌخلر ، ال

أغودات ٌسرائٌل. قائمة الحزب ستكون ألول مّرة برئاسة النائب القدٌم موشٌه غفنً، بدال من وزٌر الصحة 

السابق ٌعقوب لٌتسمان، الذي حّل ثانٌا، وكما ٌبدو فإن هذا ٌؤتً ضمن اتفاقات بٌن الحزبٌن اللذٌن ٌشكالن 

 ودات هتوراة ودٌغل هتوراة.التحالف، اغ

  هي وولذت لتجقً في االئتالف الحكىمي،  المتذيىيهأعله سعيم "أغىدات يسزائيل" مئيز ثىرش، أن أحشاة

قبدح "شبص"، االجتمبع مع دفعه إلً مب ليست في جيت وتىيبهى. وأثبر هذا التصزيح مخبوف لذي وتىيبهى، 

)فقط  الستصذار تصزيح يؤكذ التشامهم ثبلتحبلف مع وتىيبهى"، و"أغىدات يسزائيل"، يهىديت هتىراح"
14

) 

 الصهيونية المتدينة :  -22

  بزعامة  عوتسماه ٌهودٌتاتحاد بٌن حزب الصهٌونٌة الدٌنٌة برئاسة بتسلئٌل سموترٌتش، وتشكلت نتٌجة

، وٌحل لمفً العا اإلرهابٌة المحظورة” كاخ“الٌمٌنً المتطرف إٌتمار بن غفٌر، المنبثقة عن حركة 
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مرشحها المتطرف اٌتمار بن غفٌر فً المكان الثالث فً القائمة. كما أن المكان السادس هو لحلٌف 

من أشد الحركات ، وهً ”كاخ“وهً فً جذروها منبثقة من حركة  ،”نعماه“، حركة ”عوتسماه ٌهودٌت“

ا فً ترتٌب األولوٌات: مثالً تطرفا بٌن المستوطنٌن. وهً ثالثة أحزاب دٌنٌة استٌطانٌة متطرفة تختلف بٌنه

 فً تطبٌق الشرٌعة الٌهودٌة، وتفجٌر المسجد األقصى، وبناء الهٌكل. 

  وأعلن دعمه الى هذا التحالف، ولكنه رفض )المفدال سابقا(، ” البٌت الٌهودي“حزب ضم نتنٌاهو وحاول

حٌث ، 1252خارج المنافسة االنتخابٌة، ألول مرة منذ أول انتخابات جرت فً العام ، وظل ”ٌمٌنا“لقائمة 

 الصهاٌنة المتدٌنٌن.كان ٌمثل دائما 

 االحزاب العربية :  - 21

  فً المائة ممن ٌحق لهم االقتراع، وتخوض األحزاب العربٌة االنتخابات  11ٌشكل الفلسطٌنٌون نحو

 برئاسة منصور عباس.والقائمة العربٌة الموحدة المشتركة، العربٌة المقبلة، ضمن قائمتٌن : القائمة 

 أٌمن عودة، برئاسة ، مقاعد( 5) تضم القائمة المشتركة ثالثة أحزاب: الجبهة الدٌمقراطٌة للسالم والمساواة

سامً أبو شحادة، والحركة برئاسة ، مقاعد( 9) والتجمع الوطنً الدٌمقراطً، رئٌس القائمة المشتركة

 لخوض االنتخاباتتوزٌع القائمة إلى اتفاق  توصلتم الو. برئاسة أحمد طٌبًمقاعد(  9)بٌة للتغٌٌر العر

التالً:  أٌمن عودة "الجبهة"، أحمد طٌبً "التغٌٌر"،  سامً أبو شحادة " التجمع"، عاٌدة توما بالترتٌب 

جمع"، ٌوسف جبارٌن "الجبهة"، أسامة السعدي "التغٌٌر"، عوفر كاسٌف "الجبهة"، هبة ٌزبك "الت

 "الجبهة"، جمعة الزبارقة "التجمع"، سندس صالح "التغٌٌر"، جابر عساقلة "الجبهة".

  من شؤن هذا االنقسام أن ٌإدي إلى تراجع التمثٌل العربً فً الكنٌست، فً ظل احتمال سقوط القائمة

على القلق تفاقم االتهامات بٌنهما، وتوسع الشرخ  دعوالموحدة وعدم قدرتها على اجتٌاز نسبة الحسم، وما ٌ

، من حمالتها «اللٌكود»الداخلً االجتماعً، فً الوقت الذي تكثف فٌه األحزاب الصهٌونٌة، وفً مقدمتها 

 (.13الدعائٌة لكسب األصوات من الناخبٌن العرب )

 العوامل المؤثرة في تحديد نتائج االنتخابات : ثانيا : 

 النتخابية : التحالفات ا -أ  

  بٌن معسكر مإٌد لنتنٌاهو ، ومعسكر اخر معارض االنتخابٌة فً داخل معسكر الٌمٌنتتمحور الصراعات ،

، المتدٌنٌنٌتكّون التحالف الداعم لنتنٌاهو من حزب اللٌكود، وأحزاب حٌث فً المشهد السٌاسً.  لبقائه

حزب انضم الٌهم وإذا ،  مقعداً  52 - 50االستطالعات وتمنحه الصهٌونٌة الدٌنٌة الفاشٌة، وتحالف 

وفً المقابل  ، وٌنقصه صوت واحد لتشكٌل الحكومة القادمة.مقعدا 61إلى تحالف هذا الٌصل قد ، «ٌمٌنا»

مجموعة من القوى السٌاسٌة وانما ال تشّكل األحزاب المعارضة لنتنٌاهو تحالفاً أو معسكراً متماسكا، 

« أمل جدٌد»ثم حزب ، (مقعداً  91)« ٌوجد مستقبل»المنافس لنتنٌاهو هو  المتنافرة سٌاسٌاً. الحزب األكبر

. وٌتؤرجح حزب (مقاعد 6)« العمل»حزب (، ثم مقاعد 1)« اسرائٌل بٌتٌنو»حزب ثم ، مقعدا( 11)

حول نسبة الحسم، وفً حال سقوطهما، أو حتى سقوط أحدهما فسوف « كاحول الفان»وحزب « مٌرتس»

 39على حوالً ا التحالف سٌحصل البقاء فً السلطة. وفً افضل االحوال فان هذ تزداد حظوظ نتنٌاهو فً

نتنٌاهو، باعتبار انها من اكبر معارضً ، ( الى التحالفمقاعد 2 -0)القائمة المشتركة انضمت مقعًدا، وإذا 

 (.16ٌعارضون عودة نتنٌاهو إلى الحكم )مقعدا  61حوالً هذا المعسكر ٌمتلك فإن 

  عوتسماه ٌهودٌتفً معسكر الٌمٌن االستٌطانً، بضم ” حرق أصوات“استطاع نتنٌاهو أن ٌضمن عدم ،

. علما وأن مرشحً قائمة الصهٌونٌة الدٌنٌة ”الصهٌونٌة الدٌنٌة“ إلى التحالف مع حزبوحركة نعماه، 

ُتشكل بعد االنتخابات.  أصروا على أن ٌتعهد بنٌامٌن نتنٌاهو، بؤن تكون هذه القائمة جزءا من حكومة ٌمٌنٌة

قادة اللٌكود، أن ٌكون بن غفٌر جزءا من حكومة برئاسة نتنٌاهو، إال أن اتفاق فائض األصوات نفً ورغم 
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(. ومن شؤن هذا 11ٌنص على أن "رئٌس الحكومة سٌهتم بدمج مندوبً الحزب فً أي حكومة ٌشكلها" )

، كما أن ”عوتسماه ٌهودٌت“ضون ضم وزٌر من سٌرفالذٌن فً الحكومة  هاالتفاق أن ٌخلق صدام مع حلفاء

 ”.  ٌمٌنا“الٌمٌن االستٌطانً ولتحالف بات ٌقلق ٌهودٌت هتوراة وشاس، هذا ا

  المترددٌن معسكر الُمناهض لنتنٌاهو، ُتدار المعارك بما ٌخدم نتنٌاهو، الستقطاب المصوتٌنالفً وٌالحظ ،

لوحظ تراجع حزب لذلك مقعدٌن فً قائمة بٌنٌت. وففً قائمة لبٌد، ٌستهدفون مقعدٌن فً قائمة ساعر و

مقعدا،، بعد تشكٌل حزب جدعون ساعر، الذي انحاز الٌه الجمهور العلمانً فً الٌمٌن  11ٌمٌنا الى 

قائمة التٌار الدٌنً الصهٌونً كذلك والٌمٌن االستٌطانً، بفضل توجهات الٌمٌنٌة االستٌطانٌة. وتشكل 

 توطنات. المنافس األشد لٌمٌنا فً المس

  سٌكون فً أٌدي االحزاب الصغٌرة، وشكل االئتالف المقبل حسم االنتخابات الحالٌة ولذلك ٌمكن القول أن

%( ، 9.93االحزاب التً ستتؤرجح حول نسبة الحسم )عدد وخاصة فً ضوء مإشرات على زٌادة 

بة الحسم لدى كل من وٌتعزز هذا التخوف فً معسكر الوسط والٌسار حٌث ترتفع احتماالت عدم تجاوز نس

، حزب مٌرتس، الحزب االقتصادي ، ما سٌعطً افضلٌة لنتنٌاهو. وفً الٌمٌن ٌالحظ كاحول الفان: حزب 

أن هذا الخطر ٌتهدد فقط حزب الصهٌونٌة الدٌنٌة، الذي ٌسعى نتنٌاهو جاهدا لتجاوز هذا الخطر الذي 

 (. 10على تشكٌل االئتالف القادم )ته سٌهدد قدر

  الٌسار ، لم ٌتبق لهم أمل بالحصول على عدد من المقاعد ٌإهلهم  –معسكر أحزاب الوسط وعلى صعٌد

لتشكٌل الحكومة أو التؤثٌر فً تشكٌل الحكومة المقبلة،  وتصارع معظم مكونات المعسكر للبقاء على 

ة %، وبدرجة أقل قائم9.93 -، متؤرجحة عند نسبة الحسم” كاحول الفان“الخرٌطة الحزبٌة، فقائمة 

مقاعد. وحزب العمل ٌتوقع فً افضل االحوال  3إلى  5مٌرتس، التً تمنحها استطالعات الرأي ما بٌن 

مقاعد، والقائمة االقتصادٌة برئاسة محاسب الدولة العام األسبق ٌارون زلٌخا، ٌتوقع ان  6الحصول على 

كثف بشكل خاص % كحد أقصى، وهً بعٌدة عن نسبة الحسم، لذا فإن الضغوط تت9تحصل على نسبة 

على غانتس وزلٌخا ومٌرتس لالنسحاب من المنافسة االنتخابٌة، ما سٌنقذ عشرات آالف األصوات من 

 (.12احتمال الحرق، وكلها من الجمهور المعارض الستمرار ُحكم نتنٌاهو )

 تجاه أصوات االقلٌة تشهد هذه االنتخابات انقالبا فً موقف نتنٌاهو، ومعظم االحزاب الصهٌونٌة ،

، ألسباب متعددة، اهمها حالة االستعصاء المتواصل، على تشكٌل ائتالف حكومً مستقر، جراء الفلسطٌنٌة

شبه تعادل بٌن مإٌدي ومعارضً نتنٌاهو، وترسخ التواجد الفلسطٌنً فً الكنٌست اإلسرائٌلً، واحرازها 

(. وعلى الرغم من ذلك 91اً )خمسة عشر مقعدا فً الكنٌست الحالٌة، وهو ما مكنها من ان تكون العباً مإثر

على أكثر من مقعدٌن من الوسط العربً، ففً االنتخابات االحزاب الصهٌونٌة حصل تفانه من المستبعد أن 

الثالث األخٌرة، وجدنا تراجعا حادا فً عدد أصوات األحزاب الصهٌونٌة فً االنتخابات، باستثناء انتخابات 

قائمة المشتركة، وحصلت ٌومها األحزاب الصهٌونٌة مجتمعة، ، التً شهدت أول انقسام فً ال9112نٌسان 

% من المصوتٌن العرب، ومع التئام القائمة المشتركة 99ألف صوت، أي أكثر من  169على حوالً 

%، فقد حصلت كل األحزاب الصهٌونٌة مجتمعة على 35وارتفاع نسبة التصوٌت بٌن العرب إلى حوالً 

، ارتفعت نسبة 9191ً المصوتٌن العرب. وفً انتخابات آذار % من إجمال15،  ألف صوت عربً 11

%، وكان دائما حزب 11.0% ، وانخفضت نسبة أصوات األحزاب الصهٌونٌة إلى 65التصوٌت الى 

 (. 91اللٌكود من أضعف األحزاب التً حصلت على األصوات من العرب )

 ٌع اتفاق فائض أصوات مع القائمة ومن الجدٌر بالذكر فقد تراجعت القائمة العربٌة الموحدة عن توق

. وتمنح استطالعات الرأي القائمة المشتركة ما ٌُفقد تمثٌل العرب مقعدا إضافٌا المشتركة، وهو من شؤنه أن

مقاعد، فٌما تدل على أن القائمة الموحدة، تتؤرجح عند نسبة الحسم، التً إذا ما اجتازتها فإنها  2إلى  0بٌن 

 خسرها كلها.مقاعد أو أن ت 5ستتمثل بـ 
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 نسبة التصويت :  –ب 

  مالٌٌن شخص، وفً الجوالت االنتخابٌة الثالثة  6ٌقدر عدد اصحاب حق االقتراع فً اسرائٌل بنحو

% فً جولة االنتخابات االخٌرة. 11.3الى  9112% فً نٌسان  60.3االخٌرة زاد عدد المصوتٌن ، من 

% منهم من 11ألف مصوت محتمل.  119اخبٌن ومنذ الحملة االنتخابٌة االخٌرة اضٌف الى سجل الن

 % مصوتٌن اصولٌٌن.11القرى العربٌة، وٌعتبر 

  رئٌس و ،فً االنتخابات أحد العوامل الحاسمة فً تحدٌد نتائج االنتخابات المقبلةالتصوٌت  ةنسبوتعتبر

بات متؤرجحا عند األحزاب الصغٌرة عدد من مصٌر ، خاصة وأن الحكومة واالئتالف الحكومً القادم

بسبب الٌؤس من المؤزق  ،انخفاض نسبة التصوٌتأن من هناك تخوفات خاصة وان حدود نسبة الحسم، 

المتواصل للنظام السٌاسً فً اسرائٌل، اضافة الى الخوف من الكورونا الذي ٌمكنه أن ٌبعد آالف 

عرضة للخطر، الذٌن المصوتٌن، من بٌنهم المرضى والمحجورٌن ومواطنٌن من المجموعات االكثر 

 .تبذل االحزاب االسرائٌلٌة جهودا مكثفة لرفع نسبة التصوٌتولذلك ، التصوٌتسٌفضلون االمتناع عن 

  الظروف الناجمة عن جائحة كورونا ستنعكس على نسبة التصوٌت، ولكن لٌس فً ومن الجدٌر بالذكر فان

% من ذوي حق 11تراع، الذٌن ٌشكلون كافة القطاعات، إذ أن الجمهور العقائدي سٌتوجه لصنادٌق االق

%. 11.3% ما ٌرفع نسبتهم من بٌن المقترعٌن إلى 29االقتراع، ولكن نسبة التصوٌت بٌنهم حوالً 

% من ذوي حق االقتراع، ونسبة التصوٌت 19وأٌضا جمهور المتدٌنٌن الصهاٌنة، الذٌن ٌشكلون نسبة 

% فً منطقة تل أبٌب 63طاعات تتراوح ما بٌن %. ونسبة تصوٌت الٌهود فً باقً الق21بٌنهم تتجاوز 

 (. 99% فً مناطق أخرى )19الكبرى، وحتى 

  ووفق التقدٌرات فإن ارتفاع نسبة التصوٌت ٌمكن أن ٌنعكس سلبا على االحزاب الصغٌرة التً تتؤرجح

  الخطر. حول نسبة الحسم، التً ستضطر الى بذل المزٌد من الجهود لتجنٌد المزٌد من المإٌدٌن لتجاوز هذا

  سنوٌا، فً 5فً ارتفاع مستمر بسبب التكاثر الطبٌعً بنسبة تقارب  المتدٌنٌنعدد أصوات وٌالحظ أن %

% من األصوات 23%. 1.2% إلى 1.1حٌن أن إجمالً عدد ذوي حق االقتراع ٌرتفع سنوٌا بما بٌن 

الغربٌٌن. بٌنما النسبة لدى شاس تهبط الى  المتدٌنٌن، من جمهور ٌهودٌت هتوراةالتً تحصل علٌها قائمة 

%، ألنها تحصل على أصوات من أحٌاء وبلدات الٌهود الشرقٌٌن، خاصة من الشرائح الفقٌرة، الذٌن ما 11

 (99) لى أساس انتماء للطوائف الشرقٌةزال نمط التصوٌت لدٌهم ع

  ًالمصوتٌن فً هذه االنتخابات، قد ٌسجل انخفاض فً نسبة  هتتوقع تقدٌرات أنوعلى صعٌد الوسط العرب

تقرٌبا  99%(. علما وانها بلغت فً انتخابات الكنٌست الـ  36 – 39% )االستطالعات تتنبؤ بـ 61أقل من 

%  32، حٌث صوت فً حٌنه 99%، وهً نسبة تشكل ارتفاع كبٌر مقارنة بانتخابات الكنٌست الـ  63

%. 52لقائمة المشتركة خفض نسبة التصوٌت الى ، االنقسام فً ا9112من العرب. قبل ذلك، فً نٌسان 

وٌالحظ نٌة االمتناع عن التصوٌت فً المجتمع العربً، بسبب عدم الرضى من الوضع وتفكك القائمة 

 المشتركة، وقرار منصور عباس، االنحراف لصالح تسوٌة مدنٌة مع رئٌس حكومة ٌمٌنً.

 جائحة كورونا والوضع االقتصادي : -ج 

االسرائٌلٌة استغالل جائحة كورونا وتداعٌاتها على الوضع االقتصادي فً اسرائٌل حاولت االحزاب 

. فقد أدى اإلغالق إلى تفاقم األوضاع االقتصادٌة، فً ادارة تلك االزمة خفاقباإللتوجٌه االتهامات لنتنٌاهو 

%، وتتجاوز 9.3ة وبالدرجة األولى البطالة، التً سجلت فً الشهر األول من العام الجاري، ارتفاعا بنسب

% 12% منهم تم إخراجهم إلى إجازات لٌست مدفوعة األجر، فً حٌن أن 01%، علما وان 19نسبة 

انطباع ظهر ومع تخفٌف قٌود اإلغالق،  .ألف شخص، تم فصلهم كلٌا من مكان عملهم 91منهم، أي قرابة 

، حٌث عاد إلى الثانٌة من التطعٌم تلقوا الوجبةبؤن الحٌاة بدأت تعود إلى طبٌعتها، خاصة وأن نسبة الذٌن 
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ألف شخص، ما سٌجعل الناس تهتم بشإونها الخاصة أكثر، فً محاولة لترمٌم  106سوق العمل قرابة 

 (. 95األضرار التً تكبدتها منذ عام كامل )

  واستطاع نتنٌاهو ان ٌنقذ نفسه من االنتقادات على عدم نجاحه فً التعامل مع ازمة كورونا من خالل

ٌر المبكر للقاحات واتمام جزء مهم من عملٌة التطعٌم، كما حاول احتواء االثار االقتصادٌة لإلغالقات التوف

 من خالل تقدٌم مساعدات للفئات المتضررة. 

  واستطاع أن ٌحول إسرائٌل إلى الدولة رقم من أجل مصالحهونجح فً استغالل جائحة كورونا وتداعٌاتها ،

لمضاد للفٌروس، وأن ٌجند ماكٌنة الدولة إلنجاز عملٌة التطعٌم قبل موعد واحد فً الحصول على اللقاح ا

تسجل إسرائٌل، ومن الجدٌر بالذكر فان (. 93االنتخابات ، لتصبح حملة التطعٌم جزء من حملته االنتخابٌة )

 2.9ٌٌن شخص، من أصل مال 9ذروة عالمٌة فً نسبة الذٌن تلقوا الوجبة الثانٌة من التطعٌمات، ما ٌالمس 

ألف شخص  331% من السكان الواجب تلقٌهم التطعٌمات، إذ أن 51. وهذا ٌعنً أكثر من ملٌون نسمة

 (. 96عاما هم خارج نطاق التطعٌمات  ) 16كورونا، ال ٌتم تطعٌمهم، كما أن األطفال حتى  أصٌبوا ب

 الموضوع الفلسطيني : -  د

  فً الحملة االنتخابٌة  ا كبٌرااهتمامٌلقى موضوع القضٌة الفلسطٌنٌة على عكس االنتخابات السابقة ، لم ٌعد

هو االكثر رواجا كعامل جذب فً البرامج ، بات بل بالعكس فإن التنافس على تدعٌم االستٌطان الحالٌة، 

ا التً قام بتنفٌذهالبرامج االستٌطانٌة الواسعة ونجح نتنٌاهو فً استغالل االنتخابٌة لألحزاب الصهٌونٌة. 

 فً حرف انظار قسم كبٌر من الجمهور اإلسرائٌلً عن قضاٌا الفساد التً تالحقه.

 برزت معارضٍة داخل معسكر الٌمٌن لسٌاسة نتنٌاهو، وخصوًصا ما ٌتعلق بإرجاء ضم فً المقابل و

األراضً المحتلة وفًقا لما ورد فً خطة "صفقة القرن"، وٌإخذ على نتنٌاهو أنه بعدم ضمه منطقة 

وهناك اتهامات لنتنٌاهو أنه الرئٌس األمٌركً دونالد ترامب.  ، فّوت فرصًة، سٌما إثر انتهاء والٌةاألغوار

، بل ٌضع شروًطا 1261ال ٌعارض، على نحو مطلق، قٌام دولة فلسطٌنٌة فً األراضً المحتلة فً 

دي، ومن إمكان للموافقة على إقامتها. وحتى لو كانت هذه الشروط تفرغ تلك الدولة من مضمونها السٌا

تجسٌدها حق الشعب الفلسطٌنً فً تقرٌر مصٌره، على غرار أن تكون منزوعة السالح وما شابه ذلك، 

 (.91فإن هذا الٌمٌن ال ٌرضى بؤقل من معارضة قٌام دولة كهذه )

 :الملف االيراني   -و 

  وكذلك لم ٌحتل الملف االٌرانً اولوٌة فً حمالت االحزاب االسرائٌلٌة فً االنتخابات الحالٌة، ولم تؤت

بجدٌد تصرٌحات نتنٌاهو، بؤنه سٌبذل كل ما ٌلزم لمنع إٌران من امتالك أسلحة نووٌة، فهذا الموقف لم 

كاسب سٌاسٌة فً االنتخابات ٌطرأ علٌه أي تغٌٌر، وال مبرر حقٌقٌاً له سوى محاولة نتنٌاهو تحقٌق م

وٌبدو أن الهدف  اإلسرائٌلٌة، عبر ضمان فرض الملف االٌرانً على أجندة المعركة االنتخابٌة اإلسرائٌلٌة. 

ومن  أنه السٌاسً الوحٌد القادر على مواجهة إٌران، بفعل عالقاته الخارجٌة،هو إظهار من هذا التصعٌد 

استعداده لتوجٌه ضربة عسكرٌة إلٌران، لٌتمكن من جر  المرجح أن ٌكرر نتنٌاهو تصرٌحاته بشؤن

 (.90خصومه إلى ساحة ٌرى اإلسرائٌلٌون أنه األقدر على اللعب فٌها )

 استطالعات الرأي :ثالثا : 

( ٌمكن استعراض التوقعات الممكنة الحتماالت االنتخابات 1وفق المإشرات واستطالعات الرأي )الجدول رقم 

 لى النحو التالً : االسرائٌلٌة المقبلة ع
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 91/9/9191العربً الجدٌد  –تصعٌد ألهداف انتخابٌة  –نضال محمد وتد تكتب  - 
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مقعدا فً  96مقعدا، مقابل  91 - 92تمنحه استطالعات الرأي  الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو : .1

"ٌمٌنا" و"الصهٌونٌة الدٌنٌة" وأمل ستذهب الى ، مقاعد 0-6، أي أن الحزب ٌخسر السابقةنتخابات الا

جدٌد. وعلى الرغم من أن نتنٌاهو ما زال المفضل شعبٌا فً إسرائٌل لترإس الحكومة، إال أنه قد ٌواجه 

 61الى صعوبات فً تشكٌل الحكومة المقبلة، حٌث تحصل كتلة نتنٌاهو مع حزب ٌمٌنا فً افضل االحوال 

 (. 92اصولٌة ) –مقعد، على بعد خطوة من حكومة ٌمٌنٌة 

مقعدا، وٌالحظ ثبات نسبً  12إلى  10تمنحه استطالعات الرأي من  يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد : .9

 ستطالعات منذ بداٌة الحملة االنتخابٌة ، مع مٌل فً االرتفاع فً االٌام االخٌرة. الفً موقف الحزب فً ا

أي بصورة كبٌرة فبعد ان كان ٌحظى تراجع فً استطالعات الر حزب أمل جديد بقيادة جدعون ساعر: .9

 مقاعد. 11 – 2مقعداً، ٌتوقع حصوله على  91بتؤٌٌد كبٌر، ٌصل إلى 

بسبب تقدم تحالف فً استطالعات الرأي الحزب تراجع  برئاسة نفتالي بينيت :” يمينا“اليمين حزب  .5

االستٌطانً العلمانً، الصهٌونٌة الدٌنٌة المدعوم من نتنٌاهو، ونشاطات جدعون ساعر فً اوساط الجمهور 

 .مقاعد 11 - 2ستطالعات التمنحه او الذي كان من المفترض أن ٌشكل مركز تصوٌت مهم لحزب ٌمٌنا.

ٌالحظ ثبات نسبً فً موقف الحزب فً استطالعات  ، برئاسة افيغدور ليبرمان: اسرائيل بيتينوحزب  .3

مقاعد فً االنتخابات القادمة ، وهو تقرٌبا مشابه لتمثٌل  1-  6الرأي التً تتوقع حصول الحزب على 

 مقاعد. 1الحزب فً الكنٌست السابق ، 

على  التً استطاعت ان تقدم طوق النجاة للحزب ، بعد ان كان حزب العمل ، برئاسة ميراف ميخائيلي، .6

حافة االنهٌار ، وشهدت استطالعات الرأي تقدما واضحا للحزب فً االٌام االخٌرة وبات من المتوقع 

 مقاعد فً االنتخابات. 6 - 3حصوله على 

تراجع فً استطالعات الرأي وبات ٌتراوح حول نسبة نيتسان هوروفيتس، حزب ميرتس ، برئاسة  .1

مقاعد، ووفق التقدٌرات فان هبوط مٌرتس الى تحت نسبة الحسم  5الحسم، ومن المتوقع حصوله على 

 .ٌسار الى وضع خطٌر –سٌقود معسكر الوسط 

، وتشٌر هب الكثٌر من قٌاداتالى حافة االنهٌار وانسح تراجع ، بقيادة بني غانتس : كاحول الفانحزب  .0

 مقاعد. 5ستطالعات ان الحزب ٌتراوح حول نسبة الحسم ، وفً افضل االحوال سٌحصل على الا

مقاعد، حٌث أن قرابة   2 - 0تتوقع استطالعات الرأي محافظة الحزب على قوته الحالٌة،  حزب شاس ، .2

 الشرقٌٌن. المتدٌنٌنجمهور % من قوته االنتخابٌة ترتكز على 11

% من 23مقاعد. حٌث أن  0إلى  1تقدر استطالعات الرأي حصوله على ما بٌن ،  حزب يهوديت هتوراة .22

 الغربٌٌن. المتدٌنٌنقوة هذه القائمة هً من جمهور 

 مقاعد، بفضل الدعم الواضح والقوي من نتنٌاهو.  3 – 5تمنح استطالعات الرأي ، الصهيونية المتدينة  .11

فً تراجع كبٌر عن االنتخابات ، مقاعد 2إلى  0استطالعات الرأي ما بٌن  هاتمنح، القائمة المشتركة  .19

 انشقاق النائب منصور عباس وذلك بسبب مقعد،  13الماضٌة التً حصلت فٌها على 

القائمة العربٌة الموحدة : برئاسة النائب منصور عباس، التً انشقت عن تحالف القائمة المشتركة. وهً  .19

% فً 1اإلسالمٌة، الشق الجنوبً، وتمنحها استطالعات الرأي من قرابة  الذراع البرلمانً للحركة

األصوات، وحتى ما قبل اجتٌازها نسبة الحسم بقلٌل، وهو ما ٌهدد بحرق عشرات آالف من األصوات فً 

 مقاعد. 5الوسط العربً، ولكن االستطالعات القلٌلة التً تمنحها هذه اإلمكانٌة، ال تمنحها أكثر من 

 لتوقعات : ارابعا : 

  لم تنجح استطالعات الرأي فً االنتخابات اإلسرائٌلٌة الخمسة األخٌرة، فً االقتراب كثٌرا من النتٌجة

النهائٌة، وهذا ما قد ٌتكرر فً االنتخابات المرتقبة ، خاصة وأن الحدٌث ٌدور عن معركة لتحقٌق أغلبٌة 

بٌة بفارق طفٌف، بمعنى أن الحدٌث ٌجري عن هشة، إما الئتالف مع حزب اللٌكود، أو خسارته لهذه األغل

                                                           
92
 0/9/9191حملة نتنٌاهو فً ضائقة ، فً هذه االثناء مٌرتس فقط سٌنقذها، هآرتس  –امنون هراري  - 
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، متقاربةاستطالعات الرأي، تطرح نتائج وال تزال انتقال مقعدٌن الى ثالثة من هذا الجناح الى اآلخر. 

 (.91مقعدا ) 61، ضمنه "ٌمٌنا"من و، نتنٌاهوتحالف وبحسب هذه االستطالعات، فإن أقصى ما ٌصل إلٌه 

  مقعدا،  13تكفً لحصد هناك مفاجآت لم تكشفها استطالعات الرأي، فاالصوات غٌر المحسومة والمترددة

ولذلك منهم التصوٌت. جزء ٌقرر قد  ،كما ان ملٌون ومئتً الف لم ٌدلوا بؤصواتهم فً االنتخابات الماضٌة

 (.91) المقبلةحكومة التشكٌل حسم فؤي مقعد إضافً ٌفوز به أحد المعسكرٌن من الممكن ان ٌساعد فً 

 ولذلك فان نسبة التصوٌت ستشكل عامال حاسما فً هذه االنتخابات.

  سكرٌن، المإٌد استمرار األزمة السٌاسٌة اإلسرائٌلٌة وعدم القدرة على تشكٌل أي من المعمن المتوقع

 هم اتفاقٌنال ٌوجد بو متناقضة المعسكر المعارضفمواقف ، نتخاباتال، حكومة بعد النتنٌاهو والمعارض

لتشكٌل حكومة، حتى لو قرر "ٌمٌنا" االنضمام إلٌه، إذ سٌكون ائتالف كهذا ٌمٌنً، أكثر من  محول مرشحه

 (. 99معسكر نتنٌاهو، وسُتستبعد منه القائمة المشتركة ومٌرتس، وربما حزب العمل )

  حصول شاس وٌهودٌت هتوراة ٌتوقع فً االحتماالت المتعلقة باحزاب المتدٌنٌن ، حٌث نسبً ثبات ٌالحظ

واستنادا  مقعدا، 16على  امقعد، علما وانهما فً الجوالت االنتخابٌة الثالث السابقة، حصلت 16 – 13على 

%، 21لتزاٌد أعداد المتدٌنٌن، وكونهم ٌسجلون أعلى نسبة إقبال على صنادٌق االقتراع، بما ٌتجاوز نسبة 

قوائم ٌترأسها أحد من هناك لم تعد اضافة الى انه الثالث السابقة،  وأٌضا استنادا لنتائج الجوالت االنتخابٌة

 11الى فً االنتخابات المقبلة ستصالن قائمتً المتدٌنٌن من المتوقع أن فإن ، الٌهود الشرقٌٌن، سوى شاس

 مقعدا، أكثر بمقعدٌن مما تشٌر له االستطالعات.

 وتحالفه مع صهٌونٌة الدٌنٌة"، عن حزب ٌمٌنالعلى الرغم من انشقاق بتسلئٌل سموترٌتش، رئٌس حزب "ا ،

مقعدا، وتحالف  11-11، ٌتوقع حصول "ٌمٌنا" على عوتسماه ٌهودٌت"، المنبثقة عن حركة "كاخ""

مقاعد. وٌإشر ذلك على ارتفاع القوة المجتمعة لقائمتً  3إلى  5الصهٌونٌة الدٌنٌة الفاشٌة على ما بٌن 

قد ٌكون ناجما عن أن وهذا مقعدا، فً غضون عام واحد،  13إلى ٌا حالمقاعد  6الٌمٌن االستٌطانً من 

 التطرف السٌاسً والدٌنً قد وصل الى مستوٌات أشد مما هً ظاهرة.

  تصارع أحزاب الٌسار، للبقاء على الخرٌطة الحزبٌة، فقد تقلصت القاعدة االنتخابٌة للٌسار الصهٌونً، ما

مقاعد لحزب العمل ، والقائمة  1 – 6"مٌرتس" ، و   مقاعد لحزب 3 – 5ادى الى توقع حصوله على 

مقعد تقرٌبا للٌسار والعرب، فً مقابل حصول احزاب  91مقاعد ، أي اجمالً  2 – 0العربٌة المشتركة 

 مقعدا.  111 – 20الٌمٌن والٌمٌن المتطرف والمتدٌنٌن 

 القائمة كاحول الفان، وفق االستطالعات الزالت أربع قوائم تتؤرجح حول نسبة الحسم، وهً مٌرتس ،

العربٌة الموحدة، و"الصهٌونٌة الدٌنٌة" ، وفً حال لم تتخط أي واحدة من هذه القوائم نسبة الحسم فإنها 

 ستحرق عشرات آالف األصوات.

  ممن ٌحق لهم االقتراع، أمام حالة انقسام جدٌدة. فقد انشّقت  11الفلسطٌنٌون فً الداخل، الذٌن ٌشّكلون %

المٌة الجنوبٌة التً تخوض االنتخابات تحت مسمى "القائمة العربٌة الموحدة"، عن القائمة الحركة اإلس

المشتركة، هذا االنقسام سٌكون من شؤنه أن ٌإدي إلى تراجع التمثٌل العربً فً الكنٌست، من جهة، مع 

ن أكثر ما مخاوف من سقوط القائمة المنشقة وعدم قدرتها على اجتٌاز نسبة الحسم، من جهة أخرى. لك

ٌبعث على القلق فً ظّل وجود قائمتٌن، هو توسع الشرخ الداخلً االجتماعً، فً الوقت الذي تكثف فٌه 

 (.99األحزاب الصهٌونٌة، حمالتها الدعائٌة لكسب األصوات من الناخبٌن العرب )

 ٌد"، غدعون األزمة السٌاسٌة فً إسرائٌل ستبقى بعد االنتخابات، إال فً حال شّكل رئٌس حزب "أمل جد

ساعر، ائتالفا شمل األحزاب التً تعارض بقاء رئٌس الحكومة، بنٌامٌن نتنٌاهو، فً الحكم، وشرٌطة 

انضمام تحالف أحزاب الٌمٌن المتطرف "ٌمٌنا" أٌضا، لكن هذا ائتالف سٌكون من الصعب جدا تشكٌله 

 بسبب اختالف المواقف بٌن أطرافه.
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 0/9/9191مركز مدار  -مواطن خلل فً استطالعات الرأي العام ُتضعف توقعاتها شبه النهائٌة !  -برهوم جراٌسً  - 
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99
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 سيناريوهات الحكومة المقبلة :خامسا : 

  تشهد الساحة السٌاسٌة اإلسرائٌلٌة انقسامات، بٌن الٌمٌن والٌسار، وداخل كل معسكر، ولذلك سٌظل المشهد

غائماً إلى حٌن ظهور النتائج النهائٌة، وذلك على العام فٌما ٌتعلق بتركٌبة الحكومة اإلسرائٌلٌة المقبلة، 

خلفٌة التعادل بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن الستمرار حكم نتنٌاهو، إلى جانب تؤرجح عدة قوائم حول نسبة 

 الحسم، ما قد ٌصعب امكانٌة نجاح أي حزب فً مهمة تشكٌل االئتالف الحكومً القادم.

  السمة البارز فً المجتمع االسرائٌلً ، الذي تعتقد أغلبٌة جمهوره أن تواصلت التحوالت الٌمٌنٌة باعتبارها

نتنٌاهو ما ٌزال الشخص األكثر مناسباً لرئاسة الحكومة، وتتوقع استطالعات الرأي حصول معسكر الٌمٌن 

مقعدا، تتنافس  51أما معسكر الوسط والٌسار بالكاد ٌمكنه ٌحصل ،  مقعدا بالكنٌست 01على أكثر من 

 . كاحول الفانحزب هناك مستقبل، وحزب العمل، وحزب مٌرتس، وعلٌها 

 ( 92-90تتمحور احتماالت تشكٌل الحكومة المقبلة، بٌن تحالف متماسك داعم لنتنٌاهو، ٌضم : اللٌكود 

مقاعد(. فً مقابل  3-5” )الصهٌونٌة المتدٌنة“مقعدا(، وتحالف  16-13) ٌهودٌت هتوراةمقعدا(، وشاس و

 11-2” )أمل جدٌد”مقعدا(،  91-12” )ٌوجد مستقبل“لنت رفضها الستمرار حكم نتنٌاهو : القوائم التً أع

مقاعد(،  5مقاعد(، وحزب مٌرتس ) 6-3مقاعد(، حزب العمل ) 1 – 6” )اسرائٌل بٌتٌنو”مقاعد(، 

قع مقاعد(. ومن المتو 2-0مقاعد( )فً حال اجتاز نسبة الحسم(، والقائمة المشتركة ) 5” )كاحول الفان”و

 (. 95مقاعد(، حاسمة فً تشكٌل الحكومة القادمة ) 11-2” )ٌمٌنا“أن تكون قائمة 

 بقيادة نتنياهو :يمين ضيقة السيناريو االول : حكومة 

  ًإمكانٌة تشكٌل حكومة ٌمٌن ضٌقة برئاسة نتنٌاهو تبدو على االقل وفقا لالستطالعات واقعٌة اكثر من باق

القامة حكومة  61ولذلك ٌركز جهوده للوصول الى المقعد الـ ، لنتنٌاهواالمكانٌات، وهً الخٌار المفضل 

، اصولٌٌن ضٌقة ٌكون فٌها الشركاء هم اللٌكود، ٌمٌنا، االحزاب االصولٌة والصهٌونٌة الدٌنٌة –ٌمٌن 

على الدخول الحقا ، إلجبارها جدعون ساعروتحدٌدا  ،ورقة ضغط على مختلف أحزاب الٌمٌنستشكل 

 (93برئاسته عوضا عن سٌنارٌو حكومة أقصى الٌمٌن ) لحكومة واسعة

  وٌتعارض هذا السٌنارٌو مع االتهامات الجنائٌة الموجهة ضد نتنٌاهو والتً جعلت بعض االحزاب ترفض

االنضمام إلى حكومته، إلى جانب تحفظه لبٌد ولٌبرمان من الدخول إلى ائتالف بمشاركة احزاب المتدٌنٌن. 

ا االحتمال بطموحات بٌنٌت الذي ٌسعى لرئاسة الحكومة المقبلة بالتناوب مع وسٌصطدم نتنٌاهو وفق هذ

نتنٌاهو. اضافة أن االحزاب التً رفعت شعار "ال لنتنٌاهو" تتخوف من الدخول مع نتنٌاهو فً حكومة 

ائتالفٌة وفق شروط متفق علٌها مسبقا ، حٌث ان نتنٌاهو  اعتاد على خرق االتفاقٌات والتفاهمات مع 

 حزاب األخرى، مثلما حدث مع غانتس، وهو ما ٌفقد تلك االحزاب الثقة فً التزام نتنٌاهو بؤٌة تفاهمات.األ

 ٌنخفض. س 61اذا لم تجتاز الصهٌونٌة الدٌنٌة نسبة الحسم، فان احتمال أن ٌحصل نتنٌاهو على وكذلك فانه 

  تخابات ال ٌستبعد اقامة حكومة مع بٌنٌت، الذي اصبح لسان المٌزان فً االنٌتمثل فً ان عائق آخر وهناك

 لحصول على حقائب مإثرة فً الحكومة. ، لنتنٌاهوللتحالف مع  هتفضٌلعلى الرغم من أحزاب اخرى، 

 السيناريو الثاني : حكومة بدون الليكود :

 مقعدا، بسبب وجود كتلة مانعة معارضة  61، اذا لم ٌصل الى ٌتمكن اللٌكود من تشكٌل الحكومة لن

مقاعد(، حزب العمل  11-2مقعدا(، حزب أمل جدٌد ) 12 – 10، تضم: حزب "ٌوجد مستقبل" )نتنٌاهول

 5مقاعد(، حزب مٌرتس ) 5مقاعد(، كاحول الفان برئاسة ) 1 - 6مقاعد(، اسرائٌل بٌتٌنو ) 1 - 6)

مقعدا ، وهذا ما ٌتطلب الحصول على دعم خارجً من القائمة العربٌة  39مقاعد(. أي ما مجموعه 

ن الكتلة المانعة من تشكٌل وتتمك مقعدا(. 16 – 13مقاعد( او احزاب المتدٌنٌن ) 2 -  0شتركة )الم

 ، برئاسة لبٌد، ساعر أو بٌنٌت، بالتناوب. حكومة
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 اضافة الى الدعم المطلوب من دودة بسبب الصراعات بٌن مكوناتهاوتبدو فرص هذه الحكومة مح ،

التحدي و بدعم ٌائٌر لبٌد ، ولكنه ٌلقى معارضة بٌنٌت وساعر.االحزاب العربٌة ، وهو االمر الذي ٌحظى 

كٌف كذلك و ،لبٌدقٌادة بٌنٌت انه لن ٌكون فً حكومة تحت حٌث اعلن الحكومة، سٌرأس االكبر هو من 

وهناك مشكلة اخرى تتمثل فً ضرورة الحصول على دعم سٌكون التناوب بٌن لبٌد وساعر وبٌنٌت؟. 

اللذان ٌمكنهما أن ٌجتذبا تلك االحزاب  ،)ساعر او بٌنٌت(لخٌار الممكن من خالل ، وهو ااحزاب المتدٌنٌٌن 

 حتى بدون دعم احد االحزاب العربٌة.  ،من كتلة نتنٌاهو، لتحقٌق االغلبٌة

  كل حزب ٌمكن أن ٌكون شرٌكا القامةمعقدة للغاٌة، ف اقامة حكومة بدٌلة لنتنٌاهو هًولذلك ٌمكن القول أن 

لٌبرمان غٌر مستعد الن ٌجلس مع ، لبٌدمع بٌنٌت غٌر مستعد الن ٌجلس ، حكومة كهذه ٌرفض حزبا آخر

  ٌمٌنا ٌتحفظ من مٌرتس، ناهٌك عن رفض االحزاب العربٌة.، االصولٌٌن

 االحتمال االول : حكومة بقيادة يائير لبيد "هناك مستقبل":  –أ

 مقعداً، ٌصبح ثانً أكبر حزب بعد  91ٌر لبٌد على مع حصول هناك مستقبل "ٌٌش عتٌد" بقٌادة ٌائ

، وبالتالً المرشح الثانً لتشكٌل االئتالفً المقبل، وٌتمكن باالشتراك مع المعسكر المناهض ”اللٌكود“

، 6، العمل 5 كاحول الفان، 11، امل جدٌد، 91مقعدا )هناك مستقبل 69لنتنٌاهو، من الحصول على 

 (، ومن دون مٌرتس واألحزاب العربٌة.1هودٌت هتوراة ، 2ٌ، ٌمٌنا 6 اسرائٌل بٌتٌنو

  على الرغم من اتفاق هذه األحزاب على استبعاد نتنٌاهو من رئاسة الحكومة، إال أن الخالفات السٌاسٌة فٌما

(. حٌث ٌتعارض هذا االحتمال مع العقبات التً سٌواجهها حزب 96بٌنها ٌجعل قدرتها على البقاء مستحٌلة )

بقٌادة ٌائٌر لبٌد فً طرٌقه لتشكٌل االئتالف الحكومً القادم ، وخاصة فً ضوء توجهات  "هناك مستقبل"

بقٌادة نفتالً بٌنٌت وحزب ” ٌمٌنا“كال من حزب حٌث اعلن ساعر لتشكٌل كتلة برلمانٌة مشتركة.  -بٌنٌت  

 .أمل جدٌد بقٌادة جدعون ساعر أنهما لن ٌقبال بؤن ٌكونا فً حكومة ٌرأسها لبٌد

 بينيت :  -االحتمال الثاني : حكومة ساعر  –ب 

  تشكٌل اتحاد تقنً بٌن حزبٌهما بعد االنتخابات، وإقامة كتلة برلمانٌة جدعون ساعر ونفتالً بٌنٌت ٌعتزم

مقعدا ، حتى  19الى هذا االحتمال ٌتطلب زٌادة مقاعد حزب ساعر  .مشتركة، كً ٌقودا التشكٌل الحكومً

 . ٌائٌر لبٌدبقٌادة  قوة حزب هناك مستقبل تجاوزتلمانٌة مع نفتالً بٌنٌت ٌتمكن من تشكٌل كتلة بر

  ووفق هذا االحتمال ٌقوم نفتالً بٌنت وجدعون ساعر، بضم القوى االخرى المحسوبة على المعسكر

المعارض لنتنٌاهو، باستثناء األحزاب العربٌة ومٌرتس، وٌتم تشكٌل كتلة موّحدة فً الكنٌست تسد الطرٌق 

إمكانٌة تشكٌل اللٌكود االئتالف الحكومً القادم. وهو ما قد ٌشجع احزاب المتدٌنٌن لالنضمام إلى  أمام

التحالف خٌار مقبول من حزبً المتدٌنٌن، "شاس وٌمثل هذا حكومة تحت قٌادة هذا التشكٌل الجدٌد، خاصة 

هد بعدم االنضمام إلى رفض "ٌهودٌت هتوراة"، التوقٌع على تعسبب ما ٌفسر وهذا و"ٌهودٌت هتوراة"، 

مقاعد،  11، ٌمٌنا 91ٌتكون هذا االئتالف من كل من )هناك مستقبل سو حكومة إال إذا كان نتنٌاهو رئٌسها.

 (5، كاحول الفان 1، ٌهودٌت 0، شاس 6، العمل 1، اسرائٌل بٌتٌنو 19امل جدٌد 

 بقٌادة اسرائٌل بٌتٌنولبٌد وحزب " وٌتعارض هذا االحتمال مع موقف حزب "هناك مستقبل" بقٌادة ٌائٌر "

 افٌغدور لٌبرمان اللذان ٌرفضان الدخول فً حكومة ائتالفٌة مع االحزاب الدٌنٌة.

 السيناريو الثالث : انتخابات خامسة : 

 على رئاسة التناوب مشكلة الكتلة المانعة فً حل فشل ، ومقعدا 61نتنٌاهو فً الحصول على  اذا لم ٌنجح

فً سرائٌل ستجر الى حملة انتخابات اخرى، تجرى فً  الصٌف القادم. وسٌبقى نتنٌاهو الحكومة ، فان ا

الحدٌث وذلك على الرغم من أن هناك تقدٌرات تشٌر الى أن رئٌس الوزراء فً الحكومة االنتقالٌة.  همنصب

التصوٌت،  عن انتخابات خامسة هو جزٌء من الحملة االنتخابٌة لألحزاب، لحّث الجمهور على المشاركة فً

ألّن األحزاب سوف تجد نفسها مضطرة لتشكٌل حكومة، فاالنتخابات تعنً مصارٌف مالٌة كبٌرة، وعبء 

 كبٌر على االقتصاد الذي ٌمر بؤزمة بسبب جائحة كورونا. 
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 ة القادمة ستكون مواجهة  ومثلما تحالف غانتس مع نتنٌاهو فً حكومتهما الحالٌة بذرٌعة كورونا، فإن الُحجَّ

الخطر النووي اإلٌرانً، وقرار المحكمة الجنائٌة الدولٌة فتح ملف تحقٌق فً ارتكاب إسرائٌل لجرائم 

 (.91حرب فً االراضً الفلسطٌنٌة، سوف ٌدفع ُكلَّ األطراف إلى تشكٌل حكومة لحساسٌة الموقف )

 :سادسا : مؤشرات استراتيجية 

  لنتنٌاهو، ، المإٌد والمعارضبتعادل المعسكرٌن ،مكانهاالسٌاسٌة االسرائٌلٌة الساحة استمرار مراوحة 

الخالفات داخل معسكر الٌمٌن، وخاصة بٌن نتنٌاهو ونفتالً بٌنٌت ولٌبرمان، فسم االنتخابات، حوصعوبة 

ساعر، عن اللٌكود وتؤسٌس حزب "أمل جدٌد"، الذي انضم إلٌه وزراء وأعضاء كنٌست  وانشقاق غدعون

 تجعل من المستبعد امكانٌة نجاح أي حزب فً تشكٌل االئتالف الحكومً القادم.  ،بعد انسحابهم من اللٌكود

 أن انتهت ذ مجرٌات العملٌة االنتخابٌة الحالٌة تإكد استمرار إفرازات االنتخابات الثالثة الماضٌة، ا

السٌاسً فً اسرائٌل لسنوات الصراعات بٌن المعسكرات واالٌدلوجٌات المختلفة، والتً كانت تمٌز المشهد 

 .، داخل معسكر الٌمٌنتتمحور حول بنٌامٌن نتنٌاهو،  "صراعات شخصٌةوتحولت الى "، طوٌلة

  صعٌد صعوبة حسم أبرزت الحملة االنتخابٌة الحالٌة عمق االزمة السٌاسٌة فً اسرائٌل، لٌس فقط على

االولوٌات السٌاسٌة  راجع، وتحول مصٌر نتنٌاهو، وانما انتشار الصراعات بٌن االحزاب نتائج االنتخابات

الم الثالث، وٌبدو أن نبوءة على اجندة تلك االحزاب، فً صورة مشابهة لالنتخابات فً الكثٌر من دول الع

المفكر الصهٌونً المتطرف فالدٌمٌر جابتونسكً وتخوفاته االستراتٌجٌة، تقترب من التحقق ، حٌث كان 

ٌعتقد أن الحائط الحدٌدي الذي ٌفصل اسرائٌل عن محٌطها العربً ، ٌمثل أهم أسباب بقاءها. وٌبدو أن 

احد اهم انجازاته االستراتٌجٌة ، سٌصبح أحد اهم كوارث التطبٌع مع الدول العربً الذي اعتبره نتنٌاهو 

 .(90) اسرائٌل ، االخذة بالتمشرق، حٌث تتعاظم أوجه الشبه بٌن الحالة اإلسرائٌلٌة والحالة السٌاسٌة العربٌة

 سٌإدي الى حدوث أزمة فً العالقات بٌن إسرائٌل وٌهود  ازدٌاد قوة تٌار الٌمٌن القومً الدٌنً فً اسرائٌل

الوالٌات المتحدة، حٌث تتجذر الٌهودٌة المحافظة. فقد كان النظام العلمانً فً وخاصة ٌهود لم، العا

، الدٌنً سٌعزز الصراعات الطائفٌة إسرائٌل قادراً على استٌعاب التناقضات الٌهودٌة، اال أن الٌمٌن القومً

دار إسرائٌل مستقبالً كدولة شرق ٌنذر بانحما وهو ما سٌإدي الى الفرقة بٌن ٌهود إسرائٌل وٌهود العالم، 

وهو ما ٌطرح تساإل حول ، ٌمقراطٌة ومنظومة القٌم الغربٌةأوسطٌة بؤغلبٌة دٌنٌة ٌزداد عداإها مع قٌم الد

 (. 92مستقبل إسرائٌل فً ظل تنامً التٌار الدٌنً واتساع الهوة بٌنه وبٌن باقً فئات المجتمع )

  الٌمٌن اإلسرائٌلً، من دون أن تكون هناك فوارق جوهرٌة بٌن المعركة االنتخابٌة داخل صفوف اصبحت

المعسكرٌن، فً قضاٌا األمن والسٌاسة واالقتصاد. بل إن المعسكر المضاد لنتنٌاهو، تحت قٌادة ساعر، 

ٌُظهر تشدداً أكبر لجهة دعم االستٌطان ورفض حل الدولتٌن، وتطبٌق وفرض السٌادة اإلسرائٌلٌة على 

، توطنات فً الضفة الغربٌة المحتلة، سواء كانت داخل الكتل االستٌطانٌة أم خارجهاغور األردن والمس

 عامل جذب فً البرامج االنتخابٌة لألحزاب الصهٌونٌة.، التنافس على تدعٌم واصبح 

  وتبدو واضحة مإشرات االسرائٌلٌة، عنصرا مإثرا فً حسم االنتخابات العامل االمرٌكًلطالما شكل ،

حٌث اعلنت  ،السٌاساتتضارب بٌن ادارة الرئٌس باٌدن ونتنٌاهو، وتطور الخالف الى  توتر العالقات

 عودة فً الفلسطٌنٌٌن، والتً تلخصت مع األمٌركٌة العالقة لعودة مسارات االدارة االمرٌكٌة عن ثالثة

 أفكارهمع  األخرٌٌن المسارٌنحٌث ٌتناقض  .الدولتٌن لحل والعودة االستٌطان من والموقف المالً الدعم

 اإلدارة بٌن الرئٌس باٌدن ونتنٌاهو، نظرا لرغبة اجراء اتصال عدم األمٌركٌة اإلدارةفضلت و. السٌاسٌة

، االنتخاباتوٌبدو أن االدارة االمرٌكٌة قد اتخذت قرارا بعدم دعم نتنٌاهو فً  ،االنتخابات فً التدخل عدم

 .(51ٌسقط ) ال كً بوسعه ما كل ٌعمل وهو إلزالته، جهداً  تدخر لن باٌدن إدارة أن وٌعتقد نتنٌاهو
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