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بيان لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية يوضح نتائج االنتخابات 

 ٢٠١٣يناير / التي جرت يف كانون الثاين  البرملانية اإلسرائيلية

٢٤/١/٢٠١٣٫ ،تل أبيب 0F* ]مقتطفات[ 

 

بيتنا بأكثر  ـ حيث تقلص عدد مقاعد الليكودكشفت نتائج االنتخابات عن مفاجأة كبيرة، 

 ـمن عشرة مقاعد يف الكنيست، بعد أن انتقلت أصوات الناخبين التقليديين اىل حزب يش عتيد 

. مقعداً يف املرة األوىل التي يخوض فيها املعركة االنتخابية ١٩هناك مستقبل، الذي حصد 

مقعداً، منها  ١١ نسبة عالية من املقاعد،ن البيت اليهودي بزعامة نفتايل بينت حصد أويالحظ 

 ٦كما أن حزب ميرتس ضاعف عدد مقاعده يف الكنيست اجلديد إىل . بيتنا ـ على حساب الليكود

إىل املقاعد اخلمسة يف الكنيست  كما كسبت القائمة املوحدة والعربية للتغيير مقعداً إضافياً. مقاعد

مقاعد أحزاب الوسط واليسار يشير إىل رغبة اجلمهور عموماً يمكن القول إن ارتفاع عدد . السابق

ويتطلع إىل حكومة تسعى لتحقيق املساواة  ،يف حتسين أوضاع الطبقة الوسطى واجليل الناشئ

بين جميع فئات الشعب يف فرض الواجبات االجتماعية والوطنية سواء يف الضرائب أو اخلدمة 

ن السياسيين الذين واكبوا يف القنوات التلفزيونية هذا التحليل على ذمة عدد من احملللي. العسكرية

النتائج النموذجية لصناديق االقتراع والنتائج احلقيقية التي انسابت من جلنة االنتخابات 

 .املركزية

...].[... 

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية: املصدر *

http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2012/Results
-of-elections-in-Israel-24012013.htm 
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بين تكتل أحزاب اليمين واملتدينين  ن هناك تعادالًأستدل من نتائج االنتخابات للكنيست يُ

خرى، إذ حصل كل أُكتل أحزاب الوسط واليسار واألحزاب العربية من جهة وت ،املتزمتين من جهة

من أصوات الناخبين % ١٠٠ن بعد فرز قرابة وتبيّ . مقعداً يف الكنيست التاسع عشر ٦٠منهما على 

 :ن تقاسم املقاعد يف ا�لس التشريعي سيتم كما يليأ

 مقعداً  ٣١ ـحزب الليكود 

 داً مقع ١٩ ـ )هناك مستقبل(يش عتيد 

 مقعداً  ١٥ ـالعمل 

 مقعداً  ١١ ـشاس 

 مقعداً  ١١ ـالبيت اليهودي 

 مقاعد ٧ ـ هيهدوت هتورا

 مقاعد ٦ ـميرتس 

 مقاعد ٦ ـ )احلركة(هتنوعا 

 مقاعد ٥ـالقائمة املوحدة والعربية للتغيير 

 مقاعد ٤ـ اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة 

 مقاعد ٣ ـالتجمع الوطني الديمقراطي 

 مقعدان ـ كاديما
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حزاب التي مل تتجاوز نسبة احلسم ويشار إىل أن عدد األصوات التي حصلت عليها األ

ا يعادل ، ممّ%٦٦٬٦مقاعد برملانية، فيما بلغت نسبة التصويت القطرية يف االنتخابات  ٨يساوي 

 .ةناخب وناخب ٣٬٧٦٧٬٠٠٠


