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 حل الكنيست االسرائيلي واالنتخابات المبكرة

 
 مدخل: – 1

لمسيتو  الم تمر انتخابات واحدة في العقود الثالثة األخيرة، إال وشهدنا فيها تنقالت بيين األحيزا ، بهي ا 
ل أو ذاك؛ وظهور أحزا  وقوائم انتخابية، أشبه بفقاعات، تظهر وتختفي بعد دورة أو دورتين. وحتيى ق ي

ألخييرة ا. أميا ميا نيراه فيي األييا  العقود الثالثة األخيرة، كانت ه ه الظاهرة قائمة، لكن بحجم أخي  بثثيير
 في كيان العدو، فهو حراك غير مس وق بحجمه، وباإلمثان القول إن ما يجري فاجأ كثييرين، ولربميا أن

ومة أبرز المتفاجئين هو نتنياهو نفسه، ال ي اعتقد حتى األمس القريب، أنه يمسك بثل األوراق، وال حث
وله عليى تكلييت تبيادلي بتشيثيل حثومية جدبيدة وبدبلية من دونه. وفي السياق استغل بينيي غيانتس حصي

ميييين حثوميييية نتنييييياهو، للمضييييي باالتجيييياه المعييييابس لوعييييوده االنتخابييييية السييييابقة، واالتجيييياه باليييي ات إلييييى 
، ل نيياء شييرابة مييع نتنييياهو، تحييت ”تيييلم”و” بيييع عتيييد“مييع حزبييي ” بيياحول لفييان“االنسييحا  ميين تحييال  

ييييار االقتصييياد اإلسيييرائيلي، وباألسيييال لرفضيييه، بفعيييل مواقييي  ذريعييية مواجهييية جائحييية كورونيييا ومنيييع انه
ي عنصرية، تشثيل حثومة بدبلة تعتمد على دعم خارجي من القائمة المشتركة لألحزا  العربية. وبالتال

 فال ها  إلى االنتخابات الرابعة في غضون عامين دليل على أن السياسية اإلسيرائيلية فشيلت فيي العميل
 32بواجييه الئحيية اتهييا . وال حتييى عنييدما يقييدمون وظييائ  سييخيفة ويعينييون تحييت ايييادة رئيييس حثوميية 

اسييتقرار الحثوميية. وبعييد كييل شيييء، مهيي ه الحثوميية لييم “وزيييرا، معظمهييم فائضييون عيين الحاجيية ميين أجييل 
ت تسقط على وقع أزمة كورونا وال إبران وال اتفاايات السال . وال حول االقتصاد والصحة. بل هي سيقط

علييى حييد قييول ”. ييياهو فييي السيييطرة بييأي ثميين علييى اليي الد لحماييية مصيييره الشخصيييعلييى وقييع رنبيية نتن
 االقتصادية.” ذي ماركر“سامي بيرتس، في مقال له في صحيفة 
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دايية لقد صمدت الحثومة الجدبدة سبعة أشهر تقريبًا، مرت خاللها بأزمات متتاليية، كيان أبرزهيا ومني  ال 
، وهيو 2021يضمن بقاء الحثومة حتى تشرين الثاني من عا  رفض نتنياهو إقرار ميزانية لعامين، بما 

اوف موعد تنفي  بند التناو  في رئاسة الحثومة بين نتنياهو وغانتس. وقد أثار ه ا األمير باسيتمرار مخي
ي، ، بقييادة غيانتس، مين عيد  وفياء نتنيياهو بالتزاميه تط يية اتفاايية االئيتالف الحثيوم”باحول لفان“لد  

زميات متعاابية، رافقهيا اسيتهزاء واسيتخفاف مقصيودبن ومعلنيين مين ق يل نتنيياهو وشثل أرضية خصيبة أل
  فيي بشريثه الرئيس في الحثم، الجنرال غيانتس، وتفيرده باتخياذ القيرارات، سيواء فيي إدارة أزمية كورونيا أ

تط ييييية سياسيييية اقتصييييادية لمواجهيييية التييييداةيات المحتمليييية للجائحيييية. وانعثييييس هيييي ا اليييينهج االسييييتهزائي، 
 تخ  أيضًا، في إخفاء تحركاته السياسيية والدبلوماسيية عين غيانتس، وعين وزيير الخارجيية الجنيرالوالمس

غييابي أشييثنازي، فييي كييل مييا بتعليية باتفاايييات التط يييع مييع دول عربييية، بييدءا ميين االتفيياق مييع اإلمييارات 
والغلييييان  والبحيييرين وانتهييياء باالتفييياق ميييع المغييير . وزادت سياسييية نتنيييياهو هييي ه أيضيييًا مييين حالييية التيييوتر

الداخلي في حز  غانتس. وانفجرت  االمور عندما صّوت ثالثة من أعضياء حيز  غيانتس ضيد قيانون 
 كيانون األول  الماضيي، مميا قضيى نهائييًا عليى فير  تمدبييد 23لتمدبيد فتيرة إقيرار ميزانيية الدولية حتيى 

 التيداةيات التيي جياءعمر الحثومة، على الرغم من ميل نتنياهو وغانتس إلى تأجيل االنتخابيات، بفعيل 
الوحييدة إلسييرائيل ،  –وتشييثيله حزبييًا جدبييدًا اسييمهدأمل جدبييد ” الليثييود“بهييا انشييقاق غييدعون سيياعر عيين 

 لخوض االنتخابات كمرشح لرئاسة الحثومة ضد نتنياهو.
ذن أن الحثوميية اإلسييرائيلية الحالييية باتييت تشييثل ثقيياًل علييى الجميييع. فقييد تييم تشييثيل هيي ه إميين الواضييح 

التييي وصييفت بأنهييا ائييتالف طييوار ، أميياًل فييي مواجهيية التحييديات المرتبطيية بالصييحة العاميية  الحثوميية،
واألزمة االقتصادية التيي تسي  ت بهيا جائحية كورونيا. ولكين بيداًل مين ذليك، اتسيم عملهيا بالشيلل إليى حيد 

ي ب يييير، فيييي ظيييل الصيييراعات المحتدمييية بيييين مثّوناتهيييا، ال سييييما حيييول الموازنييية العامييية والتعيينيييات فييي
المناصب الرئيسية الشاغرة في القطاع العا . ك لك، فقد برزت نزعة واضحة لد  بنيامين نتنياهو للتفرد 
في العمل الحثومي، إذ لم يضع فيي الحسيبان كياًل مين بينيي غيانتس ووزيير الخارجيية غيابي أشيثينازي، 
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لخارجييية واألميين، ، عنييد اتخيياذ قييرارات تاريخييية بشييأن السياسيية ا”ابيييض –ازرق “وهييو أيضييًا عضييو فييي 
وفيييي المقيييا  األول القيييرارات المتعلقييية بيييالتط يع ميييع اليييدول العربيييية وةخرهيييا زيارتيييه إليييى السيييعودية الشيييهر 

 الماضي.
طيييل عييدد ميين التشييريعات التييي اقترحهييا نتنييياهو، ال بييل عمييل إلييى تع” أبيييض-أرزق “فييي المقابييل، عمييد 

الغربيية، وفية ميا تيردد فيي وسيائل إعيال   خل  الكواليس القناع األميركيين بمعارضية خطية ضيم الضيفة
وع إسرائيلة واميركية مؤخرًا. له ا الس ب، أشيار ييائير البييد، زةييم المعارضية، فيي خطيا  قيد   ييه مشير 

ليم تكين صي بة بسي ب األزمية “، موضيحًا ”األشيهر الماضيية كانيت صي بة“قانون حل الكنيست، إليى أن 
وال بييد ”. ت صيي بة بسي ب الفشييل العميية لهيي ه الحثوميةالصيحية أو الكارثية االقتصييادية فحسيب، بييل كاني

من الت كير بأن الحثومة الحاليية تشيثلت ق يل سيتة أشيهر، بعيد انتهياء ثالثية انتخابيات غيير حاسيمة مين 
ه دون أن بييتمثن أي مرشييح لوحييده ميين حشييد أغل ييية برلمانييية. وفييي النهاييية، أقنييع بنيييامين نتنييياهو منافسيي

يع السيابة، باالنضيما  إلييه فيي حثومية وحيدة وطنيية، فيي إطيار صيفقة الرئيس بينيي غيانتس، قائيد الجي
مييّدتها ثييالث سيينوات، بتنيياو  خاللهييا الييرجالن علييى المنصييب، بمعييدل سيينة ونيي  السيينة لكييل منهمييا، 

حقائييب الوزارييية. غييير أن تجربيية األشييهر السييتة علييى ال” أبيييض-أزرق ”و” الليثييود“بجانييب التنيياو  بييين 
أن يثون نتنياهو غير راغب في التنازل عن منصب رئيس الوزراء لشريثه الماضية عززت الشثوك في 

صيراحة أن غيانتس ليم يعيد يحظيى بيدعم شيع ي كياف ليخيد  كيرئيس ” الليثيود“المنافس، وقد أعلن نوا  
 للوزراء.

والواقع أن غيانتس، الي ي حنيو بوعيده االنتخيابي مين خيالل االنضيما  إليى حثومية برأسيها نتنيياهو، فقيد 
تجاجات من شع يته، وهو أمٌر استثمره نتنياهو انتخابيًا، برغم كونه بواجه ثالث قضايا فساد، واحالكثير 

 أس وةية تطالب باستقالته، على خلفية الفشل في المجالين الصحي واالقتصادي. 
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، مضيييفًا ان ”خييدع مييواطني إسييرائيل”واعت يير بينييي غييانتس إن نتنييياهو هييو اليي ي قييرر تييدمير الحثوميية و
ن الميواطنين فييي حيزن، وحيياتهم دمييرت، والعيائالت تكيافح ميين أجيل البقياء، ودوليية إسيرائيل ليسييت مالبيي“

 ”.لدبها ميزانية
كيانون األول الماضيي، المحاولية األخييرة لمنيع اجيراء انتخابيات  22لقد تفجرت ق ييل فجير بيو  الثالثياء، 

تيييراال االئيييتالف الحيييابم، بتعيييدبل إسيييرائيلية جدبيييدة مبثيييرة، أو تأجيلهيييا لعيييدة أشيييهر، إذ أسيييقط الكنيسيييت اق
القانون المؤقت ال ي يسمح بتأجيل الموعد األخير إلقرار الموازنة العامة بأس وعين. وكيان هي ا الخيالف 
نابعًا من عد  ثقة حز  أزرق أبيض ب نييامين نتنيياهو إذ اعت ير أن الهيدف مين اقيرار ميزانيية لعيا  واحيد 

ني غانتس على التناو  عليى منصيب رئييس الحثومية. واتهميه هو نّية نتنياهو التنصل من اتفاقه مع بي
غييانتس بأنييه يحيياول النكييو  عيين وعييوده بتسييليم المنصييب والبقيياء رئيسييًا للييوزراء طييوال فتييرة محابمتييه. 
ويعت ر غانتس وعدد من ناقدي نتنياهو أنه يسعى لتشثيل حثومة من الميوالين ليه، عليى أميل الحصيول 

الييتهم الموجهيية ضييده. ويتييتهم نتنييياهو باالحتيييال وخييرق الثقيية وق ييول علييى حصييانة ميين المحثميية و سييقا  
رشيياو  فييي سلسييلة ميين الفضييائح، والتييي بتييتهم فيهييا بأنييه قييد  خييدمات لعييدد ميين الشخصيييات اإلعالمييية 
اإلسرائيلية الك يرة في مقابل تغطية صحفية إيجابية عنيه وعين عائلتيه. وسيتدخل محابمية رئييس اليوزراء 

هامة في شبا  المق ل، عندما ت دأ جلسات االستماع للشهود. في السيياق أعلين رئييس اإلسرائيلي مرحلة 
الكنيست اإلسرائيلي، ياريت ليفين، أن االنتخابات المبثرة في إسرائيل ستجري في الثاليو والعشيرين مين 

، فيييي رابييييع انتخابيييات تشييييهدها إسييييرائيل خيييالل عييييامين. وقيييال ليفييييين إن إجييييراء  2021ةذار فيييي العييييا  
تخابيييات مبثيييرة أصيييبح تلقائييييًا نظيييرًا إلخفييياق الكنيسيييت فيييي إقيييرار الميزانيييية ميييا اسيييتدعى حليييه. وسييييبقى ان

نتنييياهو رئيسييا للييوزراء حتييى تشييثيل حثوميية جدبييدة بعييد انتخابييات ةذار المق ييل. وهييو يشييغل منصييبه منيي  
قيية مييع . ويتمتييع نتنييياهو بعالقيية وثي1999إلييى  1996وتييولى المنصييب للمييرة األولييى ميين عييا   2009

الرئيس األمريثي دونالد ترامب، ال ي اتخ  عددا من الخطوات الداعمة له فيي االنتخابيات السيابقة. لكين 
رؤوفين حازان األستاذ في قسم العلو  السياسة بالجامعية الع ريية بالقيدل يقيول إنيه عنيدما بتيولى اليرئيس 
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نتنياهو أحد األصول المهمة في  األمريثي المنتخب جو بابدن منصبه في بنابر كانون الثاني، فسيخسر
 حملته االنتخابية.

الجييدبر باليي كر انييه بحسييب قييانون أسييال الكنيسييت، إذا لييم بييتم إقييرار الميزانييية السيينوية فيي ن ذلييك يعنييي  
بوميا. وكيان رئييس اليوزراء نتنيياهو قيد اتهيم  90إعالن الكنيسيت عين حيّل نفسيه و جيراء انتخابيات خيالل 

المعارضة بمحاولة جّر إسرائيل إلى انتخابات جدبدة، وقال منحن لن نصيّوت ميع االنتخابيات وسنتمسيك 
بالوحدةم. ولكّن مأزرق أبيضم رد عليه بتغريدة على تويتر، قال فيها مالجمهيور ابتفيى مين شيراء أباذبيب 

معييييارض لنتنييييياهو فييييي حييييز  مالليثييييودم ، جييييدعون سيييياعر، للقنيييياة نتنييييياهوم. وقييييال القطييييب السياسييييي ال
م معندما انظر إلى أداء الحثومة، ف ن التوجه إلى االنتخابات ليس باألمر السييءم. كميا 13اإلسرائيلية م

أعلين وزييير االقتصيياد وزةيييم حييز  مالعمييلم عمييير بيييرتس، أنييه سيصييوت لصييالح حييل الكنيسييت، بحسييب 
يم المعارضية البييد، عين أمليه فيي تصيويت مأزرق أبييضم لصيالح مشيروع مجروزاليم بوستم. وأعير  زةي

 48قانون حل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات. وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر  مفيي غضيون 
ساعة سنضع حدا ألسوأ حثومة في تاريخ الي الدم. وكيان حزبيا مأزرق أبييضم ومهنياك مسيتق لم دبرئاسية 

تالف واحيد، ق يل أن يقيرر غيانتس االنضيما  إليى حثومية تنياو  ميع نتنيياهو ،ميا البيد  مندمجان في ائي
أد  إلى انقسيا  فيي داخليه، وتيزعم مهنياك مسيتق لم تييار المعارضية. وقيد تيم تخطيي هي ه األزمية بتسيوية 

 ، كميا  2020كيانون األول  23داخل الحثومة على تأجيل ال ت في الميزانية لميدة ثالثية أشيهر دحتيى 
ك عضو الكنيسيت تسيفي هياوزر مين حيز  مدبيرس إبيرتسم فيي كتلية أزرق أبييض، وتيم ذليك مين اقترال ذل

خييالل تشييريع قييانوني خييا  صييوت عليييه الكنيسييت، ألن الحثوميية ال تملييك صييالحية تاجيييل ال ييت فييي 
 الميزانية و قرارها. وتمثلت استراتيجية الليثود في ه ا الصدد بتأجيل األزمة، واستغالل ه ه الفتيرة لتعزييز

التحال  مع األحزا  الدبنية اليهودية تحسبًا لالنتخابات المق لة. لكن جاء السقو  نتيجة حالة تميرد فيي 
بتلة أزرق أبيض، ميا دفيع الكتلية لعيد  المشياركة فيي التصيويت، كميا أن حالية الشيرس المحيدودة توسيعت 
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تخابييات التييي سييتجري فييي فييي الليثييود أيضييا، والمشييهد األخييير فييي الهيئيية العاميية للكنيسييت بؤكييد أن االن
 ةذار المق ل، ستنتج برلمانا مشرذما ومعقدا، لربما أبثر من وضعيته الحالية.

ان حييزبهم ليين يخييوض االنتخابييات ال رلمانييية ” ازرق أبيييض“فييي المقابييل بيير  مسييؤولون كبييار فييي حييز  
يخوض اإلسييييرائيلية المق ليييية وان الحييييز  سيييييتفكك، غييييير ان رئيييييس الحييييز  بينييييي غييييانتس بؤكييييد انييييه سيييي

سيتفكك ولن يصمد لغاية موعد االنتخابات ” االنتخابات. ويقول هؤالء المسؤولون ان حز  أزرق أبيض
المق ليية. ويضيييت هييؤالء ان الشخصييية الثانييية فييي الحييز ، غييابي اشييثنازي اليي ي يشييغل منصييب وزييير 

 انكورن، اليي يالخارجييية فييي حثوميية االحييتالل الحالييية، بنييوي اعتييزال الحييياة السياسييية، وكيي لك ةفييي نيسيي
يشغل منصب وزير القضاء. في السياق يشيار اليى ان اسيتطالعات اليرأي االنتخابيية التيي جيرت ميؤخرا 

نتيائج متقلبية غيير ان أفضيل ميا حصيل علييه الحيز  فيي هي ه االسيتطالعات ” أزرق أبيض“تمنح حز  
فيييي ” يضأزرق أبييي“هيييو سيييتة مقاعيييد فقيييط فيييي الكنيسيييت القادمييية. ومييين المعيييروف ان عيييدد نيييوا  حيييز  

ل نائبا، بعدما وقع االنشقاق الك ير في الحز  مما أد  اليى انفصيا 14االئتالف الحثومي الحالي، هو 
 برئاسة موشييه يعليون، عين التحيال  االنتخيابي الي ي” تيلم“برئاسة يائير البيد وحز  ” يع عتيد“حز  

 خيرة.مقعدا في الكنيست األ 33حصل على 
فقيط،  2020وأزرق أبييض، يثمين إصيرار نتنيياهو عليى إقيرار ميزانيية  في خلفيية الخالفيات بيين الليثيود

ن خالفا لالتفياق الموقيع بيين فريقيي الحثومية، الليثيود برئاسية نتنيياهو، وأزرق أبييض برئاسية غيانتس؛ أل
كورقيية ضييغط، تهييدد بحييل الكنيسييت، فييي حييال عييد  إقرارهييا حتييى  2021نتنييياهو أراد اإلمسيياك بميزانييية 

بموجييب القييانون األسييال، وبالتييالي يمنييع التنيياو  علييى رئاسيية الحثوميية، المسييتحة  ،2021نهاييية ةذار 
. امييا فرييية أزرق أبيييض فطالييب بضييمانات أخيير  كييي بييتم التنيياو  علييى 2021تشييرين الثيياني  17بييو  

 ريخ.تشرين الثاني من العا  المق ل، وأن ال يحل الليثود الحثومة ق ل ه ا التا 17رئاسة الحثومة بو  
الحثوميية ميين ناحيتهييا غّلفييت رغ تهييا بتعييدبل القييانون، وتأجيييل االنتخابييات المبثييرة، باألوضيياع الصييحية 
واالقتصيادية القائميية، وهييي حقييا عوامييل ميين شييأنها أن تيينعثس علييى سييير الحمليية االنتخابييية، وأيضييا فييي 



 
15/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(712رقم )                  
 

 
 

9 
 

وانضيمت الييه  بو  االنتخابات. ولكن الحقيقة هي غير ذلك، إذ أن حسابات نتنياهو هي التي تشوشيت؛
فيييي حسيييابات اليييربح والخسيييارة، كتلييية أزرق أبييييض التيييي لييييس فقيييط أنهيييا ستخسييير نصييي  مقاعيييدها فيييي 
االنتخابات المق لية، بحسيب االسيتطالعات، بيل هنياك مالميح لالنشيقاق، الي ي كيان صيامتا حتيى عمليية 

 التصويت األخيرة في الهيئة العامة. 
ك بخييييو  مصيييير الحثومييية، إال أنيييه بموجيييب المثيييل عليييى ميييد  أشيييهر طويلييية، اعتقيييد نتنيييياهو أنيييه يمسييي

الشيييع ي مالعتمييية ليييم تكييين عليييى قيييدر حاجييية الحرامييييم، اصيييطد  بتطيييورات سياسيييية، كميييا ب يييدو ليييم تكييين 
بالحسبان، فنتنياهو أراد التحثم بموعد االنتخابات المبثرة، التيي سيعى لهيا مسيبقا، بميا بتناسيب ميع سيير 

اته األوليى، رأ  نتنيياهو أن الخليل اإلداري فيي عميل النيابية محابمته في ثالث قضايا فساد. ففيي حسياب
العاميية لصييياغة لييوائح االتهييا ، وكيفييية إطييالع طيياقم الييدفاع عليهييا، قييد بييؤدي الييى تأجيييل بييدء جلسييات 
المحابمة المخصصة لالستماع لشهود االدعاء، ألشهر عدبدة، إال أن التأجيل كان لثالثة أسيابيع فقيط، 

األسيي وع األول ميين شييهر شييبا  المق ييل. وهيي ا يعنييي أن االنتخابييات فييي شييهر ةذار والجلسييات سييت دأ بعييد 
سيييتجري فيييي الوقيييت الييي ي يجليييس  ييييه نتنيييياهو فيييي قاعييية المحثمييية، و فيييادات الشيييهود تنشييير فيييي وسيييائل 
اإلعييال . األميير الثيياني، هييو انشييقاق الييوزير السييابة جييدعون سيياعر عيين الليثييود؛ وكمييا ب ييدو، لييم يعييط 

 يا له ا االحتمال، وال لتبعات ه ا االنشقاق، إذ أن استطالعات الرأي تمنح القائمية التيي نتنياهو وزنا كا
مقعييدا؛ ورغييم أنييه ميين  21مقعييدا كحييد أدنييى الييى  17سيشييثلها سيياعر، القييوة الثانييية بعييد الليثييود، ميين 

لييى السيابة ألوانيه االعتميياد عليى اسييتطالعات اليرأي، إال أنهييا تيوحي بيأن مقاعييد حيز  سيياعر سيتكون ع
حسا  كل األحزا  الصيهيونية التيي تيدور فيي فليك الحثوميةك الليثيود، وأزرق أبييض، وفيي المعارضية، 
تحال  األحزا  االستيطانيةك ميمينام، وأيضا على حسا  حز  مبوجد مستق لم. ولكين ليسيت قيوة حيز  

ن تشييثيل سيياعر االسييتطالةية هييي مييا تقليية نتنييياهو، و نمييا احتمييال أن بنشييأ وضييع يثييون  يييه باإلمثييا
حثومة برئاسية سياعر، مين دون الليثيود، أي بيدون نتنيياهو. وفيي ظيل الخارطية السياسيية الحاليية حييو 
بلتقي الفساد والتعصب والعنصرية التي ال تزال تأخي  شيرعيتها مين سياسية التوسيع واالحيتالل مين جهية، 
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سياسييين اإلسيرائيليين انميا وفرض الهيمنة األمنية في المنطقة من جهة ثانية، فقد أصبح التنيافس بيين ال
بييدور حييول تحقييية صييفقات اسييتثمارية مييع الييدول التييي طبعييت مييع إسييرائيل مييؤخرا وعلييى امتييداد العييالم. 
وبنتيجة ذلك ف نه من الط يعي أن يغيب موضوع الصيراع الفلسيطيني اإلسيرائيلي عين أجنيدة أحيزا  هي ه 

 .الخارطة، إال من زاوية التوسع واالستيطان والضم والتهويد
 
 ما بعد االنهيار: – 2

فييورين »يقييول بوهانييان بليسيينر، رئيييس معهييد إسييرائيل للديمقراطييية، وهييي مؤسسيية فكرييية مسييتقلة، لمجليية 
ان هيدف نتنييياهو هيو البقيياء فيي السييلطة طيوال فتيرة محابمتييه. واألزمية السياسييية لين تنتهييي «ك »بوليسيي

 «.حتى يست دل نتنياهو أو بنجح في محاولته لوق  المحابمة
به ه المناورة، بدا أن نتنياهو بتراجع عن الوعود التي قطعها في وقيت سيابة مين هي ا العيا  عنيد تشيثيل 
حثوميية الطييوار  مييع غييانتس، ظاهريجييا لمعالجيية التييداةيات االقتصييادية والصييحية لوبيياء فيييرول كورونييا. 

لوحيدة بعيد انتخابيات وكان نتنياهو قد تعهد فيي ةذار الماضيي خيالل مناشيدة متلفيزة لغيانتس لحثيه عليى ا
ليين يثييون هنيياك أي خييدع. بييل العثييسك مالبييين المييواطنين »شييهًراك  15ثالثيية غييير حاسييمة فييي غضييون 

بنتظروننيا ييا بينييي. بتوقعيون منيا أن نعمييل مًعيا إلنقيياذ دولية إسيرائيل ميين أب ير أزمية عالمييية، ربميا تكييون 
نتس العيرض  متراجًعيا عين وعيده وق يل غيا«. أب ر من جميع ضحايا حروبنا. أقول ه ا من أعماق قل ي

االنتخييابي األساسييي بعييد  االنضييما  إلييى حثوميية برئاسيية  نتنييياهو. لكيين شييرابتهما بييدأت تتفكييك بسييرعة، 
حييييييو انتهيييييك نتنيييييياهو روال الصيييييفقة ونصيييييها. وميييييع انهييييييار االئيييييتالف الحثيييييومي فيييييي إسيييييرائيل، بحيييييّل 

عليى تشيّثل خريطية حزبيية سياسيية جدبيدة والتوّجه إليى انتخابيات مبثيرة رابعية، انفيتح البيا  « الكنيست»
في كيان العيدو، عنوانهيا تراجيع الوسيط واليسيار إليى الهيامع، واحتيدا  المعركية داخيل المعسيثر اليمينيي 
نفسه. ورّجح كثير من الّكتا  أن تأتي االنتخابات المق لة بحثومة يمينية أخر ، وأبد ةخرون أن فير  

ن سيياعر اليي ي انشيية عيين الليثييود، إال أن التط يييع مييع دول فييوز نتنييياهو قوييية رغييم ظهييور منجييمم جييدعو 
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عربييية قييد يثييون مالورقيية الرابحييةم لنتنييياهو. ورأ  فرييية ةخيير أن التركيييز الفلسييطيني سينصييّب علييى أمييل 
مالييتخل  ميين نتنييياهوم، وأبييد بعضييهم أن إسييرائيل مغييير ناضييجة ألي تسييويةم وأن التغيييير ليين يييأتي إال 

 بالنضال التحرري على أرض فلسطينم.مبالضغط عليها من الخارج و 
ات وبالتالي ه ا يعني ان إسرائيل تنتقل من أزمة داخلية إلى أخر ، من دون توّق . وعامان من األزم 

أث تا فشل نظامها السياسي وجنوال سياسّييها نحو تغليب مصالحهم الشخصية على مصيلحة كييانهم مميا 
ت يستم، هييي الرابعيية خييالل عييامين فقييط. فميياذا عيين تييداةيادفييع اإلسييرائيليين إلييى انتخابييات عاميية ليييمالكن

 األزمييية األخييييرة وسييييناريوات ميييا بعيييدها  وأّي نتيييائج قيييد تفضيييي إليهيييا فيييي ميييا بتعّلييية بسياسيييّيي إسيييرائيل
ب، واحييزابهم التييي بييدأ تشييّظيها ق ييل حييّل مالكنيسييتم  واألهييّم، مييا هييي تأثيراتهييا علييى القييرار فييي تييل أبييي

 حلة مشبعة بالتحّديات والتغييرات، إقليميًا ودوليًا سياسيًا وأمنيًا، في مر 
، إنه طرال عليى نتنيياهو ”أزرق أبيض“غانتس شرال ما حصل فقال متحدثا ألعضاء الكنيست من حزبه 

خمسة مطالب مقابل الحصول على دعم حزبه لتأجيل الميزانية في الهيئة العامة للكنيست وهييك تمريير 
لى جميع التعيينات للمناصب العليا التي تم تعليقهيا؛ و غيالق كيل ؛ والمصادقة ع2021-2020ميزانية 

الثغييرات التييي ميين شييأنها السييماال لنتنييياهو بييالتهر  ميين تسييليم السييلطة لغييانتس فييي إطييار اتفيياق التنيياو  
إذا كييانوا “بينهمييا؛ و بقيياء ةفييي نيسيينكورن وزيييرا للعييدل؛ والموافقيية علييى قواعييد إجييراءات الكنيسييت. وقييالك 

أزرق “وقاليييت مصيييادر مييين حزبيييي ”. ف بوافقيييون، و ذا ليييم بوافقيييوا، سيييتكون هنييياك انتخابييياتمعنييييين فسيييو 
إن غانتس، في مفاوضاته مع نتنياهو في األيا  األخيرة، كان على استعداد للحد من ” الليثود”و” أبيض

سلطات وزير العدل نيسنكورن من حز  أزرق أبيض، وق ول مطالب نتنيياهو ب عيادة النظير فيي اختييار 
مدع عا  جدبد، على الرغم من ترشيح عمييت أيسيمان بالفعيل، وأن الترتيبيات التيي بيتم بموج هيا اختييار 
قضيياة المحثميية العليييا فييي إسييرائيل سيييتم تعييدبلها. لكيين القييت هيي ه التغييييرات، التييي كييان ميين شييأنها أن 

فض ميين العدبييد ميين تسييمح لنتنييياهو بالتييدخل فييي النظييا  اليي ي يقاضيييه حالًيييا ويحابمييه بييتهم الفسيياد، اليير 
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زمالء غانتس في حز  أزرق أبيض، ال سيما من ق يل نيسينكورن، وبالتيالي تراجيع غيانتس عنهيا. وزعيم 
 في حز  أزرق أبيض.” الضغط الداخلي“نتنياهو أن غانتس تراجع عن الشرو  بس ب 

 
 انشقاق ساعر: - 3

لم منصب سيثرتير الحثومية، عاما  في واجهة السياسة اإلسرائيلية، حينما تس 54ظهر جدعون ساعر د
في أواخر حثومة بنيامين نتنياهو األوليى، فيي النصي  الثياني مين التسيعينيات. وانتخيب للكنيسيت ألول 

 ، ضييمن كتليية الليثييود. وفييي تلييك الوالييية، شييهدت كتليية الليثييود برئاسيية أريئيييل2003مييّرة، فييي انتخابييات 
طنات قطياع غيزة، التيي نفي ت فيي صييت شارون، انشقاقا، على خلفية الخالف حول خطة إخالء مستو 

، وكييان سيياعر ضييمن شيية األقلييية المتمييرد علييى شييارون، بييرفض الخطيية. وفييي انتخابييات 2005العييا  
نيييي الليثيييود بضيييربة قاسيييية، وسيييقط إليييى أدنيييى تمثييييل ليييه، منييي  السيييتينيات مييين القيييرن 2006 ، حينميييا مت

وأيضيا  2009نتخابيه فيي انتخابيات مقعدا، كان ساعر ضمن األوائل في القائمة، وأعييد ا 12الماضي، 
، وفييي تلييك الوالييية القصيييرة، التييي اسييتمرت عييامين، اسييتقال سيياعر ميين الحثوميية والكنيسييت فييي 2013

، علييى أثيير خالفييات شخصييية بينييه وبييين نتنييياهو، ولكنييه عيياد إلييى الكنيسييت ضييمن 2014خريييت العييا  
دا فيي القائمية. ومشيثلة نتنيياهو ، وحصيل عليى موقيع متقيد  جي2019بتلة الليثيود فيي انتخابيات نيسيان 

مع ساعر تكمن في أنه ال يمثن أن بتهمه بأنه يسياري كميا فعيل لغيانتس ولكيل منيافس ةخير، حتيى مين 
أرض »فسيياعر يمينييي متطييرف وصيياحب فكيير عقائييدي بت نييى شييعار «. الليثييود»اليي بن خرجييوا ميين رحييم 

لييدولتين ويييرفض التنييازل عيين أي أي كامييل مسيياحة فلسييطين التاريخييية، ويييرفض حييل ا« إسييرائيل الكامليية
مسييتوطنة ويييرفض االنسييحا  ميين الضييفة الغربييية. وميين يحمييل هيي ه األفكييار ال يمثيين اتهامييه باليسييارية 
التييي أصييبحت بمثابيية لعنيية سياسييية فييي إسييرائيل. وبالتييالي سيييثون ميين الصييعب علييى نتنييياهو مواجهتييه، 

كمييا  «الييديمقراطي -اللي راليي»بيار للنظييا  خاصية وأن سيياعر لييس فاسييدًا مثيل نتنييياهو ويرييد إعييادة االعت
 بدعي.
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، أظهييير سيياعر تميييردا فيييي الحيييز ، بييأن فيييرض إجيييراء انتخابييات جدبيييدة عليييى رئاسييية 2019فييي نهايييية  
% لنتنيياهو، الي ي أحثيم 72% مقابيل 28الليثود، إال أنه متنيي بخسيارة قاسيية ليه، بحصيوله عليى نسيبة 

 بعا له.سيطرته على الحز  من  سنوات، وجعله حزبا تا
يظهيير سيياعر طيليية حياتييه السياسييية، فييي أقصييى جنيياال اليمييين االسييتيطاني المتطييرف، رافضييا أي كيييان 

 م، فلسطيني بين النهر والبحر، ويؤيد السييطرة اإلسيرائيلية الكاملية عليى ميا تسيمى مأرض إسيرائيل الك ير 
ضياء، بمعنيى المحثمية فلسطين التاريخية. كميا أن لدييه مبيادرات ومشياريع قيوانين تقيوض صيالحيات الق

لية، العليا، فيي التيدخل بقيرارات الكنيسيت وقوانينهيا. وهي ه كلهيا مواقي  معروفية عنيه فيي السياحة اإلسيرائي
 ل ا ف نه من المستغر  الزج باسمه وكأنه سيثون عنوانا لما يسمى مجمهور الوسيطم، فهيو لييس موسيطيام

 قيي  ميين صييالحيات واسييتقاللية القضيياء، وال فيييال فييي السياسيية العاميية، وال فييي االقتصيياد، وال فييي الموا
 الحريات السياسية وغيرها. مع ذلك سيظهر ساعر في كل األحوال وكأنه الوجه الجدبد، األقل سنا ممن

 ا بنافسييهم، وهييو ذو خلفييية علمانييية، قييد يثييون عنوانييا قويييا لليمييين االسييتيطاني، وفييي هيي ه الحاليية فيي ن هيي
 ي يحصل عليها تحال  ميمينيام فيي االسيتطالعات األخييرة، رغيم أنيهسيثون على حسا  القوة الزائدة الت

تحال  يسيتند أساسيا عليى التييار اليدبني الصيهيوني، المتشيدد دبنييا. كميا أن هي ا قيد يثيون عليى حسيا  
هييا قييوة حييز  مإسييرائيل بيتنييام بزعاميية أ يغييدور لي رمييان. وعلييى الييرغم ميين الصييورة العلمانييية التييي يظهيير ب

 ربطه عالقات جيدة مع كتلتي المتدبنين المتيزمتين، الحرييديم، وخاصية ميع كتلية شيال،ساعر، إال أنه ت
 ولكنها مصداقةم من غير الواضح إلى أي مد  ستمتد.

لم بترك المنشة عن حز  الليثود، جدعون ساعر، أي مجال للتكهن حيول ط يعية الحيز  الي ي أقاميه، 
وحيدة إلسيرائيلم، إذ أن العنياوين المركزيية ل رنيامج الحيز ، حسيبما أعلين  -وأطلة علييه اسيم مأميل جدبيد

المتشيدد، وهي ا عنها مع تقديمه أوراق الحز  إلى مسجل األحزا ، تتدرجه فيي خانية اليميين االسيتيطاني 
مييا يعثييس مواقيي  سيياعر المعروفيية أصييال، ومعييه المنضييمان إليييه، وهمييا النائبييان تسييفي هيياوزر وبييوعز 

سنوات. وجاء في أهداف الحز  أنه  9هندل، والثاني هو من واضعي فكرة قانون القومية ق ل أبثر من 
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ض إسرائيلم، وتث يت هوية مسينشط من أجل تط ية الحقوق الط ي ية والتاريخية للشعب اليهودي في مأر 
إسييرائيل كدوليية الشييعب اليهييودي، التييي نظامهييا الييديمقراطي يتشييثل حصيينا لقيمهييا كدوليية قومييية للشييعب 
اليهيييودي، تحيييافح عليييى حقيييوق اإلنسيييان، وتط ييية الحقيييوق الفرديييية، وتطيييور الييي الد، وتشيييجع االسيييتيطان 

 ، وعليييى طيييول المقطيييع الشيييرقي مييين والزراعييية، فيييي الجلييييل والنقيييب ومبهيييودا والسيييامرةم دالضيييفة المحتلييية
 مرتفعات الجوالن، وعلى طول نهر األردن، ومنطقة العربة حتى مشارف مدبنة إبالتم.

الجانب اآلخير والمثّميل ألهيداف حيز  سياعر ماليدفع ب صيالحات فيي كيل سيلطات الدولية، بميا فيي ذليك 
مان فيير  عادليية، لكييل أجهييزة تط ييية القييانون والقضيياء ونظييا  بنيياء الحثييم، واالقتصيياد الحيير، مييع ضيي

لقسييم االلتزامييات، والتعهييدات المتبادليية، وتطييوير جهيياز التعليييم، وجعلييه ميين المتقييدمين فييي العييالم...م. وا
رة الثاني من األهداف المتعلقة بجهازي الحثم والقضاء، هي من أبرز أهداف اليمين االستيطاني، للسيط

عر ازاة األهداف االسيتيطانية. وحينميا بتحيدث سياالكلية على جهاز القضاء وجعله بلون ه ا اليمين، بمو 
عيين االسييتيطان فييي مبهييودا والسييامرةم دالضييفة المحتليية ، فهيي ا بؤكييد تمسييثه بمييا يسييمى مأرض إسييرائيل 
 الكاملةم، وهو معروف عنه رفضه ألي كيان فلسطيني بين النهر والبحر، يطلة عليه اسم مدولةم. ك لك

 تهاجم القضاء اإلسرائيلي، و ن كان بلهجة مخففة، ويدفع ويشيجعف ن ساعر هو من أبرز األسماء التي 
مشاريع قوانين لتقويض صيالحيات المحثمية العلييا،  يميا يخي  صيالحيات المحثمية فيي نقيض قيرارات 
وقوانين الكنيست والحثومة. وفي تقديميه ألوراق تسيجيل حزبيه أعلين سياعر أنيه فيي حيال شيّثل الحثومية 

لى منصيب القيائم بيتيون، سيتتو  -انشيقت بعيده عين حيز  الليثيود، يفعيات شاشيا المق لة، ف ن النائبة التيي
بأعميييال رئييييس الحثومييية. وهييي ه النائبييية جييياءت مييين الصيييفوف الخلفيييية لحيييز  الليثيييود، فقيييد دخليييت اليييى 

حينميا متجيرأتم وجياهرت بتأبييدها  2019، ولكنها برزت فيي نهايية العيا  2020الكنيست بعد انتخابات 
ن، ل نيامين نتنياهو على رئاسة الليثود، في االنتخابات التي جرت ق يل عيا  مين اآللساعر في منافسته 

 % لنتنياهو.72% من أصوات الحز ، مقابل 28وحصل فيها ساعر على 



 
15/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(712رقم )                  
 

 
 

15 
 

بيتييون بييرزت فييي األشييهر األخيييرة، بتوليهييا رئاسيية اللجنيية ال رلمانييية لمثافحيية كورونييا،  -بيي لك فيي ن شاشييا
حثومتها. وفي الليلة األخيرة التي سبقت حل الكنيسيت، انضيمت نائبية  ووقفت أبثر من مّرة ضد قرارات

أخر  من الليثود لساعر، وهي ميخال شير، المعروفة أيضا بيمينيتها االستيطانية، وقد بنضم لها نوا  
ةخييرون ميين الليثييود، كمثييل الفئييران الهاربيية ميين السييفينة التييي توشييك علييى الغييرق، بمعنييى أولئييك اليي بن 

ال احتمال لهم في العودة للكنيست ضمن الليثود، ويبقيى السيؤال حيول ميد  اسيتعداد سياعر يعرفون أنه 
السييييتيعا  كييييل ميييين يطييييرق بابييييه. ولعييييّل أفضييييل توصيييييت يمثيييين أن يصييييادفه المتييييابع لكييييّم التحليييييالت 
اإلسييرائيلية حيييال الغاييية ميين وراء خطييوة االنشييقاق عيين حييز  الليثييود الحييابم، التييي أقييد  عليهييا عضييو 

جييدعون سيياعر، هييو التوصيييت التيياليك متحرييير إسييرائيل ميين إمسيياك رئيييس الحثوميية بنيييامين  الكنيسييت
ّناقهييام.  ولكين فييي الوقيت عينييه سيرعان مييا أث تيت خطييوة سياعر هيي ه، عليى األقييل وفقيًا لنتييائج  نتنيياهو بخت

مين أحدث استطالعات الرأي العا ، أنه حتى في حال النجاال في تحقية ه ه الغايية في ن هيدف التحيّرر 
إمساك اليمين بتخّناق إسرائيل ما زال بعيد المنال، بل إنه غير مطروال أصاًل. وبناء على ذلك، ال بتّد لنا 
من تكرار القول إن بقياء نتنيياهو فيي سيّدة الحثيم أو إزاحتيه منهيا ميا زاال المسيألة األقيل أهميية فيي سيياق 

إليييييه بالنسييييبة للصييييراع مييييع دوليييية التعيييياطي مييييع خصييييائ  الوضييييع اإلسييييرائيلي القييييائم اآلن، ومييييا يتحيييييل 
االحتالل. ببقى األمر األهم كامنًا في التغييرات التيي يخضيع لهيا هي ا الكييان ونظاميه السياسيي فيي ظيل 
هيمنيية اليمييين، وكيييت يجييري إقييرار جييوهر سياسييته الخارجييية عالميييًا و قليميييًا، بتييأثير هيي ه التغيييرات ميين 

واإلقليييم ميين جهيية أخيير . وعلييى صييلة بالوضييع اإلسييرائيلي جهيية، وارتباطييًا بييالتحوالت الطارئيية فييي العييالم 
القائم وبالتحوالت اإلقليمية والعالميية، يمثين أن نشيير إليى تطيورين بيرزا فيي األييا  القليلية الفائتية، بيرتبط 
األول بقيا  المغر  بتط يع عالقاته مع إسرائيل برعاية الواليات المتحدة التي اعترفيت بالسييادة المغربيية 

حراء الغربية؛  يما برتبط الثاني ب عالن ثاني دولة عضو فيي االتحياد األوروبيي، هيي تشييثيا، على الص
عن قرارها افتتاال بعثية دبلوماسيية لهيا فيي مدبنية القيدل، بعيد هنغارييا. وميع أن نتنيياهو بتمنيى فيي قيرارة 

يميييه إليييى نفسيييه، أبثييير مييين أي شييييء ةخييير، أن تسييياعده مثيييل هييي ه التطيييورات فيييي البقييياء بيييالرغم مييين تقد
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المحابمة بش هة ارتكا  مخالفات فساد، إال إنه في الوقت ذاته يعّول عليها بأن تسياهم أيضيًا فيي اليدفع 
قدمًا بسياسته حيال قضية فلسطين، كما ال بنفك يصّرال، متباهيًا بنجاال السياسة التي بتبعهيا فيي قطي  

لتنّكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وما عاد ثمار التحوالت العالمية واإلقليمية لصالح تأبيد االستمرار في ا
سيّرًا أن عالقيات إسيرائيل ميع اليمييين المتطيّرف فيي أوروبيا تتمحيور حييول صييغة مركزيية قوامهيا مسيياهمة 
أحييزا  اليمييين المتطييرف األوروبييية وزعمائهييا فييي مت ييييض االحييتالل والمسييتوطناتم، فييي مقابييل إسييبا  

عليى ممارسياتها القومجيية المتعصيبة. وميا نسيتطيع قوليه إسرائيل الشرةية على عنصيرية هي ه األحيزا  و 
هو أن األنظار في إسرائيل سيتبقى متجهية فيي الفتيرة القريبية المق لية نحيو ميا سيتؤول إلييه خطيوة انشيقاق 
ساعر عن الليثود، مع ضرورة األخ  في االعتبار أن الحالة السياسية الراهنة، والقائمة من  فترة طويلية، 

وجيود خطيا  سياسيي منياقض لخطيا  اليميين حييال القضيية الفلسيطينية بيل كي لك تشي ليس فقط بعد  
بعد  وجود معارضة حقيقية منافسة له ا اليمين. وفي ه ا الصدد ربميا يجيدر بنيا أن نسيتعيد رؤيية سي ة 
أن عّ ر عنها المؤرس اإلسرائيلي يغئال عيال  ق يل عيدة أعيوا ، وأبيد فيهيا أن معظيم المقاربيات التيي تقيد  

يرات لمسألة صعود اليميين فيي إسيرائيل ومواصيلته الحثيم عليى ميد  عشيرات األعيوا  ال تضيع بيدها تفس
علييى الجيي ور الحقيقييية لهيي ه المسييألة. وممييا كتبييه فييي حينييه أنييه ال اسييتعالء النخييب القديميية، وال تجاهييل 

الغيي ن علييى أسييال الثقافيية الشييراية، همييا الليي ان أديييا الييى أفييول مييا يتسييمى بيييماليسارم، وال حتييى التمييييز و 
اجتميياعي، الفتييًا إلييى أنييه حييان الوقييت لالعتييراف بحقيقيية أن مهيي ا الشييعب داإلسييرائيلي  كييان يمينيييًا فييي 
أساسه. ومن  ال داية كان بت نى فكرًا يقول إنه شعب هللا المختار، وحيد وفريد من نوعه، ال تنط ية علييه 

ما كان أقلية تمسك بالفكر اليسياري، الكيوني فيي القواعد اإلنسانية العامة. وفقط في األزمنة الص بة عند
جييوهره، كييي بنييال الييدعم فييي العييالم المتنييور ويضييمن بقيياءهم. وبرأيييه فيي ن الييدعوات التييي توجييه فييي اآلونيية 
األخيييرة إلييى ممعسييثر اليسييارم ل يي ل كييل جهييد ميين أجييل اسييتعادة الحثييم، مثيييرة للشييفقة. فمييا المعنييى ميين 

ية إذا كانت مناسيبة لهي ا الشيعب فيي هي ا اليزمن بتطيابة تيا   وميا المعنيى تغيير القيادة اإلسرائيلية الحال
إذا كييان ماليسييارم لهيي ا الغييرض مطالبييًا بييأن بتخفييى فييي هيئيية اليمييين وبييأن بت نييى سياسيية حثوميية اليمييين 
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القائمة  فاليمين يفعل هي ا بطريية مباشير وط يعيي، ولين بينجح ماليسيارم أبيدًا فيي أن يمثيل تليك السياسية 
 أفضل من اليمين الحابم. بصداية

 لقد اد  تحرك ساعر المباغت الى اعادة خلط أوراق الخريطة الحزبيية فيي إسيرائيل. وبيّين بشيثل سيافر،
ومن دون رتوش، أن المعركية االنتخابيية المق لية فيي إسيرائيل سيتكون عليى الحثيم داخيل صيفوف اليميين 

سيييثرين، فييييي قضيييايا األميييين والسياسيييية اإلسيييرائيلي، ميييين دون أن تكيييون هنيييياك فيييوارق جوهرييييية بييييين المع
واالقتصييياد. بيييل إن المعسيييثر المضييياد لنتنيييياهو، تحيييت اييييادة سييياعر، يتظهييير تشيييددًا أب ييير لجهييية دعيييم 
االستيطان ورفض حل الدولتين، وتط ية وفرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن والمستوطنات في 

 طانية أ  خارجها.الضفة الغربية المحتلة، سواء كانت داخل الكتل االستي
 
 رات:تقلبات في خريطة المعسك – 4

 إليى حييّد ال 48وفقيًا للتوقعيات الحاليية سييتراجع معسيثر الوسيط واليسييار ميع خلييط أحيزا  فلسيطينّيي اليي 
ر يمثنه معه تأليت الحثومة، بالتوازي مع انقسيا  اليميين عليى نفسيهك نتنيياهو ومؤّييدوه مين جهية، وسياع

لسياعر ،  59مقعيدًا لنتنيياهو و 58وكالهما غيير قيادر عليى تيأليت الحثومية دومؤّيدوه من جهة أخر ، 
وهو ما يعيد األمور إلى ما كانيت علييه فيي االنتخابيات السيابقة ميع خيروج لغيانتس الي ي اختيار حثومية 

ييد على تماسك تحالفه. بينما تبقى االحتماالت مفتوحة مع وجود ثالثية أشيهر، في ن القيدر األب« الوحدة»
ظ نتنيييياهو فيييي االنتخابيييات الرابعييية أضيييع  مييين سيييابقاتها، وأن غيييانتس وحزبيييه عليييى مشيييارف أن حظيييو 

وانضيمامها إليى حيز  « الليثيود»النهاية. ومن ةخر التطورات انشقاق عضوة الكنيست ميشيل شير عن 
سييياعر، علميييًا بأنهيييا صيييّوتت ضيييد المشيييروع القاضيييي بتأجييييل تييياريخ إقيييرار الميزانيييية، ليييتعلن بعيييدها أنهيييا 

لتضيياف إلييى نييائ ين انشييّقا ق لهييا هميياك وزيييير « أمييل جدبيييد»قيل ميين الكنيسييت وتنضييّم إلييى حييز  ستسييت
 االتصاالت بوعاز هندل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن، تسي ي هاوز.
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  لقيد بييدا حتمييًا أن بييؤول االئييتالف الحيالي القييائم علييى المصيالح الشخصييية ألطرافييه، وفيي المقّدميية حييز 
 ة نتنياهو وحز  مأزرق أبيضم برئاسة بني غانتس، إلى السيقو ، لكين السيؤال كيان حيولمالليثودم برئاس

موعييد هيي ا السييقو . تسييعة أشييهر ثك ييت أنهييا أبثيير ميين كا ييية إلنهيياء االئييتالف، خاصيية مييع اقتييرا  موعييد 
 اً التنيياو  علييى رئاسيية الحثوميية، التييي لييم يثيين نتنييياهو ليتفييّر  بهييا ويتنييازل عنهييا لغريمييه غييانتس. ووفقيي

ْكفيل ليه للقانون، انحّل مالكنيستم نتيجة الخالف على إقرار موازنية الدولية، بيين واحيدة برييدها نتنيياهو وت
ة ميييا إمثانيييية البقييياء رئيسيييًا للحثومييية فيييي المرحلييية االنتقاليييية، وبيييين اثنتيييين للعيييامين الحيييالي والمق يييل وفييي

هنيا ال بتعّلية بط يعية الحيال تقتضيه مصيلحة غيانتس، الي ي سييتوّلى عنيدها رئاسية الحثومية. والخيالف 
اق بالموازنيية نفسييها، بييل بثرسييّي رئاسيية الحثوميية، التييي تنّصييل نتنييياهو ميين التزاماتييه بشييأنها بموجييب اتفيي
ت. التناو  مع غانتس، ودفع إلى حّل مالكنيستم كي ببقى هو رئيسًا للحثومة إلى حين إجراء االنتخابيا

ل، موعييد إجييراء االنتخابييات الرابعيية، علييى الحمييالت وعلييى أّي حييال، سينصييّب التركيييز حتييى ةذار المق يي
ل االنتخابييية، وتحدبييدًا داخييل المعسييثر اليمينييي، حيييو تجيياذت  الشييرائح الناخبيية بييدأ يحتييد  ميين اآلن، بيي

 يمثيين القييول إن المعركيية تكيياد تكييون محصييورة عمليييًا بييين اليمييين واليمييين،  يمييا معسييثر الوسييط واليسييار
 الل بة السياسية.بّتجه نحو التمركز على هامع 

ليمينيي، تختل  االنتخابات الرابعة المق لة عّما سبقها من استحقاقات، وتحدبدًا في ما بتعّلية بالمعسيثر ا
أ بعد أن عّمة انقساماته الوافد الجدبد، القطب مالليثيوديم المنشيّة عين حزبيه غيدعون سياعر، الي ي أنشي

نية فييي ا. فقيد احتيّل سيياعر، فيور انشيقاقه، مثانية واز حزبيًا جدبيدًا بنيافس مالليثيودم ونتنييياهو عليى موقعيهمي
لى إاالستقطا  الحاّد داخل اليمين، ومن المتقّدر أن يج   شريحة ك يرة من ناخ ي الوسط إليه، إضافة 

 شرائح من مريديه من اليمين، األمر ال ي يجعل المعركة االنتخابية المق لة يمينية بامتياز. 
ييّدد وجهيية معركتييه االنتخابييية مبثييرًا، إذ طلييب ميين علييى خلفييية ذلييك، يمثيين تفسييير كييال   نتنييياهو اليي ي حك

الشرائح اليمينية على اختالفها التصويت لصالح حز  مالليثيودم حصيرًا، عليى اعتبيار أن هي ا التصيويت 
يييرذمة واليييتمّثن مييين تيييأليت حثومييية يمينيييية الحقيييًا أبثييير ثباتيييًا  هيييو الييي ي سييييؤّمن لليميييين االبتعييياد عييين الشك
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ة. ويشييير كييال  نتنييياهو إلييى أن الرجييل لييم يعييد بييولي اهتمامييًا ك يييرًا، كمييا فييي السييابة، ألحييزا  واسييتمراري
الوسط واليسار، وأنه حسم من اآلن هوية منافسيه فيي االسيتحقاق المق يلك اليميين المتطيّرف الي ي يقيوده 

لتقيدبرات الم نّيية عليى نفتالي بينت، وك لك ساعر ال ي يمّثيل تهدبيدًا فعلييًا لزعامتيه. وهيو تهدبيٌد تدعميه ا
نتائج استطالعات الرأي، التي تؤكد مثانة ساعر في التنيافس المق يل، لييس فقيط فيي عيدد المقاعيد التيي 
سييينالها حزبييه الجدبييد ديثيياد يصييل إلييى ثالثييين ، بييل أيضييًا فييي التنييافس علييى التكليييت لتييأليت الحثوميية 

حييييو عيييدد المقاعيييد، ميييا سييييحوزه نتنيييياهو المق لييية. ووفقيييًا لالسيييتطالعات، بيييوازي سييياعر ومؤّييييدوه، مييين 
 ومؤيدوه.

فييي المقابييل، بييات واضييحًا تراجييع حييز  مأزرق أبيييضم، إلييى حييّد نيييل عييدد قليييل جييّدًا ميين المقاعييد فييي 
ّسر ما مالكنيستم المق ل، ورّبما أيضًا السقو  الكامل، لينتهي كما بدأ، مع صفر إنجازات. وهو تقدبر يف

زرق أبيييضم، أي بنييي غييانتس وغييابي أشييثنازي، يميييالن إلييى اعتييزال ورد ميين تسييريبات عيين أن قط ييي مأ
 الشأن السياسي، والخروج من الحلبة. وهث ا، بكتأّبد أن مأزرق أبيضم كان مجيرد حيز  موسيمي، ليم تقيوك 

مثّوناتييه علييى الصييمود طييوياًل، ولييم بتجيياوز كونييه مطّييية لنتنييياهو كييي يسييتمّر فييي حثمييه طييوال األشييهر 
 الماضية.

 
 خاتمة: - 6
ن التجربيية السياسييية اإلسييرائيلية تقييول إن المفاجييتت واردة حتييى بالنسييبة لفيير  نتنييياهو وأنييه ال يجييب إ

االستعجال في ن يه سياسييًا، فهيو رجيل يمتليك الكثيير مين الخ يرة وخاصية فيي إدارة الحميالت االنتخابيية 
فهيييو ال بيييزال المفضيييل لرئاسييية  وفييي اسيييتقطا  النييياخ ين والبقييياء ويوجييد فيييي جع تيييه الكثيييير ميين األوراق،

الحثوميييية علييييى كييييل منافسيييييه لييييد  الجمهييييور اإلسييييرائيلي، وقييييد يفيييياج  الجميييييع بحصييييوله علييييى فرصيييية 
االستمرار في التربع على كرسي رئاسة الحثومة لفترة اضا ية قيد ال تطيول، ولكنهيا قيد تشيثل فرصية ليه 
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وترقييب التطييورات السياسييية القادميية  للخيروج بشييثل ةميين ميين الحلبيية السياسييية. ومييا علينييا سييو  االنتظييار
 وما يمثن أن تتمخض عنه علها تأتي بشيء جدبد أفضل ولو بشثل نس ي.

بات لقد أصبح ب مثان بنيامين نتنياهو أن بتباهى أما  منافسيه من اليمين، وهو على أعتا  جولة انتخا
ي سياعدت عليى شيرعنة رابعة، أنه ساهم أبثر من أي زةييم إسيرائيلي سيابة، فيي خلية كيل الظيروف التي

االسييييتيطان، وتأبيييييد االحييييتالل، وجعييييل عملييييية المييييس بحقييييوق اإلنسييييان وسييييرقة األرض وتأسيييييس نظييييا  
أبارتهابييد عنصييري أمييرا يمثيين غييض الطييرف عنييه، وكييل هيي ا تحييت شييعار ومسييمى الكلميية التييي يمقتهييا 

 م ال ي يمثن أن وكرل مسيرته السياسية من أجل مسخها و فراغها من مضمونها، أال وهي كلمة مالسال
بتحقيية فقييط بحسييب رايييه ممقابييل السييال م ومييع أي دوليية فييي العييالم باسييتثناء الطييرف الوحيييد القييادر علييى 
 جلبه بشثل حقيقي، وهم الفلسطينيون. والواقع ان شعار السيال  مقابيل السيال  هيو أبثير شيعار يمثين أن

اء هو إعادة تسوية االحيتالل، والقضي ببعد السال  ويجعله أمرا غير قابل للحدوث، والهدف الحقيقي منه
على فر  الحل ميع الفلسيطينيين مين خيالل زرع قناعية ليد  اإلسيرائيلي العيادي أنيه باإلمثيان التوصيل 
اليييى حيييل شييي يه ميييع الفلسيييطينيين دون االنسيييحا  مييين المنييياطة المحتلييية وتفكييييك االسيييتيطان، وأن عليييى 

ة، قيياء االحييتالل، أن بنتظيير فقييط اللحظيية المناسييبالجمهييور اليي ي ب ييدي المبيياالة متزابييدة تجيياه الصييراع وب
وعد  التأثر كثيرا من بقاء السيطرة العسثرية وبالقوة عليى شيعب أعيزل ومحاصير ميع كيل ميا بنيتج عنهيا 

 من انتهاك لحقوق اإلنسان وممارسات عنيفة وحواجز واقتحامات لل يوت في الليل.
ه دوناليييد تراميييب معيييا مييين أجيييل خيييداع الجمهيييور لقيييد تحيييال  نتنيييياهو واليييرئيس األميركيييي المنتهيييية والبتييي

اإلسييرائيلي مييرتينك األولييى، عنييد اإلعييالن عيين مصييفقة القييرنم وتسييوية وهييم إمثانييية إنهيياء الصييراع ميين 
% من األراضي المحتلية ومحاولية شيرعنة سيرقة األراضيي وتسيوي  بقياء االحيتالل و عيادة 30خالل ضم 

 الفلسطينيين ومن طرف واحد.إنتاجه، واألهم أن كل ه ا ممثن بدون 
قيات والثانية في تخليهما عن الصفقة لصيالح االتفياق مالرائيعم ميع اإلميارات وتصيوير التط ييع ونقيل العال

 من السرية إلى العلنية على أنهما اتفاق سال ، و بقاء الواقع الحقيقي على حاله.
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مسياواة أمير عيادي وانتهياك حقيوق إن سلوك نتنياهو وترامب يقيول بثيل بسياطة أن اسيتمرار حالية عيد  ال
اإلنسييان أميير يمثيين التغاضييي عنييه، وأن الواقييع جميييل وال داعييي لتغيييير شيييء، وأن الشيييء الشيياذ واليي ي 

 بن يفترض أن يثون مؤقتا وأن بنتهي في بو  من األيا  يمثن أن يستمر إلى األبد، وأن الفلسطينيين الي
 دولة عربية ق لت به ا األمر. برفضون اآلن سيوافقون في نهاية األمر لمجرد أن

ال لم يثن نتنياهو، برغم كل ما يملكه من قدرة على الخداع وتحريت الحقائة والكي  ، بقيادر عليى اجتيرا
هيي ه المعجييزة، لييوال تييزامن وجييود رئيييس فييي ال يييت األبيييض بتسييم بالعنجهييية الممزوجيية بييالغرور والجهييل 

ات السييابقة وتأبيييد نتنييياهو بشييثل أعمييى، وحييابم والالمبيياالة التييي مثنتييه ميين الييدول علييى كييل المرج ييي
عربي مهزوز وبال عمود فقري سياسي أو فكري، يطمح إلى أن بلعب دورًا أوسع في المنطقة من خالل 

 بوابة إسرائيل وعلى حسا  القضية الفلسطينية.
لتط يع و اتفاق االنتيجة المأساوية له ا التزاوج الخطر، والتع ير األبثر فظاظة عن ه ا الجنين المشوه ه

عتبيياره العنصييير األبثييير إدامييية لالحيييتالل اإلسيييرائيلي ا والييي ي يمثييين  اإلسيييرائيلي، -البحرينيييي -اإلميياراتي 
تيي العسثري، وغض الطرف عن ممارساته العنيفة وانتهاباتيه اليوميية لحقيوق اإلنسيان، كميا انيه األداة ال

رج ييات العربيية والدوليية المسيتندة شرعنت الضيم الزاحي  وخرقيت جيدار التضيامن العربيي، وقوضيت الم
إلييييى الشييييرةية الدولييييية، وجعلييييت أمييييل التوصييييل إلييييى سييييال  دائييييم بنهييييي االحييييتالل اإلسييييرائيلي لألراضييييي 

 الفلسطينية أبعد من أي وقت مضى.
حز  الليثود افتعيل أزمية الميزانيية مين أجيل تفكييك الحثومية الحاليية والي ها  إليى انتخابيات، وذليك مين 

مركزيينك التيأثير عليى محابمية نتنيياهو وطليب تأجييل المحابمية بسي ب االنتخابيات،  أجل تحقية هدفين
ومنع اتفاق التناو  عليى منصيب رئييس الحثومية. ويعتميد هي ا الخييار عليى فكيرة أن نتنيياهو ال يشيارك 
غييانتس وال غييابي أشييثنازي فييي أعمالييه علييى المسييتو  الييدولي دمثييل توايييع اتفاايييات التط يييع، اللقيياء مييع 

ي العهيييد السيييعودي وغيرهميييا  وال بييي كرهما عنيييد الحيييدبو عييين إنجيييازات الحثومييية. وذليييك، حسيييب هييي ا ولييي
الخيار، بس ب أن نتنياهو عقد النيية عين سيابة إصيرار وتصيميم عليى تفكييك الحثومية الحاليية والي ها  

ة ق يل . ويعتقيد أصيحا  هي ا الخييار أن تأجييل األزمية عليى ميزانيية الدولي2021إلى انتخابات في العا  
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أشهر والق ول بالتسوية التي اقترحها هاوزر كانا مجرد تكتيك ليثودي من أجل االدعاء أنه كان مسيتعدا 
للتسيييوية وحيييل األزمييية، واليييدليل ق وليييه بييياقتراال هييياوزر. وتيييدفع بهييي ا الخييييار االعتبيييارات التالييييةك أوال، أن 

ة إليى تمثيلييه االنتخيابي السييابة، أو الليثيود رغييم تراجعيه فييي اسيتطالعات الييرأي إال إنيه قييادر عليى العييود
االقتيييرا  منيييه فيييي أي دورة انتخابيييات، وذليييك بنييياء عليييى تجربتيييه االنتخابيييية التيييي اسيييتطاع فيهيييا نتنيييياهو 
اسييتمالة قواعييد اليمييين ميين جدبييد خييالل الحمليية االنتخابييية ميين خييالل قدراتييه الخطابييية والشييع وية. فضييال 

ة بالتصيويت لليميين، وسييتبقى فيي النهايية فيي كتلية اليمييين عين حقيقية أن قواعيد اليميين هييي قواعيد ملتزمي
ولييين تنيييزاال بصيييورة ك ييييرة للمعارضييية اإلسيييرائيلية. ثانييييا، تشيييير اسيييتطالعات اليييرأي العيييا  إليييى أن نتيييائج 

  لكتلة اليمين، وه ا األمير يمثين نتنيياهو مين تشيثيل 67-65االنتخابات القادمة سوف تضمن أغل ية د
مقعيدا، بحسيب اسيتطالع أكْجرْتيه صيحيفة ممعياري م فيي  29لو حصيل عليى  حثومة يمينية مستقرة حتى
 ، في ن الليثيود 2020 . وفي استطالع ةخر أتْجِريك في تشرين األّول د2020نهاية شهر تشرين الثاني د

مقعدا. وفي ه ه االستطالعات، تحصل كتلة اليمين على عيدد  29-27يحصل على مقاعد تصل إلى 
ميمينام في ائتالف حثومّي مستق لّي.مقعد 61مقاعد بتجاوز   ًا إن يثن حزبا الليثود وك

نه في أثالثا، بنطلة ه ا الخيار من أن حز  ميمينام، بزعامة نفتالي بينيت، وبرغم عدائه لنتنياهو، غير 
النهاييية سييوف برضييخ لضييغط اليمييين بتشييثيل حثوميية يمينييية مييع الليثييود فييي مقابييل حصييوله، أي حييز  

ميا مين صب وزارية مرموقة مثل وزارة الدفاع ل ينيت، ووزارة العدل ألبيلت شابيد، وغيرهميمينام، على منا
الحقائييب المهميية. عييالوة علييى ذلييك فيي ن الليثييود قييد يضييغط علييى ميمينييام وجمهييوره لعقييد هيي ا االئييتالف 

ينيية يم اليميني، رغم الرواسب السل ية بين الليثود وميمينام، عليى اعتبيار أن إسيرائيل تحتياج إليى حثومية
 مسييتقرة وقوييية للوقييوف أمييا  إدارة بابييدن الجدبييدة، والضييغو  التييي قييد تمارسييها علييى إسييرائيل فييي ملفييات

فيي افضيل الحياالت، “أنيه ” هيترتس“عدبدة، وأهمها المل  الفلسطيني. وفي الختيا  كتيب أنشيل بيابر فيي 
 الحيياالت، سييينجح بنيييامينسيتبقي نتييائج االنتخابييات مييرة اخيير  التعييادل فييي النظيا  السياسييي. وفييي اسييوأ 

 ”. نتنياهو  في الحصول على غال ية من اجل قوانين الحصانة التي ستهربه من المحابمة
 


