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 : نتائج واستنتاجاتنتخابات البرلمانية االسرائيليةاال 
 
 :مدخل – 1

 يفبب اقتببرا  مركببز 12000 مببن أكثببربببوا  تببم افتتبباي أ - 2022 تشببرين الثبباني/نوفمبر 01 الثالثبباءصببحاي مببو  
 "واال" موقبع وذكبر .والعشبرين الخامس الكنيست انتخابات في للتصويت الناخبين أما كيان العدو،  أنحاء جميع
 مخاوف سادتقد و  .االنتخابات هذه في التصويت اإلسرائيليين الناخبين من 6،788،804 لب يحق أنه ،العبري 
 مشاركةال نسحة أن   إال االنتخابات، تكرار بسبب بأصواتهم لإلدالء متوجهوا وأال باإلرهاق الناخبون  يشعر أن من

 عبببدد وتجببباو . 2015عبببا   منبببذ األعلبببى وهبببي االقتبببرا  صبببنادمق إغبببالق مبببع% 71.3 نحبببو بلغبببت هبببذه المبببرة
 محمببد الفلسببطيني، الببو راء رئببيس قببا وفببي تعليببق علببى الو ببع  .مليببون  4.8 بأصببواتهم أدلببوا الببذمن النبباخبين
 وأ باف .الفلسبطينيين  بد التطبرف لتنبامي طبيعيبة نتيجبة الكنيسبت بانتخاببات المتطرف اليمين فو  إن اشتية
 ."للسبال  كاشبري اإلسبرائيلية االنتخاببات تفر  بأن أوها  أية لدمنا تكن لم" :النتخاباتل األولية النتائج على معلقا

 .يالفلسبطين للشبعب الحمايبة وتبوفير الدوليبة، الشرعية قرارات لتطبيق مسؤولياته بتحمل الدولي المجتمع وطالب
 قاعببدم إلببى الوصببو بوسببعها كببان  فقبب  منهببا12 – 11 ولكببن االنتخابببات، هببذه  حزبيببة قائمببة 40 ت بباوخ

 لعبودةل سيضبطرون  اإلسرائيليين فإن حكومة، تشكيل من المعار ة أو الحكومة مرشح متمكن لم وما. الكنيست
 .سادسة النتخابات االقترا  صنادمق إلى

 تكبببرار عبببد  بببرورة و  نتنيببباهو، وشبببخ  األسبببعار، ارتفبببا  :هبببيجبببواء االنتخاببببات خيمبببت علبببى أ أرببببع قضبببايا
 أالعلببى أمببل  االقتببرا  لصببنادمقعببادوا  الببذمن اإلسببرائيليون  النبباخبون  أمببل حيبب  األمنببي، والو ببع االنتخابببات،

 إليها وصل التي السياسية األ مة عمق عن يعب ر مشهد في سادسة، انتخابات جولة إلى االنتخابات هذه تنتهي
 فببي مهمببا مركببزا يحتببل نتنيبباهو األسبببق و راءالبب رئببيس شببخ  كببان األخيببرة، االنتخابببات ففببي .االحببتال  كيببان

 61 علبى الحصبو  متطلبب جدمبدة حكومة تشكيل وأن سيما ال الحكم، إلى للعودة سعيه مع االنتخابية، الدعاية
ان كبب الحببار ة اإلسببرائيلية األحببزا  مببن أي ببا أن مبببد لببم رقببم وهببو ،120 الببب الكنيسببت مقاعببد مببن األقببل علببى مقعببدا
 الغربيبة، الضبفة فبي األمنبي التصبعيد فيه يستمر وقت في تأت االنتخابات هذه أن إلى إ افة .إحرا ه يضمنس
رت آخر، جانب ومن اللبناني، ”هللا حز “رجا  المقاومة في و  إسرائيل بين المتحادلة التهدمدات استمرار مع  صبد 

 مريكية،األ المتحدة الواليات تأجيل مع متراجع أن قبل اإلسرائيليين المتنافسين تصريحات اإلمراني النووي  الملف
 . نوفمبر/الثاني تشرين شهر منتصف للكونغرس، النصفية االنتخابات بعد ما إلى االتفاق على التوقيع
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 حببز   عببيم  ببد المتطرفبة، والدمنيببة اليمينيببة األحببزا  مبن كتلببة رأس علببى المخضببر " الليكبود"  عببيم تنببافسلقبد 
 .ليمبينا إلبى اليسبار مبن أطيافبا    بمو  انقسباما   أكثبر معسبكرا   قباد البذي لبيبد يبائير البو راء رئيس ،"مستقبل موجد"
 الموصببوفة المتدمنببة اليمينيببة األحببزا  توحيببد بعببد وصببالبة تماسببكا   أكثببر اليمببين أحببزا  بببدتخببر  مببن ناحيببة أو 

 تبببدخل بفضبببل التماسببب  هبببذا تحقبببق  قبببد و  .السياسبببية الخارطبببة يمبببين أقصبببى فبببي والواقعبببة ،والعنصبببرية ببببالتطرف
 أحبزا  تحبالف اسبتمرار علبى العمبل إلى باإل افة االنتخابات، في األحزا  هذه جميع لتوحيد شخصيا   نتنياهو
دة مكوناته كانت أن بعد" هتوراة  مهدوت قائمة" باسم المعروف غربية، أصو  من المتدمنين اليهود  تفك ،بال مهد 

 إلبببى 2009 عبببا  مبببن السبببلطة بمقاليبببد ممسبببكا   ظبببل البببذي نتنيببباهو، وتعهبببد .مسبببتقلة بقبببوائم االنتخاببببات وخبببو 
 الببوطني الكبريبباء واسببتعادة اإلرهببا  بقمببع" سببتقو  أنهببا أكببد ،"ووطنيببة ومسببتقرة قويببة" حكومببة بتشببكيل ،2021
 .على حد قوله "المعيشة تكاليف وخفض

 قائمببة فببي االنتخابببات خببو  ميخببائيلي، ميببراف ،"العمببل حببز "  عيمببة رفضببت السياسببية، الخارطببة يسببار فببي
 والضبغوطات الوسباطة جهبود رغمبب البرفض هذا ىوأت .لئون غ  هافا بزعامة اليساري " ميرتس" حز  مع مشتركة
 الئحتببه داخببل الحببزبين علببى محسببوبة شخصببيات لترشببيح واسببتعداده لبيببد، يببائير الحكومببة رئببيس مارسببها التببي

 .مستقلة بقوائم االنتخابات خو  حا  في يخسروها أن يمكن مقاعد أية عن لتعويضهم االنتخابية
قبببد و  .والقبببدس الغربيبببة الضبببفةفبببي  الفلسبببطينيين علبببى إسبببرائيل اعتبببداءات تصببباعد مبببع االنتخاببببات هبببذه تتزامنببب

 من نكاو  .اآلالف اعُتِقل فيما اإلسرائيلي الجيش مد على فلسطيني ا 29 الثاني تشرين/نوفمبر مطلع منذ استشهد
 يتشرين الثبان/نوفمبر 11 أقصاه موعد في 2021 انتخابات أعقا  في كنيستال انتخابات إجراء مبدئي ا المقرر
ببا ،2025  مببنتببي شببكلت ال الوحببدة، حكومببة حصببلتوقببد . األساسببي القببانون  بموجببب سببنوات األربببع لمهلببة وفق 
ا 61) ممكنبببة أغلبيبببة أ بببيق علبببى سياسبببية، أحبببزا  ثمانيببة  ،2022 نيسبببان/أبريل فبببيو  120 أصبببل مبببن( مقعبببد 

 حزيران/مونيبببو 20 فببيو  .أغلبيببة بببدون  وتركتببه الحبباكم االئبببتالف مببن سببيلمان إدمببت الكنيسببت عضببوة انسببحبت
 بنببت نفتببالي، فببي حينببه، الببو راء رئببيس أعلببن الكنيسببت، فببي الحبباكم لالئببتالف تشببريعية هببزائم عببدة بعببد ،2022
 فبي حزيران/مونيبو 30 فبي قرأ الذي الكنيست، لحل قانون  مشرو  طري عن الپيد يائير التحادلي الو راء ورئيس
ببا نفسببه، الوقببت ا كانببت التببي التحادليببة لالتفاقيببة وفق  ببارئي الپيببد أصببححف ،2021 لعببا  التحببالف اتفبباق مببن جببزء   س 
 .الجدمدة االنتخابات إجراء حتى أعما  تصريف حكومة في وخد  للو راء،
 ليخببببو  ،"الدمنيببببة الصببببهيونية" حببببز  عببببن االنشببببقاق كببببان علببببى وشبببب  غفيببببر بببببن إمتمببببار المتطببببرف اليمينببببي

وقبببد  .نتنيببباهو بنيبببامين" الليكبببود" حبببز   عبببيم تبببدخل قببببل ،"مهوديبببة قبببوة" اسبببم تحمبببل خاصبببة قائمبببةب االنتخاببببات
امتامبار و  سبموتريتش، بتسبلئيل المتشدد" الدمنية الصهيونية"  عيم الما ي آ /أغسطس نهاية نتنياهو استضاف
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 .موحبدة قائمبة  بمن االنتخاببات خبو  إعبادة قرارهمبا ُيعلنبا أن قببل ،(شبما ) قيسباريا فبي منزلبه فبي غفيبر بن
 سبيقلل منفصبليينن، االنتخاببات الحبزبين خبو  أن العبا  البرأي اسبتطالعات أظهرت أن بعد نتنياهو تدخ ل وجاء
 .معبه المتحالفبة األحبزا  كتلة مقاعد عدد سيخفض وبالتالي بالكنيست عليها سيحصالن التي المقاعد عدد من
 لتشبكيل 120البب الكنيسبت مقاعبد أصبل مبن مقعبدا   61 عتحبة البى للوصبو  صبوت كبل إلبى بحاجة نتنياهو وألن

: وكتبببب غفيبببر ببببن مبببع لبببه بصبببورة سبببموتيرتش غبببرد ،آ /أغسبببطس 29 وفبببي . بببروريا   تدخلبببه اعتببببر حكومبببة،
" الدمنية الصهيونية" في حز  غفير وبن سموتريتش وتحاُلف ."هللا بعون  النصر، طريق في قوتنا بكل متحدون "

" هتبوراه  تو مهبد"و" شاس" حزبي أيضا   تضم والتي الحكومة، رئاسة إلى نتنياهو لعودة الداعمة القوة من جزء هو
 يحزببب وحببدة قببرار سببحقه االنقسببا ، بعببد  غفيببر وبببن سببموتريتش قببراروالجببدمر بالببذكر ان  المتطببرفين. اليميني ببينن

 العببد  و يببر برئاسبة اليمينببي" جدمببد أمبل" وحببز  غببانتس بينبي الببدفا  و يببر برئاسبة( يمببين وسبب " )أببيض أ رق "
  بمن آمزنكبوت غبادي اإلسبرائيلي الجبيش ألركبان األسبق الرئيس إليهما وساعر غانتس و م   .ساعر دعون غ

  عببيم البيببد يببائير الببدوري  الببو راء رئببيس شببري  هببو وغببانتس ."الوطنيببة الوحببدة" نفسببها علببى ُتطلببق التببي القائمببة
  .العتيدة الحكومة رئاسة إلى انيطمحكانا  كالهما ولكن ،"مستقبل هناك" حز 
 
 :يمين من نوع مختلف –2
 فيبه يقبو  رو نببر،، ديفيبد اإلسبرائيلي للكاتب مقاال (Foreign Policy) األميركية بوليسي فورين مجلة نشرت 
 متعلببق ال صببعوده وإن أوروبببا، فببي المتطرفببة اليمببين أحببزا  عببن تمامببا   مختلببف اإلسببرائيلي المتطببرف اليمببين إن

 ويبورد .العبر   بد والعنصبرية اليهبودي التفوق نزعة ب مدفو  هو بل الشعبوي، االقتصاد أو الجريمة أو بالهجرة
 -"الدمنيبة الصبهيونية" باسبم المعبروف التحبالف أو - إسبرائيل فبي المتطرف اليمين أن مقاله مستهل في الكاتب
 ثالب  التحالف هذا يجعل أن شأنه من وهذا. مقعدا 14 إلى الكنيست فيه مقاعد عدد يضاعف أن المتوقع من
 البو راء رئبيس تشبكيل حبا  فبي الو اريبة الحقائبب مبن مجموعبة علبى حصبوله ويضبمن الكنيسبت، في كتلة أكبر

 الدمنيبة الصبهيونية برنبامج منهبا متبألف التبي والمواقبف األفكبار أن وأو بح .دمنيبة يمينية حكومة تنياهو األسبق
 أسببببماه البببذي اليمبببين قببببل مبببن بببببالرفض قوبلبببت لكنهبببا طويلبببة، لفتبببرة اإلسببببرائيلية السياسبببة هبببوامش علبببى ظلبببت

 الغربيببة، الضببفة مسببتوطنات  ببم مثببل أمببورا تتضببمن والمواقببف األفكببار هببذه فببإن الكاتببب، وبحسببب". المحتر "بببب
 مقارنبة الكاتبب وعقبد .إسرائيل من العر  وإبعاد القضائي، النظا  على السياسية والسيطرة اللجوء، طالبي وطرد
 مختلفان، أنهما ليبين المتحدة، والواليات أوروبا في مماثلة واتجاهات إسرائيل في الدمنية الصهيونية صعود بين
 وتالشببي المتزامببدة، والجريمببة الهجببرة، هببو الغببر  فببي والشببعبوي  المتطببرف اليمببين صببعود إلببى أد  مببا إن قببائال
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 مبن تعباني ال إسبرائيل أن وأ باف .التقليدية المؤسسات بقادة الثقة وعد  المرتفع والتضخم االقتصادية، الفرص
 تمبنعهم الصبارمة الحكوميبة السياسبات ألن اللجبوء، طبالبي مبن نسببيا   قلبيال   عبددا   تستضيف فهي المشاكل، هذه
 بنمببو اإلسببرائيلي االقتصبباد وتمتببع العربيببة، المجتمعببات فببي فقبب  تصبباعدت والجريمببة البببالد، دخببو  محاولببة مببن
 وإسبرائيل الغبر  في اليمينيين بين االتفاق إلى الكاتب وأشار.  الما يين العقدمن طوا  عادي غير بشكل قوي 
 ثقببة وفسبر .القضباء فبي لبيس ولكبن والجبيش، والكنيسبت اإلعببال  وسبائل مثبل المؤسسبات فبي الثقبة انعبدا  حبو 
 اليهودية الهوية تعزيز تؤكد ظلت التي الجهة هو القضاء بأن القضاء في إسرائيل في الصهيوني الدمني اليمين

 الثانيبة الدرجبة مكانبة لضبمان غطباء بأنبه وصبفه البذي البدمني القبانون  فبر  خبال  مبن رئبيس بشكل إلسرائيل،
 يقولببون  اإلسببرائيليين اليهببود مببن المزيببد نأ ا ببافو  .القببانون  مببن اليهببود المتطببرفين وحمايببة العببر ، للمببواطنين
 إلى مشيرا منفصلة، مجتمعات في يعيشوا أن يجب والعر  اليهود أن يعتقدون  إنهم الرأي استطالعات لمنظمي

 بشبكل أو الدمنيبة، للصبهيونية المتطرفبة العنصرية مع التعايش األسهل من تجعل الناخبين من المواقف هذه أن
 الفصبببائل ستصبببحح ُمحكمببة، انتخاببببات فببي أنبببه علببى بالتأكيبببد مقالببه رو نببببر، وخببتم .اليهبببودي تفوقهببا دقبببة أكثببر

 .العكبببسولببيس  ،مقببببل و راء رئببيس أي علبببى نفببوذ لهببا سبببيكون  التببي وهبببي الملببوك، صبببانعة المتطرفببة اليمينيببة
 مقدمبة االنتخاببات نتائج لجعل كامنة طاقة طياته في غفير بن إمتمار بقيادة ”الكاهانية“ الحركة صعود يحملو 

 .الفلسطيني الشعب مع  الصرا  في جدمدة صفحة لفتح
حبات توافبق عبد  ظبل فبيخبر  و من ناحيبة أ  بقباء نتنيباهو علبى المختلفبة السياسبية المعسبكرات فبي الحزبيبة المرك 

 المنصبب وهبو البو راء، رئيس شخصية على الصرا  دوامة في إسرائيلخير هذا األ أدخل السياسي، المشهد في
 تشببكيل مبن بيببرتس سبامي" مباركر اذ" صببحيفة فبي اإلسببرائيلي المحلبل حبذروفبي السببياق  .عامببا 12 تقلبده البذي

 فيببرغ بببن وإمتامببار نتنيبباهو بنيببامين بقيببادة اليمينيببة الكتلببة شببكلت إذا: "بيببرتس وقببا  .يمينيببة إسببرائيلية حكومببة
باجمي البثمن وسبندفع اإلسبرائيلية األجنبدة سبيتولون  والمسبتوطنين المتطبرفين األرثبوذكس فبإن المقبلبة، الحكومة  .ع 
 خشببية ثمببة أن إلببى يشببارو  .حقيقببي خطببر فببي التغييببر حكومببة مشبباريع وأن تكفببي ال الحسببنة النوايببا أن وأ بباف
 امتولبو  وأن وآخرين، وسموتريتش غفير بن أمثا  الحكم إلى والمتشددمن المتطرفين صعود من إسرائيل في كبيرة

 الفلسببطينيين علببى الممنهجببة العنصببريين المسببتوطنين اعتببداءات الجببدمر بالببذكر ايضببا  أنو  .السببيادية المناصببب
 وصبوال المخل ب  نبزو  وتسبريع األر  علبى الغربباء قتبل“ مشبروعية فبي تبتلخ  دمنيبة عقيبدة مبن انما تسبتمد

 .التلمودية العقيدة حسبب ،”األبدية الر  دولة وإقامة الهيكل بناء إعادة إلى
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 العربية: األحزاب في وانشقاقات خالفات - 3
 شرتتسمو  بيتسلئيل اليمينين المتطرفين بزعامة" اليهودية القوة" حز  أعضاء استحعد بأنه عحاس منصور يفتخر
 خطبوة فبي ،2021 مونيبو /حزيبران فبي بانضبمامه المعار بة، مقاعبد فبي وجعلهبم نتانيباهو وبنيبامين غفير وبن
ن  البذي بينيبت نفتبالي برئاسبة الحكبومي االئبتالف إلبى إسبرائيل، فبي عرببي لحز  مسبوقة غير  يمينيبين مبن تكبو 

 المخططبات فيبه تتسبارع البذي وقبتال فبي. و األخبر   العربية األحزا  بتأميد يحظ لم لكنه. ويساريين ووسطيين
 المسببتويات كافببة علببى هامشببيا   لجعلببه المحتببل الببداخل فببي الفلسببطيني المجتمببع ألسببرلة اإلسببرائيلية والسياسببات
 ا لألحبببز  المشبببتركة القائمبببة تفكُّببب  مبببع جدمبببدا انقسببباما العربيبببة الحزبيبببة السببباحة تشبببهد والتعليميبببة، االقتصبببادية
د العربية،  .جدمد من السياسي المشهد لقيادة الطامح نتنياهو المعار ة  عيم خلف اليمينية القو   وتوحُّ

 علبى قاتمبةال هبابظاللألقبت  النشبقاقات،او  الخالفات، فإن اإلسرائيلي اليميني المعسكر في التحالفات مقابل فيو 
 فإنهبا موحبدة، قائمبة  بمن االنتخاببات العبادة فبي تخبو  عربيبة أحزا  أربعة كانت أن فحعد .العربية األحزا 
 العربيبببة والقائمبببة عبببودة، أيمبببن برئاسبببة المشبببتركة القائمبببة: هبببي قبببائمتين  بببمن 2021 انتخاببببات فبببي خا بببتها
 والمسباواة، للسبال  الديمقراطيبة الجبهبة: األحبزا  مبن تتكبون  المشبتركة والقائمبة .عحباس منصبور برئاسة الموحدة
 فبي اإلسبرائيلية الحكومبة الموحبدة العربية القائمة ودعمت .الديمقراطي الوطني والتجمع للتغيير، العربية والقائمة
 بخبببو  لبببو ي البببديمقراطي البببوطني التجمبببع .المشبببتركة القائمبببة عار بببتها فيمبببا نوعهبببا، مبببن األولبببى هبببي سبببابقة

 األخيبرة األسبابيع فبي ُنشبرت التبي العبا  البرأي اسبتطالعاتتوقعبت و  .المشبتركة القائمة عن منفصال   االنتخابات
 برئاسة) الموحدة العربية القائمة حصو  مقابل مقاعد 6 إلى 5 على المشتركة القائمة حصو  ،قبل االنتخابات

 األربعبة، األحبزا   بمت عنبدما المشتركة، القائمة حصلت 2020 عا  انتخابات وفي .مقاعد 4 على( عحاس
أتت  التحالفات أنورأ  المحللون  .مقعدا   13 على 2019 انتخابات في حصلت كانت أن بعد مقعدا   15 على
انمببا كانببت  التحالفببات هببذهو  .والبيببد غببانتس ومعسببكر نتنيبباهو معسببكر بببين التعبباد  كسببر محاولببة خلفيببة علببى
 معسبكر إلبى معسبكر مبن أصوات اجتذا  أو األصوات، من مزيد استقطا  إلى انتخابية معركة كل في تهدف
 فبي السياسبي الجمبود أو التعباد  حالبة كسبر فبي فعليبا   حقيقبي نجباي لبم متحقبق التحالفات هذه رغموبلكن  .آخر

 بالتوصبل مبؤمن مبثال غبانتس ألن أمبدمولوجيا، غريبب تحبالف هبو وسباعر غانتس بين التحالفن ذل  أ إسرائيل
 .(إسببرائيل أرا  وحببدة) يسببمى لمببا المنظ ببرين أبببر  مببن سبباعر فببإن المقابببلفببي و  الفلسببطينيين، مببع اتفبباق إلببى
 هبو فعليبا   منه الهدف االنتخابي الصعيد على ولكن غريب، ،اآلمدمولوجي الصعيد على التحالف هذا فإن ذل ول

 اإلسبرائيلية السياسبية للخارطة قراءتها فان العربية باألحزا  متعلق وفيما .المعتد  اليمين من األصوات اجتذا 
 العببببر  علببببى خطيببببرة حكومببببة تشببببكيل مببببن نتنيبببباهو وتمنببببع تتحببببد أن مببببن فبببببدال   القصببببور، مببببن حالببببةشببببهدت 



 
15/11/2202  

(«إسرائيل»)ملف  لتقدير نصف الشهريا  

(117رقم )                  
 

 
 

8 
 

م لتقسيمذهبت  وسموتريتش، غفير بن بمشاركة والفلسطينيين  بينمباو  . جوهرية غير خالفات بسبب وذل  الُمقس 
 االنقسا  باتجاهأي  تماما   المغامر باالتجاه تذهب العربية األحزا  فإن قوتها، ترفع أن اليهودية األحزا حاولت 

 بالكنيسبت، العبر  تمثيبل نسبحة خفض وبالتالي التصويت نسحة انخفا  األو : أمرين إلىد  مما أ والضعف،
 ببد  السياسببي النضببا  هببي العببر  للمببواطنين األولببى القضببيةن أل التمثيببل خفببض عببن خطببورة يقببل ال الثبباني،و 

 المببواطنين أوسببا  فببي اإلححببا  إلببى تببؤدي االخببتالف والتنبباحر سياسببةاالحببتال  والتوسببع االسببتيطاني، فيمببا ان 
 الفلسببطينيين، فببإن األمببن، بببذرائع العربيببة األرا ببي االحببتال  جببيش لمصببادرة وتحعببا   ذلبب ، مقابببل فببيو . العببر 
 العببا  خببال  فلسببطيني عربببي مليببوني نحببو إلببى 1948 عببا  ألفببا   151 مببن مجمببوعهم ارتفببا  مببن الببرغم وعلببى
 ولهبذا ؛" إسبرائيلالكيبان الغاصبب " عليهبا أقبيم التبي األرا بي ن% مب2 سبو   يملكون  ال لكنهم ،2022 الجاري 
 البديمغرافي، الهبدف لتحقيبق المحتبل، البداخل فلسبطيني علبى ومتشبعحة كثيفة مدروسة إسرائيلية  غو  مورست

 ببين الحطالبة فمعبدالت معاناتهبا، تفباقم إلبى ذلب  أد  وقبد الفلسبطينية، األر  من الكبر   المساحة مصادرة بعد
 الفلسببطينيين ببين والتعلبيم الصبحة وخيبارات اليهوديبة؛ العمبل قبوة ببين بالحطالبة مقارنبة أكثبر مرتفعبة الفلسبطينيين

 األميبة معبدالت ارتفعبت التعلبيم، موا نبات فبي للتمييبز ونتيجبة اإلسبرائيلي، اليهبودي بخيبارات مقارنبة جبدا متدنية
 عبن جنبب إلبى جنيبا   هبذا االسبتيطاني؛ اليهبودي التجمبع ببين %5 مقاببل  فبي %12 مبن أكثر  إلى العر  بين

 المؤسسببببة و ببببعت وقببببد اإلسببببرائيلية، الببببر    لصببببالح الببببديمغرافي بالو ببببع اإلخببببال  االحببببتال كيببببان  محبببباوالت
 فببي مختلفببة، مسببميات عببر المنطقتببين، فببي العرببي التركببز لكسببر والنقببب، الجليبل لتهويببد مخططببات   اإلسبرائيلية
 .التطوير مشاريع سمىي ما مقدمتها

 
 اإلسرائيلية: اإلنتخابات وقود اإلستيطان - 4
 وتكببريس المفتر ببة فلسببطين دولببة أرا ببي سببرقة فببي الممنهجببه سياسببتها اإلسببرائيلي اإلحببتال  حكومببة واصببلت 

 القدس في وخصوصا وحمامتهم المستوطنين تواجد وتعزيز الكبير اإلستيطاني التوسع خال  من عليها سيطرتها
 لصبالح توظيفهبا علبى وتعمبل اسبتيطانية ألغرا  استغاللها دون ب مناسحة تفوت ال فهي االردن، وغور المحتلة
 تطبيقبا المتنافسبة السياسبية األحبزا  لمعظبم الشباغل والشبغل اإلنتخابيبة الدعايبة وقبود اإلسبتيطان كان فقد ذل ،

 البذي تنيباهو لسان على ورد كما 1967 العا  حدود على فلسطينية دولة إقامة عد  على القائمة إلستراتيجيتهم
 من الفاآل وسنضيف القدس، في البناء سنواصل" – مكرر وبشكل - اإلنتخابات عشية له تصريحات في قا 

 واسبتفزا  غطرسبة رسبالة فبي ،"فلسبطينية دولبة تكون  ولن بديةاأل عاصمتنا تطوير وسنواصل السكنية، الوحدات
 القببانون  محبباد  وأبسبب  الدوليببة لببإلرادة تحببدمها فببي ما ببية اإلسببرائيلية القيببادة أن مفادهببا الببدولي المجتمببع إلببى
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 حبل علبى للقضباء ممبنهج وبشبكل تعمبل ذلب  مبن العكبس علبى بل السال  صنع في شريكا ليست وبأنها الدولي
 النببباخبين أصبببوات مبببن عبببدد أكببببر منهبببا اليمينيبببة وخصوصبببا اإلسبببرائيلية األحبببزا  كسبببب سبببياق وفبببي .البببدولتين

 علبببى ومزامبببدات علنيبببة مبببزادات فبببتح اإلنتخابيبببة الدعايبببة حمبببالت خبببال  اإلسبببرائيلية السببباحة شبببهدت لصبببالحها،
 واإلسببتيطان العنصببرية قضببايا أصببححت وبينمببا وتببدعمها، تتبناهببا التببي التهويببد إلسببتراتيجية تطبيقببا اإلسببتيطان
 ،تصالحية مع العبر  ر ية أي أو والتطبيع السال  خطا  غا  اإلنتخابية؛ للمنافسة األساسية القيمة والتطرف
 مبدن فبي اإلسبتيطانية الوحبدات آالف بنباء علبى اإلنتخابيبة الدعايبة فتبرة خال  اإلسرائيلية الحكومة وافقت حي 
 .عسكرية بقرارات الدونمات من االالف وصادرت المحتلة، القدس مدمنة وخاصة الغربية الضفة
ببا المحتلببة الفلسببطينية األرا ببي ومصببادرة اإلسببرائيلي اإلسببتيطان سببجللقببد  ة الحقحببة الما ببي خببال  عاليببة أرقام 
 رسبببمية جهبببات سببجلت حبببين فبببي ،الفلسببطينية األرا بببي مببن البببدونمات آالف عسبببكرية بقببرارات صبببودرت حيبب 

 وجبرائم العنبف أعمبا  تصباعد إلبى باإل بافة هبذا االسبتيطانية، الوحبدات آالف بنباء على ومصادقات عطاءات
 دوقب .رياسبق وترحيلبه الفلسبطيني المبواطن ترهيبب بهبدف" البثمن تدفيع" عصابات تمارسها التي المنظمة الكراهية
 لبةالكام السبيادة لفبر  األحبادي اإلسبرائيلي المخطب  تنفيبذ تؤكبد مهولبة حقبائقمبؤخرا   الصبادرة التقبارير أظهرت
 فبببي المزعبببو  للسبببال  فبببرص أي لتبببدمير البببدوليو  العرببببي الصبببمت مسبببتغلة ،المحتلبببة فلسبببطين دولبببة أر  علبببى

 ومقدراتبببه الفلسبببطيني الشبببعب حسبببا  علبببى دائمبببا تجبببري  اإلسبببرائيلية اإلنتخابببباتن . وفبببي الخالصبببة، إالمنطقبببة
 مببناأل وغيببا  االسببتقرار وعببد  والمعانبباة التببأ   علببى ا  قائمبب ا  منهجبب يعببز  والببدعائي السياسببي فالخطببا  وحقوقببة،

 األرا ببي ومصببادرة اإلسببتيطان علببى المرتكببز السياسببي المنحنببى وتكببريس والتطببرف، العنصببرية فببي معببانواإل
 . الموهو  السال  احتماالت على والقضاء فلسطينية دولة إقامة ومحاربة

 وجههببا  عببن الليكببود حببز  رأسببها وعلببى األخيببرة اإلنتخابببات خببال  اإلسببرائيلية اليمينيببة  األحببزا   كشببفت لقببد
 فبي وخاصبة األرا ي وسرقة اإلستيطان وتكثيف بتصعيد والتزامها الدولتين، حل برفضها السال  تجاه الحقيقي
 الببثمن تببدفيع لعصببابات وحمامتهببا فلسببطين أر  علببى" الكبببر   سببرائيلإ" وفببر  األردن، وغببور المحتلببة القببدس

 تمس  وتؤكد الصهيونية، والعنصرية الفاشية إنتاج تعيدنما األخيرة إ اإلسرائيلية اإلنتخاباتوبالتالي ف .اإلجرامية
 فبي ورئبيس جبوهري  وعامبل أساسبي مرتكبز فاإلسبتيطان الصبهيوني، الفكبر فبي ثابتبة بحقائق اإلسرائيلي الناخب
 حببز  وأي تغيبر،م ال البذي الثاببت بمثاببة وهبو الخصبوص، وجبه علبى اليمينيبةِ  اإلسبرائيلية، األحبزا  ببرامج كبل

 إسرائيل إنوبهذا ف .الكنيست في وجودهو  شعبيته سيخسر بأنه تماما   مدرك فهو الثابت، هذا عن يقفز أن يحاو 
 وتحتمبي البدولي، والقبانون  الدوليبة رادةاإل تتحبد و  الدوليبة، واألعبراف القبانون  عبن خارجبة دولبة أنهبا دائمبا تؤكد
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وانتهاكاتهببا االنسببانية  خروقاتهببا علببى ومسبباءلتها ومحاسبببتها للجمهببا و دوليببةعربيببة أ سياسببية إرادة وجببود بعببد 
 .والقانونية

 
 :نتنياهو واليمين الكاهاني – 5

 انقسببا  فببي التنفيذيببة، السببلطة رأس علببى من الببزمنعقببد أكثببر مببن وبقببا ه نتنيبباهو وشخصببية سياسببات سبباهمت
 إصببببرار ورغببببم تقريحببببا، متسبببباويين معسببببكرين إلببببى الما ببببية، األربعببببة االنتخابببببات فببببي اإلسببببرائيليين، أصببببوات

بببة تبببرجيح مبببن تمكبببن فقبببد األخيبببرة، االنتخاببببات فبببي سبببتتكرر المسببباواة  أن علبببى األخيبببرة، البببرأي اسبببتطالعات  الكف 
 جر ؟ الذي فما ه،تلصالح الو ع وتغيير
ت ألبببف مئتبببي مبببن أكثبببر دخبببو  إلبببى بدايبببة، اإلحصببباءات، تشبببير  فبببي الما بببية، االنتخاببببات ببببين جدمبببد مصبببو 
 مبةللخد الرافضين المتدمنين من ونظرائهم حدمثا، المجندمن اليهود الشحان من أغلبهم واآلن، 2021 مارس/آذار

 البذي الدمنيبة، الصبهيونية حبز  يجتبذبهم مبنهم جبزءا نأ حيب  نتنيباهو، معسكر في يصح ان وكالهما العسكرية،
 ألببف 300 أصببوات اسببترجا  علببى أيضببا نتنيبباهو عمببلوقببد  .غفيببر بببن امتمببار المتطببرف اليمينببي النائببب مرأسببه
 علببى اشببتغل كمببا نصببفهم، مببن أكثببر جببذ  فببي ونجببح انتخابببات، ثببالث آخببر فببي التصببويت عببن امتنعببوا ناخببب
 كمببا %73 قرابببة إلببى التصببويت نسببحة ارتفببا  إلببى أد  مببا العربببي الصببوت تقببد  مببن اليهببود النبباخبين تخويببف
 التعامبل شبؤون  فبي لبيبد يبائير خصبمه مواقبف علبى المزامبدة وفبي ،«أبراهبا  إتفاقيات» إبرا في مو و   استثمر

 نتنيباهو علبى دتمب ا لبيبد حكومبة أن رغبم الفلسبطينيين، وحتبى وإمبران، ،(هللا لحبز  خضبوعه ببدعو  ) لبنان مع
 ببن تحبالف تحبو   فقبد المعلنبة، النهائيبة النتبائج وبحسبب .األصبوات مبن مزيبد حصبد أمبل على والقتل القمع في

 جتماعيةاال بالتغي رات تفسيره يمكن ال أمر وهو الكنيست، في الثالثة القوة إلى األخيرة، االنتخابات خال  غفير،
 ة،االستئصببالي واألجنببدة اإلرهابيبة األسبباليب ذات الدمنيببة، الفاشبية صببعود يعتببربببل  .فحسببب الناخحبة الفئببات فبي
 فهببذا نفسببه، اآلن فببي ويهوديببة ديمقراطيببة دولببة إنهببادعي تبب التببي نفسببها، إسببرائيل لمعنببى خالصببة الحقيقببة، فببي

 نيبة،الثا الدرجبة من مواطنين والمسيحيين، المسلمين اإلسرائيلية، الجنسية حملة من الفلسطينيين يجعل التعريف
 مهمتهببا وحشببية، احببتال  لقببوة وخا ببعين بلببدهم، فببي الجئببين لالحببتال ، الخا ببعين الفلسببطينيين، يجعببل فيمببا
 اليبومي والتكبريس مكانهبا، مستوطنات إلنشاء الفلسطينيين أرا ي ونهب المستوطنين، اعتداءات ورعاية حماية

 .ودمنهم وثقافتهم لغتهم وتحقير عليها، ومنا عتهم مقدساتهم، على لالعتداء
 التحبو ، هبذا عبن المسبؤولية مبن كبيبرا جبزءا فبإن نفسبها، إسرائيل بطبيعة المرتحطة الداخلية العوامل إلى إ افة
 التببي المتحببدة األمببم مواقببف وتتجاهببل إلسببرائيل، والحببامي الراعببي دورؤدي تبب التببي الغربيببة، المنظومببة علببى يقببع
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 إلى بالضرورة، هذا، يؤديو  .عنصرية دولة وكونها حر ، وجرائم اإلنسان، حقوق  انتهاكات في تورطها تكشف
 وهنغاريبا، والسبويد إيطاليبا فبي لبه وا بحا صبعودا رأمنبا مبا وهو المتطرفة، واليمينية العنصرية االتجاهات تعزيز
 البريطبانيين، المحبافظين حبز  مبع الحبا  هبو كمبا التقليديبة، اليمينيبة األحبزا  إطبار في حتى تعز ه شهدنا كما
 والمسببلمين، لإلسببال  الكراهيببة تعزيببز وإلببى بحمبباس، اإلسببرائيلية األطروحببات تبنببي إلببى متزامببد بشببكل يميببل الببذي
 التطبيبع إطبار فبي جهبوده بنجاي نتنياهو تفاخر شيروي .وألمانيا كفرنسا أوروبا، في رئيسة بلدان في الحا  وهو
 ال، أ  اعتبرف سبواء ببدوره، يسباهم البذي والحبار ، بو بوي، المسبتجد العامل هذا إلى العربية الدو  من عدد مع
 ننسبى، أن يمكن الو  .اإلسرائيلية الدمنية العنصرية االتجاهات تقوية وفي الفلسطينيين، على الخناق تضييق في
ر أن السبببياق، هبببذا فبببي  أوقعهبببا التبببي الخسبببارة إلبببى يعبببود نتنيببباهو، يجنيبببه البببذي النجببباي هبببذا مبببن جبببزءا ببببأن نبببذك 

 فبي مقعبدا 15 مبن نصبيبهم تراجبع إلبى أد  مبا وهبو قوائم، أربع في أصواتهم بتشتيت أنفسهم، في الفلسطينيون 
 .الحالية االنتخابات في فحسب مقاعد 10 إلى السابقة، قبل االنتخابات

 كيببان فبي رئيسبة سياسببية وقبوة أمدمولوجيبة كحركببة غفيبر ببن إمتمببار بقيبادة ،"الكاهانيبة" الحركببة صبعود حمبللقبد 
 الصبرا  فبي جدمبدة صبفحة لفبتح مقدمبة المحكبرة االنتخاببات نتائج جعل على قادرة كامنة طاقة طياته في العدو،
 وإعبادة والدوليبة، اإلقليميبة أبيبب تبل عالقبات في تحو  إحداث إلى يفضي مسار وبداية الفلسطيني، الشعب مع

 .الصهيوني الكيان في ومندرجاته السياسي النظا  صياغة
 يحاكم التي الفساد قضايا في إليه وجهت التي الثالث، بالتهم إدانته حا  في السجن من إفالته أن يعي نتنياهو
 اسبتعدادا تببدي التبي األحزا  يضم تحالفا تشكيله على متوقف األمانة، وخيانة واالحتيا  الرشوة تلقي وهي فيها

 وهبو أعمبالهم، يمارسبون  كبانوا إذا المحاكمبة من والنوا  والو راء الحكومة رئيس يعفي قانون  سن في لمساعدته
 البذي التحبالف سبتتوج االنتخاببات أن علبى المتبواترة البرأي اسبتطالعات تبد و  ."الفرنسي القانون " عليه يطلق ما

 بعبد الكنيسبت، فبي حبز  أكببر كثالب " سبمورتيشلئيل بتسب" بقيبادة" الدمنيبة الصبهيونية" وحركبة" الكاهانيبة" يجمع
 وقببببل .لبيبببد الحكومبببة رئبببيس يقبببوده البببذي" عتيبببد مبببيش"و نتنيببباهو، المعار بببة  عبببيم يقبببوده البببذي" الليكبببود" حزببببي
 أنبه اإليضباي بمكبان األهميبة مبن فإنبه المختلفبة، صبعودها وتداعيات" الكاهانية" ومنطلقات مواقف في الخو 
 القبرار صنع دائرة على الكبير التأثير سيمنحها الذي هو القاد  البرلمان في الحركة هذه حضور حجم فق  ليس
 الفرصبة غفيبر ببن سبتمنح حاليبا نتنيباهو بهبا يحباكم التبي الفسباد وقضبايا الجنائيبة الملفبات إن ببل أبيبب؛ تل في

" هتبببوراة  مهبببدوت" وحزببببي نتنيببباهو يقبببوده البببذي الليكبببود حبببز  وباسبببتثناء. االنتخاببببات بعبببد الملبببوك صبببانع ليكبببون 
 فببي موجببد ال فإنببه ،"الدمنيببة الصببهيونية"و" الكاهانيببة" وتحببالف الحريببدي، الببدمني التيببار يمببثالن اللببذمن ،"شبباس"و

 ائبتالف بتشبكيل ملتبز  أنبه دائبم بشبكل للتأكيبد نتنياهو دفع ما وهذا. القانون  هذا مثل لسن مستعد حز  إسرائيل
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أغلبببببب  وألن .الدمنيبببببة والصبببببهيونية الكاهانيبببببة وتحبببببالف الحريديبببببة واألحبببببزا  الليكبببببود بمشببببباركة فقببببب  حكبببببومي
 هبذا فبإن ،(مطلقبة أغلبيبة يمثبل مبا وهبو) مقعبدا 61 لنتنيباهو المؤيبد األحبزا  تحبالف تمنحب البرأي اسبتطالعات

 يشبي مبا وهبذا. واقعبي احتمبا  القادمة اإلسرائيلية الحكومة في رئيسا مكونا الكاهانية تكون  أن احتما  أن يعني
 الصببببعيدمن علببببى وسياسبببباتها إسببببرائيل توجهببببات علببببى سببببتؤثر السياسببببية ومواقفهببببا األمدمولوجيببببة منطلقاتهببببا بببببأن

 .والداخلي الخارجي
 غفيبر ببن و بعها التبي الشبرو  طبابع تحدمد في رئيسا دورا" الكاهانية" إليه تنتمي الذي العقدي النسق أد  قدل

 بشبكل ببر  مهبودي دمنبي تيبار إلبى تنتمبي فالكاهانيبة. االنتخاببات بعبد نتنيباهو يشكلها حكومة أي في لمشاركته
. الصبهيوني البدمني للتيبار القومي والتطرف الحريدي للتيار الفقهي التشدد بين يجمعوهو  األخير العقد في قوي 
 وجهبت حيب  تطرفبه؛ فبي الموغل" القومي" الدمني النهج بهذا التزامه عمق على الشخصية غفير بن سيرة وتد 
 عليببه والتحببريض العنببف ممارسببة:  ببمنها اتهامببا، 53 العمببر مببن عشببر السادسببة بلبب  أن منببذ العامببة النيابببة لببه

 غفيببر، ببن أعلبن التببي الشبرو  قائمبة اسببتعرا  وعنبد .إرهبابي تنظببيم ودعبم إرهبابي لتنظببيم دعائيبة مبواد وحيبا ة
 أساسبها، علبى القادمبة الحكومبة فبي سيشبارك أنبه االنتخابيبة الحملبة خبال  العبراق، مبن هاجرت لعائلة ولد الذي
 غيبر بشبكل الفلسبطيني الشبعب مبع الصبرا  وجهبة فبي تحبوال سبيحدث بعضبها، ولو تمرير، في نجاحه أن متبين

 فلسببببطين أر  علببببى اليهوديبببة الهيمنببببة منظومبببة تببببأمين إلبببى عببببا  بشببببكل غفيبببر بببببن شبببرو  تهببببدفو . مسببببوق 
 يشر  قانون  بسن غفير بن تعهدوقد  .عنها الشرعية منز  أو تواصلها مهدد من كل وتحييد وصيانتها التاريخية،

 وهبو فيبه يظهبر فيبدمو االنتخابيبة حملتبه خبال  ونشر. عليها" يحر "و إسرائيل" يعادي" من كل طرد مرة ألو 
 مخصصبة سبتكون  أنهبا مؤكبدا مقبدمتها، فبي المقاعبد مبن عبددا حبدد حيب  الركا  من خالية مدنية طائرة يقتحم
 يشبر   قبانون  بسبن غفيبر ببن التبز و  .القانون  سن بعد أوروبا إلى طردهم سيتم عندما الكنيست في العر  للنوا 
 وجنبببود المسبببتوطنين تسبببتهدف عمليبببات فبببي يشببباركون  الببذمن الفلسبببطينيين المقببباومين علبببى اإلعبببدا  حكبببم فببر 

 الضبحا  يمبنح بحي  الغربية، الضفة في بها المعمو  النار إطالق أوامر على جذري  تغيير وإحداث االحتال ؛
 غفيببر بببن وعببد فقببد ذلبب ، جانببب إلببىو  .علببيهم خطببر مصببدر يعتبرونببه مببا كببل السببتهداف مطلقببة حريببة والجنببود
 أداء أثنبباء فلسببطينيين يجرحببون  أو يقتلببون  الببذمن والشببرطة الجببيش وجنببود لضببحا  حصببانة يمببنح قببانون  بتمريببر
 تجباه قمعبا أكثبر سياسبة لتتبنبى الحكومبة فبي ثقلبه سبيوظف أنه أكد ذل ، جانب إلى. واألمنية العسكرية مهامهم
 وبينمببا .جسببا  بتضببحيات حا وهببا التببي الحقببوق  كببل مببن وحرمببانهم االحببتال  سببجون  فببي الفلسببطينيين األسببر  
 أنبه أعلبن اليهودية، الهيمنة منظومة مستقبال تهدد أن يمكن التي السياسية البنى لتفكي  توجها بن غفير يعكس
 فببي االسببتيطانية األنشببطة علببى قيببود أيببة ورفببع الفلسببطينية، السببلطة وحببل أوسببلو، اتفاقيببات إلغبباء علببى سببيعمل
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 تطرفببا غفيببر بببن توجهببات أكثببر مببن أن فيببه شبب  ال وممببا .الفلسببطيني للبنبباء والتصببدي والقببدس، الغربيببة الضببفة
 فببي" اليهببود  ببد العنصببري  التمييببز" أسببماه مببا بوقببف التببز  حيبب  األقصببى، المسببجد مببن بببالموقف المتعلقببة تلبب 

 الزمببباني التقاسبببم فكبببرة بنقبببل معنبببي الخليبببل، مدمنبببة فبببي االسبببتيطاني الجيبببب يقطبببن البببذي غفيبببر، فببببن. المسبببجد
 التيببارو . األقصببى المسببجد إلببى اإلبراهيمببي المسببجد فببي االحببتال  فر ببها التببي واليهببود المسببلمين بببين والمكبباني

 مرجعيات تر   حي  اليهودي؛ الخالص لفكرة تطرفا األكثر التأويل متبنى غفير، بن إليه منتمي الذي "الحردلي"
 بنبباء علببى متوقببف للعببالم قببادة اليهببود سببيجعل الببذي المنتظببر المخلبب  ونببزو  الخببالص تحقببق أن التيببار هببذا

 بفلسببطينيي متعلببق وفيمببا ."ومببأجوج يببأجوج" حببر  تفجببر مببن متحعببه ومببا األقصببى، المسببجد أنقببا  علببى الهيكببل
 مبن اإلسبرائيلية" المواطنبة حبق" بنبز  يقضبي معهبم للتعامبل ووا بحا بسبيطا تصبورا يقبد  غفيبر ببن فإن الداخل،

 الكاهانيببة تحببالف جبباهرو  .اليهببودي طابعهببا تهدمببد علببى ويعمببل مهوديببة دولببة إسببرائيل بببأن يقببر ال شببخ  كببل
ها يحول بشكل إسرائيل في والقانوني السياسي النظا  بنيةفي  كبير تحو  إحداث على بعزمه الدمنية والصهيونية

 اليهوديبة الشبريعة أحكبا  إحبال  علبى سبيعمل أنبه غفيبر ببن  ميبلترتش سمو  أعلن فقد". شريعة دولة" إلى عمليا
 .حاليا به المعمو  الو عي القانون  محل

 اليهبودي الجمهبور مبن واسبعة قطاعبات رغحة رأسها على الكاهانية، صعود في مهما دورا تحوالت عدة أدت قدل
 تبنتهبا التبي السياسبات نتبائج مبن كبيبرة أمل خيحة الجمهور هذا وتسود. الفلسطيني الشعب مع الصرا  حسم في

 مبع التصبعيد جبوالت وعشبرات حبرو  أرببع انبدال  عنها نجم والتي األخيرين العقدمن في اإلسرائيلية الحكومات
 مسبتو   مسبت الضبفة فبي مقاومبة عمليبات وموجبات جماهيرية هحات تفجر عن فضال غزة، قطا  في المقاومة
 جببرائم بارتكببا  إسببرائيل اتهمببت وقانونيببة أمميببة مؤسسببات أن مببن الببرغم علببىو  .لإلسببرائيليين الشخصببي األمببن
 هباإلي اإلشبارة تمبت التبي المواقبف، عببر قادر بأنه اليهود من الكثير أقنع غفير بن فإن الفلسطينيين،  د حر 
 .الصرا  حسم على أعاله،

 أن إلببى" مكوميببت سببيحا" موقببع فببي مببؤخرا نشببره مقببا  فببي بورتاراببب ميببرون  اإلسببرئيلي الكاتبببؤكببد مفببي السببياق 
 مشبباركة أن فيببه شبب  ال ممبباو  .األمنيببة والمؤسسببة الجببيش فببي مهمببة أوسببا  تتبناهببا غفيببر بببن ومنطلقببات أفكببار

 الديمقراطية األغلبية  عيم حذر إذ المتحدة؛ الواليات مع وتحدمدا الدولية إسرائيل عالقات على ستؤثر الكاهانية
 بببن  ببم حببا فببي  سببلحا سببتتأثر أبيببب بتببل واشببنطن عالقببات أن مببن نتنيبباهو منببدمز روبببرت الشببيو  مجلببس فببي

 مببن غفيببر بببن وتمكببن الحكببم فببي الكاهانيببة مشبباركة لكببن. االنتخابببات بعببد يشببكلها أن يمكببن حكومببة ألي غفيببر
 أكثبر إسبرائيل سبيجعل التطور هذا أن صحيح. إلسرائيل طيحة أخحارا بالضرورة يحمل لن تعهداته بحعض الوفاء
 مببع وجببود حببر  تفجببر إلبى سيفضببي ذاتببه الوقببت فبي لكنببه الفلسببطيني؛ الشببعب مبع تعاطيهببا فببي وعدوانيببة تغبوال
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 منذ إسرائيل كانت وإن .الداخل وفلسطين والضفة غزة ساحات في مفتوحة اتمواجه واندال  الفلسطيني الشعب
 هبذا تحقيق من تتمكن لن فإنها مقاومته، واجتثاث الفلسطيني الشعب  د المواجهة حسم من تتمكن لم 1948
 إنهببباء يعنبببي الكاهانيبببة منطلقبببات إسبببرائيل تطبيبببق أن كمبببا .المقاومبببة روي فيبببه تتبببأجج وقبببت فبببي تحدمبببدا الهبببدف
 احتاللهببا تحعببات عببن المسببؤولية إسببرائيل تحمببل أمببا  الطريببق يفببتح ممببا وجودهببا، وتصببفية الفلسببطينية السببلطة
 بتوحيبد سبمحت ظروفبا سبيوفر التحبو  هبذا أن عبن فضبال. البدولي المجتمبع أمبا  غبزةحصبارها لو  للضبفة المحاشر
 وإنهبباء الوطنيببة المصببالحة تحقيببق فببي أخفقببت التببي الالنهائيببة المحبباوالت إلببى الحاجببة دون  الفلسببطيني الصببف
 ذلب  فبإن األقصى، تهويد إلى تهدف سياسات إسرائيل تبني فرص من مزيد الكاهانية صعود كان وإن .االنقسا 
 العربيبة الحكبم نظبم سبتحرج فلسبطين حبدود خبارج جماهيريبة فعبل ردات حدوث فرص من ذاته الوقت في سيزيد
 بسبببب تضبررا األكثبر بباألردن إسبرائيل عالقبة سبتكون  .تطبيببع أو" سبال " باتفاقبات بإسبرائيل تبرتح  التبي الفاسبدة
 الحكبم نظبم توجهبات على حتى الكاهانية صعود مؤثر وقد. المقدسة األماكن على الوصاية كصاحب مسؤوليته
 أعبر   امبد ببن هللا عببد اإلمبارات خارجيبة و يبر أن" والباله" موقبع كشف فقد. إسرائيل مع للتطبيع حماسا األكثر
 تشببارك برئاسبته حكومبة تشبكيل مببن إلسبرائيل، األخيبرة  يارتبه خببال  بنتنيباهو جمعبه لقباء فببي" الشبدمد" قلقبه عبن
 عالقببات علببى سببتؤثر الكاهانيببة مشبباركة أن فيببه شبب  ال ممبباو  .الكاهانيببة إلببى إشببارة فببي ،"متطرفببة جهببات" فيهببا

 المتحدة. الواليات مع وتحدمدا الدولية إسرائيل
 فمن. وا حين تناقضين في يقع ومنطلقاتها، للكاهانية متزامدا دعما مبدي الذي اإلسرائيلي المجتمع أن المفارقة
 د مب أخبر   ناحيبة ومبن متواصبلة؛ عسبكريةأنشبطة  فبي االنغماس إسرائيل على الكاهانية توجهات تفر  ناحية
 الحرببببي الجهببد كلفببة لببدفع اإلسببرائيلي المجتمببع اسببتعداد علببى كبيببر تراجببع حببدوث علببى المؤشببرات مببن الكثيببر
" واألمبن لإلسبتراتيجية مروشبليم معهبد" مبؤخرا نشبرها دراسبة في شوكر بنينا اإلسرائيلية الحاحثة دللت فقد. الحشرية

 والمواجهببات الحببرو  خببال  صببموده تهبباوي  مببن والخببوف قتلببى سببقو  لتحمببل المجتمببع جاهزيببة عببد  إدراك أن
  . الحر  بقرارات متعلق ما كل في إسرائيل في القرار صنع دوائر توجه التي االعتحارات أهم من باتا العسكرية
 ؛تقودها التي الحزبية المكونات جنون  ويظهر إسرائيل فق  يعري  لن وتحعاته الكهانية صعودإن  القو ، قصار  

 .اإلسرائيلي الضعف مظاهر من المزيد عن أيضا سيكشف بل
 
 :الصعب الرقم غفيربن  – 6

ببخت  للجببد  المثيببر المتشببدد اليمينببي مت جببه وقببت فببي المتطببرف اليمببين صببعودخيببرة األ اإلسببرائيلية االنتخابببات رس 
 حملبة للعبر  المنباهض غفيبر ببن قبادوقد  .المقبلة االسرائيلية الحكومة في بار  منصب لتولي غفير بن إمتمار
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 فبببي الثالببب  ببببالمركز" الدمنيبببة الصبببهيونية" تحالفبببه بفبببو  واحتفبببل اليهوديبببة والهويبببة األمبببن علبببى تركبببزت نشبببطة
 بأكثر البرلمانية مقاعده عدد  اد تحالفه أن النهائية النتائج أظهرت أن بعد المبتهجين لمؤيديه وقا  .االنتخابات

 ."بالدنا أسياد لنعود الوقت حان" :الضعف من
 البببزعيم يشبببكلهس البببذي جدمبببدال ئبببتالفاال فبببي مركزي بببا دور ا" الدمنيبببة الصبببهيونية" تحبببالف ؤديمببب أن المتوقبببع مبببن

 نتانيبباهو علببى ويتعببذ ر .األصببوات مببن عببدد بببأكبر اليمينببي الليكببود حزبببه فببا  الببذي نتانيبباهو بنيببامين المخضببر 
، ممبا شسبموتريت بتسبلئيل" الدمنيبة الصبهيونية" فبي وحليفبه غفيبر ببن دعبم دون مبن  الو راء رئيس منصب تأمين
 نفببوذال صبباحب إلببى منبببوذ سياسببي مببن غفيببر بببن تحببو  يضببمنو  مسبببوق، غيببر نفببوذا   المتطببرف اليمببين يعطببي
  بببم ت كورونبببا، أ مبببة ظبببل فبببي وطنيبببة وحبببدة حكومبببة وغبببانتس نتنيببباهو شبببكل عنبببدما حتبببىعلمبببا  انبببه  .االو 

 ،"شباس: "الحريبدي التيار من دمنية أحزابا غانتس، بني بقيادة لفان كاحو  وحز  الليكود إلى إ افة الحكومة،
  .  بينت نفتالي بقيادة الصهيوني الدمني للتيار" اليهودي البيت"و ،"هتوراة  مهدوت"و

ببا ،مببرارا   نفاهببا بالفسباد تهمببا مواجببه الببذي نتانيباهو المحن بب  السياسببي ، يقبف وراءهبباخيببرةكبل هببذه التحببوالت األ  وفق 
 صبورة لم بع نتانيباهو" إن ايضبا   قبا البذي  .القبدس فبي" هارتمبان شبالو  معهبد" مبن هباليفي كالمبن موسي للحاح 
 رأكثب نسبخة مجبرد هبذا اليمبين أن اإلسرائيليين من الكثير ورأ . تحالفه أجل من يحتاجه الذي المتطرف اليمين
 الخليببل مدمنببة فببي للمتشببددمن أربببع كريببات مسببتوطنة فببي يعببيش غفيببر بببن مببزا  ال وبينمببا ."الليكببود مببن تشببددا  

 سببببحقت التبببي الفتبببرة فببببي علنبببا   ظهبببر عنببببدما اعتبببداال   أكثبببر خطابببببا   تبنبببي حببباو فانببببه  المحتلبببة، الغربيبببة بالضبببفة
 عدأ  لم لكنني العر ، كل طرد أريد إنني عام ا 20 قبل قلت.. تغيرت لقد" برس فرانس لوكالة وقا  .االنتخابات

ة االبراهيمبي فببي مدمنببجبزار المسببجد ل صببورة تعليببق علبى فبي بيتببه، عتببادوهببو ا  ."أعتبذر لببن أننبي إال. ذلبب  أعتقبد
 مببعو . السياسببة معتببرك دخببل بعببدما أ الهببا لكنببه ،1994 عببا  فلسببطينيا   29 قتببل الببذي غولدشببتامن بببارو الخليببل 
 يناليمب  عبيم فبإن هباليفي، وبحسبب .واإلسبرائيليين الفلسبطينيين ببين التبوتر ببؤر فبي بانتظا  يظهر  ا  ما ذل ،

 التببي المحتلببة الغربيببة للضببفة إسببرائيل  ببم   عينيببه نصببب و ببع وكسياسببي ."السياسببي تحولببه مزي ببف" المتطببرف
 ألببف الببذي هبباليفي وقببا  . الببى الخببارج اإلسببرائيليين العببر  السببكان بعببض ونقببل فلسببطيني مليببون  2,8 يقطنهببا
بببا كبببان عنبببدما اليهبببودي للتطبببرف انجذاببببه عبببن كتاب بببا  شبببركائه علبببى السبببيطرة فبببي صبببعوبة نتانيببباهو سبببيجد" مراهق 
 ا االجتمب علبم فبي للحاحب  بالنسبحةو  ."الفسباد محاكمبة مبن يخرجه تشريع بتمرير لهم مدمن ا سيكون  ألنه.. الجدد
 انذلبب   .طويلببة مببدة منببذ بببر ت ظبباهرة بعببد تببأتي النتببائج فببإن فيشببر شببلومو اليهببودي الشببعب سياسببة معهببد فببي
 ."وميةوالق الدمنية بالعرقية( تمسكا) وأكثر تقليدية اكثر معينة وبطرق  يمينية اكثر اصحح االسرائيلي المجتمع"
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 العربيبببة واألقليبببة والوسبببطيين اليسببباريين مخببباوف الدمنيبببة للصبببهيونية االنتخبببابي النجببباي ثبببارخبببر  أمبببن ناحيبببة أ
 جعفببر قببا فببي السببياق و  .الالذعببة غفيببر بببن النتقببادات المتلقببي الطببرف فببي سببنوات منببذ كانببت التببي اإلسببرائيلية

 التببببي اإلجببببراءات يخشببببون  النبببباس" إن اإلسببببرائيليين، العببببر  حقببببوق  عببببن المببببدافع" مسبببباواة  مركببببز" رئببببيس فببببري،
 .السبكان مبن المئبة فبي 20 تمثبل التبي" العربيبة حبزا األ انقسا  بسبب هنا غضب هناك"  افوأ". سيتخذونها

 خا بببت أن بعبببد المشبببهد السياسبببي نتانيببباهو بتصبببدر سبببمح كسببببب العربيبببة األحبببزا  انقسبببا  إلبببى منظبببرهبببو و 
 فبي المقاعبد مبن قياسبي بعبدد ببالفو  لهبا سمحت مشتركة واحدة قائمة من بدال منفصلة قوائم بثالث االنتخابات
 بعببض اجتيببا  وعببد  العببر  النبباخبين أصببوات  ببيا  فببي االنقسببا  تسببببقببد و  .2020 مببارس/آذار انتخابببات
 نعيببده اليببو ،" "االسببالمية الحركببة-الموحببدة العربيببة القائمببة" رئببيس عحبباس منصببور وقببا  .الحسببم عتحببة القببوائم

 نفصبلوا والمتبه المنتهيبة االئتالف إلى عحاس حز  وانضم ."سلبيين ألننا هدية له نقد  السلطة، إلى( نتانياهو)
 صبفوف فبي حزببه وسبيجلس .االئبتالف البى النضبمامه مهبد مبا 2021 العبا  فبي المشبتركة العربية القائمة عن

 بالتببالي اصببححت .الطيبببي واحمببد عببودة ايمببن برئاسببة" للتغيببر العربيببة"و" الجبهببة تحببالف" جانببب إلببى المعار ببة
 العنصببرية القببوانين مببن المزيببد صببدور هببو المتوقببع السببيناريووفاشببية وتوحشببا ، و  عنصببرية أكثببركيانببا  إسببرائيل
 .المحتلة الفلسطينية واألرا ي الغربية الضفة في للناس واإلذال  العنف من والمزيد

 سلبين أل العبر ، مبن ثبركأ االسبرائليين علبى عبئبا يضا  أ سيكون  االسرائيلي اليمينن في المقابل ثمة من مر  أ
كبونهم ب دورهبم سبيعز نبه أل الفلسبطينين ةمصلح من سرائلياإل اليمين ووصو  متطرف االسرائيلي المجتمع كل

 سياسبيه ببرامج لبه لبيس الصبهيوني والتطبرف ،والعبر  اليهبود ستشبمل التبي الصهيونيه العنصريه  د منا لون 
 حببظ حسببن ومببن بببالتطبيع السبرائيل تحققببت التببي بالمكاسببب حيوسببيط  بده سببيتحو  العربببي قليمببياإل ومحيطبه
 غلقة .المن همتوشريع قوانينهم يطحقوا ان مريدون  - كانتونات من كثرأ ليسوا االسرائيلي اليمين نأ العر 

 
 خاتمة:
نتنيبباهو  حببز  تضببمو  أمببدمولوجيا ، ومتماسببكة مسببتقرة حكومببة علببى الحصببو  نحببو ناآل تسببير إسببرائيل أن مبببدو

 عسبباها مبباذا: السببؤا  مثيببر مببا وهببو. متببزمتين أرثوذكسببيين وحببزبين القببومي، الدمنيببة الصببهيونية وحببز  الليكببود،
 بالفعل؟ الحكومة هذه تفعل
 لليمبببين بالنسببحة قلببق مصبببدر المحكمببة هببذه كانبببت لطالمببا إذ األولببى، أولويتهبببا هببي العليببا المحكمبببة تكببون  ربمببا

 قرارات تنفيذ منع أو حكومية، تشريعات إبطا  أو بنقض قراراتها إلى منه كبير جزء في ذل  ويرجع اإلسرائيلي،
ا اليمين أنصار من الكثيرون  وير   متطرفة .ةيحكوم  ليبرالي با، أشبكنا ي ا، علماني با، نفبوذ ا العليبا المحكمبةفي  أيض 
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ا  .عليببه السببيطرة المقبلببة اليمببين حكومببة تريببد الببذي المعبببد إنببه. إ احتهببا أولئبب  مريببد نخحببة بامتيا اتببه تتفببرد ومعبببد 
: التحدمبد وجبه علبىو  .المحكمبةهبذه  سبلطة تقلي  مهمة الجدمدة بالحكومة الخاصة المها  قائمة رأس تتصدرو 

 سبببيمكن والبببذي ،" التجببباو  شبببر "   يسبببمى مبببا تمريبببر مريبببدون  المفتبببر  االئبببتالف فبببي الحبببار ون  السياسبببيون 
 الخطوة هذه أن المعار ون  مر   حين في .المحاكم أحكا  تجاو  من البرلمان في العظمى األغلبية أو األغلبية
 اليمينبببي النائبببب هنببباك ثبببم .للجبببد  مثيبببرة تكبببون  ببببأن تنبببب  أنهبببا إال اإلسبببرائيلية، للديمقراطيبببة  بببربة بمثاببببةهبببي 

 تخفيببف أجببل مببن للضببغ  المتزامببدة السياسببية ثرواتببه اسببتخدا  فببي سببيرغب الببذي غفيببر، بببن إمتامببار المتطببرف
 مرة. سنوات منذ اليمينيون  السياسيون  به طالب أمر وهو - الشرطة و حا  للجنود االشتحاك قواعد على القيود
 األرثبببوذكس التحبببالف شبببركاء سبببيتحرك والدولبببة، البببدمن بمسبببائل متعلبببق فيمببباو  .جبببد  مثبببار ذلببب  سبببيكون  أخبببر ،

 بموجببب الشببهادات مببنح وتقييببد اليهوديببة، إلببى التحببو   تجيببز التببي ليبراليببة األكثببر التشببريعات إلنهبباء المتشببددون 
با يحاولون  قد. اليهودي الغذائي النظا  قوانين  السبوبر ومحبالت المتباجر لبحعض الممنوحبة التصباريح إلغباء أيض 
ببا المحتمببل مببنو  .اليهببودي السبببت مببو  فببي مفتوحببة للحقبباء العلمانيببة المنبباطق فببي ماركببت  حقببوق  تكببون  أن أيض 
 الما ببي، العببا قببرارات  عببن التراجببع علببى الدمنيببة األحببزا  سببتعملو . التحببالف هببذا مرمببى فببيثليببين الم مجتمببع
 منصببب الما ببي فببي وشببغل الليكببود حببز  فببي الجببنس مثلببي عضببو وهببو أوحانببا، أميببر قببا  فيمببا. المجببا  بهببذا
 .بالتأكيببد محبباوالت هنبباك سببتكون  لكببن. الحقببوق  عببن تراجببع هنبباك يكببون  لببن إنببه العببا ، واألمببن القضبباء و يببر

 التحببالف فببي شببركاءه أن يعلببم فهببو. االنتخابببات ليلببة المنصبة فببوق  مببن معتدلببة رسببائل مببرر مببن ناحيتببه نتنيباهو
او  تطرفا   األكثر أجندتهم في قدم ا المضي في سيرغبون   إيقبافهم مريبد كبان إذا مبا يقبرر أن عليبه سبيتعينو  .تشبدد 

 .ا  ال
 اسبتقرار وعبد  حباد اسبتقطا  ظبل فبي حصبلت خيرة في كيان العبدواالنتخابات التشريعية األ أن بالذكر جدمرال

 تشبكيل أ مبة اسبتمرار حبا  فبي سادسبة انتخاببات إجراء اإلسرائيلية السياسية األوسا  تستحعد ملبحي   سياسي،
 فبببرئيس حكومببة، تشبببكيلل مكانيببةاإل كبببل لديببه اليمبببين وتكتببل تحطبببم التعبباد  ان فبببي خالصببة االمبببرو  .الحكومببة
 وببببدون  الدمنيبببة الصبببهيونية ببببدون  حكومبببة تشبببكيل علبببى قبببادرا   يكبببون  لبببن لكنبببه نتنيببباهو، سبببيكون  المقببببل البببو راء

 بقيبادة الدولبة معسبكر ذلب  في بما آخر حز  ألي يمكن ال ألنه غفير بن إمتمار العنصري الكاهاني المتطرف
  .المقاعد عدد حي  من الدمنية الصهيونية محل يحل أن غانتس
 قبل من البتزا  سيتعر  الذي لنتنياهو، كبيرة مشكلة أيضا   وستكون   يقة، يمينية حكومة ثمة ستكون بالتالي 

 أن والقوميبة الدمنيبة الفاشبية تنبامي ظبل فبي المعطبى، هبذا ويعنبي .بإنشائه سيقو  الذي االئتالف في عضو كل
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 التابعة سواء الدمنية، األحزا  أعضاء فيه يشكل إسرائيل في حكومي ائتالف أو  سيكون  القاد  نتنياهو ائتالف
 .االئتالف  من عددية أغلبية الحريدي، للتيار أ  الصهيوني الدمني للتيار
 فعمبد أن شبأنه مبن الداخليبة، القبو   مبوا ين ظبل فبي األحزا ، هذه مع لنتنياهو المتوقع تئالفاإل فإن ذل ، إلى
 يفب بمبا البدمني اليهبودي الطبابع تشبدمد عبن ناهي  واإلعال ، والعحادة، التعبير حرية على قيود فر  إلى أيضا  
 واالعتببراف التهويببد قببانون  علببى وقيببود اليهببودي، الببزواج وقضببايا السبببت، أيببا  العامببة، المواصببالت حركببة ذلبب 

 األرثوذكسببية الربانيببة تعتببرف ال روسببية أصببو  مببن المهبباجرين مببن إسببرائيلي مليببون  نصببف مببن أكثببر بيهوديببة
 .بيهودمتهم

 
 :ملحق
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