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 هاتها السياسيةسرائيلية وتوج  دور المعارضة اإل

 

 الواقع السياسي الراهن – 1

 اإلسـرائيليين رايـين بـالواقع غلـبأ  أصـح ، لضفة الغربيـةل سرائيل" "إ على احتالل مرور خمسين عاما  بعد 
ة قّلــلحمايــة انمــن القــومي اإلســرائيلي.  ة حتمّيــةالحكومــة بــست اســتمرار اإلحــتالل يــرور  ذريعــةواستســلموا ل القــائم

 جســـيما   لــيف فقـــت باعتحــارك انتها ــا   ،ننهــم  نوــروت إلـــى اإلحــتالل احــتالل الضـــفة علـــى  ــو  فوت ّســتسآخــروت  
والطـابع القـومي  العنصـر   للطـابع الـديمقراطي اإلسـرائيلي حقيقيـا   ل تهد ـدا  لحقوق اإلنسات الفلسطينيي، بـل يشـكّ 

 اليهود .

وســيلة متاحــة، بمــا فــي ذلــ  اســتخدا   كــلوبينمــا حافوــح الحكومــات اإلســرائيلية اليمينيــة علــى اإلحــتالل ب 
 ، فشــلح أحـزال المعاريــة اإلسـرائيلية مــن اليسـار والوســت بشــكل  نســانيةى القــوانين الدوليـة واإلوانتهــاش  ـتّ  القـوة
 الصــرا  د إلنهــاء اإلحــتالل وحــلّ لنهــوب بحرنــامج سياســي موّحــفــي اعلــى مــدو ســنوات عد ــدة  وفايــ  فــاد   

 حل الدولتين. المنشود برأ  السلطة وهو الحلّ  على أساس الفلسطيني االسرائيلي

 مع مرور كل  و  يصح  من الصـعب علـى نحـو متزا ـد إقامـة دولـة فلسـطينية بتواصـل  نه الواقع الحاصل أ
 يجـــة إيـــفاء الشـــرعية علـــى المســـتوطنات الغيـــر  ـــرعّية وبنـــاء مســـتوطنات جد ـــدة وتوســـيعهاجغرافـــي وذلـــ  نت
غرافيـــة لليهــــود اإلســــرائيليين و ر هـــذا النشــــاط اإلســـتيطاني التشــــكيلة الديميــــ. وقـــد غلـــى النيــــاتها إوبالتـــالي يــــمّ 

سـنوات أخـرو، فمـن  . وإذا اسـتمر هـذا اإلتجـاك لمـدة عشـربصـورة دراماتيكيـة والفلسطينيين داخـل الضـفة الغربيـة
إلـى مليـوت  650.000ر أت  نمو عدد اليهود الذ ن يعيشوت في الضفة الغربية والقدس الشرقية مـن المقدّ   حالّيـا  

ــ، انمــر الــذ  ســيخلح معــه حقــائح ال رجعــة فيهــا علــى أرب الواقــع، فــي المســتقحل ســيجعل حــل الــدولتين ا مّم
 .مستحيال
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، وال ســـيما الحكومـــة الحاليـــة بقيـــادة نتنيـــاهو، بحـــل قـــت تعاقحـــةة الم  لـــم تلتـــز  الحكومـــات اإلســـرائيلية اليمينيـــ
ـــدال  مـــن ذلـــ ،  ـــدولتين. وب ـــى أ عازمـــة علـــى إدارة اإلحـــتالل كانـــح دائمـــاال باســـتخدا  القـــوة  ىغيـــر مســـمّ  جـــل  إل

والتخويــف فــي حــين أجحــرت الفلســطينيين علــى العــيب فــي كانتونــات بحكــم ذاتــي والســما  لهــم بــ دارة  ــ ونهم 
تحقيـح ب كحيـر إلـى حـد ّ  داة عـامالت سـاعوكـات مّمـ .لالحـتالل لوت تهد ـدا  أمنيـا  ما دامـوا ال يشـكّ  الخاصة الداخلية

ـــر ـــى انتشـــار انحـــزال ذات : انول هـــو النوـــا  السيهمـــا هـــذا التطـــور الخطي ـــذ  يشـــجع عل اســـي اإلســـرائيلي ال
دنـى الحـال  ان حصـل علـى الحـدّ ي سياسـيا   حزبا   15-12المتوست هناش  يفحيث هات السياسية المختلفة. التوجّ 
لتمثيلهم في الحرلمات اإلسرائيلي )الننيسح(. ونتيجة " عتحة الحسم"، وهي ناخحينفى المائة من أصوات ال 3.25

بدعم  هي حكومة ائتالفية تتسلف من عدة أحزال تتمتع معا  النيات، كل حكومة إسرائيلية منذ تسسيف  لذل ، ف ت
انغلحيــة فــي الننيســح. والعامــل الثــاني هــو أت أحــزال المعاريــة الســابقة والحاليــة مــن الوســت واليســار لــم تنــن 

  أ عمليـــة تشـــكيلت الجـــد ر بالـــذكر أو  إلنهـــاء اإلحـــتالل. د  موّحـــ ة مـــع برنـــامج  ئتالفّيـــإلتشـــكيل حكومـــة  ةمســـتعدّ 
حــزال التــي تطالــب الــرئيف التفــاهم مــع العد ــد مــن ان ت علــى الحــزلأ، كمــا فــي الغالــب ئــتالت تنــوت صــعحةإ

ر معوـــم الحكومـــات لعـــد  اســـتقرا وكـــات هـــذا ســـححا   جندتـــه.ن طحقـــا   بحقائـــب وزاريـــة فـــي الحكومـــة الجد ـــدة، كـــالا 
ت والمالحـ  أ ربـع سـنوات.أتها القانونيـة وهـي  مال مدّ إمن  فقت برلماناتن سوو ستة سرائيلية حيث لم تتمكّ اإل

، بــل هــو الطمــو  مــا بينهــا اإلخــتالت ان ــد ولوجي أحــد انســحال الرئيســة وراء هــذا الخــالت بــين انحــزال لــيف
وإســحاق ”( هنــاش مســتقحل)“بمــا فــي ذلــ  يــائير البيــد مــن حــزل يــب عتيــد  –الشخصــي انعمــى لقــادة انحــزال 

لتــولي منصــب  – زعيمــة حــزل الحركــة "تنوعــا" جنــب مــع تســيحي ليفنــيل تســوم مــن اإلتحــاد الصــهيوني جنحــا  هر 
 رئاسة الوزراء ننهم يعتحروت أنفسهم ان ثر تسهيال لقيادة الحالد.

 ا  وهكذا ترش المجال السياسي مفتوحا أما  نتنيـاهو وزمرتـه لتوسـيع المسـتوطنات مـّدعين بقـوة أت لليهـود حقـ
كّل الحح  بالتالي ، وأت إلسرائيلبزعمهم التي منحها هللا لهم "أرب إسرائيل" ىما يسمّ  في كامل ا  وتوراتي ا  تاريخي

 . وعلــى الــرغم مــن أت نتنيــاهو  واصــل( هــودا والســامرة) –الضــفة الغربيــة المحتلــة  فــي الحنــاء فــي أ  مكــات فــي
قحوله ب نشـاء  عة حول كيفيةقن  ة م    حجّ أنه لم يقدّ  الدولتين، إالّ د حل ه   يّ التس يد على أنّ  يريحة كالمية() ا  لفويّ 
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يفتـرب أت  حيـث واسـتمرار بنـاء المسـتوطنات نفسـها انرببـ "إسرائيل"مطالحات عاءات و دّ إدولة فلسطينية مع 
 م الفلسطينيوت دولتهم عليها.ييق

حـــول أمنهـــا القـــومي  "إســـرائيل"نتنيـــاهو بمخـــاوت   تـــذرّ وراء هـــذا التنـــاق ،   "انســـاس المنطقـــي"ولتفســـير 
ــي   االعحريــة، مّمــ والهــدت الفلســطيني الطويــل انجــل لتــدمير الدولــة ســيطرتها علــى ب ثتشــحّ علــى ال "إســرائيل"ر جح 

ة. وعـالوة علـى ذلـ ،  ـدعو عـدد مـن أعضـاء حكومـة ة يـروريّ ة تدخلّيـة تـدابير أمنّيـقاليم من خـالل أّيـ امل ان
تنــوت هنــاش دولــة  معوــم أجــزاء الضــفة الغربيــة، حيــث أنــه مــن وجهــة نوــرهم يجــب أالّ  إلــى يــمّ  نتنيــاهو علنــا  

 .فلسطينية قطعا  

سمنهـــا بو  " الديمقراطيـــة المزعومـــةإســـرائيل"بشـــدة بصـــورة  العواقـــب الوخيمـــة الســـتمرار اإلحـــتالل تضـــرّ  لنـــن
 تهــامولّ ل "إســرائيل"رة القــومي. وعــدا عــن المعاريــة الشــد دة والمتناميــة مــن طــرت المجتمــع الــدولي، فــ ت خســا

 . لحح بها الضررست مستقلة مقاومتها المستمرة إلقامة دولة فلسطينيةلى جانب إانخالقّية 

تصح  على نحـو متزا ـد دولـة منحـوذة، محرومـة مـن السـال  مـع العـالم العربـي، وتفقـد تـدريجيا  "إسرائيلت "إ
المتطـرت يصـّروت علـى وصـفها علـى هـذا النحـو.   محّرر وجودها كدولة  هودية بالرغم مـن أّت نتنيـاهو واليمـين

ة الصـرا  الـذ  سيصـح  أ ثـر  راسـة مـن إلـى تصـعيد وتنثيـف حـدّ    حتمـا  وأخيرا ، ف ت استمرار اإلحتالل سـي دّ 
وفــي هـذا المجــال  .ة دولــتهم المسـتقّلة  تال ــى كلّيـا  أملهـم فــي إقامـ مضـى إذا مــا رأو الفلسـطينّيوت بــستّ  أ  وقـح  

 يقــع علــى عــاتح أحــزال المعاريــة مــا تــزعم  "دولــة ديمقراطيــة ويهوديــةـ "كــ "إســرائيلت مصــير "أ ــرو الحــاحثوت 
بتطحيــح الحاليــة أو المســتقحلية اليمينيــة  ت الحكومــاتاســتمرّ  مــا مــا ســيحدث إذا فــيتفنــر  أتلهــا مــن  التــي البــدّ 
لقـادة  بالتـالي البـدّ  أو أطـول. لـةحقملألعـوا  العشـرة ال نـف كـل العـالمعـن أ راهنة رغما  ال االحتالل والتوسع سياسة

الخــروب بحرنــامج سياســي موّحــد إلنهــاء اإلحــتالل وأت  جــل كســر هــذك الحلقــة المفرغــة مــنهــذك انحــزال، مــن أ
 ما لم  تّم إنهاء اإلحتالل.الجميع النتائج النارمية التي ستواجه  بكل صراحة اإلسرائيلي يشرحوا للشعب

خحرة بسنه لـيف من ال( عاما   70) بعد موا الدرس منأت  تعلّ  يضاأى ه الء  نحغي علنه يضيف الحاحثوت أ
ة بنفســــه، ولنــــنهم أت يحصــــل علــــى أغلحيــــة انصــــوات لتشــــكيل حكومــــالنيــــات بمقــــدور أ  حــــزل سياســــي فــــي 
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 .إلحـتالل المهـين والمـدّمر ذاتّيـا  مـن أصـفاد ا رتحـرّ النحيـل، أال وهـو  تجنيد الشـعب خلـف سـحب   يستطيعوت سوّيا  
ويـــّحوا بحلـــم   قـــديم للشـــعب الرســـالة الموت أيضـــا   لنـــونهم خـــانوا ي  ســـهـــ الء ف إذا فشـــله ّنـــأ الحـــاحثين  وفـــي رأ

مسـحوقة، العتـرت بهـا لـيف فقـت بسـحب إنجازاتهـا غيـر اليهـود  عمـرك آالت السـنين إلقامـة دولـة  هودّيـة، دولـة م  
ة مســتقّلة وحــّرة وآمنــة يعتمــد علــى الّســما  ولنــن أيضــا   لمكانتهــا انخالقّيــة العاليــة وإدرا هــا بــست مســتقحلها كدولــ

 .نفسها الحقوق بللفلسطينيين بالتمّتع 

 

 :المعسكر الصهيوني المعارض – 2

لخــوب االنتخابــات اإلســرائيلية انخيــرة يــد  2014حــد حزبــا العمــل و"الحركــة" اإلســرائيليات فــي نهايــة اتّ 
م تســيحي المعاريــة اإلســرائيلية، بينمــا تتــزعّ  ســابقا مــه  تســحاق هرتســومالليكــود. ويمثــل حــزل العمــل الــذ  تزعّ 

 ليفني حزل الحركة الصهيونية.

ى المعسـكر الصـهيوني سياسـة حـّل الـدولتين لشـعحين. والمعسـكر وبحسب بنود التحالف بـين الحـزبين،  تحّنـ
ت الحنــد   نفســه علــى أنــه معتــدل. وبــالرجو  إلــى محادئــه المنشــورة علــى موقــع وزارة العــدل اإلســرائيلية، نجــد أيقــدّ 

، لنـــن هـــدت الحـــزل انول هـــو "إســـرائيل"الثــاني منهـــا  ـــنّش علـــى تشـــجيع وتعزيـــز اتفاقـــات الســـال  مـــع جيـــرات 
فح الحزبات الحليفات على أت القدس غير قابلة . كما  تّ "الحفاظ على قيم إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهود "

 ."إسرائيل"للتفاوب عليها وبسنها عاصمة 

ما حينمـا كـات إ هــود ى، فـي بعـ  فتـرات حكمــه ال سـيّ حـزل العمـل أنـه تحّنــ مـا يخــّش والجـد ر بالـذكر فـي 
 بــاراش علــى رأســه، سياســة احــتالل انرايــي الخاليــة مــن الســكات مــع تــدعيم االســتيطات، وهــذا  تنــاق  جملــة  

 تســحاق أعلــن فقــد  عائــه الســعي إلـى الســال  مــع جيرانــه وإنهـاء الصــرا  مــع الجانــب الفلسـطيني.وتفصـيال  مــع إدّ 
انيـة ( وتسـيحي ليفنـي عـن إقامـة تحـالف انتخـابي لخـوب االنتخابـات الحرلماالسـحح هرتسوم )رئـيف حـزل العمـل

واتفـح االمنـات علـى التنـاول فـي رئاسـة الحكومـة إت  نجـ    "المعسـكر الصـهيوني"وأط لح عليه اسم  2015عا  
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في النتلـة التـي  ترأسـها  ي، على المقعد الثانيلالتفاق، حصلح ليفن ا  وفقمقحلة. و التحالف في تشكيل الحكومة ال
 .هرتسوم

ح بالصـرا  مـا  تعّلـفـي  ال  مفّصـ ا  سياسـي ا  شـمل برنامجـتال  امعا نة محادئ المعسكر الصـهيوني  تنشـف أنهـ
أفـــح سياســـي بالشـــرا ة مـــع حلفـــاء إســـرائيل  قيـــا  تعزيـــزبـــل هـــي تتضـــّمن كـــل مـــا  ـــ ّد  إلـــى " مـــع الفلســـطينيين

اظ الشـــد د علـــى انمـــن، وتجد ـــد الـــدعم الـــدولي الـــذ  مـــن  ـــسنه أت  تـــي  إلســـرائيل محاربـــة الـــدوليين، مـــع الحفـــ
العنف، والحفاظ على المواطنين والجنود اإلسرائيليين في محكمة الها . كذل  ستسعى القائمة إلخراب إسرائيل 

إلى جانحها في مواجهة العنف  مريكية، وتجنيد العالمالعالقة مع الواليات المتحدة ان من عزلتها الدولية، وتعزيز
ة د المعسـكر الصـهيوني علـى الجانـب االقتصـاد  االجتمـاعي، وقـد أعلـن خّطـفـي المقابـل، يشـدّ  ."وأما  جيرانها

 نتيجة لسياسة نتنياهو. "دولة"التسعى لتغيير انويا  االقتصادية السيئة في  المجال لة في هذامفّص 

ساسـيتات همـا تسـيحي  خصـيتات أ ى "المعسـكر الصـهيوني"يسـمّ  و مـاأسرائيلية ت في المعارية اإلبرز لقد 
سـم مشـوار تسـيحي يتّ . و زعيم حزل االعمـل "عفـودا" السـابح ليفني زعيمة حزل الحركة "تنوعا" ويتسحاق هرتسوم

ب وعد  الثحات، فقد تنّقلح بين مالمة أحزال مختلفة، امنات منها كانح هي وراء إنشـائهما. ليفني السياسي بالتقلّ 
عـد  الثحـات هـذا  نطحـح كــذل  علـى المناصـب الوزاريـة التــي  ـغلتها، فهـي لـم ت ــت ّم دورة كاملـة فـي أ  مـن هــذك و 

ذا مقـل حتـى ا؛تف فهـي  ا  سياسـيّ  ا  لثحـات أنهـا لـم تسـتطع أت تتـرش أمـر الوزارات. وقد تنوت النتيجة المحا رة لعد  ا
رب نتنيـاهو مـن لمعارية، ولم س اأتطع تشكيل حكومة ولم تنج  في تر لم تس ئـتالت يمينـي د نـي متطـرت، إت خ 

تـه. وقـد يكـوت أولمرت باالستقالة لننها بقيح فـي حكوم رئيف الحكومة السابح ولم تتمّكن من إسقاطه، وطالحح
في حيـاة ليفنـي السياسـية هـو موقفهـا مـن المفاويـات مـع الطـرت الفلسـطيني. فهـي  ا  وحزم ا  الموقف ان ثر محات

ـــلّ  يـــرك ج   ا  عالمّيـــ "إســـرائيل"  فيهـــا أهـــمب مرّكـــب لتحســـين صـــورة امهـــا، وتعتحـــر اســـتمرار المفاويـــات والتقـــدّ اهتم ت ع 
 ل إلى اتفاق.ة التوّص ، أ ثر من قناعتها ب مكانيّ ا  ومحّليّ 

ل د لعائلة إ كنازية كات لها دور في السياسة والحكم في  ف فقـد كـات جـدك الحاخـا  النيـاتأما هرتسوم الذ  و 
ــدك  ــغل مناصــب تمثيليــة رســمية للنيــاتان حــر  فــي انمــم  "إســرائيل"، مــن بينهــا منــدول المزعومــةلدولــة ل، ووال

حكــم إعفــاء عــن رجــال الشــاباش  اخاللهمــ فــي دورتــين متتــاليتين، أصــدر "دولــة إســرائيل"المتحــدة وبعــدها رئــيف 
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  اليهــود . ، كمــا أصــدر إعفــاء عــن معوــم انســرو أعضــاء التنوــيم الســرّ 300المتــورطين فــي قضــية بــا  
منــه أت هــذا الطــر  يشــّكل  ا  لمحــور االقتصــاد  االجتمــاعي إيمانــيرّكــز هرتســوم فــي برنامجــه االنتخــابي علــى او 

لإلجمــا  اإلســرائيلي، فهــو  ا  غــا ر أو م   ا  جد ــد ا  اقتصــاديّ  ا    طرحــال يقــدّ لننــه نقطــة قــوة أمــا  منافســيه انساســيين. 
لليحرالــي، والتعامــل مــع عــد  المســاواة والتشــويهات التــي يخلقهــا يطــر  إدخــال تعــديالت علــى النوــا  االقتصــاد  ا

 اقتصاد السوق دوت أت يطالب بعودة دولة الرفاك التقليدية. 

ق هرتسوم إلى يرورة تغيير نتنياهو وإسقاط حكومته واالنتصار فـي االنتخابـات المقحلـة مـن أجـل تطرّ لقد 
ــا  حيّ إعــادة انمــل إلــى الشــعحين اإلســرائيلي والفلســطيني، م أت إســرائيل تفتقــر إلــى منــاحيم بــيغن جد ــد )م ســف " ن

 ، وعحر عن تفاؤله باالنتصار في االنتخابات المقحلة."حزل الليكود اإلسرائيلي(، أو إسحاق رابين جد د

ودعا هيرتسوم الـرئيف الفلسـطيني محمـود عحـاس، إلـى إلقـاء خطـال مـن علـى منحـر الننيسـح اإلسـرائيلي، 
سـنوات لحنــاء الثقــة وم سســات  10، ومرحلــة  2000عــا     يســتند إلــى المحــادرة العربيـةليطـر  رؤيتــه للحــل الـذ

 الدولة الفلسطينية واإلبقاء على جزء من المستوطنات.

تســـوم فـــي فـــر  عد ـــدة، منـــذ دخولـــه الســـاحة السياســـية، عـــن موقفـــه مـــن الصـــرا  اإلســـرائيلي ر عّحـــر هلقـــد 
،  2011ّصـل إلـى حـل سياسـي للصـرا . ففـي منتصـف العـا  الفلسطيني ومن المفاويات مع الفلسـطينيين للتو 

مفّصــال  لحــل الصــرا  اإلســرائيلي  ا  سياســيّ  ا  ســة حــزل العمــل، طــر  هرتســوم برنامجــخــالل حملتــه االنتخابيــة لرئا
 الفلسطيني،  تلخش في أربع نقاط أساسية:

ـــح علـــى حـــدودها النهائيـــة خـــالل مفاويـــات بـــين  "إســـرائيل"أوال ، توافـــح  - علـــى إقامـــة دولـــة فلســـطينية   ّتفا
ــا لمعــا ير الحرنــامج المطــرو ، والــذ   فق  الطــرفين، وذلــ   ــريطة أت يعــود الفلســطينيوت إلــى طاولــة المفاويــات وا

تســوية فــي مــن ال ا  ن، علــى أت يكــوت اتفــاق الســال  جــزءيــستي تنفيــذك علــى نحــو  تــدريجي وباالتفــاق بــين الطــرفي
 المنطقة.

 لحــلّ  2000دها الــرئيف انمريكــي كلينتــوت فــي العــا  علــى المعــا ير التــي حــدّ  "إســرائيل"، تصــادق ا  مانيــ -
ـــح عليهــــا مــــع إبقــــاء النتــــل  1967النـــزا ، أ  أت يكــــوت أســــاس المفاويــــات حـــدود عــــا   مــــع تحــــادل أراب    ّتفا
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سرائيلية. أما في ما  تعّلح بالالجئين الفلسطينيين، في سم  سة لليهود تحح السيادة اإلاالستيطانية وانما ن المقدّ 
 لهم بالعودة إلى داخل الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية فقت.

ل إلـــى تســـوية دائمـــة مـــع تـــة كجـــزء مـــن محاولـــة التوّصـــمالث ـــا، تاّتخـــذ إســـرائيل سلســـلة مـــن التـــدابير الم قّ   -
إلــى المســ ولّية انمنيــة الفلســطينية، وتجميــد الحنــاء خــارب  الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــ  نقــل المزيــد مــن انرايــي

ــّن قــانوت تعويضــات للمســتوطنين الــذ ن  رغحــوت فــي العــودة إلــى داخــل الخــت  الجــدار والنتــل االســتيطانية، وسا
انخضر، وإطالق سـرا  انسـرو انمنيـين المنتمـين إلـى حركـة فـت  وزيـادة تشـغيل فلسـطينيين فـي سـوق العمـل 

 اإلسرائيلي. 

د بترتيحات خاصة. رابعا ، كّل ما  تعلّ  - ر ويحدب ه في جامعة بار إيالت كرئيف ل في خطالو ح بالقدس يقرب
تحـادل انرايـي وأعلـن دعمـه لحـل  ، تطـرق هرتسـوم إلـى جـوهر مـع إمكانيـة 2014للمعارية، فـي أوائـل عـا  

 ."دولتين لشعحين"

الشــعب اليهــود ، وأّنهــا ســتحقى العاصــمة انبديــة  حياتنــا وأســاس القــدس أتّ "أّمــا بشــست القــدس، فقــد صــّر  
إلسـرائيل، لنـن يجـب أت نميـز بـين القـدس ويـواحيها مـن القـرو الفلسـطينية العربيـة التـي توهـر علـى الخارطــة 

  " .على أنها جزء من القدس فقت

ـحه النتخابـات رئاسـة الـوزراء خـالل  الننيسـح لم  تغير خطال هرتسوم بعد توّليه رئاسة حزل العمـل وتر ح
تـــه ، كشـــف عـــن خطّ 2015 ـــحاط ألمانيـــا فـــي -ففـــي خطابـــه أمـــا  مـــ تمر انمـــن فـــي ميـــون  الحاليـــة، العشـــرين
مـن أهـم مـا ورد فـي و  للحكومـة فـي مـا  تعلـح بالصـرا  الفلسـطيني اإلسـرائيلي. ا  ة في حال انتخابه رئيسالمستقحليّ 

 :ما  لي هذك الخطة

قنحلــة موقوتــه قــد تنفجــر فــي أ   ةغــز  إعمارهــا، حيــث اعتحــرتجريــد قطــا  غــزة مــن الســال  مقابــل إعــادة  
لحوــة، وأت تجريــدها مــن الســال  وإعــادة إعمارهــا قــد يمنــع هــذا االنفجــار ويــستي بثمــارك فــي إحــالل الهــدوء علــى 

ل إليـه من انمم المتحـدة يمكـن التوّصـ ملز    ة على قرار  الحدود معها لسنوات، وهذك الخطوة يجب أت تنوت محنيّ 
 ة الدول الحليفة في المنطقة.بمساعد
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أنــه  علــى ز  بحــل الــدولتين. و ــّددتــأّمــا بخصــو  اســتمرار المفاويــات مــع الفلســطينيين، فقــد أّ ــد أنــه مل
ههــا مــن ناحيــة أخــرو، هــاجم الســلطة الفلســطينية لتوجّ و ســيحاول تجد ــد المفاويــات علــى أســاس حــوار إقليمــي. 

إنهــا خطــوة م ضــّرة، ولــن تــستي بنتيجــة إيجابيــة لحــل الصــرا ،  إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــا ، وقــال
 فاإلسرائيليوت لن يسمحوا بجّر جنودهم إلى مسار قضائي وسياسي في المحكمة الدولية.

يـرو و يصعب التفاوب معـه، ولنـن ال مفـّر مـن مسـار المفاويـات معهـم.  ا  ياعتحر هرتسوم الفلسطينيين ندّ 
 حــل إلــى رؤيــا "إســرائيل".  نحــع هــذا مــن افتقــار ا  ســهال  أيضــ ا  ات لــيف جانحــإلســرائيلي فــي المفاويــأت الجانــب ا

  بـاليمين الـذ  ي فقـدك القـدرة علـى التقـد  فـي المفاويـات. ولنـن، بـالرغم سياسي، ومـن رغحـة نتنيـاهو فـي التمّسـ
الشــعب مــا زالــح قــادرة علــى الرجــو  إلــى طاولــة المفاويــات، وأت معوــم  "إســرائيل"مــن هــذا،  ــ من هرتســوم أت 

علـى ترتيحـات أمنيـة مالئمـة، ويحـاف  علـى أغلحيـة  ا  مـع الفلسـطينيين محنيـ ا  غلحية أعضاء الننيسح ستدعم اتفاقوأ 
 ــرو فــي الوقــح نفســه المســتوطنين تحــح الســيادة اإلســرائيلية فــي النتــل االســتيطانية فــي إطــار تحــادل انرب. 

، وأت التوقيــح الحــالي مــري  لتجد ــد المفاويــات، "إســرائيلـ "هرتســوم أت الوصــول إلــى اتفــاق هــو حاجــة ملّحــة لــ
أت الحـد ل لالتفـاق  مـن خاصة أت الجامعة العربية تدعمه، وإ رات مشـغولة فـي جحهـات أخـرو. ويخشـى هرتسـوم

 هو دولة منائية القومية من  سنها أت تقضي على الرؤيا الصهيونية.

الموقـف نفسـه الـذ   وهـوة الفلسـطينية، هرتسوم موقـف حـزل العمـل التقليـد  تجـاك حـل القضـي تحّنىبذل   
: ال وهي انربع كشروط إسرائيلية إلنهاء االحتالل الالءاتوالقائم على  ،إ هود براش ححسرئيف الوزراء اال بلورك

لنتــل االســتيطانية اتفنيــ  لئــينف ال لتقســيم القــدسف ال جف ال عــودة لالّ  1967ع مــن حزيــرات عــودة لحــدود الرابــ
   ال يخرق اإلجما  االسـرائيلي وال يـستي بطروحـات جد ـدة غيـر مسلوفـة فـي المشـهد السياسـيوهذا الطر  النحيرة.
ــب وفــي الخالصــة  .النيــات فــي الــداخلي يمكــن اعتحــار  تســحاق هرتســوم  خصــية سياســية تنحــدر مــن ل ــّب النخا

ل ـد هرتسـوم لعائلـة النيات ة الحكم فيتسعى للعودة إلى سدّ  يتاب هذك النخحة التاإلسرائيلية التقليدية، بل ن   . فقـد و 
، ووالـــدك  ـــغل مناصـــب نـــات جـــدك الحاخـــا  ان حـــرإ ــكنازية كـــات لهـــا دور فـــي السياســـة والحكـــم فـــي إســرائيلف ف

 ."مندول إسرائيل في انمم المتحدة وبعدها رئيف دولة إسرائيل"تمثيلية رسمية من بينها 

ـــب التقليديـــة. معنـــى ذلـــ  أت هرتســـوم  نتمـــي إلـــى اإلجمـــا  اإلســـرائيلي وإلـــى ال هـــذا  ـــ مر علـــى طرحـــه و نخا
قـــد ن وخطابـــه السياســـيبي ن. وهـــو سياســـي مخضـــر   ريـــد أت يســـتخلش الع   حـــر مـــن تجـــارل حـــزل العمـــل فـــي العا
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و اإلجمــا  القــائم،  تحــدّ  ا  سياســي ا  كــم. مــن هنــا، ال يقــّد  هرتســوم طرحــة الحانخيــرين وفشــله فــي العــودة إلــى ســدّ 
االحـتالل: عـد  العـودة خاصة في محور القضية الفلسطينية واالحتالل، فهو ملتز  بالشـروط اإلسـرائيلية إلنهـاء 

ف القدس عاصمة "دولة إسرائيل"ف اإلبقاء على النتل االستيطانية النحيرةف عد  عودة الالجئين إلى 1967لحدود 
منزوعــة الســال . بهــذا يعتقــد هرتســوم أنــه يخاطــب اإلجمــا  اإلســرائيلي  ، ودولــة فلســطينية"لدولــة إســرائيل"أبديــة 

ويساهم في كسب مصوتين جـدد لحـزل العمـل مـن خـارب الفئـات االجتماعيـة التقليديـة لمصـوتي الحـزل، وربمـا 
يقضـــم مـــن مصـــوتي معســـكر الوســـت. مـــع ذلـــ ،  تعامـــل هرســـتوم وقائمـــة مـــع المحـــور السياســـي بحـــذر  ـــد د، 

النتخابــات، إلــى القضــية المركزيـة فــي ا "المعســكر الصـهيوني"ى نحــو  متوايــع ولـم يحّولــه جــه علـويعـرب برنام
 باحتمال نجا  قائمة المعسكر الصهيوني. ا  خشية أت  لحح ذل  يرر 

منـه أت هـذا  ا  لمحور االقتصاد  االجتمـاعي إيمانـفي المقابل،  رّكز هرتسوم في برنامجه االنتخابي على ا
لإلجما   ا  غا ر أو م   ا  جد د ا  اقتصادي يقد  هرتسوم طرحا   لنن الأما  منافسيه انساسيين. الطر  يشّكل نقطة قوة 

اإلســــرائيلي، فهــــو يطــــر  إدخــــال تعــــديالت علــــى النوــــا  االقتصــــاد  الليحرالــــي، والتعامــــل مــــع عــــد  المســــاواة 
 والتشويهات التي يخلقها اقتصاد السوق دوت أت يطالب بعودة دولة الرفاك التقليدية.

 

 آفي غباي زعيم المعارضة االسرائيلية الحالي: – 3

ذ د ــد، هــاهرة مميــزة فــي المعاريــة اإلســرائيلية، إالج آفــي غحــا  رئــيف حــزل العمــل اإلســرائيليل لقــد  ــكّ 
مـــن أصـــول  ـــرقية  هـــو غحـــا و  .2019تشـــرين الثـــانيفـــي  المر ـــ  عـــن الحـــزل لرئاســـة الحكومـــة ســـيكوت هـــو

فـي الحكومـة التـي ترأسـها بنيـامين نتانيـاهو والتـي كـات  2016و 2015مغربية. عّين وزيرا للحيئـة خـالل عـامي 
فيغـــدور ليحرمـــات زعـــيم حـــزل أعلـــى تعيـــين  احتجاجـــا   2016 ايـــارمنهـــا. لننـــه اســـتقال فـــي  ا  حزبـــه كوالنـــو جـــزء

. كمـا واسـتقال مـن حـزل مـن الـوزير مو ـيه يعلـوت  بـدال    للـدفا المتطرت وزيرا   العنصر   القومي "إسرائيل بيتنا"
علـى منافسـه عميـر بيـرتف  حـا  متغلّ  2017الذ  ترأسه فيما بعد فـي تمـوز عـا   وانضم إلى حزل العمل " والنو"

لذ  ألقاك في مقر حزل العمل: وقال غحا  في خطال االنتصار ا. 2006حرل العدوات على لحنات عا   وزير
قراطيـة اإلسـرائيلية، وكـل مـن و الرد على كل من نعى حزل العمل، وكل مـن  ـك  بحيويـة الديمهذك الليلة هي "
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ح التغييـر . ووعـد غحـا  بـست يحّقـ"ذا اعتقد أت مواطني إسرائيل ال  ريـدوت التغييـر. طلحـتهم قيـادة جد ـدةأ هـا أنـا
 بشكل جوهر ، ويسقت حكم بنيامين نتنياهو.

ث عـن السـال  وال مـع الجيـرات عنـدما  تحـدّ  رئيف وزراء يكـوت صـادقا  إت إسرائيل تحتاب إلى "وقال غحا : 
لنل  عندما  تحدث مع زعماء العالم ومع مواطني إسرائيل، ويكوت مخلصا   د  عارات كاذبة، ويكوت مستقيما   ردّ 

ف ق تسد، ويكوت صـاحب أمـل ولـي حني سياسته على محادئ فرّ  قا  لصفوفهم، وليف مفرّ  دا   رائ  المجتمع وموحّ 
 ."حاط بفاسد ن ويد ر بنفسه سياسة فساد وإفسادداعية تشاؤ  وتخويف، ويكوت نويف اليد وال ي  

 ر غحــــا  دعوتــــه لــــرئيف الحــــزل الســــابح،  تســــحاق هرتســــوم، بمواصــــلة قيــــادة المعاريــــة الحرلمانيــــةوكــــرّ 
لحــزل العمــل(.  ) ــوت غحــا  لـيف عضــوا فــي الننيسـح وال يســتطيع القيــا  بهـذا الــدور بصــفته رئيسـا سـرائيليةاإل

ة المر ـحين، تعـالوا وانضـموا، الدولـة والحـزل فـي حاجـة إلـيكم. أدعوش أنـح وبقّيـ"حد ثه لهرتسوم:  ها  وقال موجّ 
ــا فــي حاجــة ــيكم. معــا فقــت يمكننــا االنتصــار وأن وقــال:  ."و  بــدأت المســيرة الســتحدال الســلطةاليــ". وأيــات: "إل

وايحة ت لشعحين، سياسات اجتماعية اقتصادية واجتماعية ديمقراطية ادولت –مواقفي هي مواقف حزل العمل "
دة فــي أ  ســيناريو. ال يمكــن أت تنــوت هنــاش القــدس ســتحقى موّحــ". وأيــات أت "وحمايــة محكمــة العــدل العليــا

ي عن القرو العربيـة، فسنـا أتحـدث عـن كـل قريـة عربيـة ي طلـح عليهـا مفاويات حولها. عندما أتحدث عن التخلّ 
قدس ولننها ليسح حقا القدس، مناطح معزولة وقرو ال يمكن إعادتها ]إلـى السـيادة اإلسـرائيليةن مـن دوت اسم ال
 ."حاسن هو بكل تس يد  ري  ]للسال نأبو مازت ]رئيف السلطة الفلسطينية محمود ع"ت إ قالو  ."نبانم المّف 

مــر إســرائيل إر فــي جنــول ه بــالتوتّ انتقــد غحــا ، رئــيف الــوزراء االســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، حــول مــا وصــفو 
إت إسرائيل تفقد قـوة " :ما  حماس، وقالأقطا  غزة ووصف نتنياهو بالضعيف  طالق الصواري  منيها إلتعرّ 

"المعسكر الصهيوني" في الننيسح، وقال غحا  خالل جلسة لنتلة  ."الرد  أما  فصائل المقاومة في قطا  غزة
ت تفهـم حركـة حمـاس صـمته، أكيـف يمكـن  سـكات فـي الجنـول، متسـائال    تعاطف مع الأت نتنياهو لم يوهر إ

 ."سرائيل حماية العائالت في الجنول من صواري  المقاومة الفلسطينيةإيجب على " :قائال  
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ــإ فيغــدور ليحرمــات واصــفا  أوهــاجم غحــا  وزيــر جــيب االحــتالل  اك بــالمعلح العســكر  ولــيف الــوزير، الــذ  ّي
صــارول ليقــول للســكات ات هــذك الصــواري  هــي نتيجــة خالفــات بــين حركــة حمـــاس يخــرب بتصــري  كلمــا ســقت 

 تصــريحاته بحالغــة الخطــورة. ، واصــفا  "لــى وزيــر جــيبإ ســرائيل بحاجــةإت إ" :والفصــائل المقاومــة فــي غــزة، قــائال  
 ودعـا إلـى تشـد د الضــربات يـد حمـاس حتــى  ـتم وقـف إطــالق الصـواري  وإعـادة الهــدوء إلـى الحلـدات المحاذيــة

 للقطا .

 

 مدهشــا   انتخابــه يعتحــر إنجــازا  إت "قالــح النائــب  ــيلي يحيمــوفيتب، التــي دعمــح غحــا : خــرو أ مــن ناحيــة  
آخر على أت حزل العمل هو حزل يحـب الحيـاة، حكـيم وديمقراطـي ويمكنـه أت  أ ثر من أ   يء    دلّ  وم مرا  
وينا برئيف نقي اليد ن،  جا  واستثنائي في ح". وأيافح: "للجهاز السياسي في إسرائيل ونموذجا   ل مثاال  يشكّ 

خـــال ست رئيســـة حـــزل الحركــة، تســـيحي ليفنـــي، بانت. كمــا هّنـــ"علــى صـــحا  مـــن انمـــل مواهحــه، وسنســـتيق  غـــدا  
المهمـــة المشـــتركة المطروحـــة أمامنـــا ا؛ت، هـــي خلـــح انمـــل المتجـــدد والحقيقـــي باســـتحدال إت "غحـــا ، وقالـــح: 

. وقالح ليفنـي إنـه بعـد انتهـاء االنتخابـات الداخليـة فـي "إلسرائيل ومواطنيهايح آخر، أفضل السلطة وعرب طر 
توسـيع صـفوفه ليصـح  كتلـة أ حـر مـن أجـل اسـتحدال ل سـعيا؛ت، سيكوت على المعسكر الصـهيوني ال« العمل»

 نتنياهو.

. يحــح التعـاوت مـع غحـا  واسـتحدال السـلطة هنـا»ها وقالـح رئيسـة حركـة ميـرتف، زهافـا غلـ وت، إنـه سيسـرّ 
للجمهــور اإلســرائيلي رؤيــة معاريــة مفترســة وناقــدة، كمــا يجــب أت تنــوت المعاريــة، وغحــا  ال  حــدو لــي بسنــه 

النائــب اريئيــل مرغليــح، الــذ  خســر المنافســة فــي الجولــة انولــى، بانتخــال  ئ مــا هّنــ«. ياتيخــات مــن التحــدّ 
إلسقاط الحكومة وطر  بد ل  د معا  هو، التجنّ علينا اليو  بالذات، حين تقترل التحقيقات من نتنيا»غحا ، وقال: 

 «.واي  لقيادة الدولة

الوطنيــة واإلســالمية،  ، التــي تضــم انحــزال العربيــة"القائمــة المشــتركة"صــل النائــب أيمــن عــودة، رئــيف واتّ 
 ة رأيه في إسقاط حكومة نتنياهو.على صحّ  دا  غحا ، م كّ  ئوهنّ 
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ح لـه مكاسـب ت إلـى اليمـين يحّقـه نحـو التطـرّ ا رة، بست التوجّ غير مح في تصريحات  ، قرّ قد أ غحا  تأ الّ إ
تي الجتـذال مصـوّ  وا    خـذ هـذا القـرار بشـكل  ل منه قولـه لصـحيفة "هـسرتف" أت غحـا  اتّ انتخابية. ونقل عن مقرّ 
عــن تصــريحاته بشــست رفــ  إخــالء المســتوطنات،  ا  وفــي المقابــل حــاول التراجــع تنتيكّيــ  "مركــز اليمــين اللــين".

  بسنـه يجـب عـد  أنـه مـا لحـث أت صـرّ  ز بين النتل االستيطانية وبين المستوطنات المعزولة، إالّ عاء أنه يميّ بادّ 
رســم حــدود المفاويــات وتوصــيف الحــل، بمــا فــي ذلــ  إخــالء مســتوطنات، فــي هــذك المرحلــة، وأنــه يجــب عــد  

حــزل "العمــل" فوجئــوا رغــم أت أعضــاء الننيســح مــن و  ألــف مســتوطن كـــ"أمر عــارب". 80النوــر إلــى إخــالء 
بتصريحات رئيف الحزل، آفي غحا ، بشست رفضه إخالء مسـتوطنات مقامـة علـى أرايـي الضـفة الغربيـة، إال 

ل علـى التصـري  فـي المحادمـات الداخليـة للحـزل أت "الليكـود ين وهـو الـذ  دأ أت أحدا لم  ـرد علـى تصـريحاته
نه تراجع عن تصريحاته بشست إخـالء المسـتوطنات، قـال بس هماتح وفيما  يححونه، وأنه يعرت كيف  تحدث معهم".

غحــا ، فــي أعقــال نشــر تقريــر القنــاة التلفزيونيــة اإلســرائيلية الثانيــة، إنــه "ملتــز  بالســعي الــدائم نحــو اتفــاق ســال  
على أساس حل الدولتين، ومن خالل الحفاظ على أمن إسرائيل، وكذل  التمييز الواي  بين النتل االستيطانية 

  المستوطنات المعزولة".وبين 

وأيــات أنــه فــي المقابــل، "يجــب عــد  رســم حــدود المفاويــات وتوصــيف الحــل فــي هــذك المرحلــة، بمــا فــي 
فــي مقابلــة مــع و  ذلــ  اإلخــالء الفــور  لمســتوطنات، وال يمكــن االلتــزا  بــذل  كتصــري  محكــر فــي هــذك المرحلــة".

ل التفـاق سـال  يجـب تصـريحاته، وإنـه فـي حـال التوّصـقال إنـه ال  تراجـع عـن سرائيلية اإل إذاعة "ريشيح بيح" 
ألـف  80إنـه "يجـب عـد  النوـر إلـى إخـالء يـات وأ إيجاد حلول إبداعية بشست مسـسلة المسـتوطنات المعزولـة".

وقــال  جـارت".  هـود  كـسمر عــارب"، ومـن جهــة أخـرو امتنــع عـن التصـري  أنــه "لـن يخلــي مسـتوطنات بشــكل  
ل لتسوية من علينا أت نتوّص  ،مليوت عربي 4.5رائيل لنا، ولنن بسحب وجود أيضا إنه "  من بست كل أرب إس

وتـابع  أجل خلح ويع نعيب فيها في دولـة خاصـتنا ذات غالحيـة  هوديـة، وهـم يعيشـوت فـي دولـة خاصـة بهـم".
فاق سال ، ل إلى اتنا من التوّص "إذا تمكّ  قال :و  أنه "يعتقد بحل الدولتين، ولننه ال  نشغل بحقوق الفلسطينيين".

فسنــا أعتقــد أنــه يجــب إيجــاد حلــول إبداعيــة مــن أجــل تجنــب إخــالء مســتوطنات. هــذك المســسلة معقــدة جــدا، ولنــن 
 ألف  هود  كسمر عارب". 80يجب عد  جعلها أ ثر تعقيدا من خالل محاولة النور إلى إخالء 
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مـن اإل ـارة  واردا ، ف نه ال بـدّ  عا  أوكات متوقّ  برئاسة حزل العمل ن يحاولوت القول إت فوز غحا بعيدا  عمّ 
ــ ت عنــه ر  إلــى أت عنصــر المفاجــسة فــي هــذا الفــوز مســتمد مــن حقيقــة أت الرجــل لــم يكــن سياســيا  وال حزبيــا ، وال ع 

، عندما اختارك رئيف حزل " والنو"، مو يه كاحلوت، لمنصـب وزيـر  ـ وت 2015االنخراط بالسياسة قحل عا  
ر قحــل أ ثــر مــن ســحعة أ ــهر، االســتقالة مــن منصــحه لنــن غحــا  قــرّ  الحــزل فــي الحكومــة.حصــة الحيئــة عــن 

احتجاجا  على قيا  رئيف حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بفصل مو يه يعالوت مـن وزارة انمـن. مـم انسـحب 
مــن حــزل " والنــو" الــذ  جــاء بــه مــن إدارة  ــركة "بيــزش" لالتصــاالت إلــى وزارة  ــ وت الحيئــة، لينضــم لحــزل 

   لقيادة الحزل.علنا  أنه سيتر ّ العمل، م

"ويـع قدمـه  قـد لم   خذ تصريحه هذا على محمل الجد حتى في أوساط حزل العمل، نت الرجل لـم يكـن
، ناهي  عن فروعه المختلفة وتعقيدات التشـكيالت والقطاعـات المختلفـة المكونـة لحزللمقر المركز  البعد" في 

ية وقا  بجـوالت فـي كـل أنحـاء دورها  يئا . لنن غحا  قاد حملة جدّ للحزل، التي يجهلها غحا  وال تعرت عنه ب
إسـرائيلي جد ـد إلـى عضــوية حـزل العمـل. وأههـر بــذل  قـدرة  علـى اإلتيــات  5000، ليـتمكن مـن يــّم "إسـرائيل"

ت، بــدءا  بــرئيف الحكومــة انســحح إ هــود و بجمــاهير جد ــدة إلــى الحــزل، وهــي قــدرة فقــدها رمــوز الحــزل الســابق
ومرورا  بعمير بيرتف، خصـم غحـا  المهـزو  والجنـرال عمـرا  متسـنا ، وحتـى الصـحافية الشـعحوية  ـيلي باراش، 

 يحيمــوفيتب، وانتهــاء بــالزعيم المهــزو  فــي الجولــة انولــى مــن هــذك االنتخابــات،  تســحاق هرتســوم. هكــذا أعــاد
  نجـم رئـيف حـزل تنشيت حزل العمـل الـذ  أسـف الدولـة و ـال مـع مـرور الوقـح، حتـى بـات مـع سـطو  غحا 

ئير لحيـد، وكسنـه "الرجـل المـري " فـي المشـهد اإلسـرائيلي، والـذ   نتوـر الجميـع ا، ي) وجد مستقحل( " يب عتيد"
إت كــات ال يمكــن فــي هــذك العجالــة الوقــوت عنــد أســحال انهيــار حــزل العمــل و  فرصــة تقاســم أصــوات ناخحيــه.

 1998ة الحكـــم القصـــيرة إل هـــود بـــاراش بـــين عـــامي انتخابيـــا  علـــى مـــر العقـــد ن انخيـــرين، علـــى الـــرغم مـــن فتـــر 
، إال أنه يمكن االنطالق من القـول إت التفـات أعضـاء حـزل العمـل حـول مر ـ  مجهـول، ومـن خـارب 2001و

 ى فــي بيــح  ــرقي "ليكــود " تقليــديا ،  ــدلّ صــفوت الحــزل، بــل  ــخش أعلــن أنــه صــوت لحــزل "الليكــود"، وترّبــ
جهة، وعمح النفور مـن لعحـة المحـاور والمعسـكرات واالحتـرال الـداخلي  على عمح أزمة القيادة في الحزل، من

 22رؤســاء علــى مــدار  9وحتــى اليــو ،  1996فـي حــزل بــات يعــرت بسنــه "يس ــل قادتــه"، بعــدما غّيــر منــذ عــا  
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 مــا يعكــف انتخــال غحــا  فــي الوقــح ذاتــه اننســارا  داخليــا  فــي  ــيفرة الحــزل لجهــة فقــدات الثقــة بــالنفف  عامــا .
جسور مـع  ـرائ  اجتماعيـة يمينيـة  قدرة على االنتصار على نتنياهو، من دوت  خش يكوت قادرا  على مدّ وبال

معتدلة وأخرو وسطية، سواء كانـح  ـرقية أ  غربيـة انصـول، وجـدت فـي حـزل " ـيب عتيـد" بقيـادة لحيـد مـالذا  
بانبعـاد السياسـية وانمنيـة، خاصـة  أت  والواقع أت فوز غحا   رتحت أ ثر بانبعاد االجتماعية والثقافية منـه لها.

بست التسوية السياسية مع الفلسطينيين ال تزال بعيدة المنال، حتى بالنسحة  "إسرائيل"هناش نوعا  من اإلجما  في 
ففي المجال السياسـي، ال  لمن يعتقدوت بوجول االنفصال عن الفلسطينيين ولو من بال يمات أغلحية  هودية.

علنـــــة تتجـــــاوز مقـــــوالت وجـــــول االنفصـــــال عـــــن ايـــــحة وال مواقـــــف أساســـــية جوهريـــــة م  يحمــــل غحـــــا  عقيـــــدة و 
ل إلى تسوية تضمن المصال  انمنية إلسرائيل. وهو قول يمكن له أت يصدر عن ليكـود  الفلسطينيين والتوّص 

 وفـح خطـة الجنـرال اإلسـرائيلي،د خطـال حـزل العمـل التـاريخي بتسـوية "معتدل"، أو عن "عمالي" مخضـر   ـردّ 
اك اليو  انمنية والعسكرية في غور انردت، وهو مطلب و رط  تحنّ  "إسرائيل"م بقاء سيطرة ل ألوت، التي تحتّ ايغئ

 نتنياهو.

أما في الحعد االجتماعي والثقافي، فال    في أت هوية غحا  االجتماعية والعرقية ممزوجة بسيرته الذاتية 
ب علــى المر ــ  الشــرقي المنــافف لــه، وهــو عميــر نــه مــن التغّلــلتمكّ ر بــدورها تفســيرا  ولــو جزئيــا  الشخصــية، وتــوفّ 

بيرتف، بفعل الفوارق الجوهرية في هذك الهوية الشرقية لنليهما، مع أت االمنين من أصل مغربي. فعمير بيرتف 
نبوين مـن أصـل  1967جاء إلى فلسطين من المغرل عندما كات في السادسة من عمرك، أما غحا  فولد عا  

هاجرا إلى فلسـطين أيضـا  فـي أواسـت الخمسـينيات، لننهمـا اسـتقرا فـي حـي الحقعـة الفلسـطيني فـي القـدس مغربي 
الغربيــة. وترعــر  بيــرتف فــي بلــدة ســدروت فــي النقــب، وكــات منــذ صــحاك نا ــطا  فــي حــزل العمــل ومتفرغــا  فيــه. 

بيــرتف لرئاســة بلديــة و التهامــات بالعنصــرية يــد الشــرقيين، مــن خــالل تر ــيحه وســحح لحــزل العمــل أت تصــدّ 
ســدروت فــي أوســاط ســحعينيات القــرت المايــي. وبهــذا المعنــى، فــ ت بيــرتف الــذ  أخــذ فرصــته أ ثــر مــن مــرة 
إلحضـــار "جمـــاهير جد ـــدة لصـــال  حـــزل العمـــل"، فشـــل فـــي ذلـــ  نت النوـــرة إليـــه هلـــح فـــي أوســـاط المجتمـــع 

. فقـد مّثـل بيـرتف فـي نوـر 2005 ا عـ فوت بيـريعاإلسرائيلي، فوقيـة، لـم تتغيـر حتـى عنـدما انتصـر علـى  ـم
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 ثيـرين، خاصــة الشــرقيين مـن المجتمــع اإلســرائيلي، الرجــل الشـرقي المعجــب بالســادة الحـي ، والــذ  بــا  روحــه 
 لحزل العمل التاريخي.

" فــي المقابــل، جــاء غحــا  ليمثــل جــيال  جد ــدا  مــن اإلســرائيليين الشــرقيين. وبعضــهم قــال إنــه يمثــل الطحقــة 
ح في صفوفهم. وخالفا  لحيرتف، أو غيرك من الساسة من أصول  رقية، لم يعرت عن غحا ، الوسطى التي نم

مثال ، أنه جاهر خالل سيرته العملية في وزارة المالية، والحقا  في  ركة "بيزش" لالتصاالت، بالورقة الطائفية أو 
ن جـاؤوا مـن قطـا  انعمـال ، مّمـبانتمائه الشرقي، بل هو يمثل طحقة جد دة من اإلسـرائيليين،  ـرقيين وغـربيين

 والتجارة، والذ ن  نحذوت وينفروت من السياسة والحالة الحزبية السائدة.

ــة الثانيــة. وفيمــا وقفــح ويفســر هــذا أيضــا  هويــة مــن صــوّ  ــه فــي حــزل العمــل وانضــموا إليــه فــي الجول توا ل
الشـال فـي الحـزل حتـى برمـوزك م سسة الحـزل "ان ـكنازية" والتقليديـة مـع بيـرتف، حوـي غحـا  بتس يـد القطـا  

"ان ــكنازية" الجد ــدة التــي تمثلهــا أ ثــر مــن غيرهــا كــل مــن  ــيلي  يحيمــوفيتب، والنائحــة الشــابة مــن قــادة حركــة 
االحتجــاب االجتماعيــة، ســتات  ــفير، إلــى جانــب إ هــود بــاراش. وكــل هــ الء وصــلوا إلــى مواقــع بــارزة فــي حــزل 

ح لهـم أت كـانوا نا ـطين فيـه. أمـا قـدامى الحـزل ومخضـرموك مثـل العمل مـن خـارب الم سسـة الحزبيـة، ولـم يسـح
الزعيم المهزو   تسحاق هرتسوم، ونجل رئيف أركات جيب االحتالل السابح، حـا يم بـارليف، والجنـرال السـابح، 

 رئيف الحزل انسحح عمرا  متسنا ، فاصطفوا جميعا  وراء بيرتف.

بها الحزل منذ عقد ن،  العمل، فرصة ربما لم يح ا في مثل هذك الوروت يصح  فوز غحا  بزعامة حزل 
للعودة إلى صدارة المشـهد اإلسـرائيلي كحـزل  نـافف علـى قيـادة الدولـة ولـيف علـى حصـته وموقعـه فـي حكومـة 
يقودها "الليكـود". لنـن نجـا  غحـا  فـي اسـتغالل هـذك الفرصـة أ  ال،  حقـى أمـرا  ال يمكـن التنحـ  بـه، خاصـة  فـي 

 سياسية مليئة بالمفاجست والتقلحات. حلحة حزبية وخريطة

ه غحـــا  انتقـــادات لسياســـة رئـــيف الحكومـــة، بنيـــامين نتنيـــاهو، ننـــه "توقـــف عـــن االعتقـــاد بالحـــل وّجـــلقـــد 
ف عن الحناء خارب النتـل االسـتيطانية، واسـتثمار المـوارد فـي الحلـدات داخـل السياسي". وبحسحه ف نه يجب التوقّ 

 الخت انخضر.
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لي، فــي حســابه علــى ئي، إ تســي   ــمو المعــارب مــن كتلــة "المعســكر الصــهيوني"وكتــب عضــو الننيســح 
"تـويتر" أت "االنفصـال إلـى دولتـين هـو مصـلحة قوميـة عليــا تلـز  بتنـازالت م لمـة وإخـالء قطاعـات مـن الــوطن، 

 وإال ف ت أجيالي ستضطر لالختيار بين كوننا دكتاتورية  هودية وبين دولة عربية"، على حد تعحيرك.

ذل ، نقلح صحيفة "معاريف"، عن رئيسة "هتنوعاك"، تسيحي ليفني، قولهـا إت تصـريحات غحـا  بشـست إلى 
وعقــب  عــد  إخــالء مســتوطنات يــمن اتفــاق ســال  ال تمثــل موقــف الحركــة، وال موقــف "المعســكر الصــهيوني".

باتجاك اليمين والتنصل السكرتير العا  لحزل "االتحاد القومي"، أوفير سوفير، بالقول إت "غحا  أدرش أت الغمز 
من العرل يجلب له عددا من المقاعد، ولننه لم  درش أت اليمين ذكي وال يقـع فـي انحابيـل الرخيصـة لليسـار"، 

 تعحيرك. على حد ّ 

غلــ وت إت "غحــا  نســي أنــه مــن المفتــرب أت يقــود الحــد ل لليكــود. ال زهافــا كتلــة "ميــرتف"،  ةرئيســ حوقالــ
 ، بما في ذل  القدس".67ية جغرافية حول حدود  وجد حل سياسي باستثناء تسو 

وذكرت القناة "الثانية" العحرية أت "غحا " طلب من قيادة حزل العمل االستعداد لالنتخابـات المحكـرة، وذلـ  
وأ ــــارت القنــــاة الثانيــــة، الــــى  .4000رقــــم  الفســــاد فــــي أعقــــال التطــــورات الدراماتيكيــــة يــــد نتنيــــاهو فــــي ملــــف

تزا ـد المطالحـات باسـتقالته، بسـحب خضـوعه  في هـل ّ  بتقديم موعد االنتخابات، خصوصا   احتماالت قيا  نتنياهو
بـي نتنيـاهو، وبحسب القناة ف ت الشـرطة اإلسـرائيلية نجحـح فـي تجنيـد أحـد مقرّ  للتحقيقات في عدة ملفات فساد.

 الـذ  قـد  ـ مر بشـكل  مـر ، ليكـوت  ـاهد ملـ  يـد نتنيـاهو، انوهو وكيل عـا  وزارة االتصـاالت " ـلومو فيلحيـر"
 على مصير نتنياهو السياسي.  حير  

 :وحكومتهنتنياهو  من المعارضة اإلسرائيليةموقف  – 4

حول المواقف والسياسات الخاطئة التى  رتنحها رئيف الوزراء  تقريرا   The Jerusalem Postنشر موقع 
غير الر يد مع انزمات، وردود انفعال إزاء  عن تعامله اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو خالل الفترة انخيرة، فضال  

 . يأو على المستوو الدول يستوو الداخل اإلسرائيلذل  سواء على م
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قـــد خيـــرة فـــي ا؛ونـــة ان ـــات رئـــيف الـــوزراء اإلســـرائيلى بنيـــامين نتنيـــاهو  حـــدأ التقريـــر باإل ـــارة إلـــى أت تحرّ 
، بدايـة مـن الفشـل الـذريع يبالننيسـح اإلسـرائيل ضـاء المعاريـةد عليهـا أعأّ ـ ي هدت العد ـد مـن انخطـاء والتـ

ـــى االنتقـــادات انمريكيـــة التـــى و   وصـــوال   زمـــات الداخليـــة،نا فـــى التعامـــل مـــع فـــي اإلدارة  هـــح إلـــى نتنيـــاهوج ّ إل
عقب حد ثه عن أت الفلسطينيين  ريدوت إنشاء دولة تخلو من سكات  هود ووصفه ذلـ  بسنـه  ميركية السابقة،ان

 ي.تطهير عرق

هامه باإليـرار بـسمن عن اتّ  فضال   ،الننيسح نتنياهو بانحمح وانخرق في يجة لذل  وصفح المعارية نت
ــل أت يجعــل السياســي  فيهــا مــن أدائــه . وعنــدما حانــح اللحوــة التــى كــات علــى نتنيــاهو أت يحســن"إســرائيل" فضب

 أت يجعل المصلحة العامة أولوية له.  من بدال   ات الم ستعصيةانزمتسّحب دائما  بأولويته لألحزال الد نية التى ت

أخرو لالنتقادات، قامح تسيحى ليفنى ــ وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة ــ بانتقـاد نتنيـاهو عقـب  فى حلقة  
حـول دار والـذو  «فيسـحوش» يموقع التواصل االجتماعنشرك على  تصريحاته التى أدلى بها من خالل فيد و تمّ 

 ها  هود. في ريدوت دولة ليف  لعنصرية وانهمبا الفلسطينيين اتها 

 

 توقعات في مستقبل المعارضة: – 5

فوزك برئاسة حزل العمل سحقح وتلح  عد دة له في تصريحات ، زعيم المعارية الحالي،غحا  آفي ثتحدّ 
تحقيـح حـزل إلـى الواجهـة السياسـية وتحقيـح طموحـات أعضـائه، بمحاولـة النـه سـيعمل مـن أجـل إعـادة إبالقول "

مــن أجــل منافســة حــزل الليكــود فــي االنتخابــات المقحلــة مــن وذلــ  نتــائج جيــدة علــى المســتوو السياســي الــداخلي 
، اإلســرائيلي الحزبــي ن فــي الشــستيمختصــلنــن  خــالل تشــكيل تحالفــات جيــدة فــي الوســت اليســار  فــي إســرائيل".

 جــه أ ثــرالسياســة اإلســرائيلية التــي تتّ  عــن اعتقــادهم بــست غحــا  لــن يســتطيع تحقيــح مثــل هــذا التغييــر فــي أعربــوا
التي تلقـي خطابـات العنصرية المنافسة المحمومة بين انحزال اليمينية  في هلّ  فا  نحو اليمين ان د تطرّ  فس ثر

 من خطابات أحزال اليسار والوست. ، خاصة المستوطنين منهم،لدو اإلسرائيليين أ ثر قحوال  
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والمحلـل السياسـي المتـابع للشـست اإلسـرائيلي مصـطفى  المخـتّش  الفلسـطيني  ـرو الناتـبفي هـذا المجـال و 
إبــراهيم، أت غحـــا  "لــن يســـتطيع إنقــاذ حـــزل العمــل رغـــم تركيــزك مســـتقحال علــى كســـب أصــوات اليمـــين لمنافســـة 

 ه المجتمع اليهود  إلى اليمينية أ ثر من الوست أو اليسار".توجّ  الليكود على الحكم، في هلّ 

عـرت داخليــا ت حـزل العمـل بالنسـحة للقضـية الفلســطينية ال يختلـف كثيـرا عـن الليكـود، فهـو ي  إم وقـال إبـراهي
 نهأ بسنه "أبو االستيطات"، وأنه من قاد الحرول على الفلسطينيين والعرل ب دعاءات أنه يسار ، كماالنيات في 
كم لسنوات طويلة جدا امتدت إلى على الح ، وقد بقي مسيطرا  للنيات الغاصبعتحر أحد أهم انحزال الم سسة ي  

وأ ار إلى أت حزل العمل ال يختلف عـن  قحل حدوث تحوالت وصفح بـ "االنقالل" داخل الحزل. 1978عا  
إلـى أت فـوز غحـا  ربمـا يجـذل اليهـود الشـرقيين  اليمين في القضايا النحيرة المتعلقة بالقضية الفلسـطينية. مشـيرا  

اليهود اال ـكيناز )مـن أصـول غربيـة وأوروبيـة( للحـزل، لننـه سـيجد نفسـه  من )من أصول عربية و رقية( بدال  
نيين، حتى يستطيع منافسة الليكـود وغيـرك مـن يللميل نحو خطال يميني يكسب من خالله أصوات اليم مضطرا  
 انحزال.

مع كحلوت  ونالو "غحا  سياسي غير معروت، صوت في السابح لشاروت، وهو من  كل حزل كقال إت و 
في حكومة نتنياهو واستقال، ولذل  ربما لن يستطيع مواجهة أحزال اليمين في هل الحالـة  يني، وكات وزيرا  اليم

"مواقـــف غحـــا   يقـــول: وتـــابع المهترئـــة التـــي وصـــل إليهـــا حـــزل العمـــل وتراجـــع قوتـــه وقدرتـــه علـــى المنافســـة".
اليمـين الوسـت كـي يكسـب أصـوات  السياسية أقـرل إلـى اليمـين المعتـدل، وقـد يسـتطيع منافسـة يـائير البيـد علـى

اليمين والشرقيين من أبناء جلدته، ولنن من الصعب القول أنه قادر على النهوب بحزل العمل لدرجة منافسة 
 نتنياهو".

رأو المحلــل السياســي والمخــتش بالشــ وت اإلســرائيلية حــاتم أبــو زا ــدة، أت حــزل العمــل خــرو أ مــن ناحيــة  
ته مـن خــالل االنتخابــات الداخليـة إلحــداث تغييــر والححـث عــن وجــوك جد ــدة يحـاول منــذ فتــرة تجـاوز تــرد   ــعحي

إلـى أت الحـزل يعـيب فـي  تعمل على إنقاذك جماهيريا، باإليافة إلى محاولته تجد د الخطـال السياسـي. مشـيرا  
سرائيلي وأعرل عن اعتقادك بست المنوومة والرأ  الداخلي اإل و أ ثر.أزمة وحووهه في المنافسة السياسية تتردّ 
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 ،دة إلــى الواجهــة والســاحة السياســيةسيفشــل محــاوالت حــزل العمــل للعــو  كحيــر   وصــعود اليمــين المتطــرت كتيــار  
 د بات يغطي على خطابات أحزال الوست واليسار.إلى أت خطال اليمين المتشدّ  مشيرا  

"انتخال غحا  لـن يغيـر مـن الصـورة العامـة ولـن يعيـد الحيـاة إلـى حـزل العمـل كسـابح عهـدك".  تأ أيات
علـــى أت أحـــزال اليمـــين المتطـــرت بـــالتوافح مـــع انحـــزال الد نيـــة الحريديـــة هـــي الوحيـــدة القـــادرة علــــى  م كـــدا  

حور بـين الليكـود مـن سـتتم "إسـرائيل"ولفـح إلـى أت المنافسـة فـي  .في النيات الغاصـب حكمالاالستمرار في دفة 
أبو زا دة رأو و  .فا  اليهود  المحسول على اليمين ان ثر تطرّ  زعيم حزل الحيحاليمين المتطرت ونفتالي بينيح 

فـي الوقـح  ا"هنـاش صـراعت أاعتحـر و  الوحيد القادر على منافسة نتنياهو وحصد أصوات اليمين. هو أت "بينيح"
تجاك  دا  من خالل طر  مشاريع أ ثر تشدّ  فا  انصوات اليمينية تطرّ  الحالي بين نتنياهو وبينيح على حصد أ ثر
ت ن "المنـــافف الحقيقـــي لنتنيـــاهو هـــو بينيـــح" تبـــسدة  ـــأبـــو زاوخـــتم  الفلســـطينيين، خاصـــة  فيمـــا  تعلـــح بالقـــدس".

 ت ســـواء علـــى صـــعيد القضـــايا الداخليـــة أو تجـــاك القضـــيةليمـــين المتطـــرّ نحـــو اجـــه أ ثـــر المجتمـــع اإلســـرائيلي  تّ 
الهـواجف انمنيـة المتصـاعدة فـي المنطقـة وانزمـة االسـتراتيجية القائمـة التـي يحـذر  الفلسطينية واإلقليم في هـلّ  

ــمــن غيــر الم  ه ّنــلة ف وفــي المحّصــ .عد ــدوت  منهــا قــادة إســرائيليوت  فــي انمــد المنوــور أت تســتطيع  ع إطالقــا  توّق
ت ذلـــ   ـــرتحت فقـــت ب مكانيـــة توجيـــه تلـــ  ن نيـــاتالة الحكـــم فـــي أحـــزال اليســـار أو الوســـت أت تنـــافف علـــى ســـدّ 

نــه فــي خاصــة أ يــح عليهــا تلــ  انحــزال.ن   دولوجيــة التــي ب  ، وهــذا يعنــي إنهــاء انيمينيــا   الجهــات خطابــا سياســيا  
ت، لننهم لم  نجحوا في المنافسة التي تشـتد أ ثـر حاول يساريوت أت  تساوقوا مع خطال اليمين المتطرّ السابح 

يمـين الوسـت أو الوسـت المعتـدل أو  ىلمـا يسـمّ  لم يعد هناش وجـودوبالتالي ، تطرفات وان د متطرّ بين اليمين ال
 حتى اليسار.

 

 نظرة حزب العمل للمستقبل: – 6

،  2015حـزل "العمـل" فـي انتخابـات  بعد سنوات طويلـة مـن التراجـع المسـتمر فـي قوتـه االنتخابيـة، حقـح
االنتخابـات  المحا ر، وأيضا في قوة النتلة الحرلمانية التحالفية، التي  كلها عشية قفزة كحيرة في تمثيله الحرلماني
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مقاعــد عــن القــوة المجتمعــة  3مقعــدا، بزيــادة  24 مــع حــزل "الحركــة"، بزعامــة تســيحي ليفنــي. إذ حققــح النتلــة
أت كــات  بعــد مقعـدا، 19. وكانــح حصـة حــزل "العمــل"  2013التــي ســحقح فـي العــا   للحـزبين فــي االنتخابـات

عامــا،  12انعلــى التــي حصــل عليهــا خــالل  هــي مقعــدا. وهــذك النتيجــة 15 تمثــل فــي الــدورة التــي ســحقح ل 
 جوالت انتخابية. 5 هدت 

الم ســف للنيــات اإلســرائيلي، وكثيــر مــن  حينمــا نــتنلم عــن حــزل "العمــل"، فــ ت الحــد ث يجــر  عــن الحــزل
اإلســرائيلي، والعكــف  للتطــورات فــي الشــار  محا ــرا   عكاســا  وتقلحاتــه العد ــدة، كانــح ان التطــورات فــي هــذا الحــزل

منــذ غيــال القيــادة التقليديــة التاريخيــة عــن زعامــة الحــزل فــي  صــحي . وباإلمكــات القــول، إت هــذا الحــزل  واجــه
 10الحــزل ممانيــة رؤســاء، فــي  ، تنــاول علــى رئاســة 2014، أزمــة زعامــة كحيــرة، فحتــى العــا   1996 العــا 

أ ـهر، أو لـم  . ومن بينهم مـن لـم يصـمد ن ثـر مـن بضـعةومن مم آفي غحا  سحح هيرتسومرئاسات، آخرهم إ
انخيـرة، كـي يوهـر كحـزل  قهـا فـي االنتخابـاتولنن حزل "العمل" لم يسـتثمر القفـزة التـي حقّ  .واحدا   م عاما   تمّ 

فـي  تـنعكف بشـكل خـا خـا  فـي انجنـدة السياسـية الطاغيـة، والتـي  "الليكود"، وبشـكل   بد ل للحزل الحا م،
وتعزيز االستيطات. ووجدناك متواطئا، وحتـى محـادرا  موجة القوانين العنصرية، وتل  الهادفة إلى تثحيح االحتالل

فــــي تلــــ  القــــوانين التــــي تثيــــر بشــــكل خــــا  االعترايــــات  ، بينمــــا معاريــــته تنحصــــر أساســــا لقــــوانين كهــــذك،
 انوروبية.

إسـحح هيرتسـوم، فـي الشـهر انخيـر مـن السـابح بخطـال رئيسـه  بدأ التحول انبـرز فـي حـزل "العمـل"لقد 
ى إذ تحّنـ. 2016إلى برنـامج الحـزل الجد ـد، فـي الشـهر التـالي، انول مـن العـا   ، وهو ما تحّول 2015العا  

الجانــب عــن المنــاطح الواقعــة تحــح الســلطة الفلســطينية،  ،  رتنــز علــى انفصــال أحــاد سياســيا   الحــزل برنامجــا  
ضفة، وعنـد كافـة المعـابر ال هو الحدود، وتثحيح واقع انتشار جيب االحتالل في الفاصل وت الجداريك على أت
 ا هـي عليـه اليـو ، وهـو المشـرو  الـذ  طرحـه انتونات مغلقة، بس ثر مّمـ ما يعني تحويل الضفة إلى ،الخارجية

" بزعامـة أفيغـدور ليحرمـات. مـم حـزل "يسـرائيل بيتينـو ، وأيضـاياتحزل "الليكود" في النصف الثـاني مـن التسـعين
 حول "حل الدولتين". للتفاوب دة، يكوت المجال مفتوحا  "العمل" أنه بعد مرحلة غير محدّ  يضيف حزل
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،  2017 ـحاط  23صـحيفة "هـسرتف"،  ـو   وقد أعاد هيرتسوم صياغة هذك الخطة فـي مقـال لـه نشـرك فـي
 قليمي، والسعيحزبه، الجانب اإلاها إذ أيات للخطة التي تحنّ  وأسماها "النقاط العشر"،

فلسـطينية لـن تقـا  قحـل عشـر سـنوات،  إلى اتفاق إقليمي داعم. كمـا أنـه بموجـب "النقـاط العشـر"، فـ ت دولـة
وكامـل القــدس   ـل انحـوال فــ ت االحـتالل  واصـل السـيطرة علــى النتـل االسـتيطانية تــه. وفـيي خطّ مـن  ـو  تحّنـ

 الضـواحي، وأت ال حـد ث عـن حـح عـودة المهّجـرين الفلسـطينيين فـي المحتلة، بعد عزل أحيـاء فلسـطينية كحـرو 
"، الــذ  طرحـه فــي خريــف  لينتـوت  ى "مشــرو  بيــليـه مــا يسـمّ ى حــزل "العمـل" بــذل  عــن تحنّ ويتخّلـ الـى وطــنهم.

 وبموازاة ذلـ . لهذا المشرو  في كل الحكومات التي  ارش فيها بعد ذل  يسعا  أت الحزل لم . علما  2000العا  
ف عــن الوهــور وكسننــا نحــب "علينــا التوّقــ عنصــريا، ومــن أبــرز تلــ  الصــياغات، يمينيــا   هيرتســوم خطابــا   أطلــح

 العرل".

فــي "المعســكر الصــهيوني"، لــم تجــاهر  وفــي المقابــل، فــ ت زعيمــة حــزل "الحركــة" تســيحي ليفنــي، الشــريكة
السياسـي يقـود  أداء نتنيـاهوحزل "العمل"، وحافوح علـى الخـت السياسـي القائـل إت  تبموقف واي  من مخطّ 

ــــى محاصــــرة  ــــة، دوت  "إســــرائيل"إل ــــي الســــاحة الدولي ــــديال   ف ــــة، ســــوو التمســــ   وايــــحا   أت تطــــر  ب لهــــذك المرحل
 والتحذ ر من "الدولة الواحدة". بالعموميات،

  

 :استنتاجاتخاتمة و  -7

قــة بــرئيف الــوزراء المتعلّ قالــح صــحيفة ) ــديعوت أحرونــوت( العحريــة: إت التطــورات فــي القضــايا الجنائيــة 
تعتقـد بالتـالي و  االسـرائيلي. النوـا  السياسـي مصير بنيامين نتنياهو والمحيطين به، تعطي اإل ارات انولى في

وفـي الوقـح نفســه،  مضـى. ئـتالت والمعاريـة، أت االنتخابـات باتــح أقـرل مـن أ  وقـح  أطـرات مختلفـة فـي اإل
أعضاء الننيسح، كتب فيها: "انتهـى عهـد نتنيـاهو. يجـب علينـا بعث رئيف حزل العمل آفي غحا  برسالة إلى 

االستعداد لالنتخابات قريحا ، برب انوراق الجنائي الذ  بناك رئيف الوزراء في السـنوات انخيـرة، إفسـاد الخـدمات 
العامـــة، وانتهـــاش ســـيادة القـــانوت، وتهد ـــد حريـــة الصـــحافة، وفـــوق هـــذا كلـــه: تقســـيم وتحـــري  المجموعـــات فـــي 
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نهـي مسـيرته "إت نتنياهو     ياتوأ جتمع اإلسرائيلي على بعضها الحع ،  نهار عليه وعلى المحيطين به".الم
من المـري  لنتنيـاهو إدارة المعركـة القانونيـة مـن علـى كرسـي رئـيف الـوزراء،  ، حيث نسخة إسرائيلية لحرلسكوني

للقضـاء علـى كـل انجهـزة، وتحطـيم  ومن أجل هذا ف نه ال  تـردد فـي دفـع أ  ممـن سياسـي، وهـو علـى اسـتعداد
 ل الشخصيات الرسمية: رئيف انركات، قضاة المحكمة العليا، رئيف الدولة، وا؛ت مفوب الشـرطة، وسـرعات 

 ما سيستي المستشار القانوني، جميع رموز السلطة تتعرب لهجو  من نتنياهو وكالبه الهجومية".

بحـــح  4000إت قواعـــد اللعحـــة تغيـــرت بعـــد القضـــية ئـــتالت الحكـــومي، فـــي اإل وت قـــال مســـ ولفـــي المقابـــل 
ـــائف هـــ الءانتهـــح القصـــة، كمـــا  تحـــدث و  نتنيـــاهو ـــين، إذا أدرش نتنيـــاهو أت ويـــعه ي  عـــن ســـيناريوهين محتمل
ل إلـى اتفـاق علـى رة لنسب مقة الشعب مجددا ، أو إنه سيستقيل من أجـل التوّصـحك  م   إلى انتخابات   إّما فسيسعى

 .إغالق جميع الملفات يدك

ل ت يشـكّ أتمـاهي فـي القضـايا الجوهريـة مـع اليمـين، العمـل الم  لحـزل  مكنال ي وبناء  على ما تقّد ، خيرا  ،أ
فاإلســرائيليوت الـذ ن غــدوا بغــالحيتهم  ه.فــة عنـطالمــا اجتهـد ليكــوت نسـخة مخفّ  ،حقيقيــا  لحـزل ليكــود الحـا م بـديال  

ويحــدو أنــه لــن تقــو  . ى نســخة مــزورة أو باهتــةيفضــلوت النســخة أنصــلية علــ المتطــرت محســوبين علــى اليمــين
لحزل العمل، م سف الدولة العحرية، قائمة إذا لم يـست  بقيـادة جد ـدة جريئـة تطـر  بـديال  سياسـيا  حقيقيـا  لليمـين، 

بركـة يقو  على إنهاء االحتالل وعلى وقف التمييـز الالحـح بـالمواطنين العـرل. وفـي حـال واصـل المراوحـة فـي 
 ، خاصة على يوء الحقائح التالية: اليمين سيواصل السيطرة على الحكم سنوات طويلة أخرو ، ف ت الوحل

تشـارش فـي أ  حكومـة مقحلـة، إمـا  كل انحزال التي تدور في فل  الحكومة، أو التي لها احتمـال أت - 1
تشـدد، ولننهـا الم خطـال اليمينـيالأو أنهـا تطلـح  ـعارات فضفايـة أقـل وطـسة مـن  أت أجندتها يمينيـة متشـددة،

 المتشدد. في امتحات التطحيح تتناغم مع أجندة اليمين

السياسـيف فنــل مـا هــو مطــرو   غيـال القائــد الحـارز، فــي حــال ايـطرار نتنيــاهو النـزول عــن المســر  - 2
 التشرذ  والتخحت في أ  تركيحة برلمانية تفرزها االنتخابات ا سيزيد حالةمّ مليف مقنعا، 

 .في حال حصولها المقحلة
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ــة الفــائزة بــس حر عــدد مــن فــي تــوفير  ، ليســحةالقضــية فــي أ  انتخابــات مقحلــة، كمــا فــي الســابق - 3 النتل
الحكومــة الجد ــدة. فنــل اســتطالعات الــرأ ، تمــن  أ حــر  فــر  تشــكيلر يالمشــكلة ســتنوت فــي تــوف المقاعــد، بــل

ئـتالت مفتـرب، إكـل  سـاباتخـارب ح يه مقعدا، 18مقعدا كسقصى حد. في حين أت  46مجتمعتين،  قائمتين
 ــكل  وبالتــالي فالنتيجــة النهائيــة لشــكل الحكومــة المقحلــة سيحســمها "المشــتركة" و"ميــرتف". وهــي مقاعــد قــائمتي

 نـا نسـتنتجيجعل وهـذا مـا ،المتـزمتين المتحقية، وهي في غالحيتهـا لليمـين المتشـدد والمتـد نين 56 ـال توزيع المقاعد
 .مع نتنياهو أو بدونه اليمين المتشدد والحريديموسيطرة تحح سطوة  حكومة مقحلة ستنوت، كالحالية، أ ست ب

 

 


