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  اإلسرائيليةاخلريطة احلزبية 
  عشية االنتخابات

  أحمد خليفة
أيار/مايو  ١٧، عشـــــــــــية االنتخابات املقرر إجراؤها يف اإلســـــــــــرائيلييقف الناخب 

 - ١٩٩٦سنة  انتخاباتخمتلفة اختالفاً بيّناً عن خريطة  سياسية، أمام خريطة ١٩٩٩
خريطــة تبــدو لــه معقــدة وغير مــألوفــة، وتتحــدى والءاتــه التقليــديــة وعــاداتــه الغــالبــة يف 

  التصويت.
كانت اخلريطة احلزبية املرتســـــمة أمامه تبدو أبســـــط  ١٩٩٦ســـــنة  انتخاباتعشـــــية 

األحزاب موجودة يف مواقعهــا الطبيعيــة على اخلريطــة، والقــادة البــارزون  - وأوضـــــــــــح
يف الصـــــــــــف األمــــــامي يف أحزابهم، واملنطلقــــــات األيــــــديولوجيــــــة واملواقف موجودون 

لكل منها ومنهم معروفة إجماالً، أو من الســـــــــــهل تخيلها، بغض النظر عن  الســـــــــــياســـــــــــية
ي، املتســـــم، عادة، بالعمومية الشـــــديدة وبالغمغمة من أجل االنتخاباخلطاب الســـــياســـــي 

  كسب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.
 االنتخاباتينا األحزاب الهامشية والطارئة املألوف ظهورها يف مواسم وإذا استثن

واختفــاؤهــا بعــدهــا، كــان هنــاك يف اخلريطــة احلزبيــة وقتئــذ، يف معســـــــــــكر اليمين، حزب 
كتلــة كبيرة متحــدة مكونــة من أحزاب ثم موليــدت البــالغ التطرف (حزب الترانســـــــــــفير)، 

تلفة، ثم يســـــــــــرائيل بعلياه (حزب الليكود وغيشـــــــــــر وتســـــــــــومت، األقل تطرفاً بدرجات خم
املهاجرين الروس) والطريق الثالث (حزب مستوطني اجلوالن)، يف موقع ما بين اليمين 
والوســـــــــــط؛ ويف املعســـــــــــكر الديني، كان هناك املفدال، الشـــــــــــديد التطرف قومياً، ويهدوت 
هتوراه (حزب احلريــديم األشـــــــــــكنــاز)، الشـــــــــــــديــد التطرف دينيــاً، وشـــــــــــــاس (حزب اليهود 

قيين املتــدينين)، األقــل تطرفــاً من النــاحيتين القوميــة والــدينيــة، واألكثر انفتــاحــاً الشـــــــــــر
مع  ، وعلى التعاوناإلســــرائيلي - /العربيالفلســــطينيعلى احللول الســــياســــية للصــــراع 

لالعتدال)؛ ويف معســــــــكر "اليســــــــار"،  اإلســــــــرائيليةاألحزاب العلمانية املعتدلة (باملعايير 
 - رتس؛ ويف الوســـــــــــط العربي، كـــان هنـــاك قـــائمـــة حـــداشكـــان هنـــاك حزبـــا العمـــل ومي

التجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية املوحدة املكونة من احلزب الديمقراطي 
العربي واحلركة اإلســـــــالمية، وقائمتان صـــــــغيرتان أخريان مل تنجحا يف اجتياز نســـــــبة 

  من أصوات املقترعين). %١٬٥احلسم املطلوبة لدخول الكنيست (
 حلبة التنافس بشــــــــــــأن منصــــــــــــب رئيس احلكومة، كان هناك مرشـــــــــــحان فقط: ويف
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بنيامين نتنياهو على رأس معســـــكر اليمين العريض، القومي والديني، وشـــــمعون بيرس 
على رأس معســــكر اليســــار. وكانت الصــــورة العامة املرتســــمة للمنافســــة بينهما يف ذهن 

صـــــــار شـــــــديد، صـــــــوت "شـــــــاب الناخب، على حد تعبير أحد املعلقين الســـــــياســـــــيين وباخت
 the looserمنتصـــــر اكتســـــح الليكود بهجوم صـــــاعق، ويعد بســـــالم آمن، يف مقابل بيرس 

  )١((اخلاسر)، وإرهاب دموي."
، إذا ألقينا نظرة على اخلريطة احلزبية، وعلى ١٩٩٩سنة  انتخاباتأمّا اآلن، عشية 

  حلبة املنافسة بشأن منصب رئاسة احلكومة، فماذا نرى؟

  احلزبيةاخلريطة 
  تغيرات بنيوية

هــذه املرة من  االنتخــابــاتنرى حزب الليكود، بزعــامــة بنيــامين نتنيــاهو، يخوض 
دون معظم قـادتـه البـارزين، بعـد أن هجروه إىل أحزاب أُخرى، ومن دون حزبي غيشـــــــــــر 

املاضـــــية لتأليف قائمة انتخابية يمينية  االنتخاباتوتســـــومت، اللذين انضـــــما إليه يف 
  موحدة.

بيغن، ابن مؤســـس حيروت وزعيمه التاريخي مناحم بيغن، تركه ليؤســـس  بنيامين
يف إطار جبهة تضــــــــم أحزاب أقصــــــــى اليمين، وعالوة  االنتخاباتحزباً جديداً ويخوض 

على ذلك أعلن ترشـيح نفسـه ملنصـب رئاسـة احلكومة. ويتسـحاق مردخاي، وزير الدفاع 
ه يف قبل إقالته من منصــــب ليكودالالســــابق واملمثل األكثر شــــعبية لليهود الشــــرقيين يف 

كانون الثاين/يناير املاضــي، تركه ليتزعم حزب الوســط اجلديد، املؤســس حديثاً، وأعلن 
هو أيضـــــــاً نفســـــــه مرشـــــــحاً لرئاســـــــة احلكومة. ودان ميريدور وروين ميلو، من أبرز وأكفأ 
عناصــــــر اجملموعة املســــــماة "أمراء الليكود" تركاه ليســــــاهما يف تأســــــيس حزب الوســــــط 

حتت لوائه. ودافيد ليفي، الزعيم األقدم لليهود الشـــــرقيين يف حزب  االنتخاباتخوض و
حيروت/الليكود وأملهم الكبير يف فترة ازدهار احلزب التي تبدو اآلن ماضــــــياً ســــــحيقًا، 

بزعامة حزب  االنتخاباتانفصـــــــل عن الليكود لينضـــــــم مع غيشـــــــر إىل قائمة ســـــــتخوض 
  العمل.

لتي جرت يف اللجنــة املركزيــة لليكود من أجــل اختيــار الــداخليــة ا االنتخــابــاتويف 
ن ية، تلقى الوزيران الليكوديااالنتخابمرشـــــــحي احلزب للكنيســـــــت وترتيبهم يف القائمة 

األرفع مقــامــاً يف قيــادة احلزب وحكومــة نتنيــاهو، أريئيــل شـــــــــــــارون، وزير اخلــارجيــة، 
                                                            

. اإلشـــــــــــارة إىل شـــــــــــمعون بيرس ٣١/٣/١٩٩٩يوئيل ماركوس، "هذه املرة املســـــــــــألة شـــــــــــخصـــــــــــية"، "هآرتس"،   )١(
ــــــــــــــــ "اخلاســــــر" (التعبير ورد يف األصــــــل باإلنكليزية) املقصــــــود بها خســــــارة حزب العمل، برئاســــــة بيرس، عدة  بـ

أمام الليكود. واإلشـــارة إىل "اإلرهاب الدموي" املقصـــود بها  ١٩٩٢وســـنة  ١٩٧٧متتالية بين ســـنة  انتخابات
  ية قبل اغتيال يتسحاق رابين.إسرائيلعمليات حماس االنتحارية يف مدن 
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كان الثامن يف القائمة وموشيه أرينز، وزير الدفاع، صفعة مدوية، إذ حل شارون يف امل
بينما حل يف    )٢(ية، وحل أرينز يف املكان الســادس والعشــرين، غير املضــمون،االنتخاب

األمكنة العشـــــــــــرة األوىل، بعد زعيم احلزب، ســـــــــــاســـــــــــة من الدرجة الثانية أو الثالثة. وقد 
قضت حمكمة احلزب الحقاً بنقل أرينز إىل املكان السادس عشر، املضمون، لكن الضرر 

. ويرى بعض املراقبين أن ا لالحق بمكانته يف احلزب ويف نظر الناخبين ظل أثره باقياً
الصــــــفعة مل تكن موجهة إىل شــــــارون وأرينز فحســــــب، بل أيضــــــاً إىل نتنياهو، الذي قرب 

 ى، وأعلالســـــــــــياســـــــــــيةشـــــــــــارون إليه ونفض الغبار عن أرينز وأعاده إىل مركز الســـــــــــاحة 
  )٣(م" حزبه.شأنهما، ليعوض بهما من خسارته "جنو

، هذه االنتخاباتأّما حزب العمل "اليســــــــــــاري"، بزعامة إيهود براك، فنراه يخوض 
واحدة"، يف إطار حتالف انتخابي مع حزب  إســـــــرائيلاملرة، متخفياً حتت اســـــــم آخر هو "

غيشـــــــــر اليميني بزعامة دافيد ليفي، وحزب ميماد بزعامة احلاخام يهودا عميتال، وهو 
  أساساً، عن املفدال. حزب ديني معتدل منشق،

الداخلية الختيار مرشــحي احلزب للكنيســت، الذين تقرر أن  االنتخاباتوقد أســفرت 
يتم انتخابهم من قبَل جميع أعضاء احلزب، عن فوز قادة من أبرز "حمائم" احلز بأربعة 

عامي، ويوســـــي  -  بن  ية، وهم: شـــــلومواالنتخابمن األماكن اخلمســـــة األوىل يف القائمة 
 فلســـــــــــطينيـــةوأبراهـــام بورغ، وعوزي برعـــام، وجميعهم من مؤيـــدي قيـــام دولـــة ، بيلين

(بشـــــــــــروط حزب العمل املعروفة، طبعاً). وقد يوحي هذا الفوز بأن حزب العمل ســـــــــــيكون 
ين، ولكن ســـــــــــيوازن تـــأثيرهم الفلســـــــــــطينيأكثر مرونـــة يف املســـــــــــتقبـــل جتـــاه احللول مع 

قين لهم وزنهم الكبير، مثــل بــالتــأكيــد وجود براك يف رئــاســــــــــــة احلزب، وجنراالت ســــــــــــاب
ماتان فيلناي، نائب رئيس األركان الســــــــــابق الذي انضــــــــــم إىل حزب العمل مؤخراً وفاز 

 بن أليعيزر الذي فاز باملكان السابع،  ية، وبنياميناالنتخابباملكان الثالث يف القائمة 
ويوســـــــــــي بيليــد الــذي ترك الليكود وانضـــــــــــم إىل حزب العمــل، وجميعهم مصـــــــــــنفون من 

  قور"."الص
ويف وســـــط اخلريطة احلزبية نرى حزباً جديداً، هو حزب الوســـــط. وقد أســـــســـــه رئيس 
األركان الســـــابق أمنون ليبكين شـــــاحك بالتعاون مع دان ميريدور وروين ميلو، وانضـــــم 
إليـــه، واختير زعيمـــاً لـــه، يتســـــــــــحـــاق مردخـــاي، وتقـــاطر إليـــه عـــدد ال يســـــــــــتهـــان بـــه من 

والعامة املنتمية إىل أحزاب خمتلفة، بعد أن انســـــــــحبت من  الســـــــــياســـــــــيةالشـــــــــخصـــــــــيات 
أحزابها. ونذكر منها، على سـبيل املثال، أعضـاء الكنيسـت: حغاي ميروم ونيسـيم زفيلي 

                                                            
األمكنة املعتبرة مضـــمونة هي األمكنة املوجودة ضـــمن نطاق عدد مقاعد احلزب يف الكنيســـت املنتهية مدته أو   )٢(

نحـــل، وبـــالنســـــــــــبـــة إىل األحزاب اجلـــديـــدة هي األمـــاكن املوجودة ضـــــــــــمن نطـــاق عـــدد املقـــاعـــد التي تتنبـــأ امل
  االستقصاءات املتكررة لها بالفوز بها.

  .٩/٢/١٩٩٩يريح طال، "هآرتس"،   )٣(
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من حزب العمل، ودافيد ماغين من غيشــــــــــر، وألكســــــــــندر لوبوتســــــــــكي من الطريق الثالث، 
احلصـــــــول على مكان وأليعيزر زندنبيرغ من تســـــــومت (انســـــــحب الحقاً بعد أن فشـــــــل يف 

يــة)؛ وأوري ســــــــــــافير، مــدير مكتــب رئيس احلكومــة االنتخــابمضـــــــــــمون يف قــائمــة احلزب 
سابقاً (حزب العمل)، ونحاما رونيه، مدير عام وزارة البيئة سابقاً (تسومت)، داليا ابنة 
يتســـــــحاق رابين. أمّا الهدف الرئيســـــــي املعلن للحزب، فهو إســـــــقاط بنيامين نتنياهو يف 

املقبلة لرئاســــــة احلكومة. ويتهم معظم احملللين الســــــياســــــيين حزب الوســــــط  االنتخابات
بالغموض والتهرب من إبداء آراء ومواقف واضــــــــــحة فيما يتعلق بالقضــــــــــايا الرئيســــــــــية 

، بينما يعتقد فريق منهم أنه ال توجد فوارق ذات الســــــياســــــياملدرجة يف جدول األعمال 
  شأن بين مواقفه ومواقف حزب العمل.

األحزاب الثالثـــة املـــذكورة، ولـــدت جبهـــة جـــديـــدة مكونـــة من ثالثـــة من وإىل يمين 
 هأحزاب أقصــــــى اليمين، هي: حزب حيروت اجلديد بزعامة بنيامين بيغن، وحزب تِكوما

(حزب املســــتوطنين اليهود يف الضــــفة الغربية، بزعامة أوري أورئيل)، وكالهما تأســــس 
ســـــــــــنة  انتخاباتتأســـــــــــس قبيل حديثاً، وحزب موليدت، بزعامة رحبعام زئيفي، الذي 

ين إىل الدول اجملاورة. وســرعان ما انضــم إىل هذه الفلســطينيحتت شــعار ترحيل  ١٩٨٨
اجلبهة عضـــــوا الكنيســـــت حنان بورات وتســـــفي هاندِلْ، من املفدال، اللذان كانا انســـــحبا 

الداخلية يف املفدال عن حلولهما يف مكان غير  االنتخاباتمن حزبهما بعد أن أســــــفرت 
ن يف قائمة مرشـــــــحي احلزب للكنيســـــــت. وقد صـــــــرح بنيامين بيغن، الذي اختير مضـــــــمو

زعيمـــاً للجبهـــة، يف مؤتمر صـــــــــــحـــايف عقـــد بعـــد توقيع اتفـــاقيـــة تكوين اجلبهـــة، "أننـــا ال 
نســــــتطيع أن نقبل بأي شــــــكل أن نرى يف نتنياهو زعيماً للمعســــــكر القومي بعد أن تخلى 

اس." وأعلن رحبعام زئيفي أن اجلبهة م.ت.ف. وحم  عن مناطق [يف الضفة الغربية] لــــــــــ
وبقي من أحزاب أقصى اليمين خارج    )٤(والقدس." إسرائيلقامت من أجل إنقاذ "أرض 

. االنتخاباتاجلبهة حزب تسومت، بزعامة رفائيل إيتان، الذي فضل خوض    منفرداً
ونشـــأ بين اليمين والوســـط، حزب جديد للمهاجرين من االحتاد الســـوفياتي ســـابقًا، 

. وهو أســــــــ ســــــــه أفيغدور ليبرمان، مدير مكتب رئيس احلكومة (بنيامين نتنياهو) ســــــــابقاً
شخصية سياسية دينامية وفعالة، لكنها سيئة الصيت، ومكروهة يف أوساط الليكود ال 
أقــل ممــا هي مكروهــة يف أوســـــــــــــاط "اليســـــــــــــار". وكــان يعتبر "رجــل املهمــات القــذرة" يف 

ير بعد أن كثرت الفضــــائح املرتبطة باســــمه. حاشــــية نتنياهو قبل أن يســــتغني عنه األخ
بعلياه، هما  ســـــرائيلوقد اســـــتطاع ليبرمان أن يجتذب إليه عضـــــوي كنيســـــت من حزب ي

يوري شــــتيرن وميخائيل نودملان، وعدداً ال يســــتهان به من نشــــيطي احلزب، األمر الذي 
أثار قلق زعيم احلزب ناتان شرانسكي وغضبه. ويعتقد كثيرون من املراقبين أن احلزب 

                                                            
  .١٥/٣/١٩٩٩"هآرتس"،   )٤(



  ٣ص  )١٩٩٩ربيع ( ٣٨، العدد ١٠المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٥ 
 

تأســـــــس بمباركة خفية من نتنياهو جلذب أصـــــــوات "املهاجرين الروس" املســـــــتائين من 
يف احلكم وللحؤول دون ذهـــابهـــا إىل حزب العمـــل، واألرجح أن بعليـــاه  ســـــــــــرائيـــلأداء ي

  )٥(شرانسكي يشاركهم يف هذا الرأي.
ويف الوســـــــــــط العربي، انفك التحالف الذي كان قائماً بين حداش والتجمع الوطني 

املاضـــــــــــية، وتألفت قائمة انتخابية جديدة برئاســـــــــــة زعيم  االنتخاباتالديمقراطي يف 
 ســـــــياســـــــية، عزمي بشـــــــارة، تضـــــــم التجمع وثالثة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي

صغيرة هي: احلركة العربية للتغيير، بزعامة أحمد الطيبي، واحلركة الوحدوية الوطنية، 
بزعامة ســـــــعيد نفاع، واحلركة التقدمية للســـــــالم، بزعامة أحمد جربوين. وقد دعيت هذه 

ربي، باســــــم التجمع الوحدوي القائمة، التي تمثل التيار الوطني والقومي يف الوســــــط الع
تكون ت إســــرائيلية يف الوســــط العربي يف االنتخابالوطني. وبتأليفها أصــــبحت اخلريطة 

من ثالث قوى: التجمع الوحدوي الوطني، وحداش (التيار الشــــــــيوعي)، والقائمة العربية 
املوحدة (التيار اإلســـــــــــالمي وتيار القوى التقليدية يف اجملتمع)، مع مالحظة أن رئيس 

، هاشم حماميد، ١٩٩٦سنة   انتخاباتالتجمع الوطني الديمقراطي يف  - قائمة حداش
انســـــــــــحب من حداش وانضـــــــــــم إىل القائمة العربية املوحدة بعد فترة تذبذب بينها وبين 
التجمع الوطني الديمقراطي. ويف خطوة يمكن اعتبارها مغامرة مدروســـــــــــة، فجر عزمي 

اً ترشــــيح نفســــه لرئاســــة احلكومة، األمر الذي بشــــارة "قنبلة ســــياســــية" بإعالنه هو أيضــــ
  على حد سواء. اليهوديةأربك األحزاب العربية املنافسة واألحزاب 

باإلضــافة إىل ما ذكر أعاله، ظهر هنا وهناك، مثل نباتات الفطر، عدد من األحزاب 
واختفاؤها بعد انتهائها، نذكر منها  االنتخاباتالصــــغيرة املألوف ظهورها يف مواســــم 

بين فقط، لعل أحدهما، أو كليهما، ينجح يف اجتياز نســـــــــــبة احلســـــــــــم والوصـــــــــــول إىل حز
الكنيســـت. األول هو حزب "شـــعب واحد"، الذي أســـســـه رئيس الهســـتدروت، عمير بيريتس، 

ل مصــــــــــــالح الطبقة العاملة، وانضـــــــــــم إليه، يف وقت الحق، أديســـــــــــو ماســــــــــــاال، من يلتمث
ق عن حزب العمل. والثاين هو حزب مهاجري يهود إثيوبيا، وكالهما عضو كنيست منش

ة ياالنتخاباخلضــــــر، الذي تأســــــس للعمل من أجل حماية البيئة، واختار رئيســــــاً لقائمته 
عضـــــو الكنيســـــت الالمع ديدي تســـــوكر، الذي انســـــحب من حزب ميرتس بعد أن فشـــــل يف 

  بية.االنتخااحلصول على مكان مضمون يف قائمة احلزب 
وهي املفدال، ويهدوت  -  تي مل نخضـــــــــــها بالذكروأّما بقية األحزاب الرئيســـــــــــية ال

 فلم تطرأ عليها تغيرات -  هتوراه، وشــاس، وميرتس، ويســرائيل بعلياه، والطريق الثالث
  بنيوية، وإن كان جرى يف بعض منها تغيرات تستحق اإلشارة إليها.
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  تغيرات حزبية
حو حتركاً نيف املفدال، احلزب الديني املفرط يف التطرف قومياً، ســــــــــجل املراقبون 

 "، ويف العودة إىلإســـرائيلاالعتدال، ورغبة يف التخفيف من التشـــديد على "تكامل أرض 
االهتمام بالقضـــــــــــايا األُخرى التي تعني أغلبية جمهور املتدينين. وقد الحظ املراقبون 
هذا التوجه يف البرنامج الســــــياســــــي للمفدال، الذي أقرته كتلة املفدال يف الكنيســــــت بعد 

الداخلية التي جرت  االنتخاباتوقت قصـــــير من اتخاذ الكنيســـــت قراره حل نفســـــه، ويف 
  ر مرشحي احلزب للكنيست.الختيا

، وردت فقرة تشــير بوضــوح إىل اســتعداد املفدال للمشــاركة الســياســيففي البرنامج 
يف حكومة تنفذ اتفاق واي ريفر، على الرغم مما ورد يف االتفاق من تعهد باالنســــــــحاب 

". وشـــــــرح رئيس احلزب، يتســـــــحاق ليفي، إســـــــرائيلمن مناطق معينة مما يســـــــمى "أرض 
هذه الفقرة يف البرنامج بقوله إن البرنامج يعبّر عن الفارق بين الغرض من تضـــــــــــمين 

حزبه وحزب بنيامين بيغن. "فبينما بيغن لن يكون أبداً شـــريكاً يف أية حكومة وســـيبقى 
معــارضـــــــــــــًا يرى احلق يف جــانبــه، ســـــــــــيشـــــــــــــارك املفــدال [يف احلكم] من خالل شـــــــــــعوره 

 )٦(باملسؤولية وسيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه."

الداخلية انتخب احلزب، أول مرة منذ فترة طويلة، قادة معتدلين  االنتخابات ويف
(بمعايير املفدال) لألماكن اخلمســــــــة األوىل املضــــــــمونة يف قائمة مرشــــــــحيه للكنيســــــــت، 
وأقصـــــــــــى أبرز ممثلي اخلط املتطرف يف احلزب و"أمير املفــدال" يف نظر املســـــــــــتوطنين، 

 في هاندل، إىليســــت تســــطرف، عضــــو الكنعضــــو الكنيســــت حنان بورات، وصــــنوه يف الت
مكــــانين غير مضـــــــــــمونين يف القــــائمــــة، األمر الــــذي أدى إىل انســـــــــــحــــابهــــا من املفــــدال 

  ا إىل جبهة أحزاب أقصى اليمين، وإىل إثارة غضب املستوطنين.موانضمامه
أن ينقــل احلزب من موقعــه    ) ٧(إن من شـــــــــــــأن هــذا التوجــه يف املفــدال، إذا اســـــــــــتمر،

يمين اخلريطــة احلزبيــة إىل موقع أقرب إىل موقع شــــــــــــاس ويهــدوت احلــايل يف أقصـــــــــــى 
هتوراه، وأن يمهد الطريق أمام احتمال مشــــــــــــاركته يف املســـــــــــتقبل يف حكومة بزعامة 
حزب العمل، أو حزب الوســـط، يف حال فشـــل نتنياهو يف الفوز بمنصـــب رئيس احلكومة. 

 الرغبة يف املشــاركة يف وقد يكون من الدوافع القوية التي حفزته على ذلك، إضــافة إىل
مغانم احلكم، بروز حزب ميماد، املنشـــــــــــق أســـــــــــاســـــــــــاً عن املفدال واملتوجه إىل جمهوره 

                                                            
  .١٢/١/١٩٩٩"هآرتس"،   )٦(
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ية، أدخل بموجبه االنتخابحماولة منه الســـــــــــترضـــــــــــاء املســـــــــــتوطنين يف الضـــــــــــفة الغربية، تعديالً على القائمة 
ديولوجية لترك حنان احلاخام املتطرف حاييم دروكمان يف القائمة ووضـــــــــــعه يف املكان الثاين، "كموازنة أي

بورات وتســفي هاندل [احلزب]." وأضــافت الصــحيفة أن ســكرتير املفدال، زفولون أورليف، قال: "إن التغيير يف 
القائمة يمكن أن يعتبر صـــــــفعة وخيبة أمل كبيرة جلمهور واســـــــع يريد أن يصـــــــوت للمفدال، ذلك بأن دروكمان 

."   يمثل خطأ خمتلفاً
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  نفسه، وعودته بقوة إىل الساحة السياسية متحالفاً مع حزب العمل.
ويف حزب موليـــدت، الحظ املراقبون نشــــــــــــــاطـــاً قويـــاً نحو املهـــاجرين من االحتـــاد 

اً يف استقطاب أعداد متزايدة منهم. ويشكل "املهاجرون السوفياتي سابقاً وجناحاً كبير
ـــــــ %٣٥الروس" حالياً نحو   ٢١ من أعضاء احلزب، وينشطون يف جميع فروعه، وفازوا بـ
مقعداً يف جملس احلزب الذي انتخب مؤخراً، األمر الذي اضـــــــــــطر  ٤٧مقعداً من جمموع 

خالل زيادة عدد مقاعد زعيم احلزب، رحبعام زئيفي، إىل التدخل ملوازنة نفوذهم، من 
أعضـــــــــــاء جدد إليه بالتعيين، يمثلون أبناء الطوائف  ١٠مقعداً، وإدخال  ٥٧اجمللس إىل 

الشـــــــــــرقية وأتباع حركة حباد يف احلزب وقدامى احلزبيين. ويصـــــــــــدر احلزب صـــــــــــحيفة 
نســــخة، ويحرص على ترجمة خطب زعيمه إىل  ٨٥٬٠٠٠خاصــــة باللغة الروســــية توزع 

  جمموعة يف كتيّبات.هذه اللغة، وتوزيعها 
ويعزو أليكس تسايتلين، من مهاجري االحتاد السوفياتي سابقاً ومنسق فرع حزب 
موليـدت يف بئر الســـــــــــبع، إقبـال هؤالء املهـاجرين على االنضـــــــــــمـام إىل موليـدت لـدوافع 
أيديولوجية: "إنهم يخافون من أن يضـــــــــــطروا إىل مغادرة بيوتهم مرة أُخرى، وقد تثقفوا 

لنظر إىل األرض بقــدســـــــــــيــة، وهم مســـــــــــتعــدون للمحــاربــة من أجلهــا،" يف روســـــــــــيــا على ا
ويضــيف أن "العضــوية يف احلزب، يف نظر الروس، أمر جوهري. إنه يشــعرهم باالنتماء، 
ويوفر لهم مكــــانــــاً لاللتقــــاء [....] وهــــذا مهم ملن جــــاء إىل مكــــان جــــديــــد ويشـــــــــــعر فيــــه 

  )٨(بالعزلة."
تغض النظر عن تطوع عدد كبير من بعلياه أن القيادة  ســـــــــــرائيلولوحظ يف حزب ي

ية على أســــاس التصــــويت له يف االنتخابشــــبان احلزب للمســــاهمة يف حملة إيهود براك 
املنافسة بشأن رئاسة احلكومة، وليسرائيل بعلياه يف املنافسة بشأن مقاعد الكنيست. 

من هؤالء ناشـــــطين يف  ٣٥٠وكان هناك يف أواخر آذار/مارس املاضـــــي ما ال يقل عن 
 ســـــــــــرائيلبية. وعزا املراقبون هذا املوقف إىل قيادة ياالنتخاأحات"  ســـــــــــرائيلات "يهيئ

بعلياه، وهذه احلماســة من جانب األعضــاء الشــبان فيه، إىل اســتياء احلزب من بنيامين 
نتنياهو، لشــكهم يف وجود تنســيق خفي بينه وبين أفيغدور ليبرمان، جلذب "املهاجرين 

وال شــــك يف أن عالقة شــــرانســــكي بنتنياهو يف املســــتقبل    )٩(الروس" إىل حزب ليبرمان.
ســـــــــــتتأثر كثيراً إذا ما جنح حزب ليبرمان يف حتقيق انتصــــــــــــار انتخابي وأدى ذلك إىل 

  بعلياه. سرائيلتقليص كبير لقوة ي
ويف حزب شــــاس تصــــاعدت، بالتدريج، مع اقتراب صــــدور احلكم يف قضــــية زعيمه 

شــــوة وبالتالعب باألموال العامة، مشــــاعر العداء الســــياســــي أرييه درعي، املتهم بتلقي ر
 . وعندما صدر احلكم بإدانته،اإلسرائيليةاألشكنازيم واملؤسسة القضائية  اليهودجتاه 

                                                            
  .١٤/٣/١٩٩٩دد يذهبون إىل موليدت"، "هآرتس"، مزال معلم، "املهاجرون اجل  )٨(
  كيم، مصدر سبق ذكره.  )٩(
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أصــــــيب جمهور احلزب بحالة من الهســــــتيريا اجلماعية، وفُســــــر قرار احملكمة بأنه مظهر 
لن الزعيم الروحي آخر من مظاهر اســـــــتمرار اضـــــــطهاد األشـــــــكناز لليهود الشـــــــرقيين، وأع

الشــــرقيين وللحزب، احلاخام عوفاديا يوســــف، أن "درعي يعتبر، يف حكم التوراة  ليهودل
وأنه ســــــيســــــتمر يف رئاســــــة احلزب. وبما أن    )١٠(ويف حكم أي قانون آخر، بريئاً تماماً،"

األشــــــكنازيم، واملؤســــــســــــات القضــــــائية، مرتبطان يف ذهن اليهود الشــــــرقيين، أســــــاســــــًا، 
ســار" والوســط، فقد أعرب بعض احملللين عن اعتقاده أن هذا اجلو املشــحون بأحزاب "الي

الشرقيين حول شاس والتصويت له بأعداد  اليهودعاطفياً سيؤدي إىل مزيد من التفاف 
املقبلة، وســـــــــيدفع أغلبيتهم إىل التصـــــــــويت لنتنياهو مرة أُخرى يف  االنتخاباتأكبر يف 

عض اآلخر أنه لن يكون له أي من التأثيرين رئاســــــــــــة احلكومة، فيما رأى الب انتخابات
  املذكورين.

وبـــالنســـــــــــبـــة إىل يهـــدوت هتوراه وميرتس والطريق الثـــالـــث مل تطرأ تغيرات مهمـــة 
مقاعد)  ٤تســـتحق التعليق، ســـوى القول إن الطريق الثالث خســـر نصـــف قوته البرملانية (

ه بانســـــــحاب عضـــــــوي الكنيســـــــت ألكســـــــندر لوبوتســـــــكي وعمانويل زيســـــــمان من صـــــــفوف
أحات"، وإن ميرتس خســر  ســرائيلوانضــمام األول إىل حزب الوســط والثاين إىل قائمة "ي

  زعيماً من أملع زعمائه، هو ديدي تسوكر، بانسحابه منه وانضمامه إىل حزب اخلضر.
أخيراً، قبل أن ننتقل إىل حلبة املنافســــــة بشــــــأن منصــــــب رئاســــــة احلكومة، نذكر أن 

الكنيســت كان، وقت إقفال باب  انتخاباتشــاركة يف عدد القوائم التي ســجلت اســمها للم
، وأن الكنيســـــت اإلســـــرائيلية االنتخاباتقائمة، وهو أعلى رقم يف تاريخ  ٣٣املشـــــاركة، 

املنحل بدأ حياته القصــــــــــيرة بعشــــــــــر كتل، وانتهى، نتيجة االنقســــــــــامات واالنســــــــــحابات 
  كتلة، وهذا أيضاً تشرذم مل يسبق له مثيل. ٢٢ املذكورة أعاله، بـ

  رئاسة احلكومة
ال يقل املشــــــهد يف حلبة املنافســــــة بشــــــأن منصــــــب رئاســــــة احلكومة تعقيداً عما هو 

الكنيســـــت، إذ يتنافس بشـــــأن املنصـــــب خمســـــة مرشـــــحين هم:  انتخاباتعليه يف ســـــاحة 
بنيامين نتنياهو، ممثل اليمين؛ بنيامين بيغن، ممثل أقصى اليمين؛ يتسحاق مردخاي، 

 لســـــــرائيثل "اليســـــــار" املتلفع بعباءة الوســـــــط حتت اســـــــم "يممثل الوســـــــط؛ إيهود براك، مم
  .إسرائيلأحات"؛ عزمي بشارة، ممثل العرب يف 

 %٥٠إىل احلصـــول على  االنتخاباتويحتاج أي مرشـــح للفوز يف اجلولة األوىل من 
فما فوق من أصـــــــــــوات املقترعين، وإذا مل يحدث ذلك، جتُرى جولة ثانية تقتصـــــــــــر فيها 

حَيْن اللذين حصـــــــال على العدد األكثر من األصـــــــوات، ومن يتفوق املنافســـــــة على املرشـــــــَ 

                                                            
  .١٩/٣/١٩٩٩"هآرتس"،   )١٠(
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فيها على اآلخر يفوز باملنصـــب. وتؤكد االســـتقصـــاءات املتتالية حتى حلظة كتابة هذه 
الســطور أن أياً من املرشــحين اخلمســة لن يحصــل على النســبة املطلوبة للفوز يف اجلولة 

حَيْن اللذين ســــــيصــــــالن إىل اجل ولة الثانية ســــــيكونان براك ونتنياهو. األوىل، وأن املرشــــــَ
ومع ذلك يصـــــــــــر املرشـــــــــــحون الثالثة اآلخرون على خوض اجلولة األوىل ألغراض منها 
رص صــــــفوف املعســــــكر أو القطاع الذي يمثلونه، ومنها قياس مقدار شــــــعبيتهم وإظهار 

ية، ومنها اســــــــــتخدام أصــــــــــوات ناخبيهم كورقة مســــــــــاومة وضــــــــــغط على االنتخابقوتهم 
ين يف اجلولة الثانية للحصول على مكاسب سياسية أو مصلحة ملن يمثلونهم. املتنافسَ

وطبعاً سيكون املرشح الذي سيجري التفاوض معه، بالنسبة إىل مردخاي وبشارة، هو 
إيهود براك، إذ ال يرد تأييد نتنياهو يف حســـــــــاباتهما. أمّا بنيامين بيغن، فال أحد يعرف 

يـــاهو مهمـــا تكن وعود هـــذا وإغراءاتـــه، لكن من إن كـــان ســـــــــــيكون راغبـــاً يف تـــأييـــد نتن
  املعقول جداً االفتراض أن زعماء جبهة أقصى اليمين اآلخرين لن يستنكفوا من ذلك.

إن االســـــــــــتقصــــــــــــاءات، بمقدار ما تبدو جريئة يف التنبؤ بنتائج اجلولة األوىل، تبدو 
متحفظــة جتــاه اجلولــة الثــانيــة، املفترض أنهــا ســـــــــــتكون اجلولــة احلــاســـــــــــمــة، ولن نكون 
بدورنا أقل حتفظاً منها، بل لن نخوض فيها على اإلطالق. فعندما يصـــــــل هذا العدد من 

لى ، عاإلســـــــرائيلية االنتخاباتي القارئ ســـــــتكون " إىل يدالفلســـــــطينية"جملة الدراســـــــات 
األرجح، قد جرت، ونتائجها قد أعلنت، والتحليالت األولية للوضـــــــــــع اجلديد، البرملاين 
واملتصـــــــل برئاســـــــة احلكومة، قد بدأت تظهر مســـــــتندة إىل أرضـــــــية صـــــــلبة من املعطيات 

  ، وسيكون من األجدى للقارئ االلتفات إليها.االنتخاباتقوامها نتائج 
يبقى التساؤل: ما هي العوامل التي أعادت ترتيب اخلريطة احلزبية على هذا النحو، 

ســـــة يف شـــــأن منصـــــب رئاســـــة احلكومة؟ اجلواب فوأزالت اســـــتفراد العمل والليكود باملنا
املتغير الناجم عن العملية الســـــــــلمية يف  الســـــــــياســـــــــيباختصـــــــــار شـــــــــديد جداً هو: الواقع 

نياهو ؛ شخصية نتإسرائيليف  السياسيةجديداً للقوى املنطقة، والذي بات يتطلب فرزاً 
ي االنتخابوأســـــــــــلوبه يف احلكم، اللذان اســـــــــــتعديا عليه األعوان واخلصـــــــــــوم معاً؛ النظام 

. وبالنســـــــــــبة إىل العاملين األولين، ال نعتقد أن هناك حاجة إىل أي شـــــــــــرح اإلســـــــــــرائيلي
 العجالة، باقتباس قصير منبشأنهما. أمّا بالنسبة إىل العامل الثالث فنكتفي، يف هذه 

  افتتاحية لصحيفة "هآرتس" نشرت بعد إغالق باب الترشيح للكنيست:
]، اجلـــاريـــة ١٩٩٦ســـــــــــنـــة  انتخـــابـــاتيـــة الثـــانيـــة [األوىل معركـــة االنتخـــاب"املعركـــة 

منفصـــلة للكنيســـت ولرئيس احلكومة، تكشـــف  انتخاباتبموجب اإلصـــالح الذي جوهره 
ي اجلـــــديـــــد يف قـــــانون االنتخـــــابلفهـــــا النظـــــام بوضـــــــــــوح أشـــــــــــــــد العيوب الكثيرة التي خ

الســــــــــــابقة أن األحزاب التي تمثل قطاعات أو  االنتخابات]. لقد أوضـــــــــــحت االنتخابات[
 اباتاالنتخياً من انتخابمصالح ضيقة، مثل شاس ويسرائيل بعلياه، هي الرابح األكبر 

املنفصـــــــــــلة. ويتضـــــــــــح اآلن أن جناحها يغري جمموعات أُخرى تمثل مصـــــــــــالح ضـــــــــــيقة 
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بتجربة قوتها. والنتيجة البادية للعيان: تقليص قوة األحزاب الكبيرة وازدياد اعتماد 
  رئيس احلكومة على األحزاب الصغيرة.

، االنتخابات"وعشــية إغالق باب التســجيل بالنســبة إىل األحزاب الراغبة يف خوض 
ى م. فثمة أعضاء كنيست قدااالنتخاباتيف قانون  -  بكامل قبحه - انكشف عيب آخر

مل يترددوا يف اســـــتغالل ثغرة فيه تســـــمح لكل عضـــــوي كنيســـــت بترك حزبهما [وتشـــــكيل 
كتلة برملانية جديدة] وأخذ حصـــــة عضـــــوي كنيســـــت من األموال الرســـــمية اخملصـــــصـــــة 
لألحزاب، إضافة إىل حصتهما يف الوقت اخملصص يف أجهزة اإلعالم الرسمية للدعاية 

من أجل املســـــاومة بشـــــأن مكان يف قوائم  ية. وقد اســـــتغل هؤالء األعضـــــاء ذلكاالنتخاب
  أحزاب ال صلة لها على اإلطالق ببرنامج حزبهم األصلي.

انكشــــــف التناقض يف املصــــــلحة [....] بين املرشــــــح  االنتخابات"ومع اقتراب موعد 
لرئاســـــــــة احلكومة وبين حزبه. وهكذا، على ســـــــــبيل املثال، جند رئيس احلكومة بنيامين 

احلصـــــــول على تأييد األحزاب املمثلة ملصـــــــالح ضـــــــيقة، مثل نتنياهو يركز جهوده على 
، بيتنو) بزعامة أفيغدور ليبرمان سرائيلبيتنا" (ي إسرائيلشاس بزعامة أرييه درعي، و"

من أجل إعادة انتخابه لرئاسة احلكومة. وعلى الرغم من أن هذه األحزاب من شأنها أن 
يف ائتالف حــاكم، أو يف  -  تقضـــــــــــم من قوة الليكود وتقلــل وزنــه يف الكنيســــــــــــت القــادم

فإن رئيس احلكومة يمتنع من خوض أي صـــــــــــراع معها إلقناع الناخب  - املعارضـــــــــــة
الكنيســت. وبات املرشــحون لرئاســة احلكومة، الذين هم  انتخاباتبالتصــويت حلزبه يف 

أيضــــــاً رؤســــــاء األحزاب الكبرى، غارقين يف إجراء حســــــابات اجلولة الثانية، ويف تقديم 
زعمــاء األحزاب التي تمثــل مصــــــــــــالح ضـــــــــــيقــة، يف مقــابــل تعهــدات بــإرجــاع الوعود إىل 

  )١١(ناخبيهم إىل صناديق االقتراع يف مطلع حزيران/يونيو."

  :اإلسرائيليي االنتخابالنظام 
  معلومات عامة

  الكنيست انتخابات
حتـــدد املـــادة الرابعـــة من "قـــانون أســـــــــــــاســـــــــــي: الكنيســـــــــــــت" إطـــار النظـــام 

  تنص على ما يلي:االنتخابي يف إسرائيل، إذ 

                                                            
  ، افتتاحية بعنوان "نظام فاسد من األساس".٤/٤/١٩٩٩"هآرتس"،   )١١(
   يف اإلنترنت: اإلسرائيليةالنص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية  

http://www.israel-mfa.gov.il 
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يتم انتخاب الكنيســــــــــــت بواســـــــــــطة انتخابات عامة، شــــــــــــاملة ومباشـــــــــــرة 
ومتساوية وسرّية ونسبية، وفقاً لقانون انتخابات الكنيست؛ ال يمكن تعديل 

  هذه الفقرة إالّ بأغلبية أعضاء الكنيست.
ي بلغ الثامنة عشــــرة من العمر أو تعداها إســــرائيليحق لكل مواطن  عامة:

ي بلغ الواحــــد إســـــــــــرائيلنتخــــاب، كمــــا يحق لكــــل مواطن ممــــارســـــــــــــــة حق اال
والعشـــــــــرين من العمر أو تعداه الترشـــــــــح لعضـــــــــوية الكنيســـــــــت (رئيس الدولة، 
واملراقب املايل للدولة، والقضــــــــــــاة، وكبار موظفي الدولة، باإلضــــــــــــافة إىل 
رئيس أركان اجليش وكبار ضـــــــــــباطه، ال يمكنهم الترشـــــــــــح للكنيســـــــــــت ما مل 

  قبل بدء االنتخابات بمئة يوم على األقل).يستقيلوا من مناصبهم 
يف املاضـــــي، كانت مهمة تأليف احلكومة وترؤســـــها تناط بأحد أعضـــــاء 
الكنيســــــــــت الذي يســــــــــميه رئيس اجلمهورية يف ضــــــــــوء انتخابات الكنيســــــــــت، 
والذي يعتبر صاحب أوفر حظ بتأليف حكومة ائتالف قادرة على االستمرار 

عطاء األحزاب الصـــغيرة شـــأناً كبيراً يف احلكم. هذه املمارســـة ســـاهمت يف إ
ال تســـــــــــتحقــه. ويف مقــابــل تــأييــدهــا للتحــالف، كــانــت هــذه األحزاب تفرض 
مطالب ال تتالءم وحجمها العددي. ومن أجل منع حدوث ذلك، أقر الكنيســـت 

قانوناً يقضـــــــي بانتخاب رئيس احلكومة مباشـــــــرة من قبَل  ١٩٩٢يف ســـــــنة 
  الشعب.

ي: احلكومة" والتي دخلت حيز التنفيذ الصــيغة اجلديدة لــــــــــــــ "قانون أســاســ
، مع "قانون أســــاســــي: الكنيســــت" الذي أُدخل عليه ١٩٩٦يف انتخابات ســــنة 

بعض التعديالت املالئمة، ومع قانون انتخاب الكنيســت، جميعها دشــن بدء 
، حيث يجب أن يقوم الناخب، أول مرة، إســـــــــــرائيلنظام انتخابي جديد يف 

األوىل، أن يديل بصـــــــوته من أجل انتخاب  بعمليتي اقتراع يف الوقت نفســـــــه:
احلزب الـذي يختـاره لتمثيلـه يف الكنيســــــــــــت؛ الثـانيـة، أن يـديل بصـــــــــــوتـه يف 

 انتخاب رئيس احلكومة.

عملية انتخاب أعضـــــــــــاء الكنيســـــــــــت ال تزال كما كانت عليه يف الســـــــــــابق: 
األحزاب التي كانت ممثلة يف الكنيســـــــت الســـــــابق، يحق لها الترشـــــــح تلقائياً 

تخابات اجلديدة؛ األحزاب األُخرى يمكنها الترشح بعد احلصول على يف االن
ناخب مؤهلين لالنتخاب، بعد تســــــــجيل احلزب رســــــــمياً، وبعد  ٢٥٠٠توقيع 

تقـــديم كفـــالـــة مـــاليـــة تعـــاد إىل احلزب إذا ربح على األقـــل مقعـــداً واحـــداً يف 
الكنيســـت؛ كل حزب يقدم برناجمه الســـياســـي والئحة بأســـماء مرشـــحيه إىل 

نيست مدرجة بحسب األولوية؛ األحزاب اخملتلفة تنتقي مرشحيها بطرق الك
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متعددة، ســـــــــــواء أكانت انتخابات أولية (من قِبل األعضـــــــــــاء املســـــــــــجلين يف 
  احلزب) أم انتقاء بواسطة جلنة حزبية أو هيئة أُخرى.

  األهلية لالنتخاب
 ميحق جلميع املواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو تعدوها، يف يو

االنتخاب، أن يمارســـــــــــوا حق االنتخاب. تعد لذلك الئحة بأســـــــــــماء الناخبين 
  املؤهلين وتنشر قبل موعد االنتخاب.

يوم االنتخــاب هو يوم عطلــة رســـــــــــميــة من أجــل إعطــاء اجلميع الفرصــــــــــــة 
  للمشاركة.

اجلنود ورجال الشــــــــرطة الذين هم يف اخلدمة الفعلية ينتخبون يف مراكز 
وحداتهم. هناك إجراءات خاصة تسمح أيضاً للسجناء اقتراع خاصة ضمن 

  واملرضى يف املستشفيات باالنتخاب.
ال يســـــــــــمح باالقتراع يف الغربة، وعملية االنتخاب  اإلســـــــــــرائيليالقانون 

. يســـــــــــتثنى من ذلك املبعوثون اإلســـــــــــرائيليةيجب أن جتري على األراضـــــــــــي 
 وأفراد البحريةون الرســــميون الذين يقومون بمهمات يف اخلارج اإلســــرائيلي
  .اإلسرائيليةالتجارية 

، وضـــــــــــعت وزارة الداخلية الئحة ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٣١بتاريخ 
  تسجيل ألسماء املنتخبين يف األماكن العامة.

الئحـــة التســـــــــــجيـــل هـــذه حتتوي على أســـــــــــمـــاء جميع النـــاخبين املؤهلين 
)؛ عنوان ١٩٨١(جميع املواطنين الذين ولدوا قبل الرابع من حزيران/يونيو 

ســـــكنهم؛ مركز االقتراع اخملصـــــص لهم؛ مكان وجوده. الالئحة حتتوي على 
منتخب تقريباً تظهر أسماؤهم أول  ٦٧٣٬٠٠٠منتخِباً،  ٤٬٤٩٦٬٥١٥أسماء 
منتخب بلغوا سن الثامنة عشرة منذ االنتخابات السابقة،  ٤٩٣٬٠٠٠مرة، و

  مهاجر جديد. ١٨٠٬٠٠٠و
  لكنيستاألهلية للترشح ل

ي بلغ سن الواحدة والعشرين أو تعداها يف اليوم الذي إسرائيلكل مواطن 
تقبل فيه طلبات الترشــــــح للكنيســــــت والتي حتوي اســــــمه، يحق له أن يُنتخب 

  عضواً يف الكنيست.
ولكن ال يحق الترشح لعضوية الكنيست ألي فرد حكم عليه بالسجن مدة 

مســــــة أعوام خمســــــة أعوام أو أكثر بجرم ضــــــد أمن الدولة، إذا مل يمض مدة خ
  على تنفيذه احلكم بكامله.
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جنســــــية ثانية يف أحد البالد، وقانون  اإلســــــرائيليةعندما يحمل املواطن 
هذا البلد يسمح له بالتخلي عن اجلنسية، ال يحق له الترشح للكنيست إالّ إذا 
أقدم، ويف وقت تقديم طلب الترشــــــــح الذي يحمل اســــــــمه، وبصــــــــورة ترضــــــــي 

كزيــة يف الكنيســـــــــــــت، على القيــام بكــل مــا هو رئيس جلنــة االنتخــابــات املر
  مطلوب منه للحصول على إعفائه من هذه اجلنسية اإلضافية.

بــاإلضـــــــــــــافــة إىل ذلــك ينص القــانون، بصـــــــــــورة خــاصـــــــــــــة، على أن كبــار 
  الرسميين املدرجين أدناه ال يحق لهم الترشح للكنيست:

  رئيس اجلمهورية - ١
  احلاخامان الرئيسيان - ٢
  رية: شوفت) ال يزال يمارس وظيفتهأي قاض (بالعب - ٣
  أي قاضي (بالعبرية: ديان) حمكمة دينية ال يزال يمارس وظيفته - ٤
  املراقب املايل للدولة - ٥
  اإلسرائيليرئيس هيئة أركان جيش الدفاع  - ٦
رجال الدين من الديانات األُخرى الذين ما زالوا يمارسون وظائفهم  - ٧

  لقاء تعويض أو أجر
  املوظفين املدنيين وكبار قادة اجليش (أعلى أربع رتب)كبار  - ٨

، يحق للجنة االنتخابات "قانون أساسي: الكنيست"بحسب ما ينص عليه 
املركزية منع أية قائمة مرشـــــــــحين من املشـــــــــاركة يف االنتخابات إذا كانت 

  أهدافها أو أعمالها تعبر بشكل واضح أو ضمني عن األمور التالية:
  ؛اليهوديكوطن للشعب  إلسرائيليةارفض وجود الدولة 

  رفض الطابع الديمقراطي للدولة؛
  التحريض على العنصرية.

  األهلية للترشح ملنصب رئيس احلكومة
، أصــبح انتخاب رئيس احلكومة ١٩٩٦منذ تغيير النظام االنتخابي ســنة 

يتم عبر اقتراع منفصــــــــل ومباشــــــــر. ورقة االقتراع هي من لون  اإلســــــــرائيلية
  على اسم املرشح فقط. خمتلف وحتتوي

  يمكن تسمية املرشح ملنصب رئيس احلكومة بواسطة:
  حزب، أو أحزاب لديها عشرة مقاعد على األقل يف الكنيست السابق؛

  شخص لهم حق االنتخاب. ٥٠٬٠٠٠
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١٤ 
 

على املرشـــــــــــح أن يكون مواطنــــاً يف الثالثين من عمره على األقــــل وأن 
  ها) لعضوية الكنيست.يترأس (أو تترأس) الئحة مرشحي حزبه (أو حزب

إذا أمضـــــــــــى رئيس احلكومة الســــــــــــابق مدة ســـــــــــبعة أعوام متتالية يف هذا 
  املنصب، ال يحق له الترشح إلعادة انتخابه.

  تسجيل األحزاب
حتى يتمكن أي حزب من تقديم مرشـــحين النتخابات الكنيســـت، يجب أن 
يكون مســــجالً كحزب ســــياســــي لدى رئيس مكتب تســــجيل األحزاب، الذي هو 

  ف قانوين يمارس صالحياته بحسب القوانين املرعية اإلجراء.موظ
شخص ترغب يف تسجيل نفسها  ١٠٠أية جمموعة مؤلفة على األقل من 

  كحزب سياسي يجب أن تزود رئيس مكتب تسجيل األحزاب الوثائق التالية:
طلــــب تســـــــــــجيــــل رســـــــــــمي كمــــا ينص عليــــه القــــانون؛ القواعــــد التي تنظم 

ا القانون؛ تصريح خطي يتضمن التفصيالت اجتماعات احلزب كما يحدده
الضـــــــرورية عن كل فرد من أفراد اجملموعة (االســـــــم؛ العنوان؛ التصـــــــريح عن 
الرغبـــة يف التســـــــــــجيـــل، إلخ...)؛ وثـــائق من وزارة الـــداخليـــة تبيّن أن طـــالبي 

؛ رســــوم تســــجيل ومصــــاريف أُخرى اإلســــرائيليةالتســــجيل يحملون اجلنســــية 
  دوالر). ١٢٬٥٠٠قريباً (نحو شيكل ت ٥٠٬٠٠٠يبلغ جمموعها 

طُلـــب من األحزاب اجلـــديـــدة التي ترغـــب يف املشـــــــــــــاركـــة يف االنتخـــابـــات 
شـــــــــباط/فبراير كي  ١٠املقبلة أن تقدم طلبات تســـــــــجيلها قبل  اإلســـــــــرائيلية

  آذار/مارس. ٣٠تضمن لنفسها إتمام عملية التسجيل قبل 
  قواعد تنظيم احلملة االنتخابية

يوماً قبل االنتخاب)، صــــــــــــدرت  ٩٠( ١٩٩٩شـــــــــــباط/فبراير  ١٧بتاريخ 
القوانين املتعلقــــة بتنظيم احلمالت االنتخــــابيــــة. هــــذه القوانين أو القواعــــد 
التنظيميـــة تمنع ظهور اإلعالنـــات االنتخـــابيـــة على البـــاصــــــــــــــات أو لوحـــات 
اإلعالن املضــــــــــــاءة. كمــا أنهــا حــددت حجم اإلعالنــات يف وســــــــــــائــل اإلعالم 

الترفيهيــــة، أو الفنيــــة، أو الهــــدايــــا،  املطبوعــــة، ومنعــــت اســـــــــــتخــــدام األحــــداث
.   ملساعدة املرشحين إعالمياً

  تمويل احلملة االنتخابية: معلومات عامة
 خمصصات األحزاب  

بحســــب قانون تمويل األحزاب، يعطي كل حزب خمصــــصــــات من اخلزينة 
لتمويــل حملتــه االنتخــابيــة بمعــدل "وحــدة مــاليــة" مقطوعــة أو حمــددة لكــل 
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ابات الكنيســـــــــت الســـــــــابقة زائد وحدة لكل تمثيل مقعد حصـــــــــل عليه يف انتخ
حصـــــل عليه يف االنتخابات اجلارية، ويقســـــم اجملموع على اثنين وتضـــــاف 
إليه وحدة إضـــــافية. األحزاب اجلديدة تتلقى خمصـــــصـــــات مشـــــابهة حتســـــب 
على طريقة املفعول الرجعي اســـــتناداً إىل عدد املقاعد التي نالها احلزب يف 

من أصـــــــــــوات  %١حصـــــــــــــل على نســـــــــــبــة أكبر من االنتخــابــات. احلزب الــذي ي
املقترعين يف انتخابات الكنيســــــــت، لكن بنســــــــبة غير كافية للحصــــــــول على 
مقعــــد، يحق لــــه "وحــــدة مــــاليــــة" واحــــدة لتغطيــــة نفقــــات االنتخــــاب (املبلغ 

كــــان  ١٩٩٢املقطوع للوحــــدة املــــاليــــة يف انتخــــابــــات الكنيســـــــــــــــت لســـــــــــنــــة 
  شيكل). ٦٦٤٬٠٠٠

  حلمالت االنتخابيةمساهمة املواطنين يف تمويل ا
ال يحق ألي حزب أن يتلقى أية مســـــــــــاهمة من أي شـــــــــــخص أو من األفراد 
الذين يعيلهم (هيئة غير جتارية)، بصـــــــــورة مباشـــــــــرة أو غير مباشـــــــــرة، تزيد 

شيكل. يف سنة االنتخابات ترفع قيمة املساهمة املسموح  ٥٠٠قمتها على 
األســـــــــــعار  شـــــــــــيكل (قيمة هذه املســــــــــــاهمات ترتبط بمؤشـــــــــــر ١٠٠٠بها إىل 

  للمستهلكين).
ال يمكن للحزب احلصول على قرض إالّ من مؤسسة مصرفية. كما أنه ال 
يمكن للحزب أن يتلقى أي تمويل على اإلطالق من هيئة جتارية، أو شـــــــــــركة 

  قانونية مساهمة، أو شريك يف مصلحة جتارية.
أخيراً، ال يمكن للحزب أن يتلقى مســـــــاهمة مالية من أي شـــــــخص ال يحق 

 قتراع يف االنتخابات.له اال



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


