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م0202-4-6التاريخ :   

 نائب رئيس مركز الناطور للدراسات( –اعداد دكتور يوسف يونس )باحث مختص في الشؤون السياسية 

 

 النتائج النهائية:

 منهم صوتا، وصل 5.6...4.0 بلغ االقتراع حق أصحاب بلغ عدد 

%،  66..4 بنسبة صوتاً، 6.664.640 االقتراع صنادٌق إلى

م التً بلغت 0505بانخفاض عن االنتخابات السابقة فً آذار 

.5.00. % 

 ًعلى غالبٌة االصوات، وكذلك فً  لبٌد حصل ٌائٌر ابٌب تل ف

 انتخبوا القدس وجفعتاٌم. أما فً غان هشارون ورمات رمات

  لتسٌون، نتانٌا، حولون، بٌتح رٌشون حٌفا، وفً هتوراة، تٌٌهدو

صوتوا لحزب  ن، اسدود، وسدروتالسبع، عسقبل تكفا، وبئر

 .شاس الثانً بعد المكان الى نتنٌاهو كان نتٌفوت اللٌكود، فً

 ًحٌن فً لبٌد، لٌائٌر مال التصوٌت ثقافة، واالكثر الغنٌة البلدات ف 

 الدٌنٌة لؤلحزاب صوتوا ثقافة فقرا واالقل االكثر البلدات فً أنه

 الحٌاة للمكتب مستوى مإشر تصنٌف فً تصدرت التً سابا كفار البلدة: فً طبٌعة حسب والعربٌة،

 بفارق وبعده االول، المكان ووصل الى االصوات ربع على مستقبل" "ٌوجد حصل ،لئلحصاء المركزي

 إلسرائٌل االجتماعً – االقتصادي التصنٌف فً االول المكان فً المصنفة سفٌون فًو. % جاء اللٌكود0

 .% من االصوات51 مع جاء اللٌكود الثانً المكان االصوات، وفً % من65 على مستقبل" "ٌوجد حصل

 – التصنٌف االقتصادي قائمة رأس فً اٌضا هما توجدان اللتان والهافٌم، شمرٌاهو وكذلك االمر فً كفار

 مستقبل" "ٌوجد تجاوز اال انه فً عومر استطاع "اللٌكود" .االجتماعً، تصدر حزب "ٌوجد مستقبل"

 الحٌاة، مإشر قائمة اسفل توجد التً بٌت شٌمش وفً المقابل نجد انه فً .االول المكان وحصل على

 مع المكان الثالث فً وجاء اللٌكود %،.5 شاس، وبعدها االصوات، %من64 بـ هتوراة تٌتصدر ٌهدو

  .مشابهة نتٌجة

 ًوفً  لٌكودال % انتخبوا65 نتنٌاهو، فً ارٌئٌل مإٌدي كتلة الى ذهبت االصوات معظم المستوطنات ف ،

 ، وفً(ٌمٌنا) بٌنٌت ونفتالً( الصهٌونٌة الدٌنٌة) سموترٌتش كبٌرة بفجوة نتنٌاهو تجاوز االبعد المستوطنات

. %55الثالث بـ المكان فً جاء %، واللٌكود.5 بـ وبٌنٌت % من االصوات5.بـ سموترٌتش فاز بسغوت

بعٌدا  االصوات، وجاء اللٌكود % من5. على وحصل اكبر سموترٌتش انجاز مستوطنات الخلٌل وفً

 .(5القائمة ) تصدر سموترٌتش اٌل، وبٌت وعوفرا اٌتمار وٌتسهار وفً. االصوات %من4بـ

 (:0عدد االصوات ) – 04ج النهائية الرسمية النتخابات الكنيست الـالنتائ  -أ 

مجموع الناخبين 
 المؤهلين

مجموع األصوات 
 التي تم إدخالها

 الصالحةصوات الا معدل التصويت
االصوات الغير 

 صالحة

6،578،084 4،436،365 67.44٪ 4،410،052 26313 
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 00/6/0505هآرتس  -فً المستوطنات فضلوا سموترٌتش على نتنٌاهو، فً تل ابٌب انتخبوا لبٌد : تحلٌل النتائج  –عوفر أدٌرت  - 
0
 . والموقع الرسمً للكنٌست موقع لجنة االنتخابات االسرائٌلٌة - 
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 عدد المقاعد التي حصلت عليها االحزاب واالصوات والنسبة المئوية : –ب 

 النسبة المئوٌة عدد االصوات عدد المقاعد الحزب الرقم

 ٪24.19 1،066،892 65 بقٌادة بنٌامٌن نتنٌاهو -حزب اللٌكود  5

 ٪13.93 614112 .5 بقٌادة ٌائٌر لبٌد -حزب هناك مستقبل  0

 ٪7.17 316،008 1 حركة شاس 6

 ٪6.63 292257 . بقٌادة بٌنً غانتس -حزب ازرق ابٌض  6

 ٪6.21 273836 . بٌنٌت بقٌادة نفتالً -حزب ٌمٌنٌا   0

 ٪6.09 268767 . بقٌادة مٌراف مٌخائٌلً -حزب العمل  4

 ٪5.63 248391 . تحالف ٌهودٌت هتوراة  .

 ٪5.63 248370 . ائٌل بٌتنا برئاسة افٌغدور لٌبرماناسر .

1 
بقٌادة بتسلئٌل  -الصهٌونٌة الدٌنٌة 

 سموترٌتش
4 225641 5.12٪ 

 ٪4.82 212.583 4 القائمة المشتركة 55

 ٪4.74 209161 4 عرأمل جدٌد بقٌادة جدعون سا 55

 ٪4.59 202.218 4 مٌرتس 50

 ٪3.79 167.064 6 القائمة العربٌة الموحدة 56

 %98.54 3764017 505 المجموع 

 

 حسب عدد االصوات -  04مخطط نتائج انتخابات الكنيست الـ

 

;  حزب اللٌكود
5544.10 

;  حزب هناك مستقبل
456550 

;  حركة شاس
654,55. 

;  حزب ازرق ابٌض
01000. 

0.6.64; حزب ٌمٌنا  

.4..04; حزب العمل  

ٌهودٌت 
;  هتوراة

06.615 

;  اسرائٌل بٌتنا
06.6.5 

الصهٌونٌة 
;  الدٌنٌة

000465 

القائمة 
;  المشتركة

050.0.6 

;  أمل جدٌد
051545 

.050.05; مٌرتس  
;  القائمة الموحدة
54..546 
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 أوال : مؤشرات واستنتاجات :

 استمرار هيمنة اليمين وصعود اليمين المتطرف: - 2

 السٌاسً فً المشهد على الٌمٌن استمرار سٌطرة عن والعشرٌن، الرابع الكنٌست انتخابات اسفرت 

 ،(65) اللٌكود: من  اصبحت تتكون( فاشً وٌمٌن متطرف ٌمٌن ٌمٌن،) الصلبة الٌمٌنٌة الكتلةف اسرائٌل،

 ،(4) الدٌنٌة والصهٌونٌة ،(.) بٌتنا إسرائٌل ،(.) ٌمٌناه ،(4)أمل جدٌد  ،(.) هتوراة ٌهودٌت ،(1) شاس

 فً مقعدا 40 مقابل الكنٌست ، أعضاء عدد إجمالً % من 45 أي مقعداً،( 0.) إلى ٌصل بمجموع

  .الكنٌست السابقة

  المبلحظة االهم فً هذه االنتخابات أن حركة اصوات الناخبٌن تتم فً داخل المعسكر ذاته ، ففً معسكر

مقاعد ، وفً المقابل  0  صوت، ألف 0.4 قرابة االنتخابات هذه خسر فً الٌمٌن ٌبلحظ أن حزب اللٌكود

واستطاع  ، مقاعد 4صوت،  آالف 051 حوالًحزب "امل جدٌد" بقٌادة جدعون ساعر حصد نجد أن 

وارتفعت  .صوت حوالً ألف 50 بقٌادة افٌغدور لٌبرمان الحصول على زٌادة ”بٌتنا إسرائٌل“ حزب

لى حصولهما على حوالً صوت، ما ادى ا ألف 001، حوالً  ”الدٌنٌة الصهٌونٌة”و  ”ٌمٌنا“ أصوات

  .االنتخابات الحالٌة فً صوت ملٌون نصف

  بعد حصوله كبٌر إنجاز تحقٌق نتنٌاهو،  ، الذي تم تشكٌله بدعم من”الدٌنٌة الصهٌونٌة“استطاع تحالف 

الكنٌست، ما  فً مقاعد ستة األصوات، ما مكنه من الحصول على من% 0.5 أي صوت، ألف 000 على

التً اصبحت  للكهانٌة المتطرفة، شرعنة على ما ٌنطوي الى الكنٌست، متطرفة ادى الى دخول شخصٌات

"أمل جدٌد"  على حساب حزبً الفاشً زٌادة قوة الٌمٌنولقد جاءت  (.6) مإثرا فً إسرائٌل فً تٌاراً  تشكل

جرت قد  األصوات على الصراع ما ٌشٌر الى ان وحزب "ٌمٌنا" بقٌادة نفتالً بٌنٌت، بقٌادة جدعون ساعر

  .معسكر الٌمٌن داخل

 ًالدٌنٌة والصهٌونٌة“ ”ٌمٌنا“ لصالح أصوات خسر اللٌكود العلمانً، الطابع ذات الكبٌرة المستوطنات ف” 

 من نواب ثبلثة وأن خاصة االستٌطانً، الٌمٌن هً له األساسٌة الذي اصبحت القاعدة ،”جدٌد أمل“ وحزب

 وزئٌف بٌغن، بنٌامٌن ساعر، جدعون: المتشدد االستٌطانً الٌمٌن فً البارزة الوجوه من هم نواب 4 أصل

 حال كما اللٌكود، عن انفصلتا منهم نائبتان الٌمٌن، ذات من أٌضا هم اآلخرٌن الثبلثة النواب أن كما إلكٌن،

 .”أبٌض أزرق“على حساب   األصوات، آالف عشرات كذلك على وحصل الكتلة،  فً اآلخرٌن زمبلئهم

 

                                                           
6
 01/6/0505مركز مدار  -هل تكون االنتخابات اإلسرائٌلٌة الرابعة كسابقاتها؟  –أنطـوان شلحـت ٌكتب  - 

ٌهودٌت  حزب ٌمٌنا حركة شاس حزب اللٌكود
 هتوراة

الصهٌونٌة  اسرائٌل بٌتنا
 الدٌنٌة

 أمل جدٌد

36 

9 
6 7 7 

0 0 

30 

9 
7 7 7 6 6 

 04و 03معسـكر اليمين في الكنيست ال
 06الكنٌست  06الكنٌست 
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 (:يديمالحراستقرار نسبي  ألحزاب المتدينين ) – 0

 ( من مقاعد الكنٌست 05مقعدا ) 00الٌهودٌة، حٌث حصلت على األحزاب الدٌنٌة  بٌنما ارتفعت قوة%

حافظت مقاعد(. وفً المقابل  4مقاعد(، الصهٌونٌة الدٌنٌة ) .مقاعد(، ٌهودٌت هتوراة ) 1كالتالً : شاس )

وفق " على قوة تمثٌلها فً الكنٌست، بزٌادة طفٌفة عن الكنٌست السابقة، ٌدٌمالحراالحزاب الدٌنٌة التقلٌدٌة "

 األحزاب مع نتنٌاهو عقدها التً التصوٌت، اضافة الى الصفقة حق لزٌادة أصحاب الطبٌعٌة المعدالت

 دتزاٌ الى أدى الذي األمر السٌاسً، الدعم شإونهم مقابل إدارة فً والتً سمحت لهم بالحرٌة الدٌنٌة

 .(6الكنٌست ) فً النٌابً تمثٌلها وزٌادة حجم الفئة هذه حضور

  ًصوتا ألف 46ومن الجدٌر بالذكر فقد خسرت االحزاب الدٌنٌة "الحرٌدٌم" فً االنتخابات الحالٌة حوال 

 التصوٌت نسبة هتوراة(، بسبب انخفاض تٌٌهدو خسرتها صوتا ألف 04و  شاس خسرتها صوتا ألف .6)

 الٌهودٌة البلدات البرلمانً. وظهر هذا التراجع فً للمقعد البلزمة األصوات عدد انخفاض وبالتالً العامة،

شاس، واتهمت  لحزب دائما معقبل كانت والتً الجنوب، فً خاصة االغلبٌة من الٌهود الشرقٌٌن، ذات

، التً ”الدٌنٌة الصهٌونٌة“ قائمة بالمسإولٌة عن هذا التراجع بسبب دعم االحزاب الدٌنٌة،  نتنٌاهو،

 .(0المتدٌنٌن ) حصدت، مع حزب ٌمٌنا، الكثٌر من االصوات فً مستوطنات

 

 احزاب اليسار والوسط تنجح في البقاء: - 3

  عضو كنٌست  .6عن حصول معسكر ٌمٌن الوسط والٌسار ، على   06أسفرت انتخابات الكنٌست الـ

% من 65، حوالً (4) مٌرتس ،(.) ملالع ، حزب(.) أبٌض -ازرق  ،(.5)هناك مستقبل : كالتالً 

 .مقاعد الكنٌست

  برئاسة ”مستقبل ٌوجد“و ”أبٌض أزرق“ تحالف عن المنبثقتان الى خسارة القائمتان وتشٌر االحصاءات 

 مقاعد، . االنتخابات السابقة ، ما ادى الى خسارة القائمتان مع صوتا، مقارنة ألف 656حوالً  لبٌد، ٌائٌر

 ”أبٌض أزرق“وحصل  مقعدا، .5 على ”مستقبل ٌوجد“ فً االنتخابات السابقة ، حصلمقعدا  66فبدال من 

و مٌرتس من هذا  العمل كل من حزبواستفاد   .مقعدا فً االنتخابات الحالٌة 00بمجموع   مقاعد، . على

 مقابل صوتا، ألف .04حوالً  وبعد أن كانا قد حصل  تحالفهما فً االنتخابات السابقة على التراجع ،

 فً مقعدا 56 إلى مقاعد 4 فً االنتخابات الحالٌة، ما ادى الى زٌادة تمثٌلهما من للحزبٌن صوت ألف 6.5

وهو ما ٌإكد أن حركة انزاح االصوات تجري فً اطار  .مٌرتس( 4و العمل .) االنتخابات هذه

لٌسار، وفق االصوات من معسكر الوسط الى معسكر ا انتقالالمعسكرات المتقاربة، حٌث ٌبلحظ 

 المإشرات المذكورة اعبله.

  ولقد جاءت هذه النتائج مغاٌرة لنتائج استطبلعات الرأي ، والتً توقعت تراجع هذه االحزاب، وتوقعت اال

غانتس  فقد حقق متوقعا، كان مما كان أفضل المرشحٌن بعض ٌتجاوز بعضها نسبة الحسم، بفعل أداء

 سٌاسٌا ولٌس االسرائٌلً الٌه كشخص مستقٌم، اخطؤ رة الجمهورمقاعد، وٌبدو أن نظ . بـ وفاز المفاجؤة

ضلل، ساعدته على تحقٌق القفزة المفاجئة فً االنتخابات. ونجحت مٌراف مٌخائٌلً فً اعادة حزب العمل 

مقاعد، وٌبدو أن صورة "ضحٌة ممارسات نتنٌاهو"، التً ظهر علٌها هذا  .الى الحٌاة والحصول على 

 (.4مٌرتس(، استطاعت أن تنقذهم فً االنتخابات ) -العمل  –ض الثبلثً )ازرق ابٌ

 

                                                           
6
 6/0505/.0مركز الناطور  –حول االنتخابات االسرائٌلٌة ونتائجها  –د. أمانً القرم  - 
0
 م.0505-6-0، مركز مدار !: ثلثا الناخبٌن الٌهود صوتوا لصالح قوائم الٌمٌن االستٌطانً 0505انتخابات آذار برهوم جراٌسً ،  - 

6  - Lily Galili - Netanyahu should marry strange companions if he wants to form a government 

- Middle East Eye 24/3/2021 
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 االحزاب العربية .. الخاسر االكبر :  - 4

 مقعدا فً  50مقاعد ، بدال من  55الى  06فً انتخابات الكنٌست الـ تراجع تمثل العرب الفلسطٌنٌون

االولى القائمة المشتركة والتً حصلت االنتخابات السابقة، وذلك بعد انشقاق القائمة المشتركة الى قائمتٌن ، 

مقاعد فقط، والقائمة الموحدة التً  4%( ما ساعدها على الحصول على 0..6صوتا ) 0500.6على  

أن اجمالً القائمتٌن حصل على أي  .مقاعد 6%( ما منحها 1..6صوتا ) 54.546حصلت على 

 االقتراع حق أصحاب نسبة%( من اجمالً االصوات، علما وان 45..صوتا ، أي معدل ) .6.146

 .ناخب ملٌون إلى عددهم وٌصل% .5تبلغ  العرب

 الذٌن ولكن %، .5 ٌوازي ناخب، ما 5.505.555 لدٌهم أصحاب حق التصوٌت من العرب الفلسطٌنٌون 

فً تراجع واضح عن  .% 64.6 ٌوازي ما أي فقط ألفاً  6.5 إلى وصل 0505اذار  انتخابات فً شاركوا

 .ناخب ألف 005 بنحو 0505 فً آذار العرب المصوتٌن عدد

 0..6ت العرب، من اصوا% 60ما ٌعادل   صوتاً  0500.6 على المشتركة العربٌة حصلت القائمة %

 على الموحدة وحصلت القائمة، المشتركة للقائمة إسرائٌلً آالف 0 حوالًوصوت ، من اجمال االصوات

 % من اجمالً االصوات.1..6 من اصوات العرب ، % 60.0 بنسبة صوتاً  54.546

  ولعل  ،06 مقاعد مقارنة بالكنٌست 6كان تراجع نسبة التصوٌت فً الوسط العربً سببا رئٌسٌا فً خسارة

 من أسباب هذا التراجع.  العربً، العام الرأي انقسام القائمة المشتركة، والصراعات االنتخابٌة، وإحباط

 الفلسطٌنٌٌن خابات تعود الى توجه القائمة "الموحدة" نحو تمثٌلالقائمتٌن العربٌتٌن فً االنت بٌن الخبلفات 

ا المحافظٌن ًٌ ا، اجتماع ًٌ ا اللٌبرالٌٌن الفلسطٌنٌٌن نحو تمثٌل ،”المشتركة“فً مقابل نزوع  ودٌن ًٌ  اجتماع

ا. وبٌنما تإكد ًٌ  فً الحكم على المتنافسٌن المعسكرٌن من واحدة مسافة على اإلبقاء على ”الموحدة“ ودٌن

 ٌائٌر ٌقوده الذي والٌسار المركز ومعسكر نتنٌاهو ٌقوده الذي المتطّرف والٌمٌن الٌمٌن معسكر إسرائٌل،

 (..) الثانً المعسكر نحو ،”المشتركة“ تنجذب بٌنما األول; المعسكر نحو انعطاف مع لٌبٌد،

 عربٌة، لقوائم صوتواالذٌن  الٌهود لبعض الناخبٌن ،«معاكسة هجرة»شهدت  السابقة، الكنٌست انتخابات 

 المصوتٌن من صوتاً  ألف 16 على الصهٌونٌة اال ان جولة االنتخابات الحالٌة شهدت حصول األحزاب

 ففً السابقة، االنتخابات مع مقارنة مرتفعة نسبة وهً الفلسطٌنٌة، األصوات من%  05 ٌوازي بما العرب

 طمرة وفً السابقة، االنتخابات مع ة% مقارن6االصوات، بزٌادة  % من6 على اللٌكود الناصرة حصل

 على اللٌكود حصل الفحم، أم السابقة، فً مثل االنتخابات % من االصوات،5 من اقل على اللٌكود حصل

  .السابقة فً االنتخابات علٌها % حصل5.56 مع مقارنة بسٌط بارتفاع % من االصوات،0 من اقل

 

                                                           
.
 06/6/0505( .6عرب ) -الفلسطٌنتٌن من اتصال وانفصال  ،”الموحدة" و” المشتركة“ما بٌن  –سعٌد زٌدانً ٌكتب  - 

حزب 
هناك 
 مستقبل

حزب 
ازرق 
 ابٌض

 العمل
 مٌرتس

القائمة 
القائمة  المشتركة

   الموحدة

16 17 

4 

2 

11 

4 

17 

8 
7 

6 
6 

4 
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 ثانيا : محددات تشكيل الحكومة المقبلة :

  الكنٌست مقاعد ثلثً من الرغم من سٌطرة القوى الٌمٌنٌة على المشهد السٌاسً وحصولها على أكثرعلى  ،

الصراع فً صفوف هذا المعسكر ما بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن لبقاء  إلى ٌعود الحكومة اال ان عدم تشكٌل

 بٌن الداخلٌة للتباٌنات تعد لم الرئٌسٌة ومحور الخبلف ، إذ نتنٌاهو فً الحكم، باعتباره أن هذه هً المشكلة

 نتنٌاهو من الموقف إزاء التباٌنات مع بالمقارنة أهمٌة أي القومً، وكذلك اللٌبرالً واآلخر الدٌنً الٌمٌن

 .(.الحكومة ) تشكٌل على قدرته أمام أساسٌة عقبة ُتشّكل أن شؤنها من والتً

 بٌن مكوناته على العدٌد من القضاٌا وااللٌات  وبٌنما ٌعانً المعسكر المعارض لنتنٌاهو من عدم وجود اتفاق

البلزمة لتشكٌل االئتبلف القادر على ازاحة نتنٌاهو من المشهد السٌاسً، اضافة الى عدم االتفاق على 

نجد أنه من  .(1الشخصٌة المركزٌة التً ٌجب التجمع حولها لتحقٌق هذا الهدف المتفق علٌه بٌنهم )

 االنتخابات خاضت التً حزاب بمواقفها التً اعلنتها مسبقا، فاألحزابالمستبعد أن ٌظل تمسك تلك اال

 بعد ستجري التً المفاوضات فً لوائه تحت االنضواء تعاود لن «نتنٌاهو إقصاء» شعار تحت األخٌرة

 فً للصناعة وزٌراً  عاد ثم نتنٌاهو، بإسقاط تعهد أن بٌرٌتس عمٌر بزعامة العمل لحزب فقد سبق التكلٌف،

للتحالف  ٌعود أن كان قد بنى حملته االنتخابٌة على شعار اسقاط نتنٌاهو، قبل أبٌض وحزب أزرق حكومته،

  (.55فً حكومة لم تستمر طوٌبل بسبب تراجع نتنٌاهو عن تعهداته السابقة ) مع نتنٌاهو،

 الهدف وٌبدو أن هذا هو  الٌمٌن، زعامة فً نتنٌاهو ورٌث وٌعتبر "نفتالً بٌنٌت" زعٌم حزب ٌمٌنا نفسه

الرئٌسً الذي ٌسعى الٌه فً هذه المرحلة، ولذلك ظهر عدم وضوح لموقفه فً المفاوضات االئتبلفٌة، 

حقٌقٌة أمام جهود  مشكلة، وهو ما ٌشكل وٌتؤرجح ما بٌن المعسكرٌن، المإٌدٌن والمعارضٌن لنتنٌاهو

 .(55االسرائٌلٌة القادمة ) الحكومة تشكٌل

 نائب أي ٌمنع قانون مشروع تقدٌم زعٌم حزب اسرائٌل بٌتنا عن نٌته ن"لٌبرما "أفٌغدور ولقد جاء اعبلن 

المإٌد لنتنٌاهو، وتتطلب هذه الخطوة ازاحة  التكتل لزعزعة حكومة، بتشكٌل التكلٌف من فساد بقضاٌا متهم

، علما وان إلحباطهاالقائم بؤعمال رئٌس الكنٌست الذي ٌعارض هذه الخطوة ، وسٌبذل كل جهد ممكن 

 مجددا انتخابه حال فً السابقة، الوالٌة من الكنٌست لرئٌس ٌجٌز األخٌرة، السنوات فً المعّدل القانون

للكنٌست، وهناك موقف أخر ٌرى بإمكانٌة  جدٌد رئٌس انتخاب حٌن إلى منصبه فً ٌبقى أن كنٌست، عضو

 للكنٌست، المنظمة اللجنة الكنٌست، وأن ٌحسم مسؤلة رئاسة رئٌس انتخاب رئٌس الدولة على ٌإثر أن وقد

 الحكومً. االئتبلف إقامة بعد البرلمانٌة، اللجان كل انتخاب حٌن إلى

 القائمة »بٌن المعسكرٌن المتنافسٌن الى زٌادة تؤثٌر  06ادى التقارب فً نتائج انتخابات الكنٌست الـ

ض الحقوق المطلبٌة مقابل بع اإلسرائٌلٌة، الحكومة فً للمشاركة سعٌه عباس وابدى منصور ،«الموحدة

 ،«الموحدة القائمة» من الموقف حول منقسم نتنٌاهو للوسط العربً الفلسطٌنً، على الرغم من ان معسكر

 ورفض ،«إرهابٌاً  دٌناً  ٌعتنق» بؤنه عباس الدٌنٌة، الصهٌونٌة كتلة رئٌس سموترٌتش بتسلئٌل وصف حٌث

 تعهد قبل نتنٌاهو وكان. عرب مع تتحالف ال ٌهودٌة، قومٌة حكومة ألنها للحكومة، قائمته من دعم أي

وسٌكون من الصعوبة امكانٌة تشكٌل  .(50) «الموحدة القائمة» إلى تستند حكومة تشكٌل بعدم االنتخابات

حكومة تجمع بٌن تلك التناقضات االٌدلوجٌة والدٌنٌة، اضافة الى صعوبة استمرارها واستقرارها فً ضوء 

 وقع ان تواجهها دولة اسرائٌل، على الصعٌد الداخلً والخارجً. التحدٌات المقبلة التً من المت

 ثالثا : سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة :

 األحزاب ممثلً مع مشاوراته م،0505-6-0االثنٌن  ٌوم مساء رٌفلٌن رإوفٌن اإلسرائٌلً، الرئٌس أنهى -

 حصل فقد المرشحٌن، من ألي أغلبٌة عدم توفر للرئٌس قدمت التً الكنٌست، وأظهرت التوصٌات فً

" مستقبل ٌوجد" حزب رئٌس جمع فٌما عضوا، 00 تؤٌٌد على نتنٌاهو بنٌامٌن الحكومة رئٌس الٌمٌن زعٌم

                                                           
.
ٌُمنع نتنٌاهو من تشكٌل حكومة؟  –هانً حبٌب ٌكتب  -   6/0505/.0صحٌفة االٌام  -هل 
1
 6/0505/.0مركز الناطور  -حكومة الشفاء الصهٌونٌة   –عمر حلمً الغول  - 
55
 00/6/0505الدستور  – 06وقفة أولٌة مع انتخابات الكنٌست  –عرٌب الرنتاوي  - 
55
 00/6/0505انتخابات إسرائٌلٌة خامسة أو حكومة بدعم الحركة اإلسبلمٌة  مركز الناطور للدراسات  –جمال زحالقة  - 
50
 04/6/0505ناطور مركز ال –بٌضة القبان فً الحكومة اإلسرائٌلٌة « اإلخوان» –حافظ البرغوثً ٌكتب  - 
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امتنع جدعون  بٌنما مإٌدٌن، . على بنٌت نفتالً" ٌمٌنا" حزب وحصل زعٌم .مإٌدا 60 على بٌدل ٌائٌر

 .أي مرشح تؤٌٌد عن والمشتركة الموحدة العربٌة ساعر "أمل جدٌد" والقوائم

" ٌمٌنا" حزب رئٌس على عرض أنه لبٌد، ٌائٌر" مستقبل ٌوجد" حزب رئٌس ومن الجدٌر بالذكر فقد أعلن -

. أوال المنصب بٌنٌت ٌشغل بحٌث الحكومة، رئاسة على تناوب اتفاق بموجب حكومة تشكٌل بٌنٌت، نفتالً

 عضو 00 توصٌة أعقاب فً الحكومة، بتشكٌل التفوٌض على بحصوله لبٌد فرص نفاذ بعد ذلك وجاء

 .لنتنٌاهو المهمة بإسناد كنٌست،

 بتشكٌل سٌكلف الذي الكنٌست عضو عن م ،0505-6-.األربعاء  ٌوم مساء رٌفلٌن ٌعلن أن المقرر ومن -

االمر  ٌحسم أن نائبا، إما 45 بتؤٌٌد المرشحٌن من أي ٌحظ لم إذا خٌاران، الرئٌس وأمام الحكومة،

 للكنٌست، القرار ٌنقلو الحكومة تشكٌل على أحد قدرة عدم ٌعلن أن أو التوصٌات االعلى ، لصاحب

 أغلبٌة على النواب احد ٌحصل واذا لم لتشكٌل الحكومة، ٌوًما 05 مهلة الكنٌست القانون، وإعطاء حسب

 الخامسة هً انتخابات إلجراء إسرائٌل وتتوجه الكنٌست، حل عن ٌعلن فعندئذ عضوا، 45 من برلمانٌة

 عامٌن، وٌمكن تصور اتجاهات االزمة السٌاسٌة فً اسرائٌل وفق السٌنارٌوهات التالٌة : غضون فً

 السيناريو االول : تشكيل حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو : -2

، وتكلٌفه من قبل الرئٌس  06حصول حزب اللٌكود على اكبر عدد من المقاعد فً انتخابات الكنٌست الـ -

 لٌن بتشكٌل الحكومة ، وسٌكون أمامه االحتماالت التالٌة : رإوفٌن رٌف

 االحتمال االول : حكومة يمينية ضيقة بدعم القائمة الموحدة:  -أ 

فً تارٌخ اسرائٌل، التً تعتمد على  رادٌكالٌة ٌنجح نتنٌاهو فً تشكٌل الحكومة الٌمٌنٌة الضٌقة ، األكثر -

مقاعد(، الصهٌونٌة الدٌنٌة  .مقاعد(، ٌهودٌت هتوراة ) 1اس )مقعدا(، ش 65مقعدا كالتالً : اللٌكود ) 46

 مقاعد(. 6القائمة الموحدة  ) مقاعد(، اضافة الى دعم .مقاعد(، ٌمٌنا ) 4)

 التوقٌع نتنٌاهو من بٌنٌت كبٌرة داخل معسكر نتنٌاهو، فقد طلب نفتالً سٌإدي هذا االحتمال الى خبلفات -

 الدٌنٌة القائمة الموحدة، وأعلن تحالف الصهٌونٌة اصوات على تعتمد حكومة ٌقٌم لن بانه تعهد على

منصور  إلقناع نتنٌاهوولذلك فان هذا االحتمال سٌتطلب جهودا كبٌرة من  .(56معارضة هذه الخطوة )

 إلى باالنضمام ،”الدٌنٌة الصهٌونٌة“ و ”ٌمٌنا“ حزب وخاصة حلفائه، إقناع وثانٌا حكومته، بدعم عباس

 .الموحدة العربٌة القائمة تحظى بدعم حكومة

 وتعقٌد السٌاسٌة، قاعدته فً كبٌرة خسارة إلى القائمة الموحدة، مع تعاونه ٌإّدي وٌخشى نتنٌاهو أن -

فً الصراع على زعامة معسكر  بٌنٌت، (، وتعزٌز موقف نفتال56ًالمتطرف ) الٌمٌن قوى مع تحالفاته

ن المإكد انه سٌكون فً موقف جٌد فً المفاوضات الٌمٌن فً اسرائٌل ومعركة خبلفة نتنٌاهو، حٌث انه م

التناوب على  وربما مقاعد(، .، تفوق قوته االنتخابٌة )”امتٌازات رزمة“ ٌطلب بان له االئتبلفٌة ٌسمح

 .رئاسة الحكومة، وهو ما سٌرفع اسهمه بصورة كبٌرة

 بٌن التناقضات وستعمق والعنصرٌة،الرادٌكالٌة الفاشٌة  ستعمق فاشٌة، هذا االحتمال سٌنتج عنه حكومة -

 الكبلسٌكً، بالمعنى الدولة معالم على وستقضً المتطرف، الدٌنً والٌمٌن العلمانٌة الصهٌونٌة بقاٌا

القدس،  فً العرقً التطهٌر البنٌوٌة، وستضاعف أزماتها من تعمق جدٌدة متاهات إلى بإسرائٌل وستنحو

 أو الشمالٌة الجبهات إحدى على جدٌدة تندفع باتجاه حروب وقد الدولتٌن، وستعزز االستٌطان لتنهً حل

 «الٌهودٌة القوة» كاهانا ورثة تشكٌل حكومة اسرائٌلٌة، تضم حزبولذلك ٌمكن القول ان  .(50) الجنوبٌة

 .معقدا جدا والقائمة الموحدة، سٌكون مشهداً 

 مستقر، سٌكون خاضعا البتزازولذلك ٌبدو هذا االحتمال ضعٌفا ، حٌث سٌإدي الى تشكٌل ائتبلفا غٌر  -

 .طوٌبل تستمر ال قد الحكومة هذه مكوناته، وصراعاتهم ، وسٌشهد الكثٌر من الخبلفات، ولذلك فان مثل

                                                           
56
 00/6/0505ٌدٌعوت   -السٌنارٌوهات المركزٌة البلحقة  –ٌوفال كارنً  - 
56
 مصدر سابق –جمال زحالقة  - 
50
 6/0505/.0مركز الناطور للدراسات  -نتنٌاهو الفائز الخاسر   –عمر حلمً الغول  - 
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 االحتمال الثاني : حكومة يمينية بقيادة نتنياهو بالتحالف مع ساعر أو غانتس: -ب 

 معسكر المناوئ لمعسكر نتنٌاهو سٌكون مضطرا للعمل على استقطاب أحزاب أو شخصٌات، من ا ،

مقاعد ،  4التغٌٌر، والتركٌز سٌجري على اللٌكودي السابق ، جدعون ساعر، الذي نجح فً الحصول على 

مقاعد( ، وبذلك سٌكون االئتبلف  .او زعٌم حزب ازرق ابٌض ، بٌنً غانتس، الذي حصل على ) 

مقاعد(، ٌهودٌت  1مقعدا(، شاس ) 65مقعدا على النحو التالً : اللٌكود ) .4 – 40الحكومً مكون من 

مقاعد( أو ازرق  4مقاعد(، وامل جدٌد )  .مقاعد(، ٌمٌنا ) 4مقاعد(، الصهٌونٌة الدٌنٌة ) .هتوراة )

 مقاعد(،  وفً هذه الحالة لن ٌكون بحاجة الى القائمة الموحدة. .ابٌض )

 حزب أي ٌمنع لن أنه وأعلن ،”اللٌكود“ إلى العودة إلى وتٌاره، ”ساعر“نتنٌاهو  ومن الجدٌر بالذكر فقد دعا 

  .االنتخابات من خامسة جولة ائتبلفه، لتجنب إلى االنضمام من

  : التً حققها  لآلمالحالة االحباط التً ٌعٌشها جدعون ساعر بسبب النتائج المخٌبة  ويدعم هذا االحتمال

مقاعد.  4مقعدا ، اكتفى بالحصول على  56 – 55ت االستطبلعات تمنحه فً االنتخابات، وبعد ان كان

والنظرة المعادٌة لغانتس فً صفوف المعسكر المعارض لنتنٌاهو ، والصراعات على زعامة هذا 

 المعسكر، والتً تستثنً غانتس ، والتً ستكون مإثرة فً تحدٌد االئتبلف الذي سٌنضم الٌه مستقببل.

  االحتمال مع حالة العداء الشخصٌة التً ٌكنها كبل من غانتس وساعر لنتنٌاهو ، باعتباره وٌتعارض هذا

المسإول عن االزمة السٌاسٌة التً تعٌشها اسرائٌل، وعدم التزامه بالتعهدات، اضافة الى تخوف الجمٌع 

ً ستإدي الى من مستقبل نتنٌاهو فً ظل تسارع وتٌرة االجراءات القضائٌة ومحاكمته بتهم الفساد والت

انهاء حٌاته السٌاسٌة. اضافة الى معارضة معظم احزاب المعارضة فكرة التواجد فً ائتبلف مع حزب 

الصهٌونٌة الدٌنٌة، بمكوناته الفاشٌة المتطرفة،  الذي ٌحاول نتنٌاهو ان ٌفرضه على المشهد السٌاسً 

 .(54لمصالحه الشخصٌة )

   فساد، وأعلن بتهم محاكمته بسبب للحكومة نتنٌاهو رئاسة ضرورة إنهاء علىوٌصر جدعون ساعر 

حزب ساعر  من أطراف إلقناعولذلك سٌسعى نتنٌاهو نتنٌاهو.  برئاسة حكومة أي إلى االنضمام رفضه

 المحاوالت هذه أن وٌبدو ،وهو االمر الذي الزال مرفوضا مهمة، وزارٌة حقائب مقابل اللٌكود، للعودة إلى

 ،”جدٌد أمل“ حزب من األقل على عضوٌن ضم من وتمكن المحاولة بهذه نتنٌاهو نجح حال ستتواصل، فً

 .(.5ٌمٌنٌة  ) حكومة تشكٌل بإمكانه سٌكون

 والرشاوي الستقطاب  الوعود المعارضة له من خبلل تقدٌم األحزاب اختراق على نتنٌاهو تشكل قدرةس

الحكومة  لتشكٌل المطلوبة المقاعد على الحصول ، ما ٌمكنه من أحزابهم عن لبلنشقاق األعضاء بعض

ولذلك من غٌر المستبعد أن نشهد تغٌٌرات فً مواقف االحزاب االسرائٌلٌة فً االٌام القادمة، لدى  .(.5)

 كبل المعسكرٌن، وفق مجرٌات المفاوضات االئتبلفٌة.

 هو عن تشكٌل ومن الجدٌر بالذكر فقد قام مقربون من نتنٌاهو بتسرٌب اقتراح امكانٌة ان ٌتنازل نتنٌا

الحكومة ، وترشٌح احد شخصٌات حزب اللٌكود، مقابل ان توافق الكتل االنتخابٌة على ترشٌحه لمنصب 

رئٌس الدولة خلفا لرإبٌن رٌفلٌن التً تنتهً والٌته قرٌبا، واعتبر الكثٌر من المراقبٌن ان هذه الخطوة 

 عضهم لتحقٌق هذا االحتمال.تندرج فً اطار محاوالت نتنٌاهو لشق صفوف معارضٌه واستقطاب ب

 

 السيناريو الثاني : حكومة "معسكر التغيير": -0

  عضو كنٌست فً المشاورات االئتبلفٌة مع رئٌس الدولة ، من االحزاب  60حصل ٌائٌر لبٌد على توصٌة

مٌرتس(، والتً تسمى "معسكر  4العمل،  .لٌبرمان،  .ازرق ابٌض،  .ٌوجد مستقبل،  .5التالٌة )

د، ومسإولٌته عن االزمات االقتصادٌة للتخلص من نتنٌاهو بسبب اتهاماته بالفسا، والذي تم تشكٌله التغٌٌر"

 واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً تعٌشها اسرائٌل. 

                                                           
54
 مصدر سابق –ٌوفال كارنً  - 
5.
 6/0505/.0موقع العٌن  –سٌنارٌوهات أحبلها ُمر  6ة .. نتنٌاهو وتشكٌل الحكوم –داوود عودة  - 
5.
 مصدر سابق. –هانً حبٌب  - 
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  عضو كنٌست  00الحكومً البلزمة ، بعد توصٌة  االئتبلفوفً حالة فشل محاوالت نتنٌاهو لتشكٌل

قانونٌة ، ٌقوم رئٌس الدولة إما بإعبلن التوجه الى جولة انتخابات لصالحه ، وعند حالة انتهاء الفترة ال

ٌوماـ لتجنب  احتماالت التوجه الى جولة  05جدٌدة أو ٌقوم بنقل االمر للكنٌست لتشكٌل الحكومة خبلل 

االنتخابات الخامسة خبلل عامٌن، وفً هذه المرحلة ٌنجح "ٌائٌر لبٌد" زعٌم حزب ٌوجد مستقبل بتشكٌل 

 ة ، وفق أمام احد احتمالٌن:الحكوم

 

 "االحتمال االول : "حكومة تغيير" بدون "حزب يمينا: 

 ٌوجد مستقبل ،  .5عضو كنٌست ، على النحو االتً : ) .4حكومة تضم  فً تشكٌل لبٌد" ٌنجح "ٌائٌر. 

وٌتمكن ٌهودٌت هتوراة (.  .شاس،  1مٌرتس،  4امل جدٌد،  4اسرائٌل بٌتنا،  .العمل،  .ازرق ابٌض، 

جدٌدة  هذا التحالف من تشكٌل حكومة تستهدف انهاء حكم نتنٌاهو، والحٌلولة دون التوجه الى انتخابات

  .جانبا والدولة الدٌن موضوع فً الخبلفات وضع على والتوافق االقتصادٌة، االزمة ومعالجة

  على الحكومة وخاصة ووفق هذا االحتمال ٌتخلص لبٌد من ابتزاز نفتالً بٌنٌت ومحاوالته فرض شروطه

التناوب على رئاسة الحكومة ، وٌتمكن من اقناع جدعون ساعر باالنضمام الى الحكومة ، باعتباره احد 

 رموز التٌار الٌمٌنً، وهو ما قد ٌشكل حافزا النضمام المتدٌنٌن الى الحكومة .

 نتنٌاهو االستراتٌجً بٌن ًالسٌاس الحلف ، وٌمثل الخٌار االفضل لتفكٌك وٌبدو هذا االحتمال أكثر واقعٌة 

ولكنه سٌحتاج الكثٌر من الجهد والبراعة السٌاسٌة لٌائٌر لبٌد حتى ٌتمكن من الجمع بٌن  .واحزاب المتدٌنٌن

حزاب المتناقضة سٌاسٌا فً تناقضات المشهد السٌاسً االسرائٌلً، لٌجمع هذا الخلٌط الغٌر متجانس من اال

 حكومة واحدة.

 س مكونات هذا االئتبلف فان التحدٌات االستراتٌجٌة المرتقبة داخلٌا واقلٌمٌا على الرغم من عدم تجان

ستفرض حالة من االستقرار السٌاسً فً اسرائٌل مما سٌسمح باستمرار هذه الحكومة لفترة زمنٌة ستساعد 

 على تجاوز حقبة نتنٌاهو وتؤثٌراتها على المشهد السٌاسً االسرائٌلً.

 ستقطاب االحزاب الدٌنٌة عقبة رئٌسٌة أمام هذا االحتمال ، فالتحالف ومن المتوقع ان ٌكون شرط ا

االستراتٌجً الذي أقامه نتنٌاهو مع تلك االحزاب ، اضافة الى العداء التارٌخً بٌنها وبٌن اهم مكونات هذا 

التحالف وخاصة لبٌد ولٌبرمان ، وتخوفاتهم من فقدان الكثٌر من المكاسب التً حصلوا علٌها بفضل 

لفهم مع نتنٌاهو فً السنوات الماضٌة، كلها عوامل تدفع باتجاه رفضهم هذا التحالف ، ما ٌعنً صعوبة تحا

 تحقٌق هذا االحتمال بسبب عدم توفر االغلبٌة البلزمة فً الكنٌست.

 

 : االحتمال الثاني : حكومة مصالحة وطنية ، مع حزب يمينا و يهوديت هتوراة 

 عضو  40تحالف أحزاب الوسط والٌمٌن والٌسار، وٌهودٌت ، ما ٌمنحه  فً تشكٌل لبٌد" ٌنجح "ٌائٌر

 4اسرائٌل بٌتنا،  .العمل،  .ٌمٌنا،  .ازرق ابٌض،  .ٌوجد مستقبل ،  .5كنٌست ، على النحو االتً : )

ٌهودٌت هتوراة (. وٌتمكن هذا التحالف من تشكٌل حكومة، سٌكون عنوانها  .مٌرتس،  4امل جدٌد، 

 جدٌدة ومعالجة ، تستهدف انهاء حكم نتنٌاهو، والحٌلولة دون التوجه الى انتخابات”وطنٌة "حكومة مصالحة

وسٌتمتع لبٌد  .جانبا والدولة الدٌن موضوع فً الخبلفات وضع على التوافق ظل فً االقتصادٌة، االزمة

للمشاركة وفق هذا السٌنارٌو بهامش واسع ٌساعده على تجاوز ابتزاز بعض االحزاب ، او رفض شروطها 

 فً االئتبلف القادم.

  وٌعزز هذا االحتمال محدد هام ٌتمثل فً مجرٌات محاكمات نتنٌاهو ، والتً تواصلت المحاكم االسرائٌلٌة

الفساد المتهم فٌها ، وهو ما سٌعنً فً النظر فٌها بوتٌرة متسارعة ، وتتجه الى ادانته فً بعض قضاٌا 

 ً وبعثرة كافة التحالفات القائمة ، ما قد ٌدفع باتجاه هذا االحتمال. نهاٌة االمر استبعاده من المشهد السٌاس

  ووفق هذا االحتمال فانه من المتوقع ان ترفض حركة شاس للٌهود المتدٌنٌن الشرقٌٌن الدخول فً هذا

االئتبلف بسبب التزامها بالتحالف االستراتٌجً مع نتنٌاهو ، والتناقضات الواسعة مع لبٌد ولٌبرمان، وفً 
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المقابل ستوافق حركة ٌهودٌت هتوراة على الدخول فً هذا االئتبلف، ومن الجدٌر بالذكر فان العبلقة بٌن 

شهدت توترا كبٌرا أثناء االنتخابات الحالٌة ، حٌث عبر أعضاء ٌهودٌت " هتوراة ٌهودٌت" نتنٌاهو و

وله على المزٌد من المقاعد الصهٌونٌة الدٌنٌة ، ما ادى الى حص حزب نتنٌاهو لدعم استٌائهم هتوراة عن

على حسابهم. وٌتخوف الحزب من احتماالت التوجه الى انتخابات خامسة ، وهو االمر الذي ٌهدد 

بخسارتهم المزٌد من المقاعد ، ولذلك من المحتمل انه فً حالة فشل نتنٌاهو فً تشكٌل الحكومة فانهم 

 سٌتجهون لدعم حكومة "معسكر التغٌٌر".

 ٌنارٌو االتفاق بٌن نفتالً بٌنٌت وٌائٌر لبٌد على موضوع التناوب على رئاسة الحكومة، وسٌتطلب هذا الس

وسٌشكل وجود "نفتالً بٌنٌت" فً الحكومة عامبل مإثرا لدفع ٌهودٌت هتوراة للموافقة على الدخول فً 

سٌكون حكومة ائتبلفٌة مع لبٌد ولٌبرمان ، وهو االمر الذي كان مرفوضا من كبل الجانبٌن. وعندها 

 الوزراء رئٌس منصب "بٌنٌت" هو المستفٌد االكبر من هذا االحتمال، حٌث سٌمنحه الفرصة للحصول على

 . لبٌد، وتكرٌس زعامته لمعسكر الٌمٌن االسرائٌلً مع التناوب فً االول

 إسقاط وال ٌعتبر  والسٌاسً، األٌدٌولوجً للتجانس تفتقد المفترضة وٌإخذ على هذا التحالف أن مكوناته

 فً ٌنضبطوا ان ٌمكن حزبه وأعضاء ساعر ان مإكداً  لٌسو .الجمٌع عند ومستقراً  ثابتاً  هدفاً  نتنٌاهو

 ونفس توجهاته، مع كلٌا ٌتناقض كهذه حكومة فً وجوده ألن ،«الٌسار» وٌدعمها الوسط ٌقودها حكومة

 المخرج ٌصبح ولهذا .صعب أمر سٌاسً برنامج على التوافق ان ٌعنً ما لٌبرمان، على ٌنطبق األمر

  (.51سٌاسً هدفها فقط التخلص من نتنٌاهو ) برنامج دون «تغٌٌر» حكومة هو الممكن او الوحٌد

 

 السيناريو الثالث : انتخابات خامسة : -3

 ًالعودة اإلسرائٌلٌٌن على فإن حكومة، بتشكٌل لنتنٌاهو والمعارض المإٌد المعسكرٌن من أي إخفاق حال ف 

برئاسة نتنٌاهو. وٌبدو هذا االحتمال قائما  األعمال لتسٌٌر الحالٌة االقتراع، وستبقى الحكومة صنادٌق إلى

وانما اٌضا عدم القدرة  بؤغلبٌة، تحظى حكومة تشكٌل حزب فً لٌس فقط فً ظل احتمال عدم نجاح أي

فرصة تحقق هذا وٌعزز من على تشكٌل حكومة مستقرة قادرة على االستمرار لفترة تتجاوز الستة شهور. 

السٌنارٌو التعقٌدات الشدٌدة فً المشهد الحزبً والسٌاسً فً اسرائٌل والتً تجعل من مهمة تشكٌل ائتبلف 

 حكومً ، والتناقضات الكبٌرة بٌن االحزاب والكتل السٌاسٌة فً اسرائٌل.

 حتى  االنتقالٌة للحكومة رئٌسا سٌبقى السٌنارٌو هذا مثل الوقت، حٌث انه فً كسب نتنٌاهو على ٌراهن ،

غانتس، وفق االتفاق االئتبلفً بٌنهما  بٌنً مع نوفمبر / تشرٌن ثانً ، موعد تنفٌذ اتفاق التناوب .5تارٌخ 

ا ٌزال ال والذي ًٌ  .سار

  وسٌعزز هذا السٌنارٌو من ازمة النظام السٌاسً االسرائٌلً، وسٌإدي الى المزٌد من االزمات على صعٌد

فة الى التكالٌف الباهظة التً سٌتحملها االقتصاد االسرائٌلً ، وكذلك االحزاب االقتصاد والمجتمع ، اضا

التً ستفقد القدرة على مواصلة مسٌرتها السٌاسٌة بسبب التكالٌف التً تتحملها تلك االحزاب فً حمبلتها 

 االنتخابٌة.

  ًتتطلب تشكٌل حكومة وٌتعارض هذا السٌنارٌو مع تحدٌات المرحلة الحالٌة التً تواجهه اسرائٌل والت

سٌاسٌة مستقرة لمواجهة تلك التحدٌات واهما تداعٌات جائحة كورونا على االقتصاد االسرائٌلً واقتراب 

 موعد تحقٌقات محكمة الجناٌات الدولٌة فً جرائم الحرب التً ارتكبتها اسرائٌل بحق الشعب الفلسطٌنً.

 ئٌلٌٌن، واالحزاب االسرائٌلٌة، الذٌن باتوا غٌر وٌبدو هذا السٌنارٌو غٌر مرغوب لدى الكثٌر من االسرا

قادرٌن على تحمل تكالٌف الحمبلت االنتخابٌة فً ظل االزمة االقتصادٌة الحادة التً تعٌشها اسرائٌل 

ومعظم دول العالم بسبب جائحة كورونا. هذا االمر جعل الكثٌر من االحزاب ترفع شعار انها ستسعى 

 ها االمر. لتجنب هذا السٌنارٌو مهما كلف

 

                                                           
51
 00/6/0505صحٌفة االٌام  -إسرائٌل فً وحلها السٌاسً؟ « غّرزت»هل  –عبد المجٌد سوٌلم - 
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 رابعا : الخالصة :

 تتمتع كبٌرة، سٌاسٌة أحزاب إفراز عن عاجزا تجعله بنٌوٌة أزمة اإلسرائٌلً السٌاسً ٌواجه النظام 

الحالٌة حالة التشرذم حٌث  االنتخابات وتعكس نتائج برلمانٌة، أغلبٌة تحقٌق من لتمكٌنها البلزم بالتجانس

 قوائم . مقابل فً قائمة، 56 فازت حٌث ،%(6.00) الحسم نسبة تجاوزت التً القوائم عدد ٌبلحظ ازدٌاد

العربٌة  فقد تفككت القائمة اإلسرائٌلً، الحزبً المشهد ، فً مإشر على تفكك السابقة االنتخابات فً

 ساعر جدعون وانشق قائمتٌن، ٌمٌنا والصهٌونٌة الدٌنٌة، إلى تفككت ”ٌمٌنا“ وقائمة قائمتٌن، إلى المشتركة

 وتفكك ،”مستقبل ٌوجد”و  ”أبٌض أزرق“ حزبٌن إلى ”أبٌض أزرق“ تحالف وتفكك اللٌكود، حزب عن

  (.مٌرتس و العمل) قائمتٌن إلى مٌرتس -العمل حزب تحالف

 مقاعد ثلثً من وعلى الرغم من سٌطرة القوى الٌمٌنٌة على المشهد السٌاسً وحصولها على أكثر 

حكومة مستقرة تجمع بٌن تلك التناقضات االٌدلوجٌة والدٌنٌة،  الكنٌست، اال انها غٌر قادرة على تشكٌل

"نفتالً بٌنٌت" وسٌسعى ا دولة اسرائٌل. هتكون قادرة على مواجهة التحدٌات المنتظرة التً ستواجه

 معسكر الٌمٌن. الستغبلل هذه االزمة السٌاسٌة لتعزٌز موقعه فً زعامة

 أصبحت تسٌطر على والتً والعنصرٌة، التطرف والعلمانً، وقوى الدٌنً الٌمٌن ظاهرة صعود قوى 

والتً ادت الى تعمٌق  إسرائٌل، تعٌشها التً الحزبً الجمود اإلسرائٌلً، جاءت بفعل حالة السٌاسً المشهد

ما دفع المصوتون  الثقة، وفقدان الٌؤس إلى بالكثٌرٌن ودفعت واقتصادٌة، واالجتماعٌة السٌاسٌة األزمات

 المتطرفة.  الٌهود للتصوٌت لؤلحزاب

 فً  التهدٌدات االمنٌة الخارجٌة التً تواجهها دولة اسرائٌل، ونجاح استراتٌجٌة نتنٌاهو مع غٌاب

 التماسك وتدفعه نحو اإلسرائٌلً المجتمع تإّرق التهدٌدات التً الصراع"، وتراجع استراتٌجٌة "إدارة

بٌن مكوناته  الداخلٌة الخبلفات وتصاعد االسرائٌلً انقسامات المجتمع لبروز المجال ما أفسح والوحدة،

ٌّة والتً ٌتوقع ان تتعمق تلك التناقضات  .فً المنظور القرٌب الداخل

  بضرورةالصراع فً اسرائٌل ما بٌن المعسكرات الٌمٌنٌة المتنافسة، والتً تتوزع ما بٌن تٌار ٌرى ٌحتدم 

ٌّة دولة بناء ٌّة،  دولة وٌعارض إقامة موّسعة، استٌطان  داخلٌة ٌعتبر انه نظرا لعواملتٌار اخر وفلسطٌن

ٌّة بدولة ٌجب االكتفاء ودولٌة وإقلٌمٌة ٌّة استٌطان ٌّة دولة وإقامة ُمقلَّصة، استعمار  للسٌطرة خاضعة فلسطٌن

ٌّة ٌّة. ٌمكن القول أنه من هم المإشرات التً ٌمكن استخبلصها من نتائج انتخابات الكنٌست  األمن اإلسرائٌل

 قد إسرائٌل إسرائٌل، وهو ما ٌإكد أن فً الحكم االخٌرة هو هٌمنة الٌمٌن االستٌطانً علىفً السنوات 

 عنصرٌة. لدولة ستتجه للتحول

 ،وٌمكن تصور احتماالت  فً ضوء المشاورات االئتبلفٌة التً اجراها الرئٌس االسرائٌلً رإوبٌن رٌفلٌن

 ة :تشكٌل الحكومة االسرائٌلٌة وفق أحد السٌنارٌوهات التالٌ

مقعدا :  46ٌتمكن نتنٌاهو من تشكٌل حكومة ٌمٌنٌة، بدعم القائمة الموحدة، بؤغلبٌة  السيناريو االول : -2

 .مقاعد(، ٌمٌنا ) 4مقاعد(، الصهٌونٌة الدٌنٌة ) .مقاعد(، ٌهودٌت هتوراة ) 1مقعدا(، شاس ) 65اللٌكود )

داخل معسكر  حتمال سٌإدي الى خبلفاتمقاعد(. وهذا اال 6القائمة الموحدة  ) مقاعد(، اضافة الى دعم

 والحكومة ستكون غٌر مستقرة، بسبب خضوعها البتزاز الٌمٌنٌة، قاعدته نتنٌاهو، الذي سٌخشى خسارة

االحتمال الثانً بالتحالف مع ساعر أو غانتس، مستغبل حالة  وهو ما قد ٌضطر نتنٌاهو الى .مكوناتها

ان هذا الخٌار ٌتعارض مع عداء غانتس وساعر لنتنٌاهو ، التخبط التً ٌعٌشها المعسكر المعارض، اال 

 اختراق على نتنٌاهو تشكل قدرةولكن قد باعتباره المسإول عن االزمة السٌاسٌة التً تعٌشها اسرائٌل، 

 .أعضائها، فرصة جٌدة لتجاوز االزمة وتشكٌل الحكومة المعارضة واستقطاب بعض األحزاب

 05بعد فشل نتنٌاهو،  ٌقوم رئٌس الدولة بنقل االمر للكنٌست لتشكٌل الحكومة خبلل  السيناريو الثاني : -0

 .5عضو كنٌست : ) .4حكومة تضم ٌوما، وٌنجح "ٌائٌر لبٌد" بتشكٌل الحكومة ، وفق احد احتمالٌن: 

ٌهودٌت  .شاس،  1مٌرتس،  4امل جدٌد،  4اسرائٌل بٌتنا،  .العمل،  .ازرق ابٌض،  .ٌوجد مستقبل ، 

هذا االحتمال سٌإدي الى تخلص لبٌد من أطماع بٌنٌت ولكنه سٌحتاج لبراعة سٌاسٌة كبٌرة هتوراة (. 

جدعون ساعر، باعتباره احد رموز التٌار الٌمٌنً، استقطاب . وسٌشجع تناقضات الحكومةللجمع بٌن 

لٌبرمان ،  وتخوفاتهم المتدٌنٌن لبلنضمام للحكومة، ولكن قد ٌكون هناك عقبات تتمثل فً عداءهم مع لبٌد و
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 االحتمال الثانيمن فقدان المكاسب التً حصلوا علٌها بفضل تحالفهم مع نتنٌاهو. ولذلك فان سنكون امام 

 .ازرق ابٌض،  .ٌوجد مستقبل ،  .5عضو كنٌست: ) 40بؤغلبٌة وهو تشكٌل حكومة مصالحة وطنٌة 

ٌهودٌت هتوراة (، وبٌنما ال تعارض ٌهودٌت  .مٌرتس،  4امل جدٌد،  4اسرائٌل بٌتنا،  .العمل،  .ٌمٌنا، 

 هتوراة هذا االحتمال، فانه سٌتطلب االتفاق بٌن بٌنٌت ولبٌد على موضوع التناوب على رئاسة الحكومة.

االقتراع، وستبقى  صنادٌق إلى سٌتم العودة الحكومة، فشل الجمٌع وعدم تشكٌل حال فً السيناريو الثالث : -6

 رئٌسا الوقت، حٌث سٌبقى كسب على برئاسة نتنٌاهو. الذي ٌراهن ألعمالا لتسٌٌر الحالٌة الحكومة

غانتس، وفق  بٌنً مع نوفمبر / تشرٌن ثانً ، موعد تنفٌذ اتفاق التناوب .5، حتى  االنتقالٌة للحكومة

ا ٌزال ال االتفاق االئتبلفً بٌنهما والذي ًٌ وسٌعزز هذا السٌنارٌو من ازمة النظام السٌاسً االسرائٌلً،  .سار

اضافة الى التكالٌف الباهظة التً سٌتحملها االقتصاد االسرائٌلً ، وستفقد االحزاب القدرة على مواصلة 

 مسٌرتها السٌاسٌة بسبب التكالٌف التً تتحملها تلك االحزاب فً حمبلتها االنتخابٌة.

 


