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حيدر*

نتنياهو :من فوز انتخابي
�إىل ف�شل �سيا�سي ذريع
�إن ت�صويت الكني�ست الحادي والع�شرين على ح ّله بعد �أقل من خم�سين يوم ًا على
انتخابه ،والدعوة �إلى انتخابات جديدة في �أيلول�/سبتمبر المقبل ،هما �أكبر دليل
على عمق الم�أزق ال�سيا�سي الذي تواجهه �إ�سرائيل حالي ًا بقيادة بنيامين نتنياهو
الذي ،بعد احتفاله بانت�صاره المدوي في االنتخابات التي جرت في ني�سان�/أبريل
الما�ضي ،يواجه اليوم �أكبر ف�شل �سيا�سي في حياته.

للمرة

الأولى في تاريخ الكني�ست
الإ�سرائيلي يتخذ �أع�ضا�ؤه
قراراً بح ّله والدعوة �إلى انتخابات عامة
جديدة .و�سي�سجل التاريخ �أي�ض ًا �أن حزب
�أفيغدور ليبرمان الذي ح�صل على خم�سة
مقاعد فقط في االنتخابات الأخيرة ا�ستطاع
�أن يهدم الإنجاز الذي حققه نتنياهو عندما
ك ّلفه رئي�س الدولة بت�شكيل حكومته الرابعة
على التوالي ،والخام�سة في حياته .كما
�سي�سجل التاريخ �أن الخالف على قانون تجنيد
تالمذة المدار�س الدينية ،والذي هو مو�ضع
جدل منذ فترة طويلة بين الأحزاب الدينية
الحريدية الراف�ضة له ،وبين الأحزاب العلمانية
* باحثة لبنانية.

ت�صدع �صورة
المطالبة به ،هو ال�سبب في ّ
نتنياهو كرئي�س حكومة ال ُيقهر.
ما حدث فجر � 30أيار/مايو  2019هو
قبل �أي �شيء دليل على الت�شوهات الكثيرة
التي �ألحقها حكم نتنياهو المتوا�صل منذ �سنة
 2009بالحياة البرلمانية ،وكيف كان في كل
مرة يجد نف�سه في مواجهة عقبة حقيقية،
يلج�أ �إلى تقديم موعد االنتخابات للفرار منها.
هكذا فعل عندما قدم موعد االنتخابات
للكني�ست الحادي والع�شرين هرب ًا من توجيه
لوائح اتهام �ضده بالف�ساد ،وهكذا يفعل الآن
عندما �شعر ب�أنه �سيف�شل في ت�شكيل ائتالفه
الحكومي ،فلج�أ �إلى طرح اقتراح قانون حل
الكني�ست ،محاو ًال قطع الطريق على رئي�س
الدولة ر�ؤوفين ريفلين لتكليف ع�ضو كني�ست
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ين�ص القانون،
�آخر بت�شكيل الحكومة مثلما ّ
وجر �إ�سرائيل �إلى انتخابات ثانية في غ�ضون
ّ
عام واحد من �أجل هدف واحد هو الدفاع عن
بقائه في الحكم ولو على ح�ساب م�صلحة
ناخبيه وبلده.
لكن �إذا كان نتنياهو هو وراء فكرة حل
الكني�ست ،ف�إنه على الأرجح �سيدفع ثمن ف�شله
المدوي في �إقناع �شركائه في مع�سكر اليمين
بالتعاون معه ،وثمن ف�شل جميع المناورات
التي قام بها في اللحظات الأخيرة التي
و�صلت �إلى حد الطلب من حزب العمل
االن�ضمام �إلى الحكومة .وطبع ًا هناك �أي�ض ًا
الإهانة التي �ألحقتها ال�ضربة الموجعة التي
وجهها ليبرمان �إليه من خالله �إ�صراره على
تطبيق قانون التجنيد الإلزامي على تالمذة
المدار�س الدينية.
تك�شف الأزمة ال�سيا�سية التي تع�صف
ب�إ�سرائيل حالي ًا عمق الم�أزق الذي تعي�شه،
واالنق�سامات التي تنه�شها ،وتف�ضح محاوالت
نتنياهو احتكار القرار ال�سيا�سي ،وتقديم
م�صلحته ال�شخ�صية على الم�صلحة العامة.
كما �أنها تعك�س ب�صورة خا�صة اختالل
التوازنات وموازين القوى بين الأحزاب
ال�سيا�سية ،وكيف نجحت الأحزاب الدينية
الحريدية التي تمثل  %11من جمهور
الناخبين في �إ�سرائيل في فر�ض �أجندتها على
نتنياهو وابتزازه ،وبالتالي ف�شله ،وكيف
ا�ستطاع حزب �صغير مثل حزب �إ�سرائيل بيتنا،
تحدي نتنياهو وقلب الوقائع التي �أفرزتها
وجر
انتخابات الكني�ست الحادي والع�شرينّ ،
�إ�سرائيل �إلى انتخابات جديدة معتقداً �أنه
�سينجح في م�ضاعفة تمثيله .وتعك�س الأزمة
�أي�ض ًا �شلل و�ضعف �أحزاب المعار�ضة والي�سار
التي لم تتمكن من �إيقاف العا�صفة التي

�أطاحت بكل ما نتج من االنتخابات الأخيرة،
و�أعادت الأمور �إلى نقطة ال�صفر.
ما حدث �أعاد خلط الأوارق ،وفتح الباب
من جديد على كثير من المفاج�آت .لكن على
الرغم من هذا كله ،ف�إن من المفيد قراءة نتائج
االنتخابات الأخيرة للكني�ست الحادي
والع�شرين للتعرف �أكثر �إلى ما �ستكون عليه
االنتخابات الجديدة المقبلة.
من المنتظر �أن يكون لنتائج االنتخابات
الإ�سرائيلية العامة الأخيرة انعكا�سات كبيرة
على و�ضع الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية
وغزة ،وال �سيما في �ضوء الت�سريبات ب�أن
''�صفقة القرن'' لن ت�شمل دولة فل�سطينية
م�ستقلة ،وفي �أعقاب تردي العالقة بين
ال�سلطة الفل�سطينية و�إدارة الرئي�س الأميركي
دونالد ترامب وا�شتداد الحرب االقت�صادية
التي ت�ش ّنها الواليات المتحدة �ضد ال�سلطة،
وتجدد الهجمات الإ�سرائيلية على قطاع غزة
ومحاوالت التدجين التي تقوم بها �إ�سرائيل
لـ ''حما�س'' من خالل و�ساطة م�صرية هدفها
التو�صل �إلى تهدئة بعيدة الأمد ،واال�ستغالل
الإ�سرائيلي لواقع االنق�سام الفل�سطيني،
والكالم العلني على تطبيع وتعاون �سري بين
�إ�سرائيل وعدد من الدول العربية ،وتباهي
نتنياهو ب�أنه تلقى التنهئة بانتخابه من عدد
من ر�ؤ�ساء الدول العربية والإ�سالمية.
كيف يمكن قراءة التعادل بين حزب
الليكود وتحالف �أزرق � -أبي�ض؟ وكيف نجح
نتنياهو في التغلب على خ�صومه؟ وما هي
نقاط �ضعف تحالف �أزرق � -أبي�ض ،ولماذا
ف�شل تكتل الجنراالت في �أن ي�شكل بدي ًال من
حكم نتنياهو؟ وا�ستطراداً ،كيف تحولت
الأحزاب الدينية المتزمتة �شا�س ويهدوت
هتواره ( 16مقعداً) �إلى القوة الحزبية الثالثة
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في الكني�ست الإ�سرائيلي الحادي والع�شرين؟
وما هو م�ستقبل الي�سار الإ�سرائيلي في
�إ�سرائيل بعد التراجع الكبير لحزب العمل (من
 24مقعداً في الكني�ست ال�سابق �إلى  6مقاعد)،
وما هي فر�ص االندماج بينه وبين حركة
ميرت�س؟ و�أخيراً ما هي مالمح االئتالف
الحكومي المقبل؟
�أ�سئلة ال بد من الإجابة عنها لو�ضع قراءة
هادئة ومو�ضوعية لما �آلت �إليه نتائج
انتخابات الكني�ست الـ .21

االنق�سام ب�ش�أن زعامة نتنياهو
ال�سيا�سية
لي�س التعادل بين حزب الليكود وتحالف
�أزرق � -أبي�ض الذي ح�صل كل منهما على 35
مقعداً (من مجموع  4ماليين ناخب ،نحو
�صوت �إلى جانب
مليون و� 124ألف ناخب ّ
�صوت �إلى جانب
الليكود ،ومثل هذا العدد ّ
�أزرق � -أبي�ض)� ،سوى م�ؤ�شر �إلى عمق
االنق�سام بين الإ�سرائيليين ب�ش�أن زعامة
مما هو دليل على
نتنياهو ال�سيا�سية� ،أكثر ّ
االختالف في وجهات النظر مع اليمين
الإ�سرائيلي الحاكم ور�ؤيته ال�سيا�سية.
وبا�ستثناء المعار�ضة ال�شديدة التي مثلها
تحالف �أزرق � -أبي�ض ل�شخ�صية نتنياهو
و�أ�سلوبه في الحكم ،ال توجد فوارق كبيرة بين
الحزبين المتناف�سين �إزاء عدد من الم�سائل
ال�سيا�سية الأ�سا�سية.
ففي الوقت الذي ي�ؤيد نتنياهو �ضم �أرا�ضي
المنطقة ''ج'' والكتل اال�ستيطانية الإ�سرائيلية،
ف�إن �أزرق � -أبي�ض يريد ا�ستمرار الو�ضع
القائم ،مع عدم المجازفة بخلق و�ضع يهدد
الأغلبية اليهودية ون�شوء دولة ثنائية القومية،
ومع ذلك ال يعار�ض جنراالت الحزب �ضمني ًا

م�س�ألة ال�ضمّ � .أما بالن�سبة �إلى قطاع غزة ،ف�إن
نتنياهو مع �سيا�سة احتواء ''حما�س'' والعمل
على تهدئة بعيدة الأمد ،بينما �أزرق � -أبي�ض
يدعو �إلى �سيا�سة �أكثر ت�شدداً وعنف ًا �ضد
''حما�س'' ،و�إلى العودة �إلى �أ�سلوب االغتياالت؛
نتنياهو مع تكري�س حال االنق�سام بين ال�ضفة
وغزة والتعامل معهما ككيانين منف�صلين،
و�أزرق � -أبي�ض مع عدم تعزيز قوة ''حما�س''
على ح�ساب ال�سلطة الفل�سطينية؛ نتنياهو مع
ال�سيا�سة الإق�صائية للعرب من �سكان �إ�سرائيل
وتعزيز يهودية الدولة ،و�أزرق � -أبي�ض مع
�إدخال تعديالت على قانون القومية لإن�صاف
المواطنين الدروز في �إ�سرائيل (تجدر الإ�شارة
هنا �إلى �أن حزب يوجد م�ستقبل بزعامة يائير
�صوت �ضد قانون القومية).
لبيد ّ

كيف جنح نتنياهو يف التغلب على
خ�صومه؟
منذ البداية خا�ض نتنياهو معركته على
م�ستوى الكتل ولي�س على م�ستوى حزب
الليكود فقط .فقد �سعى للتقرب من الأحزاب
الحريدية مثل يهدوت هتوراه ( 8مقاعد) الذي
يمثل الحريديم من الطوائف الأ�شكينازية،
وحزب �شا�س ( 8مقاعد) الذي يمثل الحريديم
من الطوائف ال�شرقية ،وقام بتوحيد �أحزاب
اليمين القومي الديني المتطرف �ضمن تحالف
واحد جمع بين كل من حزب البيت اليهودي،
الديني القومي ،وحزب قوة يهودية ذي
التوجهات الكهانية المتطرفة ،وحزب االتحاد
القومي المتطرف المعادي للعرب ( 5مقاعد)،
وو ّقع معهم اتفاق ًا على تبادل الأ�صوات
الفائ�ضة .وحاول نتنياهو �أي�ض ًا �أن ي�ضمن
�سلف ًا وقوف حزب كلنا بزعامة وزير المال
مو�شيه كحلون ( 4مقاعد) ،وحزب �إ�سرائيل

نتنياهو :من فوز انتخابي إىل فشل سياسي ذريع

بيتنا بزعامة �أفيغدور ليبرمان ( 5مقاعد) �إلى
جانبه ،الأمر الذي �ضمن له تكت ًال قوي ًا ي�ساوي
 65ع�ضو كني�ست.
اعتمدت حملة نتنياهو االنتخابية �أمرين:
الت�شكيك في �أهلية الخ�صم وزعزعة �صورته
�أمام الر�أي العام ،وذلك من خالل ر�سائل
وا�ضحة وب�سيطة مثل :فوز زعيم �أزرق -
�أبي�ض بني غانت�س معناه فوز الي�سار
االنهزامي الذي كان وراء اتفاق �أو�سلو؛
غانت�س �سيتحالف مع الأحزاب العربية؛
نتنياهو وحده يفهم كيفية التعامل مع �إيران
ولي�س مو�شيه يعالون ال�شخ�صية الثالثة في
�أزرق � -أبي�ض الذي كان مع االتفاق النووي
مع �إيران؛ يائير لبيد ال يفقه �شيئ ًا وطرده
نتنياهو من وزارة المال؛ غانت�س �ضعيف
وغير م�ستقر نف�سي ًا وال يتحمل ال�ضغوط
ويعر�ض للخطر م�صالح الدولة ،و�أبرز
ومهمل ّ
دليل على ذلك اختراق الإيرانيين لهاتفه.
الأمر الثاني الذي ا�ستخدمه نتنياهو في
حملته هو �أ�سلوب التخويف والتهويل على
الناخبين .ففي الأيام التي �سبقت موعد
االنتخابات بد�أ نتنياهو بحملة تخويف كبيرة
هدفها تحذير الناخبين من مغبة عدم
م�شاركتهم في االنتخابات .ولهذه الغاية
ا�ستخدم بكثافة و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وكان كل  10دقائق ين�شر فيديواً جديداً على
الفاي�سبوك يح ّذر فيه من �أن الليكود في خطر،
و�أن على الناخبين التوجه �إلى �صناديق
االقتراع .وبرز �أي�ض ًا التحري�ض �ضد الناخبين
العرب والتحذير من خطر التزوير في �صناديق
االقتراع العربية ،واللجوء �إلى تركيب كاميرات
حملها �سراً مندوبو الليكود في �أقالم االقتراع
العربية.
طرحت حملة نتنياهو �أهداف ًا �سيا�سية

مداخل
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وا�ضحة مثل �إعالنه قبل �أيام من االنتخابات،
نيته �ضم المنطقة ''ج'' في ال�ضفة الغربية التي
ّ
ت�شمل الكتل اال�ستيطانية الكبرى ،ورف�ضه
المطلق تفكيك �أي م�ستوطنة �أو �إخراج م�ستوطن
من ال�ضفة الغربية ،وتب ّنيه و�ضع االنف�صال بين
ال�سلطة الفل�سطينية و''حما�س'' .وكان قد قال في
مقابلة مع ''ي�سرائيل هيوم'' ( ،)2019/4/4قبل
�أ�سبوع من االنتخابات'' :لن �أعطي غزة �إلى �أبو
مازن .يجب ف�صل ال�ضفة عن غزة .هما كيانان
�سيا�سيان منف�صالن و�سيبقيان كذلك لمدة
طويلة .لن تقوم هنا دولة فل�سطينية تحيط بنا
من الجهتين''.
وبخالف مواقف تحالف �أزرق � -أبي�ض
الغام�ضة من ''�صفقة القرن'' ،و�ضع نتنياهو
ثالثة �شروط م�سبقة للموافقة على ال�صفقة :ال
القتالع �أي م�ستوطن �أو م�ستوطنة؛ االحتفاظ
بال�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية على المنطقة
الواقعة غربي نهر الأردن؛ عدم تق�سيم القد�س.
ترافق هذا كله مع دعم وا�ضح وغير
م�سبوق لنتنياهو من جانب الإدارة الأميركية
بلغ الذروة مع �إعالن الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب اعتراف الواليات المتحدة بال�سيادة
الإ�سرائيلية على ه�ضبة الجوالن .كما برز
�أي�ض ًا دور الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
الذي اختار موعد �إعادة رفات زخاريا باومل،
الجندي الإ�سرائيلي المفقود منذ  37عام ًا
خالل معركة ال�سلطان يعقوب في �سنة ،1982
قبل �أيام معدودة من االنتخابات ،وهو �أمر
�ساهم في تلميع �صورة نتنياهو االنتخابية.
وقد ا�ستغل نتنياهو انتخابي ًا �أي�ض ًا الو�ساطة
الم�صرية مع ''حما�س'' لوقف الت�صعيد ووقف
�إطالق ال�صواريخ من غزة على و�سط �إ�سرائيل،
وكذلك تحويل المال القطري �إلى غزة من �أجل
تحقيق تهدئة.
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نقاط �ضعف حتالف �أزرق � -أبي�ض
في مقابل عنا�صر القوة التي جمعها
نتنياهو قبل عملية االقتراع ،ثمة كثير من
نقاط ال�ضعف التي �شابت حملة �أزرق � -أبي�ض
االنتخابية ،منها:

 - 1عدم وجود هوية �سيا�سية
وا�ضحة للحزب

بخالف حزب الليكود المتجذر في البيئة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،ف�إن هذا التحالف ت�شكل
قبل �أ�شهر من االنتخابات و�ضم حزب يوجد
م�ستقبل برئا�سة يائير لبيد ،وهو الحزب
الوحيد القديم ن�سبي ًا الذي ت�أ�س�س في �سنة
 2013وكان ممث ًال في الكني�ست الع�شرين
بـ  11مقعداً ،والحزبين الجديدين :مناعة
لإ�سرائيل برئا�سة رئي�س الأركان ال�سابق بني
غانت�س ،والحركة القومية الر�سمية ،تيليم،
برئا�سة مو�شيه يعالون الذي كان وزيراً
للدفاع في حكومة نتنياهو .وان�ضم �إلى هذا
التحالف �أي�ض ًا عدد من القادة الع�سكريين
ال�سابقين مثل غابي �أ�شكينازي و�شخ�صيات
�سيا�سية �سبق �أن عملت تحت �إمرة نتنياهو،
لكن على الرغم من خبراتهم ال�سيا�سية
والأمنية ،ف�إنهم لم ينجحوا في تقديم ر�ؤيا
�سيا�سية وا�ضحة حيال الم�سائل الأ�سا�سية،
كما ات�ضح �أنهم ال ي�ستطيعون �إزاحة نتنياهو
عن من�صبه.

 - 2اجتاهات الت�صويت التقليدي نحو
املع�سكر والع�شرية

اعتقد زعماء التحالف الجديد �أن وجود
ليكوديين �سابقين في �صفوفهم وجنراالت
�سابقين �سي�ؤدي �إلى جذب �أ�صوات من الليكود
ومن اليمين القومي� ،إ ّال �إن الت�صويت في
االنتخابات الأخيرة كان ت�صويت ًا للمع�سكرات
وللع�شيرة ،والأ�صوات التي ح�صل عليها
التحالف جاءت في الأ�سا�س من �أو�ساط حزب
العمل والي�سار الإ�سرائيلي عامة ،ومن النا�س
الذي �صدقوا �أن التحالف الجديد �سينجح �أخيراً
في الحلول محل نتنياهو الفا�سد في نظرهم.
بينما امتاز الت�صويت لأحزاب اليمين
والأحزاب الدينية ب�أنه ت�صويت جماعي
للمع�سكر وللزعامة الدينية.
هذا التوجه يو�ضحه الر�سمان البيانيان
 1و� 2أدناه ،فالمدن المرتاحة اقت�صادي ًا ذات
الأكثرية ال�سكانية العلمانية مثل تل �أبيب،
�صوتت لم�صلحة �أزرق � -أبي�ض ،بينما �صوتت
المدن الفقيرة مثل مدن التطوير وال�ضواحي
لم�صلحة الليكود .والمقاعد التي ح�صل عليها
التحالف جاءت من حزب العمل ب�صورة
خا�صة (الذي تراجع تمثيله من  24مقعداً �إلى
 6مقاعد) ،ومن حركة ميرت�س (التي تراجع
عدد الناخبين لها بنحو � 9000صوت)� ،أي من
�أ�صوات الي�ساريين الذين توهموا �أن تحالف
�أزرق � -أبي�ض يمكن �أن يهزم نتنياهو.
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الأهداف التي و�ضعها الحزب لنف�سه مثل
الدفاع عن القيم الديمقراطية وم�ؤ�س�سات
الدولة ،وجهاز الق�ضاء ،وال �سيما محكمة
العدل العليا ،في وجه هجمة اليمين القومي،
ومطالبته بالمحا�سبة ومحاربة الف�ساد� ،أمور
جعلته يبدو في نظر الجمهور الإ�سرائيلي حزب ًا
يمثل النخبة الأ�شكينازية العلمانية في
مواجهة اليمين القومي والخطاب ال�شعبوي
الذي تب ّناه نتنياهو والأحزاب الدينية
المتزمتة التي تحاول �أن تفر�ض نمط حياتها
على المجتمع الإ�سرائيلي.
لكن على الرغم من نقاط ال�ضعف هذه،
ف�إن هناك َمن يرى في النتيجة التي حققها
التحالف والتعادل في المقاعد بينه وبين
الليكود �إنجازاً �سيا�سي ًا تحقق خالل وقت
ق�صير ن�سبي ًا .غير �أن م�صير هذا الإنجاز
�سيبقى رهن �أداء التحالف ال�سيا�سي �ضمن
�صفوف المعار�ضة ،وقدرته على �أداء دور
حقيقي وكابح ل�سيا�سات اليمين الإ�سرائيلي
المتطرف.
ف�إ�سرائيل تعرف جيداً ظاهرة الأحزاب
الجديدة مع كل دورة انتخابية ،وكثيراً ما
برزت �أحزاب جديدة ع�شية االنتخابات ،مثل
حزب كاديما الذي �أ�س�سه �شارون في �سنة
 2005بعد خروجه من الليكود في �إثر
خالفه مع نتنياهو على االن�سحاب الأحادي
من غزة ،والذي نجح في التغلب على الليكود،
لكن هذا الحزب اختفى بعد دورتين
انتخابيتين عن الخريطة الحزبية .وم�ستقبل
تحالف �أزرق � -أبي�ض منوط �إلى حد بعيد
بقدرته على �أن ي�شكل معار�ضة قوية في
وجه ت�سلط الأحزاب الحريدية واليمين
القومي.

�أ�سباب تقدم الأحزاب الدينية
املتزمتة
�أبرزت االنتخابات �أي�ض ًا �صعوداً مطرداً
للأحزاب الحريدية ،وربما من �أ�سباب هذا
ال�صعود - 1 :الت�شابك القوي بين العامل
الإثني القومي والعامل الديني ،واالرتباط
الوثيق بين مفهوم المواطنة ومفهوم الإثنية
والدين ،وااللتبا�س في علمانية الدولة؛
 - 2ميل الأحزاب الدينية المتزمتة في الأعوام
الأخيرة نحو �أيديولوجيا اليمين القومي
الم�سياني النزعة؛  - 3الزيادة الديموغرافية
للعائالت الحريدية المتعددة الأوالد.
عالوة على ذلك هناك �أ�سباب �أُخرى �أ ّثرت
في المعركة االنتخابية الأخيرة مثل عودة
�إيلي ي�شاي �إلى �أح�ضان حزب يهدوت هتواره،
بعد ان�شقاقه عن حزب �شا�س في االنتخابات
ال�سابقة ،وخو�ضه االنتخابات في قائمة
م�ستقلة ،الأمر الذي �أدى �إلى ت�شتت الأ�صوات؛
والإقبال الكثيف للحريديم على الت�صويت
الذي و�صل في بع�ض المدن �إلى .%84
ومن الأمور المثيرة لالهتمام �أن الت�صويت
للأحزاب الحريدية لم يقت�صر على الجمهور
المتدين المتزمت ،بل تعداه �إلى قطاعات
�أُخرى �شملت �أي�ض ًا العرب في �إ�سرائيل .ومن
الأمثلة لذلك �أن الت�صويت لحزب �شا�س لم
يقت�صر على جمهوره الحريدي ،بل �شمل �أي�ض ًا
جمهور اليهود ال�شرقيين عامة الذين تقليدي ًا
ي�شكلون القاعدة ال�شعبية لليكود ،وو�صل حتى
�إلى الجمهور العربي ،وال �سيما البدو .فقد �أولى
زعيم الحزب �آرييه درعي اهتمام ًا خا�ص ًا
بالجمهور العربي ،وخ�صو�ص ًا البدو ،وحاول
الح�صول على دعمهم من خالل �إغداق الوعود
عليهم .وا�ستغل عالقاته ال�شخ�صية مع زعماء
الع�شائر البدوية ،ومن�صبه في وزارة تطوير
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الجليل والنقب والأموال التي حولها �إلى
البلدات البدوية ( 3مليارات �شيكل خالل 5
�أعوام) للح�صول على دعمهم .و�أظهرت نتائج
االنتخابات �أن � 8600صوت من البلدات
العربية ذهبت �إلى حزب �شا�س ،بينما ح�صل
الليكود على  10.000في البلدات العربية،
و� 1110أ�صوات ح�صل عليها اتحاد اليمين،
و 878ليهدوت هتواره.
في المقابل ح�صلت ميرت�س على 35.000
�صوت عربي ،و�أزرق � -أبي�ض على 34.000
�صوت ،وحزب كلنا على � 9000صوت،
و�إ�سرائيل بيتنا على � 6000صوت ،وحزب
العمل على � 5500صوت.
لقد خدمت زيادة مقاعد الأحزاب الحريدية
مع تراجع التمثيل العربي نتنياهو ب�صورة
كبيرة وقوى مع�سكر الأحزاب اليمينية عامة
على الرغم من عدم تخطي حزب اليمين الجديد
وحزب زِهوت ن�سبة الح�سم .وهكذا ح�صل
الجمهور الحريدي الذي ال ي�شكل �أكثر من %11
من �سكان �إ�سرائيل على  16ع�ضو كني�ست،
بينما ح�صل الجمهور العربي الذي ي�شكل %21
من �سكان �إ�سرائيل ،على  10مقاعد فقط.

هل هذه نهاية حزب العمل؟
و�ضعت نتائج االنتخابات الإ�سرائيلية
حزب العمل �أمام �س�ؤال م�صيري ب�ش�أن الجدوى
من بقائه بعد �أن �أثبتت خ�سائرة المتتالية انه
جرب
لم يعد ي�شكل بدي ًال من حكم اليمين .لقد ّ
حزب العمل جميع الو�سائل ال�ستعادة مكانته
االنتخابية من دون �أن ينجح ،فحاول في
انتخابات �سنة  2015التقرب من الطبقات
الفقيرة وتب ّنى �أجندة اجتماعية – اقت�صادية،
لكن ذلك لم ي�ساعده في التغلب على نتنياهو،
وحاول كذلك التقرب من الجمهور الذي
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�أ�صبحت �أغلبيته تميل نحو اليمين ،من خالل
االبتعاد عن الأحزاب العربية والت�شدد في
الدفاع عن �أهمية وجود �أغلبية يهودية في
دولة �إ�سرائيل ،لكن ذلك كله لم ينفع �أي�ض ًا.
وفي �ضوء التراجع الكبير في تمثيل حزب
العمل ،ر�أى عدد من المراقبين الإ�سرائيليين �أن
على الحزب �أن يفكر جدي ًا في التنازل عن
�أحالمه في ا�ستعادة ال�سلطة ،والعمل على
�إعادة بناء هوية جديدة للحزب ال تتماهى مع
اليمين المتطرف وال مع الو�سط المتطرف .كما
بزرت �أ�صوات تطالب باالندماج مع حركة
ميرت�س الي�سارية ،لكن وجود تيار �صقري في
الحزب ال يوافق على �شعارات ميرت�س الم�ؤيدة
لحل الدولتين وقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة
ورف�ض االحتالل ،يجعل من ال�صعب تحقق
ذلك ،و�أي م�سعى في هذا االتجاه يمكن �أن
ي�ؤدي �إلى ان�شقاق الحزب.
وفي الواقع ،ال يزال حزب العمل يدفع ثمن
ف�شل اتفاق �أو�سلو والعملية ال�سيا�سية مع
الفل�سطينيين حتى اليوم .وهناك فريق من
الإ�سرائيليين يرى �أن ال�سبيل الوحيد لحزب
العمل ال�ستعادة ت�أثيره ال�سيا�سي من جديد لن
يكون �إ ّال من خالل االنفتاح على الأحزاب
العربية ،وبناء �شراكة حقيقية معها تقوم على
ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة �إلى م�ستقبل �إ�سرائيل،
وم�ستقبل الأقلية العربية فيها.

مالمح املعركة االنتخابية املقبلة
على الرغم من ال�صدمة والذهول اللذين
�أحدثهما قرار حل الكني�ست ،ف�إن ال�ساعات
التي �سبقت ذلك �شهدت مجموعة تحركات
وات�صاالت بين الأحزاب من �ش�أنها �أن تر�سم
مالمح المعركة االنتخابية المقبلة .وي�أتي في
طليعة هذه التحركات �إعالن زعيم حزب كلنا
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مو�شيه كحلون ،اندماجه مع حزب الليكود،
الأمر الذي يتعار�ض مع وعوده االنتخابية
كلها ب�ش�أن ا�ستقاللية حزبه .كما برزت
م�ؤ�شرات �أُخرى تدل على �إمكان عودة الأحزاب
العربية �إلى القائمة الموحدة الم�شتركة،
وبالتالي �إ�صالح الخلل الفادح الذي حدث في
جراء انق�سام الأحزاب
االنتخابات الأخيرة ّ
العربية �إلى الئحتين منف�صلتين ،والذي �أدى
�إلى التراجع في ن�سبة الم�شاركة في
االنتخابات و�سط الجمهور العربي .و�ستكون
االنتخابات الجديدة فر�صة لحزب اليمين
الجديد برئا�سة نفتالي بينت و�أييليت �شاكيد،
والذي ف�شل في تجاوز ن�سبة الح�سم ،للعودة
مجدداً �إلى الكني�ستّ � .أما التحدي الأكبر فهو
الذي �سيواجهه حزب �إ�سرائيل بيتنا بزعامة
ليبرمان ،لأن االنتخابات المقبلة �ستكون
اختباراً حقيقي ًا ل�شعبيته و�سط الجمهور
العلماني في �إ�سرائيل ،ف�ض ًال عن �أن موقف
ليبرمان الأخير من قانون التجنيد �أخرجه
نهائي ًا من مع�سكر الأحزاب اليمينية ،وجعل
نتنياهو يطلق عليه تهمة االنتماء �إلى مع�سكر
الي�سار.
�إن الف�شل في تجربة ت�شكيل ائتالف مع
الأحزاب الحريدية ،والرف�ض المطلق لفكرة
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين
الحزبين الكبيرين اللذين تعادال في عدد
الأ�صوات ،من طرف كل من الليكود وتحالف
�أزرق – �أبي�ض ،ال بد من �أن يكون لهما
انعكا�ساتهما على االنتخابات المقبلة.
والأهم من هذا كله �أن المعركة االنتخابية
الأخيرة التي تمحورت حول �شخ�صية نتنياهو،

�سيخو�ضها نتنياهو هذه المرة مدمى ومثخن ًا
بجروح عميقة ،ومن دون �إقرار القوانين التي
كان ي�سعى لت�شريعها ،والتي كانت �ستحميه
وتح�صن موقعه في
من المحا�سبة والمحاكمة،
ّ
رئا�سة الحكومة .وال بد من �أن ينعك�س ذلك
كله ب�صورة �أو ب�أُخرى على جمهور ناخبية.
وفي الحقيقة ،ف�إن ما ف�شلت �أحزاب الو�سط
والي�سار في تحقيقه اليوم في االنتخابات
الأخيرة ،قام به نتنياهو نف�سه ،الأمر الذي
يدفعنا �إلى القول �إن اليمين هو الذي هزم
نف�سه .وال�س�ؤال الكبير هو :هل �سينجح مع�سكر
الو�سط والي�سار هذه المرة في تحقيق ما ف�شل
فيه في االنتخابات الأخيرة ،و�أن يطرح نف�سه
كزعامة �سيا�سية بديلة وحقيقية في �ضوء
ف�شل نتنياهو الذريع؟
ي�أتي حل الكني�ست وتحديد موعد
النتخابات جديدة في �أيلول�/سبتمبر المقبل
في وقت ح�سا�س للغاية مع �إعالن الإدارة
الأميركية قرب تقديمها خطة ترامب لل�سالم
المعروفة بـ ''�صفقة القرن'' خالل ال�شهر
المقبل ،فهل �سي�ؤدي ما حدث �إلى ت�أجيل طرح
الخطة؟ لأن من ال�صعب في هذه المرحلة
لإ�سرائيل الدخول في �أي مفاو�ضات �أو عملية
�سيا�سية تفاو�ضية ،وهي في و�سط عا�صفة
هوجاء من التحديات الداخلية التي يبدو
وا�ضح ًا الآن �أنها ت�شكل الخطر الأكبر على
اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي في �إ�سرائيل.
تبدو �إ�سرائيل اليوم �أمام مرحلة مختلفة
من حياتها البرلمانية ،وال�س�ؤال المطروح الآن
هو :هل �ست�شهد االنتخابات المقبلة نهاية
زعامة نتنياهو ال�سيا�سية؟

