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الأولى في تاريخ الكني�ست للمرة 

الإ�سرائيلي يتخذ اأع�ساوؤه 

قراراً بحّله والدعوة اإلى انتخابات عامة 

جديدة. و�سي�سجل التاريخ اأي�سًا اأن حزب

اأفيغدور ليبرمان الذي ح�سل على خم�سة 

مقاعد فقط في النتخابات الأخيرة ا�ستطاع 

اأن يهدم الإنجاز الذي حققه نتنياهو عندما 

كّلفه رئي�س الدولة بت�سكيل حكومته الرابعة 

على التوالي، والخام�سة في حياته. كما 

�سي�سجل التاريخ اأن الخالف على قانون تجنيد 

تالمذة المدار�س الدينية، والذي هو مو�سع 

جدل منذ فترة طويلة بين الأحزاب الدينية 

الحريدية الراف�سة له، وبين الأحزاب العلمانية 

المطالبة به، هو ال�سبب في ت�سّدع �سورة 

قهر.
ُ
نتنياهو كرئي�س حكومة ل ي

ما حدث فجر 30 اأيار/مايو 2019 هو 

قبل اأي �سيء دليل على الت�سوهات الكثيرة 

التي األحقها حكم نتنياهو المتوا�سل منذ �سنة 

2009 بالحياة البرلمانية، وكيف كان في كل 

مرة يجد نف�سه في مواجهة عقبة حقيقية، 

يلجاأ اإلى تقديم موعد النتخابات للفرار منها. 

هكذا فعل عندما قدم موعد النتخابات 

للكني�ست الحادي والع�سرين هربًا من توجيه 

لوائح اتهام �سده بالف�ساد، وهكذا يفعل الآن 

عندما �سعر باأنه �سيف�سل في ت�سكيل ائتالفه 

الحكومي، فلجاأ اإلى طرح اقتراح قانون حل 

الكني�ست، محاوًل قطع الطريق على رئي�س 

الدولة روؤوفين ريفلين لتكليف ع�سو كني�ست 

رندة حيدر*

 نتنياهو: من فوز انتخابي

اإىل ف�سل �سيا�سي ذريع

على  يومًا  خم�سين  من  اأقل  بعد  حّله  على  والع�سرين  الحادي  الكني�ست  ت�سويت  اإن 

دليل  اأكبر  هما  المقبل،  اأيلول/�سبتمبر  في  جديدة  انتخابات  اإلى  والدعوة  انتخابه، 

نتنياهو  بنيامين  بقيادة  حاليًا  اإ�سرائيل  تواجهه  الذي  ال�سيا�سي  الماأزق  عمق  على 

الذي، بعد احتفاله بانت�ساره المدوي في النتخابات التي جرت في ني�سان/اأبريل 

الما�سي، يواجه اليوم اأكبر ف�سل �سيا�سي في حياته.

* باحثة لبنانية.
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اأطاحت بكل ما نتج من النتخابات الأخيرة، 

واأعادت الأمور اإلى نقطة ال�سفر.

ما حدث اأعاد خلط الأوارق، وفتح الباب 

من جديد على كثير من المفاجاآت. لكن على 

الرغم من هذا كله، فاإن من المفيد قراءة نتائج 

النتخابات الأخيرة للكني�ست الحادي 

والع�سرين للتعرف اأكثر اإلى ما �ستكون عليه 

النتخابات الجديدة المقبلة.

من المنتظر اأن يكون لنتائج النتخابات 

الإ�سرائيلية العامة الأخيرة انعكا�سات كبيرة 

على و�سع الفل�سطينيين في ال�سفة الغربية 

وغزة، ول �سيما في �سوء الت�سريبات باأن 

''�سفقة القرن'' لن ت�سمل دولة فل�سطينية 

م�ستقلة، وفي اأعقاب تردي العالقة بين 

ال�سلطة الفل�سطينية واإدارة الرئي�س الأميركي 

دونالد ترامب وا�ستداد الحرب القت�سادية 

التي ت�سّنها الوليات المتحدة �سد ال�سلطة، 

وتجدد الهجمات الإ�سرائيلية على قطاع غزة 

 ومحاولت التدجين التي تقوم بها اإ�سرائيل

لـ ''حما�س'' من خالل و�ساطة م�سرية هدفها 

التو�سل اإلى تهدئة بعيدة الأمد، وال�ستغالل 

الإ�سرائيلي لواقع النق�سام الفل�سطيني، 

والكالم العلني على تطبيع وتعاون �سري بين 

اإ�سرائيل وعدد من الدول العربية، وتباهي 

نتنياهو باأنه تلقى التنهئة بانتخابه من عدد 

من روؤ�ساء الدول العربية والإ�سالمية.

كيف يمكن قراءة التعادل بين حزب 

الليكود وتحالف اأزرق - اأبي�س؟ وكيف نجح 

نتنياهو في التغلب على خ�سومه؟ وما هي 

نقاط �سعف تحالف اأزرق - اأبي�س، ولماذا 

ف�سل تكتل الجنرالت في اأن ي�سكل بدياًل من 

حكم نتنياهو؟ وا�ستطراداً، كيف تحولت 

الأحزاب الدينية المتزمتة �سا�س ويهدوت 

هتواره )16 مقعداً( اإلى القوة الحزبية الثالثة 

 القانون، 
ّ

اآخر بت�سكيل الحكومة مثلما ين�س

 اإ�سرائيل اإلى انتخابات ثانية في غ�سون 
ّ
وجر

عام واحد من اأجل هدف واحد هو الدفاع عن 

بقائه في الحكم ولو على ح�ساب م�سلحة 

ناخبيه وبلده.

لكن اإذا كان نتنياهو هو وراء فكرة حل 

الكني�ست، فاإنه على الأرجح �سيدفع ثمن ف�سله 

المدوي في اإقناع �سركائه في مع�سكر اليمين 

بالتعاون معه، وثمن ف�سل جميع المناورات 

التي قام بها في اللحظات الأخيرة التي 

و�سلت اإلى حد الطلب من حزب العمل 

الن�سمام اإلى الحكومة. وطبعًا هناك اأي�سًا 

الإهانة التي األحقتها ال�سربة الموجعة التي 

وجهها ليبرمان اإليه من خالله اإ�سراره على 

تطبيق قانون التجنيد الإلزامي على تالمذة 

المدار�س الدينية.

تك�سف الأزمة ال�سيا�سية التي تع�سف 

باإ�سرائيل حاليًا عمق الماأزق الذي تعي�سه، 

والنق�سامات التي تنه�سها، وتف�سح محاولت 

نتنياهو احتكار القرار ال�سيا�سي، وتقديم 

م�سلحته ال�سخ�سية على الم�سلحة العامة. 

كما اأنها تعك�س ب�سورة خا�سة اختالل 

التوازنات وموازين القوى بين الأحزاب 

ال�سيا�سية، وكيف نجحت الأحزاب الدينية 

الحريدية التي تمثل 11% من جمهور 

الناخبين في اإ�سرائيل في فر�س اأجندتها على 

نتنياهو وابتزازه، وبالتالي ف�سله، وكيف 

ا�ستطاع حزب �سغير مثل حزب اإ�سرائيل بيتنا، 

تحدي نتنياهو وقلب الوقائع التي اأفرزتها 

 
ّ
انتخابات الكني�ست الحادي والع�سرين، وجر

اإ�سرائيل اإلى انتخابات جديدة معتقداً اأنه 

�سينجح في م�ساعفة تمثيله. وتعك�س الأزمة 

اأي�سًا �سلل و�سعف اأحزاب المعار�سة والي�سار 

التي لم تتمكن من اإيقاف العا�سفة التي 
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ا بالن�سبة اإلى قطاع غزة، فاإن 
ّ
م�ساألة ال�سم. اأم

نتنياهو مع �سيا�سة احتواء ''حما�س'' والعمل 

على تهدئة بعيدة الأمد، بينما اأزرق - اأبي�س 

يدعو اإلى �سيا�سة اأكثر ت�سدداً وعنفًا �سد 

''حما�س''، واإلى العودة اإلى اأ�سلوب الغتيالت؛ 

نتنياهو مع تكري�س حال النق�سام بين ال�سفة 

وغزة والتعامل معهما ككيانين منف�سلين، 

واأزرق - اأبي�س مع عدم تعزيز قوة ''حما�س'' 

على ح�ساب ال�سلطة الفل�سطينية؛ نتنياهو مع 

ال�سيا�سة الإق�سائية للعرب من �سكان اإ�سرائيل 

وتعزيز يهودية الدولة، واأزرق - اأبي�س مع 

اإدخال تعديالت على قانون القومية لإن�ساف 

المواطنين الدروز في اإ�سرائيل )تجدر الإ�سارة 

هنا اإلى اأن حزب يوجد م�ستقبل بزعامة يائير 

ت �سد قانون القومية(.
ّ
لبيد �سو

كيف جنح نتنياهو يف التغلب على 

خ�سومه؟

منذ البداية خا�س نتنياهو معركته على 

م�ستوى الكتل ولي�س على م�ستوى حزب 

الليكود فقط. فقد �سعى للتقرب من الأحزاب 

الحريدية مثل يهدوت هتوراه )8 مقاعد( الذي 

يمثل الحريديم من الطوائف الأ�سكينازية، 

وحزب �سا�س )8 مقاعد( الذي يمثل الحريديم 

من الطوائف ال�سرقية، وقام بتوحيد اأحزاب 

اليمين القومي الديني المتطرف �سمن تحالف 

واحد جمع بين كل من حزب البيت اليهودي، 

الديني القومي، وحزب قوة يهودية ذي 

التوجهات الكهانية المتطرفة، وحزب التحاد 

القومي المتطرف المعادي للعرب )5 مقاعد(، 

ووّقع معهم اتفاقًا على تبادل الأ�سوات 

الفائ�سة. وحاول نتنياهو اأي�سًا اأن ي�سمن 

�سلفًا وقوف حزب كلنا بزعامة وزير المال 

مو�سيه كحلون )4 مقاعد(، وحزب اإ�سرائيل 

في الكني�ست الإ�سرائيلي الحادي والع�سرين؟ 

وما هو م�ستقبل الي�سار الإ�سرائيلي في 

اإ�سرائيل بعد التراجع الكبير لحزب العمل )من 

24 مقعداً في الكني�ست ال�سابق اإلى 6 مقاعد(، 

وما هي فر�س الندماج بينه وبين حركة 

ميرت�س؟ واأخيراً ما هي مالمح الئتالف 

الحكومي المقبل؟

اأ�سئلة ل بد من الإجابة عنها لو�سع قراءة 

هادئة ومو�سوعية لما اآلت اإليه نتائج 

انتخابات الكني�ست الـ 21.

االنق�سام ب�ساأن زعامة نتنياهو 

ال�سيا�سية

لي�س التعادل بين حزب الليكود وتحالف 

اأزرق - اأبي�س الذي ح�سل كل منهما على 35 

مقعداً )من مجموع 4 ماليين ناخب، نحو 

ت اإلى جانب 
ّ
مليون و124 األف ناخب �سو

ت اإلى جانب 
ّ
الليكود، ومثل هذا العدد �سو

اأزرق - اأبي�س(، �سوى موؤ�سر اإلى عمق 

النق�سام بين الإ�سرائيليين ب�ساأن زعامة 

ا هو دليل على 
ّ
نتنياهو ال�سيا�سية، اأكثر مم

الختالف في وجهات النظر مع اليمين 

الإ�سرائيلي الحاكم وروؤيته ال�سيا�سية. 

وبا�ستثناء المعار�سة ال�سديدة التي مثلها 

تحالف اأزرق - اأبي�س ل�سخ�سية نتنياهو 

واأ�سلوبه في الحكم، ل توجد فوارق كبيرة بين 

الحزبين المتناف�سين اإزاء عدد من الم�سائل 

ال�سيا�سية الأ�سا�سية.

ففي الوقت الذي يوؤيد نتنياهو �سم اأرا�سي 

المنطقة ''ج'' والكتل ال�ستيطانية الإ�سرائيلية، 

فاإن اأزرق - اأبي�س يريد ا�ستمرار الو�سع 

القائم، مع عدم المجازفة بخلق و�سع يهدد 

الأغلبية اليهودية ون�سوء دولة ثنائية القومية، 

ومع ذلك ل يعار�س جنرالت الحزب �سمنيًا 
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وا�سحة مثل اإعالنه قبل اأيام من النتخابات، 

ته �سم المنطقة ''ج'' في ال�سفة الغربية التي 
ّ
ني

ت�سمل الكتل ال�ستيطانية الكبرى، ورف�سه 

المطلق تفكيك اأي م�ستوطنة اأو اإخراج م�ستوطن 

من ال�سفة الغربية، وتبّنيه و�سع النف�سال بين 

ال�سلطة الفل�سطينية و''حما�س''. وكان قد قال في 

مقابلة مع ''ي�سرائيل هيوم'' )2019/4/4(، قبل 

اأ�سبوع من النتخابات: ''لن اأعطي غزة اإلى اأبو 

مازن. يجب ف�سل ال�سفة عن غزة. هما كيانان 

�سيا�سيان منف�سالن و�سيبقيان كذلك لمدة 

طويلة. لن تقوم هنا دولة فل�سطينية تحيط بنا 

من الجهتين.''

وبخالف مواقف تحالف اأزرق - اأبي�س 

الغام�سة من ''�سفقة القرن''، و�سع نتنياهو 

ثالثة �سروط م�سبقة للموافقة على ال�سفقة: ل 

لقتالع اأي م�ستوطن اأو م�ستوطنة؛ الحتفاظ 

بال�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية على المنطقة 

الواقعة غربي نهر الأردن؛ عدم تق�سيم القد�س.

ترافق هذا كله مع دعم وا�سح وغير 

م�سبوق لنتنياهو من جانب الإدارة الأميركية 

بلغ الذروة مع اإعالن الرئي�س الأميركي دونالد 

ترامب اعتراف الوليات المتحدة بال�سيادة 

الإ�سرائيلية على ه�سبة الجولن. كما برز 

اأي�سًا دور الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين 

الذي اختار موعد اإعادة رفات زخاريا باومل، 

الجندي الإ�سرائيلي المفقود منذ 37 عامًا 

خالل معركة ال�سلطان يعقوب في �سنة 1982، 

قبل اأيام معدودة من النتخابات، وهو اأمر 

�ساهم في تلميع �سورة نتنياهو النتخابية. 

وقد ا�ستغل نتنياهو انتخابيًا اأي�سًا الو�ساطة 

الم�سرية مع ''حما�س'' لوقف الت�سعيد ووقف 

اإطالق ال�سواريخ من غزة على و�سط اإ�سرائيل، 

وكذلك تحويل المال القطري اإلى غزة من اأجل 

تحقيق تهدئة.

بيتنا بزعامة اأفيغدور ليبرمان )5 مقاعد( اإلى 

جانبه، الأمر الذي �سمن له تكتاًل قويًا ي�ساوي 

65 ع�سو كني�ست.

اعتمدت حملة نتنياهو النتخابية اأمرين: 

الت�سكيك في اأهلية الخ�سم وزعزعة �سورته 

اأمام الراأي العام، وذلك من خالل ر�سائل 

وا�سحة وب�سيطة مثل: فوز زعيم اأزرق - 

اأبي�س بني غانت�س معناه فوز الي�سار 

النهزامي الذي كان وراء اتفاق اأو�سلو؛ 

غانت�س �سيتحالف مع الأحزاب العربية؛ 

نتنياهو وحده يفهم كيفية التعامل مع اإيران 

ولي�س مو�سيه يعالون ال�سخ�سية الثالثة في 

اأزرق - اأبي�س الذي كان مع التفاق النووي 

مع اإيران؛ يائير لبيد ل يفقه �سيئًا وطرده 

نتنياهو من وزارة المال؛ غانت�س �سعيف 

وغير م�ستقر نف�سيًا ول يتحمل ال�سغوط 

�س للخطر م�سالح الدولة، واأبرز 
ّ
ومهمل ويعر

دليل على ذلك اختراق الإيرانيين لهاتفه.

الأمر الثاني الذي ا�ستخدمه نتنياهو في 

حملته هو اأ�سلوب التخويف والتهويل على 

الناخبين. ففي الأيام التي �سبقت موعد 

النتخابات بداأ نتنياهو بحملة تخويف كبيرة 

هدفها تحذير الناخبين من مغبة عدم 

م�ساركتهم في النتخابات. ولهذه الغاية 

ا�ستخدم بكثافة و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

وكان كل 10 دقائق ين�سر فيديواً جديداً على 

الفاي�سبوك يحّذر فيه من اأن الليكود في خطر، 

واأن على الناخبين التوجه اإلى �سناديق 

القتراع. وبرز اأي�سًا التحري�س �سد الناخبين 

العرب والتحذير من خطر التزوير في �سناديق 

القتراع العربية، واللجوء اإلى تركيب كاميرات 

حملها �سراً مندوبو الليكود في اأقالم القتراع 

العربية.

طرحت حملة نتنياهو اأهدافًا �سيا�سية 
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نقاط �سعف حتالف اأزرق - اأبي�ض

في مقابل عنا�سر القوة التي جمعها 

نتنياهو قبل عملية القتراع، ثمة كثير من 

نقاط ال�سعف التي �سابت حملة اأزرق - اأبي�س 

النتخابية، منها:

1 - عدم وجود هوية �سيا�سية 

وا�سحة للحزب

بخالف حزب الليكود المتجذر في البيئة 

ال�سيا�سية الإ�سرائيلية، فاإن هذا التحالف ت�سكل 

قبل اأ�سهر من النتخابات و�سم حزب يوجد 

م�ستقبل برئا�سة يائير لبيد، وهو الحزب 

الوحيد القديم ن�سبيًا الذي تاأ�س�س في �سنة 

2013 وكان ممثاًل في الكني�ست الع�سرين 

بـ 11 مقعداً، والحزبين الجديدين: مناعة 

لإ�سرائيل برئا�سة رئي�س الأركان ال�سابق بني 

غانت�س، والحركة القومية الر�سمية، تيليم، 

برئا�سة مو�سيه يعالون الذي كان وزيراً 

للدفاع في حكومة نتنياهو. وان�سم اإلى هذا 

التحالف اأي�سًا عدد من القادة الع�سكريين 

ال�سابقين مثل غابي اأ�سكينازي و�سخ�سيات 

�سيا�سية �سبق اأن عملت تحت اإمرة نتنياهو، 

لكن على الرغم من خبراتهم ال�سيا�سية 

والأمنية، فاإنهم لم ينجحوا في تقديم روؤيا 

�سيا�سية وا�سحة حيال الم�سائل الأ�سا�سية، 

كما ات�سح اأنهم ل ي�ستطيعون اإزاحة نتنياهو 

عن من�سبه.

2 - اجتاهات الت�سويت التقليدي نحو 

املع�سكر والع�سرية

اعتقد زعماء التحالف الجديد اأن وجود 

ليكوديين �سابقين في �سفوفهم وجنرالت 

�سابقين �سيوؤدي اإلى جذب اأ�سوات من الليكود 

ومن اليمين القومي، اإّل اإن الت�سويت في 

النتخابات الأخيرة كان ت�سويتًا للمع�سكرات 

وللع�سيرة، والأ�سوات التي ح�سل عليها 

التحالف جاءت في الأ�سا�س من اأو�ساط حزب 

العمل والي�سار الإ�سرائيلي عامة، ومن النا�س 

الذي �سدقوا اأن التحالف الجديد �سينجح اأخيراً 

في الحلول محل نتنياهو الفا�سد في نظرهم. 

بينما امتاز الت�سويت لأحزاب اليمين 

والأحزاب الدينية باأنه ت�سويت جماعي 

للمع�سكر وللزعامة الدينية.

 هذا التوجه يو�سحه الر�سمان البيانيان

1 و2 اأدناه، فالمدن المرتاحة اقت�ساديًا ذات 

الأكثرية ال�سكانية العلمانية مثل تل اأبيب، 

�سوتت لم�سلحة اأزرق - اأبي�س، بينما �سوتت 

المدن الفقيرة مثل مدن التطوير وال�سواحي 

لم�سلحة الليكود. والمقاعد التي ح�سل عليها 

التحالف جاءت من حزب العمل ب�سورة 

خا�سة )الذي تراجع تمثيله من 24 مقعداً اإلى 

6 مقاعد(، ومن حركة ميرت�س )التي تراجع 

عدد الناخبين لها بنحو 9000 �سوت(، اأي من 

اأ�سوات الي�ساريين الذين توهموا اأن تحالف 

اأزرق - اأبي�س يمكن اأن يهزم نتنياهو.
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الم�سدر: حاييم لينف�سون، ''الرابحون والخا�سرون في انتخابات 2019''، ''هاآرت�س''، 2019/4/10.

الر�سم البياني رقم 1

الر�سم البياني رقم 2
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اأ�سباب تقدم االأحزاب الدينية 

املتزمتة

اأبرزت النتخابات اأي�سًا �سعوداً مطرداً 

لالأحزاب الحريدية، وربما من اأ�سباب هذا 

ال�سعود: 1 - الت�سابك القوي بين العامل 

الإثني القومي والعامل الديني، والرتباط 

الوثيق بين مفهوم المواطنة ومفهوم الإثنية 

 والدين، واللتبا�س في علمانية الدولة؛

2 - ميل الأحزاب الدينية المتزمتة في الأعوام 

الأخيرة نحو اأيديولوجيا اليمين القومي 

الم�سياني النزعة؛ 3 - الزيادة الديموغرافية 

للعائالت الحريدية المتعددة الأولد.

عالوة على ذلك هناك اأ�سباب اأُخرى اأّثرت 

في المعركة النتخابية الأخيرة مثل عودة 

اإيلي ي�ساي اإلى اأح�سان حزب يهدوت هتواره، 

بعد ان�سقاقه عن حزب �سا�س في النتخابات 

ال�سابقة، وخو�سه النتخابات في قائمة 

م�ستقلة، الأمر الذي اأدى اإلى ت�ستت الأ�سوات؛ 

والإقبال الكثيف للحريديم على الت�سويت 

الذي و�سل في بع�س المدن اإلى %84.

ومن الأمور المثيرة لالهتمام اأن الت�سويت 

لالأحزاب الحريدية لم يقت�سر على الجمهور 

المتدين المتزمت، بل تعداه اإلى قطاعات 

اأُخرى �سملت اأي�سًا العرب في اإ�سرائيل. ومن 

الأمثلة لذلك اأن الت�سويت لحزب �سا�س لم 

يقت�سر على جمهوره الحريدي، بل �سمل اأي�سًا 

جمهور اليهود ال�سرقيين عامة الذين تقليديًا 

ي�سكلون القاعدة ال�سعبية لليكود، وو�سل حتى 

اإلى الجمهور العربي، ول �سيما البدو. فقد اأولى 

زعيم الحزب اآرييه درعي اهتمامًا خا�سًا 

بالجمهور العربي، وخ�سو�سًا البدو، وحاول 

الح�سول على دعمهم من خالل اإغداق الوعود 

عليهم. وا�ستغل عالقاته ال�سخ�سية مع زعماء 

الع�سائر البدوية، ومن�سبه في وزارة تطوير 

3 - النزعة النخبوية للحزب

الأهداف التي و�سعها الحزب لنف�سه مثل 

الدفاع عن القيم الديمقراطية وموؤ�س�سات 

الدولة، وجهاز الق�ساء، ول �سيما محكمة 

العدل العليا، في وجه هجمة اليمين القومي، 

ومطالبته بالمحا�سبة ومحاربة الف�ساد، اأمور 

جعلته يبدو في نظر الجمهور الإ�سرائيلي حزبًا 

يمثل النخبة الأ�سكينازية العلمانية في 

مواجهة اليمين القومي والخطاب ال�سعبوي 

الذي تبّناه نتنياهو والأحزاب الدينية 

المتزمتة التي تحاول اأن تفر�س نمط حياتها 

على المجتمع الإ�سرائيلي.

لكن على الرغم من نقاط ال�سعف هذه، 

ن يرى في النتيجة التي حققها 
َ
فاإن هناك م

التحالف والتعادل في المقاعد بينه وبين 

الليكود اإنجازاً �سيا�سيًا تحقق خالل وقت 

ق�سير ن�سبيًا. غير اأن م�سير هذا الإنجاز 

�سيبقى رهن اأداء التحالف ال�سيا�سي �سمن 

�سفوف المعار�سة، وقدرته على اأداء دور 

حقيقي وكابح ل�سيا�سات اليمين الإ�سرائيلي 

المتطرف.

فاإ�سرائيل تعرف جيداً ظاهرة الأحزاب 

الجديدة مع كل دورة انتخابية، وكثيراً ما 

برزت اأحزاب جديدة ع�سية النتخابات، مثل 

حزب كاديما الذي اأ�س�سه �سارون في �سنة 

2005 بعد خروجه من الليكود في اإثر 

خالفه مع نتنياهو على الن�سحاب الأحادي 

من غزة، والذي نجح في التغلب على الليكود، 

لكن هذا الحزب اختفى بعد دورتين 

انتخابيتين عن الخريطة الحزبية. وم�ستقبل 

تحالف اأزرق - اأبي�س منوط اإلى حد بعيد 

بقدرته على اأن ي�سكل معار�سة قوية في 

وجه ت�سلط الأحزاب الحريدية واليمين 

القومي.
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اأ�سبحت اأغلبيته تميل نحو اليمين، من خالل 

البتعاد عن الأحزاب العربية والت�سدد في 

الدفاع عن اأهمية وجود اأغلبية يهودية في 

دولة اإ�سرائيل، لكن ذلك كله لم ينفع اأي�سًا. 

وفي �سوء التراجع الكبير في تمثيل حزب 

العمل، راأى عدد من المراقبين الإ�سرائيليين اأن 

على الحزب اأن يفكر جديًا في التنازل عن 

اأحالمه في ا�ستعادة ال�سلطة، والعمل على 

اإعادة بناء هوية جديدة للحزب ل تتماهى مع 

اليمين المتطرف ول مع الو�سط المتطرف. كما 

بزرت اأ�سوات تطالب بالندماج مع حركة 

ميرت�س الي�سارية، لكن وجود تيار �سقري في 

الحزب ل يوافق على �سعارات ميرت�س الموؤيدة 

لحل الدولتين وقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة 

ورف�س الحتالل، يجعل من ال�سعب تحقق 

ذلك، واأي م�سعى في هذا التجاه يمكن اأن 

يوؤدي اإلى ان�سقاق الحزب.

وفي الواقع، ل يزال حزب العمل يدفع ثمن 

ف�سل اتفاق اأو�سلو والعملية ال�سيا�سية مع 

الفل�سطينيين حتى اليوم. وهناك فريق من 

الإ�سرائيليين يرى اأن ال�سبيل الوحيد لحزب 

العمل ل�ستعادة تاأثيره ال�سيا�سي من جديد لن 

يكون اإّل من خالل النفتاح على الأحزاب 

العربية، وبناء �سراكة حقيقية معها تقوم على 

روؤية �سيا�سية وا�سحة اإلى م�ستقبل اإ�سرائيل، 

وم�ستقبل الأقلية العربية فيها.

مالمح املعركة االنتخابية املقبلة

على الرغم من ال�سدمة والذهول اللذين 

اأحدثهما قرار حل الكني�ست، فاإن ال�ساعات 

التي �سبقت ذلك �سهدت مجموعة تحركات 

وات�سالت بين الأحزاب من �ساأنها اأن تر�سم 

مالمح المعركة النتخابية المقبلة. وياأتي في 

طليعة هذه التحركات اإعالن زعيم حزب كلنا 

الجليل والنقب والأموال التي حولها اإلى 

البلدات البدوية )3 مليارات �سيكل خالل 5 

اأعوام( للح�سول على دعمهم. واأظهرت نتائج 

النتخابات اأن 8600 �سوت من البلدات 

العربية ذهبت اإلى حزب �سا�س، بينما ح�سل 

الليكود على 10.000 في البلدات العربية، 

و1110 اأ�سوات ح�سل عليها اتحاد اليمين، 

و878 ليهدوت هتواره.

في المقابل ح�سلت ميرت�س على 35.000 

�سوت عربي، واأزرق - اأبي�س على 34.000 

�سوت، وحزب كلنا على 9000 �سوت، 

واإ�سرائيل بيتنا على 6000 �سوت، وحزب 

العمل على 5500 �سوت.

لقد خدمت زيادة مقاعد الأحزاب الحريدية 

مع تراجع التمثيل العربي نتنياهو ب�سورة 

كبيرة وقوى مع�سكر الأحزاب اليمينية عامة 

على الرغم من عدم تخطي حزب اليمين الجديد 

وحزب ِزهوت ن�سبة الح�سم. وهكذا ح�سل 

الجمهور الحريدي الذي ل ي�سكل اأكثر من %11 

من �سكان اإ�سرائيل على 16 ع�سو كني�ست، 

بينما ح�سل الجمهور العربي الذي ي�سكل %21 

من �سكان اإ�سرائيل، على 10 مقاعد فقط.

هل هذه نهاية حزب العمل؟

و�سعت نتائج النتخابات الإ�سرائيلية 

حزب العمل اأمام �سوؤال م�سيري ب�ساأن الجدوى 

من بقائه بعد اأن اأثبتت خ�سائرة المتتالية انه 

ب 
ّ
لم يعد ي�سكل بدياًل من حكم اليمين. لقد جر

حزب العمل جميع الو�سائل ل�ستعادة مكانته 

النتخابية من دون اأن ينجح، فحاول في 

انتخابات �سنة 2015 التقرب من الطبقات 

الفقيرة وتبّنى اأجندة اجتماعية – اقت�سادية، 

لكن ذلك لم ي�ساعده في التغلب على نتنياهو، 

وحاول كذلك التقرب من الجمهور الذي 
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�سيخو�سها نتنياهو هذه المرة مدمى ومثخنًا 

بجروح عميقة، ومن دون اإقرار القوانين التي 

كان ي�سعى لت�سريعها، والتي كانت �ستحميه 

ن موقعه في 
ّ

من المحا�سبة والمحاكمة، وتح�س

رئا�سة الحكومة. ول بد من اأن ينعك�س ذلك 

كله ب�سورة اأو باأُخرى على جمهور ناخبية. 

وفي الحقيقة، فاإن ما ف�سلت اأحزاب الو�سط 

والي�سار في تحقيقه اليوم في النتخابات 

الأخيرة، قام به نتنياهو نف�سه، الأمر الذي 

يدفعنا اإلى القول اإن اليمين هو الذي هزم 

نف�سه. وال�سوؤال الكبير هو: هل �سينجح مع�سكر 

الو�سط والي�سار هذه المرة في تحقيق ما ف�سل 

فيه في النتخابات الأخيرة، واأن يطرح نف�سه 

كزعامة �سيا�سية بديلة وحقيقية في �سوء 

ف�سل نتنياهو الذريع؟

ياأتي حل الكني�ست وتحديد موعد 

لنتخابات جديدة في اأيلول/�سبتمبر المقبل 

في وقت ح�سا�س للغاية مع اإعالن الإدارة 

الأميركية قرب تقديمها خطة ترامب لل�سالم 

المعروفة بـ ''�سفقة القرن'' خالل ال�سهر 

المقبل، فهل �سيوؤدي ما حدث اإلى تاأجيل طرح 

الخطة؟ لأن من ال�سعب في هذه المرحلة 

لإ�سرائيل الدخول في اأي مفاو�سات اأو عملية 

�سيا�سية تفاو�سية، وهي في و�سط عا�سفة 

هوجاء من التحديات الداخلية التي يبدو 

وا�سحًا الآن اأنها ت�سكل الخطر الأكبر على 

ال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي في اإ�سرائيل.

تبدو اإ�سرائيل اليوم اأمام مرحلة مختلفة 

من حياتها البرلمانية، وال�سوؤال المطروح الآن 

هو: هل �ست�سهد النتخابات المقبلة نهاية 

زعامة نتنياهو ال�سيا�سية؟ 

مو�سيه كحلون، اندماجه مع حزب الليكود، 

الأمر الذي يتعار�س مع وعوده النتخابية 

كلها ب�ساأن ا�ستقاللية حزبه. كما برزت 

موؤ�سرات اأُخرى تدل على اإمكان عودة الأحزاب 

العربية اإلى القائمة الموحدة الم�ستركة، 

وبالتالي اإ�سالح الخلل الفادح الذي حدث في 

اء انق�سام الأحزاب 
ّ
النتخابات الأخيرة جر

العربية اإلى لئحتين منف�سلتين، والذي اأدى 

اإلى التراجع في ن�سبة الم�ساركة في 

النتخابات و�سط الجمهور العربي. و�ستكون 

النتخابات الجديدة فر�سة لحزب اليمين 

الجديد برئا�سة نفتالي بينت واأييليت �ساكيد، 

والذي ف�سل في تجاوز ن�سبة الح�سم، للعودة 

ا التحدي الأكبر فهو 
ّ
مجدداً اإلى الكني�ست. اأم

الذي �سيواجهه حزب اإ�سرائيل بيتنا بزعامة 

ليبرمان، لأن النتخابات المقبلة �ستكون 

اختباراً حقيقيًا ل�سعبيته و�سط الجمهور 

العلماني في اإ�سرائيل، ف�ساًل عن اأن موقف 

ليبرمان الأخير من قانون التجنيد اأخرجه 

نهائيًا من مع�سكر الأحزاب اليمينية، وجعل 

نتنياهو يطلق عليه تهمة النتماء اإلى مع�سكر 

الي�سار.

اإن الف�سل في تجربة ت�سكيل ائتالف مع 

الأحزاب الحريدية، والرف�س المطلق لفكرة 

ت�سكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين 

الحزبين الكبيرين اللذين تعادل في عدد 

الأ�سوات، من طرف كل من الليكود وتحالف 

اأزرق – اأبي�س، ل بد من اأن يكون لهما 

انعكا�ساتهما على النتخابات المقبلة.

والأهم من هذا كله اأن المعركة النتخابية 

الأخيرة التي تمحورت حول �سخ�سية نتنياهو، 


