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ُنظمت 
انتخابات الكني�ست الـ 22 في 

ظل ماأزق �سيا�سي ت�سبب به 

ف�سل بنيامين نتنياهو في ت�سكيل ائتالف 

حكومي، الأمر الذي اأدى اإلى حل الكني�ست

الـ 21 المنتخب حديثًا، والدعوة اإلى انتخابات 

جديدة في غ�سون اأقل من 6 اأ�سهر؛ وجاءت تلك 

النتخابات في ظل تو�سع المواجهة بين 

اإ�سرائيل واإيران، من �سورية اإلى العراق ولبنان، 

الأمر الذي انعك�س توتراً اأمنيًا ومواجهة محدودة 

على الحدود مع لبنان، وكذلك في ظل ا�ستمرار 

اإطالق ال�سواريخ من غزة على اإ�سرائيل، 

والرتفاع في عدد العمليات الموجهة �سد 

الجي�س الإ�سرائيلي في ال�سفة الغربية.

املعركة التي �صتحدد م�صري 

نتنياهو ال�صيا�صي

خا�س بنيامين نتنياهو معركته 

النتخابية لي�س فقط بهدف بقائه في رئا�سة 

الحكومة الإ�سرائيلية، بل حفاظًا على م�ستقبله 

ال�سيا�سي برمته اأي�سًا. وهو يدرك اأن هزيمته 

هذه المرة معناها نهاية زعامته لحزب 

الليكود، ولذلك كانت الخطوة الأولى التي قام 

بها بعد ت�سكيل قائمته هي تح�سين زعامته 

داخل حزبه، والطلب من اأع�ساء قائمة الحزب 

التعهد بالولء له وتوقيع وثيقة في هذا ال�ساأن.

لقد تحالف الليكود هذه المرة مع حزب 

كولنو برئا�سة وزير المال مو�سيه كحلون 

 الذي ح�سل في النتخابات الأخيرة على

رندة حيدر*

الكني�صت الـ 22: التحالفات والتكتالت

مجمل  من  المتناف�سة  الأحزاب  مواقف  في  كبير  تبدل  حدوث  عدم  من  الرغم  على 

الق�سايا المطروحة في انتخابات الكني�ست الـ 21 والكني�ست الـ 22، فاإن التغير الأبرز 

طراأ على خريطة التحالفات والتكتالت، ف�ساًل عن اإعادة تمو�سع الحزَبين الكبيرين 

بين  الدائر  ال�سراع  اأن  ويبدو  اإ�سرائيل.  في  اليمين  اأ�سوات جمهور  على  المتناف�سين 

الذي  وَمن  اأكبر،  �سعبية  قاعدة  يملك  َمن  على  هو  المرة  هذه  اأبي�س  واأزرق  الليكود 

�سيح�سل على العدد الأكبر من المقاعد.

* باحثة لبنانية.
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3- لم تاأخذ الحملة �سد حزب اأزرق اأبي�س 

هذه المرة منحى �سخ�سيًا �سد ِبني غانت�س، 

واإنما تركزت على الت�سكيك في ميول الحزب 

اليمينية واتهامه بالي�سارية وباأنه ي�سعى 

لإدخال الأحزاب العربية اإلى الحكومة. كما 

عملت الدعاية النتخابية على ت�سوير اأزرق 

اأبي�س كحزب غير متما�سك، واأنه ي�سكل ظاهرة 

�سيا�سية موقته، ومهدد بالنفراط فور انتهاء 

النتخابات، نظراً اإلى الت�سارب في المواقف 

بين اأركانه الأ�سا�سيين.

4- مهاجمة جميع الأحزاب التي تقف اإلى 

يمين الليكود مثل حزب قوة يهودية الكهاني 

النزعة وحزب زهوت، اللذين خا�سا 

النتخابات في قوائم منفردة، قبل اأن ين�سحب 

زهوت من النتخابات، واتهامهما باأنهما 

ي�ساهمان في �سرذمة اأ�سوات اليمين. وكذلك 

الحملة على تحالف ''يمينا'' الموؤلف من حزب 

البيت اليهودي وحزب اليمين الجديد، والتهجم 

ب�سورة خا�سة على زعيمة التحالف اأييليت 

�ساكيد، واتهام نتنياهو لها بالو�سولية.

5- الرف�س الم�سبق لأي حكومة وحدة 

وطنية، لأن معنى ذلك القبول بمبداأ المداورة 

في رئا�سة الحكومة. وقد بداأ هذا الرف�س 

يتراجع في الأيام الأخيرة التي �سبقت 

القتراع، وبعد �سدور ا�ستطالعات الراأي التي 

كانت تتوقع يومًا بعد يوم عدم ح�سول اأي من 

الحزبين الكبيرين على الأغلبية المطلوبة 

لت�سكيل حكومة، والحاجة اإلى قيام حكومة 

وحدة وطنية.

اأزرق اأبي�ض اأكرث �صقورية وعن�رصية

حاول حزب اأزرق اأبي�س اأن يظهر اأكثر 

�سقورية من نتنياهو في الم�سائل الأمنية 

والع�سكرية. فقد اأعلن الحزب في مطلع تموز/

4 مقاعد فقط، وخ�سي من اأن يوؤدي خو�سه 

النتخابات منفرداً اإلى خ�سارته و�سرذمة 

اأ�سوات اليمين، فاختار التحالف مع نتنياهو 

متنكراً لل�سعارات التي رفعها في حملته 

ال�سابقة �سد الف�ساد ال�سيا�سي. وامتازت 

المعركة النتخابية لحزب الليكود من 

�سابقتها بالأمور التالية:

1- رّكز نتنياهو حملته على ح�سول حزبه 

على العدد الأكبر من المقاعد، بخالف المعركة 

الما�سية التي ركز فيها على قيام كتلة موؤيدة 

له في الكني�ست من اأحزاب اليمين القومي. 

ويريد نتنياهو هذه المرة اأن يحقق فوزاً كا�سحًا 

لحزبه، واأن ي�سبح الحزب الأقوى على الإطالق.

2- قاد حملة �سر�سة �سد اأفيغدور ليبرمان 

زعيم حزب اإ�سرائيل بيتنا، والذي كان وراء 

ف�سل نتنياهو في ت�سكيل ائتالفه الحكومي. فقد 

خا�س نتنياهو معركة للح�سول على ال�سوت 

الرو�سي، و�سّكل، من اأجل هذ الغر�س، طاقمًا 

خا�سًا نّظم حملة مكثفة موجهة اإلى الناخبين 

التقليديين لليبرمان، تقوم على الت�سكيك في 

زعامته، وتتهمه باأنه وبدًل من اأن يحل 

م�سكالت المهاجرين من اأ�سل رو�سي، ي�ستغلهم 

وي�سعهم في خدمة م�سالحه ال�سيا�سية.

وح�ّس الليكود في هذه الحملة، المهاجرين 

من التحاد ال�سوفياتي ال�سابق، الذين اأثبتوا 

اندماجهم في المجتمع الإ�سرائيلي، على 

الت�سويت لأحزاب �سهيونية، ولي�س لأحزاب 

تمثل قطاعًا معينًا مثل حزب اإ�سرائيل بيتنا. 

وقيل اإن الهدف من زيارة نتنياهو الأخيرة 

لأوكرانيا كان جذب اأ�سوات المهاجرين من 

اأ�سل اأوكراني والبالغ عددهم 400.000، 

واإقناع الم�سوؤولين هناك بنقل �سفارة اأوكرانيا 

اإلى القد�س، لكن يبدو اأنه ف�سل في هذين 

الم�سعيين.
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حكومة وحدة م�ستقبلية، �سارع غانت�س اإلى 

انتقاده معلنًا رف�سه مثل هذا الكالم. وبرز 

اأي�سًا عدم الثقة بين الحلفاء بعد الأخبار التي 

تحدثت عن تكليف بني غانت�س �سركة خا�سة 

للتحقيق في ت�سريبات �سخ�سية عنه من جانب 

اأطراف داخلية في الحزب، وذلك من دون 

ا�ست�سارة حلفائه.

وفي الواقع، فاإن توقيع اتفاق لتبادل 

الفائ�س في الأ�سوات بين اأزرق اأبي�س 

واإ�سرائيل بيتنا، اأظهر التوجه نحو اليمين 

المعتدل، كما ح�سم موقف ليبرمان الموؤيد 

لحكومة وحدة وطنية.

ليربمان الرابح الأكرب

حتى كتابة هذه ال�سطور )اأقل من اأ�سبوعين 

على موعد القتراع في 17 اأيلول/�سبتمبر( 

عتبر اأفيغدور ليبرمان هو الرابح الأكبر من 
ُ
ي

اإعادة النتخابات، فبغ�ّس النظر عن عدد 

المقاعد التي �سيح�سل عليها )والتي حتى الآن 

تتوقع ا�ستطالعات الراأي �سعود تمثيله اإلى 9 

وحتى 10 مقاعد، اأي �سعف عدد المقاعد التي 

ح�سل عليها في النتخابات الما�سية( فاإن 

ان في 
ّ
من المتوقع اأن يتحول اإلى بي�سة القب

اأي حكومة م�ستقبلية، اأكانت برئا�سة نتنياهو 

اأم غانت�س، نظراً اإلى اأن الثنين ل يمكنهما 

الح�سول على اأغلبية في الكني�ست من دونه.

لقد خا�س ليبرمان حملته النتخابية من 

موقع قوة، فهو الزعيم الوحيد الذي نجح في 

تحدي نتنياهو واأظهر ف�سله ال�سيا�سي في 

ت�سكيل حكومة يمين �سيقة بم�ساركة 

الحريديم. كما برز ليبرمان اأمام الجمهور 

الإ�سرائيلي العلماني العري�س كالزعيم الوحيد 

الذي ل يخاف من ابتزاز الأحزاب الحريدية، 

والم�ستعد لخو�س معركة �سد عملية فر�س 

يوليو التزامه بعدم اإخالء اأي م�ستوطنة 

يهودية في اإطار اأي اتفاق مع الفل�سطينيين، 

ووجه انتقادات قا�سية اإلى ال�سيا�سة المتهاونة 

التي ينتهجها نتنياهو في راأيه �سد ''حما�س''، 

كما هدد غانت�س باإحراق غزة واغتيال زعماء 

''حما�س'' اإذا ن�سبت مواجهة جديدة، واأعلن اأنه 

لن يتنازل عن ال�سيطرة الإ�سرائيلية على غور 

الأردن، مع العلم باأن موقف الليكود هو 

الحتفاظ بوجود ع�سكري هناك في اأي 

مفاو�سات �سيا�سية مقبلة.

وبرزت النزعة العن�سرية البغي�سة للحزب 

حيال الأحزاب العربية، عندما رف�س زعماوؤه 

اقتراح زعيم القائمة الم�ستركة اأيمن عودة 

دعم ت�سمية الحزب لرئا�سة الحكومة واإعالنه 

ا�ستعداده للم�ساركة فيها اإذا حدث ذلك. 

وك�سفت ردات الفعل الراف�سة وال�سادرة عن 

زعامات الحزب، عن عن�سرية عميقة اإزاء 

الأحزاب العربية ل تختلف كثيراً عن عن�سرية 

اليمين الكهاني. وكانت الحجة التي برر فيها 

زعماء اأزرق اأبي�س رف�سهم التعاون مع 

الأحزاب العربية عدم اعترافها باإ�سرائيل دولة 

قومية يهودية.

وتجّنب الحزب هذه المرة التهجم �سخ�سيًا 

على نتنياهو مثلما كانت عليه الحال في 

النتخابات الما�سية. ويبدو اأنه بعد اأن فقد 

الأمل باأن يكون الحزب الأكبر، بات الآن ل 

ي�ستبعد م�ساركته في حكومة وحدة وطنية بعد 

عتبر في نظر جزء 
ُ
النتخابات، الأمر الذي ي

من موؤيديه خيانة لل�سعار الذي تبّناه الحزب 

�سد زعامة نتنياهو ال�سيا�سية الفا�سدة.

واأظهرت الحملة النتخابية ت�سع�سع 

مواقف الحلفاء في اأزرق اأبي�س، فعندما هاجم 

زعيم حزب يوجد م�ستقبل يئير لبيد الأحزاب 

الحريدية، واأعلن رف�سه التعاون معها في اأي 
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لحقًا كانت اأي�سًا الأحاديث التي انت�سرت، 

وفحواها اأنها حتى اللحظة الأخيرة حاولت 

التو�سط مع رئي�س الحكومة كي تعود اإلى 

الليكود، واأنها وعدته باأن تح�سل له على 

ح�سانه قانونية تمنع اإحالته اإلى المحاكمة، 

اإذا ما ح�سلت على وزارة العدل.

ويتناف�س تحالف يمينا على اأ�سوات 

الم�ستوطنين مع الليكود واأحزاب اليمين 

المت�سدد مثل قوة يهودية، الأمر الذي اأعاد 

المخاوف من �سرذمة الأ�سوات، ول �سيما في 

�سوء ا�ستطالعات الراأي التي لم تكن تتوقع 

لحزب قوة يهودية تجاوز ن�سبة الح�سم.

انق�صام الي�صار ال�صهيوين

بعد مفاو�سات عقيمة لم ينجح مع�سكر 

الي�سار ال�سهيوني في توحيد �سفوفه، وخا�س 

النتخابات من خالل قائمتين: تحالف حزب 

العمل برئا�سة عمير بيرت�س مع حزب غي�سر 

برئا�سة اأورالي ليفي اأباك�سي�س، وتحالف 

حركة ميرت�س الي�سارية بزعامة نيت�سان 

هوروفيت�س مع الحزب الجديد الذي اأقامه 

اإيهود باراك تحت ا�سم المع�سكر الديمقراطي.

حزب العمل واأ�صوات اليهود ال�صرقيين: 

�سعى زعيم حزب العمل عمير بيرت�س ذو 

الأ�سول المغربية من خالل تحالفه مع اأورالي 

ليفي ذات الأ�سول ال�سرقية اأي�سًا، للو�سول 

اإلى قاعدة الليكود ال�سعبية و�سط اليهود 

ال�سرقيين الذين كانوا �سبب النقالب الذي 

حدث في �سنة 1977، واأدى اإلى �سعود اليمين 

اإلى ال�سلطة. ويحاول حزب العمل من خالل 

تحالفه مع غي�سر اإقناع اأبناء الطبقات الفقيرة 

باأن انتخاب نتنياهو يتعار�س مع م�سالحهم 

الفعلية، ومن اأجل هذه الغاية قّدم الحزب 

خطة اقت�سادية هدفها تعزيز القوة 

نمط حياتها على الإ�سرائيليين من خالل 

ال�سعار الذي رفعه في النتخابات ''نعم للدولة 

اليهودية، ل لدولة الهالخاه''.

من خالل هذا ال�سعار نجح ليبرمان للمرة 

الأولى في الدخول اإلى اأحياء في مدينة تل 

اأبيب معروفة تقليديًا بتاأييدها لأحزاب الي�سار 

مثل حزب العمل وحركة ميرت�س. وي�سعى 

ليبرمان لتعزيز فر�س فوز حزبه اأي�سًا من 

خالل المطالبة بحكومة وحدة وطنية تجمع 

بين الليكود واأزرق اأبي�س وحزبه اإ�سرائيل 

بيتنا.

اإعادة حتالفات اليمني القومي

امتازت التحالفات و�سط هذا المعك�سر 

باأمرين: ان�سمام حزب اليمين الجديد الذي لم 

يتجاوز ن�سبة الح�سم في النتخابات الما�سية، 

اإلى اتحاد اأحزاب اليمين الموؤلف من البيت 

اليهودي برئا�سة الحاخام رافي بيرت�س، 

والتحاد القومي بزعامة بت�سلئيل 

�سموتيريت�س، وت�سكيل قائمة جديدة با�سم 

''يمينا''، بعد خروج حزب قوة يهودية الكهاني 

بزعامة اإيتمار بن جبير، وخو�سه النتخابات 

اء خالف على توزيع 
ّ
في قائمة م�ستقلة جر

المقاعد في الالئحة. الأمر الثاني توّلي اأييليت 

عتبر �سابقة 
ُ
�ساكيد رئا�سة التحالف، وهو ما ي

تتمثل في اأن تتراأ�س امراأة علمانية ائتالفًا 

ي�سم حاخامين يطالبون بالف�سل بين الن�ساء 

والرجل في المنا�سبات العامة وفي 

الموا�سالت، ويرف�سون الخدمة الع�سكرية في 

الفرق المختلطة في الجي�س الإ�سرائيلي، 

ويعتبرون وجود الن�ساء في الجي�س م�سراً 

ح موؤخراً بت�سلئيل 
ّ
وموؤذيًا له مثلما �سر

�سموتيريت�س.

لكن الم�سكلة التي واجهتها زعامة �ساكيد 
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التحديات التي واجهتها القائمة 

العربية امل�صرتكة

ثمة اأكثر من تحدٍّ واجهته القائمة 

الم�ستركة في النتخابات، وفي طليعتها:

1- ا�ستعادة ثقة الناخب العربي فيها بعد 

خو�س الأحزاب العربية النتخابات الما�سية 

�سمن قائمتين متناف�ستين، وبالتالي تراجع 

تمثيلها في الكني�ست، والخالفات ال�سديدة على 

المقاعد التي برزت في اأثناء التفاو�س على 

توحيد القائمة؛

2- دفع دعاة المقاطعة داخل الجمهور 

العربي اإلى الم�ساركة في النتخابات؛

3- الوقوف في وجه ظاهرة الت�سويت 

العربي لالأحزاب ال�سهيونية، والتي برزت في 

النتخابات الما�سية؛

4- محاربة الياأ�س وخيبة الأمل و�سط 

ال�سباب العربي من الأداء ال�سيىء لالأحزاب 

العربية.

وبغ�ّس النظر عن المواقف المت�ساربة التي 

اأثارها اقتراح زعيم القائمة الم�ستركة اأيمن 

عودة ب�ساأن دعم تر�سيح اأزرق اأبي�س لرئا�سة 

الحكومة، فاإن ما جرى هو محاولة باهرة من 

جانبه لختراق جدار ال�ستبعاد الذي بناه 

اليمين في وجه الم�ساركة العربية في الحياة 

ال�سيا�سية في اإ�سرائيل. وحتى لو ف�سلت محاولته 

هذه، ف�ستكون قد �ساهمت في ك�سف الوجه 

الحقيقي العن�سري لحزب اأزرق اأبي�س الذي 

يّدعي تمثيل الجمهور الإ�سرائيلي المعتدل. 

القت�سادية للطبقات الفقيرة من خالل رفع 

ال�سرائب على المي�سورين، ورفع الحد الأدنى 

لالأجور، وتخ�سي�س ميزانيات لحل م�سكلة 

الم�ساكن، واإيجاد حل للنق�س الحاد في 

الميزانيات الذي تعانيه الم�ست�سفيات. لكن 

ن انتقد التوجه الطائفي ال�سرقي لحزب 
َ
هناك م

العمل الذي ياأتي على ح�ساب النخبة 

الأ�سكينازية القديمة التي �سكلت لأجيال 

ن راأى اأن 
َ
القاعدة المتينة لحزب العمل. وثمة م

هذا التوجه يمكن اأن يوؤدي اإلى خ�سارة حزب 

العمل قاعدته التقليدية الأ�سكينازية، من دون 

اأن ينجح في جذب اأ�سوات ال�سرقيين من 

اليمين.

اإيجابيات و�صلبيات في تحالف ميرت�ض - 

باراك: تحالف حركة ميرت�س مع حزب اإيهود 

باراك الجديد له اإيجابيات و�سلبيات. من 

الإيجابيات، انفتاح الحركة التي ُتعتبر 

ي�سارية متطرفة في نظر الجمهور الإ�سرائيلي 

على �سريحة اأُخرى من الناخبين من جمهور 

الو�سط العلماني. ومن ال�سلبيات اأن تحالف 

ميرت�س مع باراك يمكن اأن ي�سر بالتاأييد الذي 

تحظى به بين الناخبين العرب، نظراً اإلى 

ما�سي باراك وم�سوؤوليته عن مقتل مواطنين 

عرب في �سنة 2000. ولهذا قّدم باراك اعتذاراً 

ا 
ّ
اإلى الجمهور العربي، معلنًا م�سوؤوليته عم

جرى في محاولة مك�سوفة للمحافظة على 

ال�سوت العربي في النتخابات المقبلة.


