االنتخاابت اإلسرائيلية املبكرة
األسباب والنتائج
د .عدانن أبو عامر
مقدمة:
مع طي األايم األخرية من سنة  ،2020بدأت يف "إسرائيل" التحضريات امليدانية لالنتخاابت
الربملانية املبكرة يف آذار /مارس  ،2021عقب سلسلة أزمات داخلية مستحكمة :سياسية،
واقتصادية ،وحزبية ،وفشل أحزاب االئتالف احلاكم يف التوصل إىل تسوايت ثنائية لوقف العصي
اليت توضع يف دواليبه منذ اللحظة األوىل لتشكيله يف أاير /مايو .2020
اضطرت هذه األزمات املتصاعدة يف دولة االحتالل إىل إجرائها أربع جوالت انتخابية مبكرة
خالل عامني ،األمر الذي مل تشهده يف اترخيها ،وينبئ عن حالة من عدم االستقرار والتشظي
الداخلي ،وخماوف من حدوث املزيد من االنقسامات الرأسية واألفقية.
تتناول هذه الورقة التايل أهم حماور هذه االنتخاابت املبكرة ،وما يتعلق هبا من ارتباطات داخلية
على الصعيد اإلسرائيلي:
أوالً :أسباب اللجوء اإلسرائيلي لالنتخاابت املبكرة:
وصل االئتالف احلكومي اإلسرائيلي الذي متّ اإلعالن عنه يف أاير /مايو  ،2020إىل هنايته

مساء  22كانون األول /ديسمرب ،حني فشل الكنيست يف املصادقة على مشروع قانون لتأجيل
املوعد النهائي إلقرار امليزانية العامة ،ما قلص فرص التسوية بني قطيب االئتالف؛ حزب الليكود
 Likudوأزرق – أبيض  ،Blue and Whiteوعزز فرص الذهاب إىل انتخاابت مبكرة جديدة
يف  ،2021/3/23وهي الرابعة خالل عامني ،بعد أن عارض القانون
وأيده  47آخرون.
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عضو كنيست،

مل يكن إخفاق االئتالف احلكومي اإلسرائيلي يف
إقرار امليزانية العامة ،سوى قمة جبل اجلليد يف مجلة
خالفاته الداخلية اليت تزايدت يوماً بعد يوم ،ليس أقلها
اهلواجس املتبادلة بني "الشريكني املنفصلني" بنيامني
نتنياهو  Benjamin Netanyahuزعيم الليكود ورئيس
احلكومة ،وبين جانتس

Benny Gantz

بنيامني نتنياهو

زعيم أزرق -

أبيض ووزير احلرب ،فاألخري مل تغادره حلظة واحدة
خماوف أال مينحه األول فرصة التناوب على رائسة
احلكومة املنصوص عليها يف اتفاق االئتالف ،ومينحه
حق تويل رائسة احلكومة يف تشرين الثاين /نوفمرب
ّ
 ،2021لكنه علم منذ اللحظة األوىل أن وصوله هلذا

بين جانتس

املنصب لن يكون معبداً ،وأن شريكه سيختلق املزيد من
اإلشكاليات للحيلولة دون حتقق حلمه.

1

امتدت مشاكل االئتالف احلكومي لتشمل املزيد من نقاط اخلالف ،بدءاً أبزمة كوروان
( Coronaكوفيد 19-أو  ،)COVID-19واالعرتاضات اليت أبداها شركاء نتنياهو حول إدارته
لألزمة ،وتسييسه هلا من خالل تساهله مع شركائه احلريدمي  Haredimيف االئتالف ابلسماح
هلم بفتح مؤسساهتم الدينية ،على الرغم من حتذيرات وزارة الصحة.
كما امتد اخلالف إىل اهتامات أزرق  -أبيض لليكود بتغييبه
عن مساعي التطبيع مع الدول العربية ،وظهور جانتس وجايب
أشكنازي  Gabi Ashkenaziآخر من يعلم بتحركات نتنياهو
عرب عن أطماعه الشخصية واحلزبية ،ورغبته
مع دول اخلليج ،ما ر
2

أبن تكون جهوده اإلقليمية خدمة ألغراضه االنتخابية املقبلة.
2

جايب أشكنازي
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لعلها املرة األوىل اليت يتم فيها حل الكنيست بسبب عدم املصادقة على امليزانية ،فيما تواصل
احلكومة احلالية عملها يف مرحلة انتقالية حىت آذار /مارس  ،2021ابنتظار االنتخاابت الـ  24للكنيست،
على أن جتري األحزاب اإلسرائيلية انتخاابهتا الداخلية ،اليت ستربز املزيد من "النجوم اجلدد" يف
قوائمها االنتخابية ،وظهور القوائم اجلديدة قبل موعد االنتخاابت.

الكنيست اإلسرائيلي
اثنياً :االنشقاقات والتحزابت اجلديدة:
شهدت احللبة احلزبية اإلسرائيلية يف حاالت متالحقة من التشظي واالنقسامات ،ليس بني
اليمني واليسار فحسب ،ولكن داخل كل معسكر بعينه ،ما أشار لقراءة ضبابية ملا قد تسفر
عنه االنتخاابت القادمة ،مع خوض العشرات من القوائم االنتخابية واحلزبية للجولة القادمة،
وتشتت أصوات الناخبني اإلسرائيليني.
كل ذلك قد يصعب على أي حزب امتالك زمام املبادرة بتشكيل حكومة منفردة ،واضطراره
للدخول يف ائتالفات غري مستقرة ،بل أقرب ملا أن تكون هشة ومتذبذبة ،وقد نكون أمام

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

3

استحقاق خامس من االنتخاابت املبكرة ،إن فشل أي ائتالف قادم يف البقاء أطول فرتة زمنية
مكنة ،وإنقاذ نفسه من أي أزمات مرتقبة يف الطريق.
مَتثرل االنشقاق األخطر مبا قام به جدعون ساعر
Sa'ar

 ،Gideonأبرز خصوم نتنياهو ،ابنفصاله عن

الليكود ،وخوض االنتخاابت القادمة بشكل مستقل عرب
حزبه "أمل جديد  ،"New Hopeما شكل زلزاالً سياسياً
كبرياً ،عقب ما حققه من نتائج الفتة يف استطالعات الرأي
على حساب الليكود ،ودفع قادته ملهامجته ،واهتامه خبدمة
مصاحله الشخصية.

3

جدعون ساعر

حاول ساعر قبل عام إحداث ذات السلوك االنشقاقي ،والرتشح ض ّد نتنياهو لقيادة الليكود،
لكنه مل ينجح ،ما دفعه الهتام احلزب أبنه أصبح أداة لتنفيذ مصاحل رئيسه ،ودفع املزيد من أقطابه
لالنضمام إليه ،وعلى رأسهم الوزير زئيف ألكني
Elkin

Ze'ev

املقرب جداً من نتنياهو ،وكامت أسراره يف

مفاوضات االئتالفية مع ابقي األحزاب ،وحيافظ على
عالقات جيدة مع املتدينني املتطرفني ومع الصهيونية
الدينية ،كما انشقت عضو الكنيست شاران هاسكل
4

 Sharren Haskelعن الليكود وانضمت إليه.

زئيف ألكني

استقطب ساعر قيادات حزبية إسرائيلية أخرى من خارج الليكود ،كوزير االتصاالت يوعاز
هندل  ،Yoaz Hendelوتسفي هاوزر  Zvi Hauserرئيس جلنة اخلارجية واألمن ابلكنيست،
ومها من حزب أزرق  -أبيض ،ما دفع جانتس إلقالتهما ،وأعلنت عضو الكنيست يفعات
شاشا-بيطون  ،Yifat Shasha-Bitonانشقاقها عن حزب "كلنا  ،"Kulanuواالنضمام لساعر.

4
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كان طبيعياً أن يواجه ساعر اهتامات قاسية وشخصية من الليكود ،ألنه خصم عنيد لنتنياهو،
وخيشى األخري أن يشكل انشقاقه حماولة جديدة لتقسيم معسكر اليمني ،وتكرار انشقاقات
سابقة قام هبا آخرون مثل تسييب ليفين  ،Tzipi Livniوموشيه يعلون  ،Moshe Ya'alonودان
مريدور  ،Dan Meridorوآخرين.
تكمن خطورة خطوة ساعر ،فضالً عن ثقله داخل الليكود ،يف توقيتها الصعب على نتنياهو،
وهو يعاجل أزمات جدية مثل تفشي كوروان ،واملشكلة االقتصادية ،وصوالً للخالفات احلزبية داخل
االئتالف احلكومي قبل اهنياره فعلياً ،ويف النهاية فإن انشقاق ساعر هبط مثل صاعقة على
نتنياهو يف يوم ٍ
صاف ،وأظهر إصراره على إذالل نتنياهو ،وإهانته ،لكن السؤال الذي يطرحه
الكثريون عمن سينضم هلذه العاصفة ،ألنه سيخلط األوراق مرة أخرى داخل الليكود.

5

نتنياهو من جهته يسعى لتعزيز صفوف الليكود
مبر ّشحني جدد ،أبرزهم سفريه يف واشنطن منذ ،2013
املقرب جداً منه ،وسبق أن
رون درمير ّ ،Ron Dermer

طرح امسه خلفاً له برائسة احلكومة ،واجلنرال جال هريش
 ،Gal Hirschالذي ر ّشحه ملنصب قائد جهاز الشرطة

قبل اهتامه ابلفساد ،وجلعاد شارون  ،Gilad Sharonجنل
رئيس احلكومة األسبق ،أريل شارون

Sharon

،Ariel

رون درمير
6

انشق عن الليكود مع والده لتشكيل حزب كادميا ،قبل أن يعود إليه الحقاً.
الذي ّ

امتدت عدوى االنشقاقات إىل حزب أزرق  -أبيض ،حيث انفصل عنه آيف نيسانكورن

Avi

 Nissenkornوزير القضاء ،عقب اهتامه جلانتس ابلتوافق مع نتنياهو ،بـ"تسييس" اختيار امل ّدعي
العام واملستشار القضائي للحكومة ،ما دفع جانتس لوصف نيسانكورن أبنه "خان ثقته" حني
غادر صفوف احلزب .وقد ش ركل انشقاقه إضافة نوعية يف مسلسل اهنيار أزرق  -أبيض وتفككه،
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بعد انشقاق العديد من نوابه يف الكنيست ،فيما أكد جانتس اعتزامه خوض االنتخاابت على رأسه،
على الرغم من حظوظه الضئيلة بتجاوز نسبة احلسم ،حبسب خمتلف استطالعات الرأي العام.
أما وزير اخلارجية جايب أشكنازي ،انئب جانتس بقيادة أزرق  -أبيض ،فأعلن انسحابه من
احلياة السياسية ،وعدم خوضه االنتخاابت عقب خالفاته مع شريكه بسبب مفاوضاته مع
الليكود ،وهو سادس عضو كنيست ينسحب من احلزب بعد :آيف نيسانكورين ،وآساف زامري
 ،Asaf Zamirوميكي حيموفيتش  ،Miki Haimovichوميخال كوتلري ،ووونش عيناف،
وترى أوساط أشكنازي أن قراره نبع من الفشل الواضح واملتوقع للحزب يف االنتخاابت ،وتوتراته
مع جانتس حول أسلوب القيادة ،الذي يعتقد أشكنازي أنه مل يكن مشرتكاً مبا فيه الكفاية يف
عملية اختاذ القرار.

7

وفيما أعلن عضو الكنيست عوفر شيلح  Ofer Shelahعن انسحابه من حزب يش عتيد
(يوجد مستقبل)  Yesh Atidبرائسة ايئري البيد  ،Yair Lapidوعزمه أتسيس حزب جديد،
عقب رفضه إجراء انتخاابت داخلية على رائسة احلزب ،فقد أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون
خولدائي ،عن تشكيل حزب أطلق عليه اسم "اإلسرائيليون" ،خلوض االنتخاابت يف قائمة تضم
نيسانكورن ،الذي اتصل مع وزيرة اخلارجية السابقة تسييب ليفين ،وعلى الرغم من زعمها أهنا لن
تعود للحياة السياسية ،فقد شاركت مؤخراً مبظاهرة ض ّد نتنياهو قرب منزله.

مل تستث ِن حالة عدم االستقرار احلزيب أايً من القوى السياسية اإلسرائيلية ،فحزب العمل

Party

أعلن رئيسه عمري بريتس

Amir Peretz

Labor

ختليه عن

موقعه ،على خلفية توقع كافة االستطالعات أبنه لن يتجاوز
نسبة احلسم ،ودعا حزبه النتخاب رئيس وقيادة جديدة ،حيث
أعلنت عضو الكنيست مرياف ميخائيلي ،Merav Michaeli
تنافسها على هذا املوقع ،وسط تقديرات أبهنا اتفقت مع
خولدائي على خوض االنتخاابت املقبلة يف قائمة مشرتكة.
6

عمري بريتس
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اخلالصة أن هناك مجلة حتدايت أساسية أمام "املنشقني" اإلسرائيليني اجلدد عن أحزاهبم
يكرروا "ظواهر استطالعية" سابقة ،مثل آيف جاابي
األصلية ،من اليمني واليسار والوسط ،كي ال ّ

 Avi Gabayيف حزب العمل ،الذي أعطته استطالعات الرأي  25مقعداً فور اختياره ،قبل أن

يرتاجع إىل دون  10مقاعد ،و"ميينا" الذي بدأ قوايً يف استطالعات الرأي ،مث سرعان ما تراجع،
ويف انتخاابت نيسان /أبريل  2019مل جيتز نسبة احلسم.
حت ٍّد آخر يربز أمام مؤسسي األحزاب اجلديدة ،وهو
عدم تكرار جتربة وزير املالية السابق موشيه كحلون
أسس
 ،Moshe Kahlonالذي ّ
انشق عن الليكود ،و ّ
حزب ُكلنا  Kulanuسنة  ،2015وحصد يف ّأول
انتخاابت خاضها

10

مقاعد ،قبل أن ينتهي به املطاف

عائداً إىل الليكود مرة أخرى  ،واليوم قرر اعتزال احلياة

موشيه كحلون

السياسية هنائياً.
اثلثاً :التحالفات احلزبية الناشئة:
ظل ما يشهده جناحا االئتالف اإلسرائيلي احلاكم املنهار أزرق  -أبيض والليكود ،من
يف ّ
انشقاقات وانسحاب أعضاء مؤثرين ،فإن ذلك قد يغري اخلريطة السياسية ،وفقاً ملا تنشره
استطالعات الرأي بني حني وآخر ،وتكاد تقدم نتائج متشاهبة تذهب مبعظمها إىل إمكانية استبدال
حكم نتنياهو وفق توزيع مقاعد الكنيست.
يف الوقت ذاته ،ميارس الليكود ضغوطاً على رئيس حزب
"االحتاد القومي" عضو الكنيست بتسلئيل مسوتريتش
 ،Bezalel Smotrichكي خيوض االنتخاابت من خالل
ترؤسه حلزب البيت اليهودي

The Jewish Home

بتسلئيل مسوتريتش
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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) ،(HaBayit HaYehudiعقب إعالن رئيسه احلايل الوزير رايف بريتس  Rafi Peretzأنه لن
يشارك ابالنتخاابت .وأتيت ضغوط الليكود على مسوتريتش على خلفية احتمال انشقاقه عن
حتالف أحزاب اليمني املتطرف "ميينا" ،بسبب خالفاته مع زعيمه نفتايل بينيت ،Naftali Bennett
وأيمل الليكود أن جيمع مسوتريتش حوله جمموعة من التيار الديين القومي ،وينجح بتجاوز نسبة احلسم،
وهو ما حيتاجه احلزب.
تشري املعطيات األخرية أن خالف بينيت ومسوتريتش
ما زال مستمراً ،حيث يطالب األول أبن يكون ملرشحي
حزبه أربعة أماكن بني األماكن الثمانية األوىل بقائمة
مرشحي ميينا ،وهو ما يعارضه األخري ،كما جتري
اتصاالت بني ميينا والبيت اليهودي ،الذي أعلن زعيمه
نري أورابخ ،أنه سينافس على رائسته ،ولديه عالقات قوية مع
بينيت ،ويفضل التحالف معه ،وليس مع مسوتريتش ،وأعلن

نفتايل بينيت

حزب البيت اليهودي الشروع مبفاوضات مع حزب ميينا خلوض االنتخاابت يف قائمة واحدة
جتمع بني أحزاب تيار الصهيونية الدينية.
يتخوف نتنياهو من فقدان أتثريه على أحزاب الصهيونية الدينية ،خصوصاً بعد توقيع بينيت
التفاق فائض أصوات مع ساعر 8،ما سيبقي الليكود بدون اتفاق فائض أصوات مع أي حزب
مييين ،وهذه خطوة الفتة ،جتعله خارج اتفاقيات تبادل األصوات مع األحزاب اليمينية ،وخترج
بينيت من عباءة نتنياهو ،وسط توقعات أبن يستفيد بينيت من االتفاق مع ساعر ،وحيرم الليكود
من أحد مقاعده ،ويصب ابحملصلة لصاحل ساعر الذي ينافس على رائسة احلكومة 9،وهو ما قام
به أيضاً البيد مع أفيجدور ليربمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا (يسرائيل بيتينو)
 ،"Beitenuكي ال تتسرب األصوات إىل الليكود.

8

Yisrael

10
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تضم رموز اليسار
وفيما حتدثت أوساط حزبية إسرائيلية عن إمكانية إنشاء قائمة جديدة ّ
الصهيوين ،تشمل خولدائي ونيسنكورين وشيلح" 11،فإن جانتس يدرس إمكانية التحالف مع
بينيت ،وخوض انتخاابت الكنيست بقائمة واحدة ،ولعل أحد دوافع هذا التحالف احملتمل ،إن
نشأ أصالً ،بقاء أزمة قادة معسكر اليمني ،خصوصاً بينيت ومسوتريتش ،اليت ابتت أزمة حقيقية ،صحيح
أن بينيت ال ينفي إمكانية التحالف مع جانتس ،لكنه يسعى حلل اخلالفات مع مسوتريتش أوالً.
ويف حال مل ينجح بينيت بذلك ،فإن الطريق ستكون مفتوحة أمام حتالف مع جانتس ،الذي
جيلب معه َتويل أحزاب مببلغ  20مليون شيكل (حنو  5.6مليون دوالر) ،وخربة عسكرية غنية،
لكن االهنيار الكبري ألزرق  -أبيض يف االستطالعات ،والتوقعات بعدم جتاوزه نسبة احلسم يف
االنتخاابت املقبلة ،تقلل من فرص هذا التحالف.
يريد جانتس من جهته التحالف مع بينيت دون مسوتريتش ،ابدعاء أن األخري "متطرف" ،مع
أن بينيت ال يقل تطرفاً عنه ،وعلى الرغم من أن هذا التحالف ميثل املستوطنني ،ويتبع هنجاً
معادايً جلهاز القضاء ،وحقوق اإلنسان ،فإن بينيت يفضل التوصل إىل اتفاق مع مسوتريتش وابقي
12

أجزاء تيار الصهيونية الدينية قبل جانتس.

األحزاب احلريدية من جهتها تبدو دائماً كتلة سياسية مستقرة ،من حيث عدد مثليها يف
الكنيست ،وحتالفها مع نتنياهو ،لكن هذا الوضع قد يتغري عشية االنتخاابت ،على خلفية "َترد"
داخل حزب أغودات يسرائيل  Agudat Yisraelالذي يرأسه الوزير يعقوب ليتسمان
 ،Litzmanوإمكانية أن يشكل مع حزب ديغل هتوراة

Yaakov

Banner of the Torah—Degel

 HaTorahبرائسة موشيه غفين  Moshe Gafniكتلة يهود التوراة (يهدوت هتوراة)

United

.Torah Judaism—Yahadut HaTorah
يقود هذا "التمرد" انئب وزير التعليم مئري بوروش  ،Meir Porushوعضو الكنيست يسرائيل
آخيلر  ،Israel Eichlerاللذان يستعدان خلوض صراع غري مسبوق على السيطرة داخل أغودات
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يسرائيل ،ومل يستبعدان انضمامهما إىل ساعر ،على الرغم من أهنا قد تعد مناورة سياسية للحصول
على أماكن أفضل يف قائمة املرشحني ،وسيطرة على مؤسسات حريدية.
رابعاً :ظاهرة اجلنراالت املسيسني:
شهد انطالق االنتخاابت يف "إسرائيل" ظاهرة تتمثل ابنضمام اجلنراالت لألحزاب السياسية،
وكلما متّ اإلعالن عن محلة انتخابية جديدة ،فإن كل حزب يرغب يف التباهي ابجلنراالت يف
صفوفه ،ولعل نظرة فاحصة إىل احلكومة احلالية ،نرى أهنا تتألف من مخسة عسكريني :بين
جانتس ،جايب أشكنازي ،يوآف جالنت  ،Yoav Galantمريي ريغف  ،Miri Regevورايف
بريتس ،وفيما أسهم أشكنازي إبعادة أتهيل وزارة اخلارجية ،فليس من الواضح مدى أتثري الوزراء
األربعة اآلخرين على وزاراهتم.

13

يشكك اإلسرائيليون يف جدية ما فعله بريتس يف وزارة شؤون القدس ،وجانتس مل يعلن رأيه
حل املشكلة القائمة مع محاس يف غزة ،أما جالنت فيطالب بتطوير
بشأن اهلجمات يف سورية ،أو ّ

نظام التعليم ،دون تقدمي خطة تفصيلية ،فيما تعارض ريغيف إنشاء مرتو األنفاق الرابط بني
منطقيت غوش دان  Gush Danبسهل الشارون.
وكما أن محلة االنتخاابت احلالية قد تشهد أفول جنم
جنرالني كبريين ومها جانتس وأشكنازي ،لكنها أظهرت جنماً
صاعداً مل حيسم خياره االنتخايب بعد ،وهو غادي آيزنكوت
Gadi Eisenkot

القائد السابق للجيش اإلسرائيلي ،الذي

تسابقت األحزاب لضمه إىل صفوفها ،دون أن يعلن موافقته
على أي عرض ،على األقل حالياً ،على الرغم من حتضريات يوسي

غادي آيزنكوت

كوهني  Yossi Cohenرئيس جهاز املوساد  Mossadابالنضمام لليكود فور انتهاء واليته يف
الصيف املقبل.
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تظهر إسهامات العسكريني اإلسرائيليني السياسية أنه من بني  22من قادة اجليش ،توىل اثنان
فقط منهم رائسة احلكومة ومها إسحق رابني  Yitzhak Rabinوإيهود ابراك ،Ehud Barak
وأربعة تولوا وزارة احلرب ،واثنان شغال منصب انئيب رئيس الوزراء ،أما أحدهم فعمل وزيراً للزراعة،
والبقية تسلموا حقائب وزارية ،وعملوا أعضاء كنيست ،وعلى الرغم من أهنم قدموا أداء أاثر
إعجاب اإلسرائيليني يف النواحي العسكرية القتالية ،لكنهم مل يكونوا كذلك يف العمل احلزيب
والسياسي.
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هناك مجلة فروقات بني اجلنراالت اإلسرائيليني الذين جنحوا يف السياسة يف املاضي ،وفشل
نظرائهم احلاليني ،ما قد ينذر بنهاية عصر اجلنراالت يف السياسة اإلسرائيلية ،عقب اإلعالن عن
تقاعد مبكر ألشكنازي ،وأتكيد آيزنكوت عدم االنضمام ألي قائمة حزبية ،والكشف أن
جانتس لن يتجاوز نسبة احلسم يف االنتخاابت.
الالفت أنه قبل عامني نظر اإلسرائيليون إىل حزب أزرق  -أبيض على أنه البديل األبرز
لنتنياهو ،عقب ترؤسه من قادة أركان اجليش السابقني :جانتس ،وأشكنازي ،وموشيه يعلون،
لكنه تراجع بعد عامني فقط يف الساحة السياسية ،وأعلن أشكنازي أخذ اسرتاحة من السياسة،
ومل ترتفع حظوظ جانتس يف استطالعات الرأي ،ما قد يؤثر بدوره على حجم اندفاع آيزنكوت
حنو املاراثون السياسي اجلاري.
يظهر إخفاق العسكريني اإلسرائيليني يف اجملال السياسي إىل أي مدى ال يفهمون "احلامض
النووي" للسياسات احلزبية يف "إسرائيل" ،فآخر مهمة شاركوا فيها حبياهتم هي اجليش ،على الرغم
من أن السؤال يطرح عن سبب جناح أريل شارون ،وإسحق رابني ،وإيهود ابراك ،يف اجملال
السياسي ،وحكموا "إسرائيل" عدة سنوات.
رمبا حيتم الرتاجع اجلاري يف حظوظ اجلنراالت اإلسرائيليني يف املمارسة السياسية واحلزبية عليهم
عدم القفز مباشرة إىل املركزين األول والثاين يف القوائم االنتخابية فور تقاعدهم من اجليش ،وإال
سيكون مغامرة سياسية هلم ،ولعل األصوب أن يكونوا يف املرتبتني الثالثة والرابعة ،صحيح أن
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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هناك عدداً من الدوافع اليت تقود يف هذا االجتاه ،وتشجع اجلنراالت على االخنراط يف العمل
السياسي واحلزيب ،لكنه يف الوقت ذاته هناك عدد من القيود والكوابح املفروضة عليهم.
وإىل أن تنتهي اجلولة االنتخابية احلالية ،ويتضح فيها حجم اخنراط اجلنراالت يف غمارها،
فسوف يكون من الصعب معرفة جدوى إسهامهم يف السياسة اإلسرائيلية ،وما إذا كان األمر
يستحق حماولة إقناع جمموعات أخرى من اجلنراالت ابالنضمام للمجال السياسي بشكل مجاعي.
خامساً :استشراف الواقع احلزيب والسياسي اإلسرائيلي:
يتوافق اإلسرائيليون أن االنتخاابت املبكرة الرابعة
املقبلة ،تعين أن نتنياهو يف خطر حقيقي ،ما جيعله
يتعامل معها بطريقة مغايرة َتاماً ،مع وجود قضااي خمتلفة
على جدول األعمال ،خصوصاً وأنه يتعرض للهجوم من
معسكر اليمني ،عقب حتديه من بينيت وساعر ،ما جيعله
16

حباجة إىل تكتيك جديد.

يف اجلولة االنتخابية املقبلة ،إذا أتت النتائج يف صندوق االقرتاع ماثلة للموجودة يف
استطالعات الرأي ،فلن يكون نتنياهو صاحب اليد األقوى ،ألن هيكل النظام السياسي
اإلسرائيلي تغري من ثنائي الكتلة مع نتنياهو من جهة ،وزعيم يسار الوسط من جهة أخرى،
وأصبح نظاماً مكوانً من أربع كتل حزبية على األقل ،على الرغم من أن نتنياهو ما يزال حيوز كتلة
برملانية من  45مقعداً.
الكتل االنتخابية املنافسة لنتنياهو تشمل ساعر ،وبينيت ،وليربمان ،والبيد معاً ،وإذا تعاونوا
مجيعاً ،فلن يتمكن من تشكيل حكومة ميينية ،بعد إعالن بينيت يف االنتخاابت السابقة أنه قادر
على تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو ،مع أنه مع بدء العد التنازيل إلجراء االنتخاابت اإلسرائيلية،
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تشرع مراكز استطالعات الرأي بتنظيم العديد منها بني حني وآخر لقياس مدى شعبية ومجاهريية
كل حزب ،وتقدم أرقاماً ونسباً مئوية قريبة من الدقة بسبب اعتمادها على معايري علمية مهنية.
وطاملا أن هذا التقدير يصعب عليه حصر مجيع االستطالعات ،وسرد نتائجها ،بسبب كثرهتا،
لكن من الواضح أهنا َتنح األحزاب اجلديدة نسباً متقدمة على حساب القائمة أصالً ،وهذا ال
مينع حصول مستجدات مفاجئة ،وغري متوقعة ،قد تقلب النتائج رأساً على عقب ،كما حصل
يف دورات انتخابية سابقة.
ما قد تتفق عليه احملافل اإلسرائيلية أننا أمام جولة انتخابية جديدة ،خمتلفة عن سابقاهتا ،سواء
من حيث القوى املشاركة فيها ،كماً ونوعاً ،أو طبيعة االئتالف الذي ستسفر عنه ،ومدى َتاسكه
أو هشاشته ،واألهم أتثري هذه االنتخاابت اجلديدة على إحداث مزيد من التهتك يف اجملتمع
اإلسرائيلي ،ونشوب املزيد من األزمات
البنيوية اليت مل يعرفها اإلسرائيليون من قبل،
على األقل وفق آخر تقدير اسرتاتيجي
إسرائيلي ملعهد أحباث األمن القومي
اإلسرائيلي

The Institute for National
17

).Security Studies (INSS

معهد أحباث األمن القومي اإلسرائيلي

من املؤشرات اجلديدة على االنتخاابت اإلسرائيلية القادمة ما يصفه اإلسرائيليون بـ"موت
األيديولوجيا" ،وانتشار الفوضى ،ويشمل مجيع األحزاب :الليكود ،وأزرق  -أبيض ،وأمل جديد،
ويش عتيد (يوجد مستقبل) ،والعمل ،و"إسرائيل بيتنا" ،وشاس  ،Shasومريتس  ،Meretzاجلميع
متشاهبون وغري مبالني ،وابتت السياسة اإلسرائيلية بال منصة حقيقية ،بل أصبحت ملة ،وحتولت
مرتعاً خصباً لالضطراابت ،وكشفت عن نقاط ضعف وفشل لـ"إسرائيل".

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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ومن املتوقع أن حتمل االنتخاابت اإلسرائيلية القادمة مؤشرات جديدة مفادها أن االضطراابت
اليت شهدهتا "إسرائيل" يف عقود سابقة بني معسكرات اليمني والوسط واملتدينني ،أو بني اليمني
واليسار ،وبني األيديولوجيات املختلفة واملتعارضة واملتضاربة ،انتقلت اليوم إىل داخل املعسكر
الواحد.
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يؤكد كل ذلك أن املعركة السياسية اليوم يف "إسرائيل" اليت ستجد تعبريها يف االنتخاابت املقبلة
ستكون ذات أبعاد شخصية ،والنقاش الوحيد املتبقي هو من سيكون "سائق املركبة" ،دون
حديث عن السيارة واألمتعة .وابت الوضع الذي تعيشه "إسرائيل" يشبه الرمال املتحركة ،وهبطت
التطورات املتالحقة على ساستها مثل العاصفة اليت ستجد طريقها يف صناديق االقرتاع اليت ستفتح
يف آذار /مارس .2021
اهلوامش
 1مايت توكفيلد ،الضغوط تتواصل على الليكود وأزرق  -أبيض ،صحيفة إسرائيل اليوم ،2020/11/26 ،انظر:
( https://www.israelhayom.co.il/article/823795%20ابلعربية)
2

عامي روحكس دومبا ،إسرائيل تسعى لـ"سرقة" التطبيع مع السعودية ،جملة يسرائيل ديفينس،2020/11/24 ،

انظر( https://www.israeldefense.co.il/he/node/46686 :ابلعربية)
14
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 3موران أزوالي ،ساعر يغادر الليكود ويسعى لإلطاحة بنتنياهو ،صحيفة يديعوت أحرونوت ،2020/12/8 ،انظر:
( https://www.ynet.co.il/news/article/ByTyUNpiD#autoplayابلعربية)

 4مايت توكفيلد ،انشقاق ألكني ضربة منوذجية لنتنياهو ،إسرائيل اليوم ،2020/12/25 ،انظر:
( https://www.israelhayom.co.il/article/833225ابلعربية)
 5أريئيل كالنر ،ساعر يفضل إسقاط نتنياهو على كل شيء ،موقع ميدا ،2021/1/3 ،انظر:
https://mida.org.il/2021/01/03/%d7%93%d7%a2%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%9f-

( %d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c/ابلعربية)
 6دفنا ليئيل ،نتنياهو يف خطر حقيقي أمام االنتخاابت الرابعة ،موقع القناة العربية  ،2020/12/24 ،12انظر:
( https://www.mako.co.il/news-columns/2020_q4/Article-3083ea7db3f8671026.htmابلعربية)
 7اتل شاليف ،أشكنازي أعلن عدم الرتشح يف االنتخاابت على قائمة أزرق  -أبيض ،موقع واال العربي،
 ،2020/12/30انظر( https://elections.walla.co.il/item/3408476 :ابلعربية)
 8ليئور كينان ،حزاب "ميينا" و"أمل جديد" يوقعان اتفاقا ثنائياً ،موقع القناة اإلسرائيلية  ،2021/1/4 ،13انظر:
( https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/bennet-saar-1189454/ابلعربية)
 9أهارون غال-اتل ،اخلطأ األكرب لنفتايل بينيت ،صحيفة مكور ريشون ،2020/1/6 ،انظر:
( https://www.makorrishon.co.il/opinion/300767/ابلعربية)
 10حازكي ابروخ ،البيد يتفق مع ليربمان ،موقع القناة السابعة ،2021/1/4 ،انظر:
( https://www.inn.co.il/news/463147ابلعربية)
 11موران أزوالي ،معسكر الوسط واليسار يشهد محلة تسخني مكثفة ،يديعوت أحرونوت ،2020/12/25 ،انظر:
( https://www.ynet.co.il/news/article/HkyyqvG6v#autoplay%20ابلعربية)
 12إيتمار فاليشمان ،فرضيات مسوتريتش وحتدايته ،إسرائيل اليوم ،2021/1/5 ،انظر:
https://www.israelhayom.co.il/opinion/837227

(ابلعربية)

 13روين دانيئيل ،ملاذا خيفق اجلنراالت اإلسرائيليون يف العمل السياسي ،صحيفة معاريف ،2020/12/31 ،انظر:
( https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-811997ابلعربية)
 14اتل شاليف ،التوجهات السياسية لكوهني بعد انتهاء واليته يف املوساد ،موقع واال العربي ،2020/12/16 ،انظر:
( https://news.walla.co.il/item/3405569%20ابلعربية)
 15روعي أورن ،إسهام ضباط اجليش اإلسرائيلي يف العمل احلزيب ،موقع نيوز ون ،2020/12/24 ،انظر:
( https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-145351-00.htmlابلعربية)
 16يورام يوفال ،الفئران تقفز من السفينة :بداية النهاية لنتنياهو ،يديعوت أحرونوت ،2020/12/25 ،انظر:

https://www.ynet.co.il/news/article/SyXOAGXpw?utm_source=Taboola_internal&utm_mediu

( m=organicابلعربية)
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 17إيتاي ابرون وعنات كورتس ،التقدير االسرتاتيجي السنوي اإلسرائيلي ،موقع معهد أحباث األمن القومي اإلسرائيلي،
جامعة تل أبيب ،2021 ،انظرhttps://www.inss.org.il/he/publication/strategic-survey-israel-2020- :
( 2021/ابلعربية)
 18حنمان شاي ،موت األيديولوجيا يف إسرائيل ،يديعوت أحرونوت ،2020/12/14 ،انظر:
( https://www.ynet.co.il/news/article/rJj7400mhD#autoplay%20ابلعربية)
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