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ً
َّ
مــرة
توجــه الناخبــون اإلســرائيليون إلــى صناديــق االقتــراع
ملخــص :فــي  17ســبتمبرَّ ،
أخــرى بعــد فشــل محادثــات االئتــاف فــي أعقــاب انتخابــات  9أبريــل .وعلــى الرغــم مــن
حــدوث العديــد مــن التغييــرات فــي الدعــم الشــعبي لبعض األحــزاب السياســية ،فــإن نتائج
االنتخابــات الثانيــة لــم تخلــص بــأي تغييــر جــذريٍّ عمَّ ــا حــدث فــي االنتخابــات األولــى.
ِّ
خضــم عمليــة محاكمــة بنياميــن نتنياهــو ،أصبحــت مســاحة المنــاورة للسياســيين
ففــي
اإلســرائيليين ضيقـ ً
ـة .وإذا لــم تســتخدم الجهــات الفاعلــة السياســية هــذا المســارَ الضيــق
للخــروج مــن الجمــود السياســي ،فمــن المحتمــل جـ ًّ
ـات ثالثة بــدون نتنياهو.
ـدا إجــراء انتخابـ ٍ

مقدمة
ألول مــرة فــي تاريــخ إســرائيل ،اضطــرت البلــد إلــى إجــراء
دورة انتخابيــة ثانيــة بعــد الفشــل فــي تشــكيل حكومــة
ائتالفيــة عقــب انتخابــات شــهر أبريــل .تعتبــر ٌّ
كل مــن هاتيــن
الدورتيــن االنتخابيتيــن والفتــرة االنتقاليــة بيــن االثنتيــن
مهمـ ً
ـة فــي تشــكيل مســتقبل التقــارب العربــي اإلســرائيلي،
َّ
وكذلــك فــي تطبيــق «صفقــة القــرن» ،التــي أثــارت ردود
فعــل ٍ غامضــة مــن األحــزاب السياســية فــي إســرائيل
انتقــادات مــن الشــخصيات السياســية اليمينيــة
باســتثناء
ٍ
المتطرفــة[.]1

أصواتــه فــي فتــرة الحكومــة المؤقتــة ،فــإن الهيــكل متعـ ِّ
ـدد
األوجــه لحــزب كاشــول الفــان (األزرق واألبيــض) وعــدم
وجــود شــركاء فعَّ اليــن مــن األحــزاب اليســارية المعتدلــة
لتشــكيل حكومــة ائتــاف يضــع مســتقبل الحــزب موضــعَ
تســاؤل .ثالثً ــا :بعــد التأثيــر التدريجــي لليميــن الدينــي ،يبــدو
أن األصــوات العلمانيــة متَّ حــدة وتزيــد مــن تكتُّ لهــا علــى
ـد تحــت قيــادة أفيغــدور ليبرمــان ،رئيــس حــزب
ـو متزايـ ٍ
نحـ ٍ
إســرائيل بيتنــا .رابعً ــا :يمكــن أن تظـ َّـل المشــاركة المتزايــدة
للمواطنيــن العــرب فــي إســرائيل فــي النظــام السياســي
بمثابــة مبــادرة غيــر مطلوبــة.

ومــع ذلــك ،وكمــا أظهــرت أجــواء مــا بعــد االنتخابــات،
أي تفســير للقضايــا المطروحــة أو
فــا يوجــد حتــى اآلن ُّ
َّ
متوقعــة فــي المســتقبل القريــب .إن نتائــج
تفســيرات
أي
ٍ
ُّ
انتخابــات  17ســبتمبر هــي النتائــج نفســها لالنتخابــات
الســابقة فــي شــهر أبريــل ،وعلــى الرغــم مــن أن حكومــة
ائتالفيــة بيــن الحزبيــن الكبيريــن تبــدو كأنهــا الخيــار األكثــر
ً
انتخابــات ثالثــة ال تــزال
احتمــال ،فــإن إمكانيــة إجــراء
ٍ
مطروحـ ً
ـة .ســوف تناقــش هــذه الورقــة نتائــج االنتخابــات
الثانيــة فــي شــهر ســبتمبر ،والتــي أظهــرت أربــع حقائــق
ارتباطــا
مهمــة فــي السياســة اإلســرائيلية ،والتــي ترتبــط
ً
َّ
ً
وثيقــا بالقضيــة الفلســطينية.

نتائج انتخابات سبتمبر وسيناريوهات التحالف
َّ
يتعلــق بالتغييــر الــذي حــدث منــذ االنتخابــات األولــى
فيمــا
فــي شــهر أبريــل ،هنــاك عــدَّ ة نقــاط تجــدر اإلشــارة إليهــا .أولً:
التغييــر األكبــر هــو أن حــزب الليكــود قــد خســر مــا يكفــي من
األصــوات لينتهــي بــه المطــاف فــي المرتبــة الثانيــة .وعلــى
الرغــم مــن اندمــاج الحــزب مــع حــزب كوالنــو التابــع لموشــيه
كاهلــون بـــ  4مقاعــد فــي انتخابــات أبريــل ،فقــد انخفــض
عــدد األصــوات والمقاعــد التــي حصــل عليهــا بشــكل ٍ كبيــر.
ثانيــا :علــى الرغــم مــن أن الحــزب قــد خســر مقعديــن فــي
ً
الكنيســت فــي فتــرة الحكومــة المؤقتــة ،فــإن حــزب «األزرق
واألبيــض» زاد مــن شــعبيته بزيــادة  25ألــف صــوت وتصــدَّ ر
قمــة التنافــس .ثالثً ــا :قــام حــزب إســرائيل بيتنــا الــذي لعــب
َّ
رئيســا فــي جهــود تشــكيل االئتــاف بـــ  5مقاعــد فــي
موقعً ــا
ً
االنتخابــات الســابقة هــذا العــام ،بتحســين موقفــه وأصبــح
أكثــر أهميـ ً
ـة فــي تشــكيل التطــورات المقبلــة فــي السياســة
اإلســرائيلية .رابعً ــا :أصبحــت األحــزاب العربيــة التــي دخلــت

ً
أول :إن حــزب الليكــود اليمينــي الــذي كان يهيمــن علــى
ـد مــن
المجــال السياســي اإلســرائيلي منــذ مــا يقــرب مــن عَ ْقـ ٍ
الزمــان تحــت قيــادة بنياميــن نتنياهــو ،يقــف عنــد مفتــرق
ثانيــا :علــى الرغــم مــن أن الحــزب قــد زاد مــن
طــرقً .
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االنتخابــات الســابقة كفصيليــن منفصليــن أكثــر فاعليـ ً
ـة عــن طريــق الدخــول فــي االنتخابــات األخيــرة بقائمــة موحــدة هــذه المــرة،
ممــا زاد مــن مقاعدهــا بشــكل ٍ فعَّ ــال .أخيـ ًـرا :يبــدو أن اســتراتيجية توحيــد األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي عهــد حــزب يمينــا،
بقيــادة عيليــت شــاكيد ،قــد أثمــرت علــى مــا يبــدو ،ممــا أدى إلــى زيــادة مقعديــن لهــا .ومــع ذلــك ،فــإن االســتراتيجية نفســها التــي
اســتخدمها الحــزب اليســاري مــع رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود بــاراك ،لــم تكــن لهــا النتيجــة نفســها.
نتائج الدورتين االنتخابيتين اإلسرائيليتين في عام 2019
انتخابات  17سبتمبر
عدد األصوات الصحيحة

اسم القائمة

 ٪من إجمالي األصوات

عدد المقاعد

أزرق وأبيض
الليكود

1,151,214
1.113.617

25.95
25.10

33
32

القائمة المشتركة
شاس
إسرائيل بيتنا
يهدوت هتوراة
يمينا
قائمة جيشر-حزب العمل
االتحاد الديمقراطي

470.211
330.199
310.154
268.775
260.655
212.782
192.495

10.60
7.44
6.99
6.06
5.87
4.80
4.34

13
9
8
7
7
6
5

انتخابات  9أبريل
اسم القائمة
الليكود
أزرق وأبيض
شاس
يهدوت هتوراة
الجبهة-الحركة
العربية
حزب العمال
اإلسرائيلي
إسرائيل بيتنا
اليمين المتحد
ميريتز
كولونا

عدد األصوات الصحيحة
1.140.370
1.125.881
258.275
249.049

 ٪من إجمالي األصوات
26.46
26.13
5.99
5.78

عدد المقاعد
35
35
8
8

193.442

4.49

6

190.870

4.43

6

173.004
159.468
156.473
152.756

4.01
3.70
3.63
3.54

5
5
4
4

البلد-القائمة العربية

143.666

3.33

4

المصدر :الموقع الرسمي للكنيست (البرلمان اإلسرائيلي).
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بعــد إعــان النتائــج الرســمية ،كُ ِّلــف نتنياهــو مــن ِقبــل
الرئيــس اإلســرائيلي روفيــن ريفليــن بتشــكيل حكومــة
ـدد من
ائتالفيــة ،حيــث ُر ِّشــح كرئيــس للــوزراء مــن ِقبل عـ ٍ
البرلمانييــن أكثــر مــن حــزب “األزرق واألبيــض” المنتصــر.
ومــع ذلــك ،مــع إعــادة نتنياهــو تكليفــه إلــى ريفليــن فــي
 21أكتوبــر ،يعتــزم الرئيــس اإلســرائيلي تكليــف غانتــس
بتشــكيل حكومــة ائتالفيــة .وإذا فشــل ً
أيضــا فــي هــذه
المحاولــة ،فســتُ جرى انتخابــات ثالثــة فــي حوالــي شــهر
فبرايــر .يمكــن ســرد الســيناريوهات المختلفــة الممكنــة
للحكومــة االئتالفيــة علــى النحــو التالــي:
حكومة وحدة بين الليكود واألزرق واألبيض
قــد يبــدو هــذا الخيــار علــى األرجــح هــو الطريــق للخروج
مــن الجمــود االنتخابــي فــي البــاد .وعلــى الرغــم مــن
يتــم تكليــف
فشــل الحزبيــن فــي المفاوضــات قبــل أن
َّ
نتنياهــو مــن ِقبــل الرئيــس بتشــكيل الحكومــة ،فقــد
أفــادت التقاريــر أن الرئيــس ريفليــن قــد َّ
فضــل ً
أيضــا
خيــار «رئيســين للــوزراء متزامنيــن» ،اقتــرح فيــه علــى
الزعيميــن حكومــة وحــدة يتمتَّ ــع فيهــا «رئيــس وزراء
مؤقــت» بجميــع ســلطات رئيــس الــوزراء فــي حــال إذا
اضطــر رئيــس الــوزراء ألخــذ إجــازة ]2[ .وعلــى الرغــم
مــن رفــض غانتــس هــذا االقتــراح [ ]3وذلــك لرفضــه
ائتــاف مــع رئيــس وزراء مالحــق
المشــاركة فــي
ٍ
قضائيــا[ ،]4فقــد أبــدى اســتعداده للتفــاوض بشــرط أن
ًّ
يكــون رئيــس الــوزراء وليــس نائــب رئيــس الــوزراء بينمــا
يتــم تعليــق نتنياهــو مــن رئاســة الــوزراء مــع الئحــة
ُّ
اتهام[.]5
ســيتعين علــى غانتــس مواجهــة
باإلضافــة إلــى ذلــك،
َّ
ائتــاف مــع الليكــود.
تحدييــن إذا وافــق علــى تشــكيل
ٍ
ً
أول :يعتمــد حــزب “األزرق واألبيــض” علــى ثالثــة أحــزاب
صغيــرة يســارية مركزيــة (حــزب هوســين ليســرائيل الذي
يقــوده غانتــس ،وحــزب يــش عتيــد [هنــاك مســتقبل]
الــذي يقــوده يائيــل البيــد ،وحزب موشــي يعلــون لتيليم).
فــإذا وافــق علــى أن يصبــح رئيــس وزراء إمــا ً
ثانيــا
أول أو ً
فــي اتفاقيــة التنــاوب ،فــا يوجــد ضمــان بعــدم انهيــار
تــم تجاهــل
ثانيــا :حتــى لــو َّ
حــزب “األزرق واألبيــض”ً .
َّ
ـم تشــكيل االئتــاف ،فمــن المتوقــع
الخالفــات لفتــرة وتـ َّ
قصيــرا
أن يكــون العمــر االفتراضــي لهــذه الحكومــة
ً

بســبب الخالفــات الخطيــرة حــول األجنــدة السياســية
َّ
للبلــد ،خاصـ ً
يتعلــق بالمســائل األمنيــة .فــي الواقع،
ـة فيمــا
مــن المذهــل أن ثالثــة مــن كبــار القــادة الســابقين الذيــن
خدمــوا فــي ِّ
ظــل حكومــة نتنياهــو ،قــد اتحــدوا تحــت
وحــدة سياســية واحــدة مــن أجــل معارضــة رئيســهم
الســابق.
ً
بديــا آخــر فــي خيــار حكومــة
يجلــب هــذا المــأزق
الوحــدة .فقبــل االنتخابــات الثانيــة ،قيــل إن غانتــس
لــن يعتــرض علــى تشــكيل ائتــاف مــع حــزب الليكــود
بــدون نتنياهــو وإبــرام اتفــاق تنــاوب مــع زعيــم آخــر
فــي الليكــود[ .]6ولهــذا الســبب ،قــد يعتــزم غانتــس عــزل
نتنياهــو مــن قيــادة الليكــود (إمــا عــن طريــق الئحــة اتهام
جديــد داخــل الحــزب).
زعيــم
أو عــن طريــق انتخــاب
ٍ
ٍ
فــي الواقــع ،فــإن فشــل نتنياهــو فــي تشــكيل حكومــة
ائتالفيــة مرتيــن فــي الســنة ،قــد زاد مــن تهديــد منصبــه
القيــادي داخــل الحــزب .ومــع ذلــك ،لــن يتمكَّــن حــزب
الليكــود بــدون نتنياهــو مــن الحفــاظ علــى اســتقرار قوتــه
االنتخابيــة ،األمــر الــذي ســيعرض اســتقرار حكومــة
ائتالفيــة للخطــر.
الحكومات المدعومة من ليبرمان
قــد يُ ظــن أن حــزب إســرائيل بيتنــا الــذي يقــوده ليبرمــان
هــو الحــزب األكثــر فائــد ًة فــي الوقــت الحالــي؛ ألنــه
يمكــن أن يحافــظ علــى امتيــاز منصــب «صانــع الملــك»
ـد مــن األصــوات فــي فتــرة الســتة أشــهر .فــي
ـدد متزايـ ٍ
بعـ ٍ
محادثــات االئتــاف ،لــدى ليبرمــان فرصــة ليكــون فــي
ـطي بقيــادة حــزب “األزرق واألبيض”
ائتــاف يسـ ٍّ
ـاري وسـ ٍّ
أو تحالــف يمينــي بقيــادة حــزب الليكــود بمقاعــده
االســتراتيجية الثمانيــة فــي الكنيســت .إن أجنــدة الحــزب
وطنيــا تمكِّنــه مــن
المؤيــدة للعلمانيــة التــي ترافــق خطا ًبــا
ًّ
ً
محتمــا لــكال الجانبيــن .ومــع ذلــك،
أن يكــون شــريكًا
ـود
فــإن هــذا ال يعنــي بالضــرورة أنــه سـ
أي جهـ ٍ
ُّ
ـينضم إلــى ِّ
يــوص بعــدُ
بــأي
لتشــكيل االئتــاف؛ ألن ليبرمــان لــم
ِ
ِّ
مرشــحٍ لمنصــب رئيــس الــوزراء حتــى اآلن.
مــن أجــل دمــج حــزب إســرائيل بيتنــا فــي االئتــاف،
هنــاك تحديــان مترابطــان يحتاجــان إلــى حـ ٍّـل مــن ِقبــل
األحــزاب التــي تشــكِّل االئتــافً .
أول :يمكــن لشــعبية
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ـوت للناخبيــن العلمانييــن أن تظهــر فــي المطالــب السياســية المتزايــدة لــه ،بمــا فــي ذلــك التنــاوب فــي
ليبرمــان المتزايــدة كصـ ٍ
ـبب فشــل نتنياهــو فــي
منصــب رئيــس الــوزراء[ .]7وتقودنــا هــذه المطالــب إلــى التحــدي الثانــي ،الــذي كان فــي النهايــة سـ َ
تشــكيل حكومــة ائتــاف بعــد االنتخابــات الســابقة فــي شــهر أبريــل .إذ يرفــض ليبرمــان االنضمــام إلــى تحالــف مــع األحــزاب
اليهوديــة األرثوذكســية المتطرفــة؛ وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،لديــه أجنــدة سياســية لتقويــض هيمنــة اليهــود األرثوذكــس فــي الحيــاة
اليوميــة واإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية .أي إن تــورط األحــزاب اليهوديــة األرثوذكســية المتطرفــة فــي أي نــوعٍ مــن االئتــاف
مــن شــأنه أن يجعلهــا تفقــد دعــم ليبرمــان.
يتعلــق األمــر بالتحالــف مــع حــزب “األزرق واألبيــض” ،فــإن هــذا التحالــف أقـ ُّـل احتمـ ً
َّ
ـال .فعلــى الرغــم مــن أن القيــم
عندمــا
ً
ً
ـاف بيــن كال الجانبيــن ،فضــا عــن العديــد مــن األحــزاب اليســارية األخــرى ،فــا
العلمانيــة قــد تكــون مفيــدة فــي تشــكيل ائتـ ٍ
مقدمــا بأنــه لــن يجلــس مــع
تــزال هنــاك حاجــة إلــى دعــم القائمــة المشــتركة للوصــول إلــى  61مقعــدً ا .ومــع ذلــك ،صــرح ليبرمــان
ً
العــرب فــي االئتــاف؛ ألن األحــزاب األرثوذكســية المتطرفــة هــم معارضــون سياســيون بالنســبة إليــه ،لكــن القائمــة المشــتركة
هــي بالتأكيــد «عــدو» لــه[ .]8ســيكون مــن غيــر المنطقــي ُّ
توقــع دعــم ليبرمــان لمثــل هــذه المحاولــة االئتالفيــة ،علــى الرغــم مــن
أن القائمــة المشــتركة قــد َّ
ـب للمشــاركة فــي االئتــاف.
رشــحت غانتــس لمنصــب رئيــس الــوزراء دون أي طلـ ٍ
ـي[ .]9إذ إنــه ال يريــد تقييــد رأس مالــه السياســي مــن خــال االعتمــاد
مــا يريــده ليبرمــان واضــح :حكومــة وحــدة بدعـ ٍـم إضافـ ٍّ
ِّ
ويفضــل خيــا ًرا يمكنــه مــن خاللــه توســيع جمهــوره وقاعــدة الناخبيــن مــن خــال
ببســاطة علــى حكومــة يســارية أو يمينيــة،
موقــع رئيــس فــي تشــكيل حكومــة الوحــدة .ألنــه حتــى لــو تمكَّــن الحزبــان مــن الوصــول إلــى الحـ ِّ
ـد األدنــى لعــدد المقاعــد مــع
ائتالفهمــا ( 65مقعــدً ا) ،فــإن االختــاف الطفيــف فــي أربعــة مقاعــد يعــرِّ ض مســتقبل االئتــاف للخطــر .وبالتالــي ،أخــذ زمــام
المبــادرة بشــأن هــذه المســألة مــن خــال اقتــراح قبــول عــرض ريفليــن علــى غانتــس[ .]10ومــع ذلــك ،كمــا نوقــش مــن قبــل ،فــإن
خيــار حكومــة الوحــدة معــه يعتمــد فــي الغالــب علــى الديناميــات التــي تتجــاوز ليبرمــان .والخالصــة ،هــذا الجمــود السياســي
يوصلنــا إلــى اســتنتاجٍ مفــاده أن إمكانيــة مشــاهدة انتخابــات ثالثــة فــي إســرائيل ليســت بعيــدة المنــال.
اآلفاق المستقبلية لألحزاب السياسية في إسرائيل
حزب الليكود
ِّ
ً
بصفتــه الخاســر األكبــر فــي االنتخابــات األخيــرة ،ســتكون المرحلــة القادمــة صعبــة بالنســبة إلــى حــزب الليكــود ،بغــض النظــر
أيضــا قـ ً
عــن النتيجــة التــي ســتنجم عــن عمليــة اتهــام نتنياهــو .فإلــى جانــب فقــدان المقاعــد ،لــم يعــد الحــزب ً
ـادرا علــى الحفــاظ
ـم شــخصيات علمانيــة ودينيــة ووســطية ويمينيــة متطرفــة فــي
علــى تركيبــة التحالفــات داخــل هيكلــه الخــاص ،والتــي تضـ ُّ
الوقــت نفســه .وبعــد هيمنتهــم علــى المشــهد السياســي اإلســرائيلي خــال العقــد الماضــي ،فمــن المحتَّ ــم أن يشــهد الحــزب
ـط بشــكل ٍ متوقــعٍ مــع نتنياهــو نفســه .فــإن وجــوده تحــت الئحــة االتهــام
بعــض االنشــقاقات فــي داخلــه .إن هــذا الموقــف مرتبـ ٌ
ـاءات [ ،]11وتــورط زوجتــه ســارة وابنــه يائيــر [ ]21فــي فضائــح لتدخلهمــا فــي القضايــا السياســية [ ،]31قــد
بشــأن عــدَّ ة ادعـ ٍ
ٍّ
اســتنزف بالفعــل صبــر كل مــن الدوائــر الحزبيــة والــرأي العــام.
ـاء علــى عالقتــه الوثيقــة مــع ترامــب وبوتيــن فــي
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن صــورة «العالقــة المميــزة” التــي بناهــا نتنياهــو بنـ ً
الوقــت نفســه ،قــد ُشــوِّ هت ً
أيضــا بعــد أن ظهــر ترامــب [ ]41لينــأى بنفســه عــن نتنياهــو مــن خــال التأكيــد علــى أن العالقــة
ســاعات لحضــور اجتمــاع فــي سوتشــي[.]51
األمريكيــة “مــع إســرائيل” .وفــي غضــون ذلــك ،جعلــه بوتيــن ينتظــر ثــاث
ٍ
ـات ثالثــة محتملــة فــي البــاد.
وبالتالــي ،فقــد بــدأ الــرأي العــام بالفعــل بالنظــر إليــه علــى أنــه الســبب األكبــر إلجــراء انتخابـ ٍ
ً
فوفقــا الســتطالعٍ للــرأي أجرتــه القنــاة  ،]61[ 12قــال  ٪33مــن الذيــن اســتُ طلعت آراؤهــم إن ذلــك ســيكون خطــأ نتنياهــو إذا مــا
ً
اضطــروا إلــى المشــاركة فــي االنتخابــات مــرة أخــرى ،بينمــا يعتقــد ( ٪52بمــا فــي ذلــك  ٪33مــن ناخبــي الليكــود) أنــه يجــب
عليــه التنحــي وأن يــدع عضــو ليكــود آخــر يشــكِّل الحكومــة المقبلــة.
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مؤخــرا [ ]71أن نتنياهــو
فــي الحقيقــة ،صــرح الحــزب
ً
ِّ
ـات مبكــرة مبدئيــة لتبديــد
يفكِّــر فــي الدعــوة إلــى انتخابـ ٍ
«وهــم التمـ ُّـرد» داخــل الليكــود .جدعــون ســار ،المنافــس
الرئيــس لنتنياهــو [ ،]81قــال بســرعة إنــه مســتعدٌّ فــي
ً
ووفقــا الســتطالعٍ للــرأي شــمله
منشــور علــى تويتــر[.]91
َّ
المفضــل فــي قيــادة الليكــود ،يتقدَّ م ســار بنســبة
الخليفــة
 ٪31مــن الدعــم بمرتبــة أعلــى مــن رئيــس الكنيســت يولــي
إدلشــتاين ( ،)٪11ووزيــر خارجيــة إســرائيل كاتــز (،)٪5
ُّ
وتــدل هــذه
ووزيــر األمــن العــام جلعــاد أردان (.]20[)٪5
الحقائــق علــى أن هيمنــة حــزب الليكــود علــى وشــك
ِّ
بغــض النظــر عــن نتائــج
االنتهــاء علــى المــدى القصيــر
عمليــة محاكمــة نتنياهــو .ومــن الممكــن أن يــؤدي فشــله
فــي تشــكيل حكومــة مرتيــن فــي الســنة إلــى تســريع
التنافــس داخــل الحــزب.
حزب “األزرق واألبيض”
إنجــازات كبيــرةً
َّ
علــى الرغــم مــن أن الحــزب قــد حقــق
ٍ
فــي مثــل هــذه الفتــرة القصيــرة مــن االنتخابــات ،فــإن
حــزب “األزرق واألبيــض” ال يــزال يواجــه العديــد مــن
التحديــات التــي قــد تحـ ِّ
ـدد مــدى عُ مــر التحالــف داخلــه.
فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يخلــق تعــدُّ د الشــخصيات
َ
مشــاكل فــي المســتقبل .مــن بينهــم ثالثــة مــن
الرائــدة
كبــار الجنــراالت الســابقين فــي الجيــش اإلســرائيلي
ٌ
ـكاكات
(غانتــس ،وأشــكنازي ،ويعلــون) ،وقــد تحــدث احتـ
انضــم
فــي عمليــة صنــع القــرار .وعــاوة علــى ذلــك،
َّ
ً
ـخصية إعالميــة ســابقة  -إلــى التحالــف
لبيــد  -بصفتــه شـ
بشــعبية متزايــدة ،وقــد تــؤدي مطالبــه المتزايــدة إلــى
شــخصيات بــارزة فــي حــزب “األزرق
مشــاكل مــع
ٍ
واألبيــض”.
فعليــا
مرتبــط
ومــع ذلــك ،فــإن التحــدي الحقيقــي
ٌ
ًّ
بهويــة الحــزب .فحتــى اآلن ،كان الجانــب األكثــر تميــزاً
فــي حــزب “األزرق واألبيــض” هــو موقــف “مناهــض
مديــن بالكثيــر مــن إنجــازه االنتخابــي
لنتنياهــو” ،وهــو
ٌ
علــى المــدى القصيــر لهــذا العامــل .ومــع ذلــك ،ال يــزال
َّ
يتعلــق
الحــزب يفتقــر إلــى جــدول أعمــال ٍ واضــحٍ فيمــا
بالقضيــة الفلســطينية واألقليــات فــي إســرائيل والشــؤون
خطابيــا علــى
االقتصاديــة .وعلــى الرغــم مــن أنــه أكَّــد
ًّ
قضايــا مثــل التعــاون العالمــي فــي مجــال األمــن ،فــإن

قضايــا مثــل االعتــراف باإلســرائيليين العــرب كمواطنيــن
متســاوين ،ومطالبــة اليهــود المتدينيــن بالخدمــة فــي
الجيــش فــي برنامجــه الحزبــي[ ،]12وأيــن يختلــف الحــزب
ً
غامضــا.
عــن حــزب نتنياهــو ،ال يــزال موقــف الحــزب منهــا
ومــا لــم يتــم تشــكيل حكومــة وحــدة ،والتــي ســتكون كذلــك
مكلفـ ً
ـة للحــزب ،فــإن مثــل هــذه المصطلحــات الغامضــة التــي
تشــكِّل هويــة الحــزب قــد تمنــع ظهــور الحــزب فــي مســتقبل
سياســي دون نتنياهــو.
ٍّ
حزب إسرائيل بيتنا
بوصفــه أكبــر فائــز فــي االنتخابــات الثانيــة ،ستســتند
اســتراتيجية حــزب إســرائيل بيتنــا إلــى تعزيــز وجــوده
بيــن الناخبيــن العلمانييــن فــي المجتمــع اإلســرائيلي[ .]22إذ
َّ
يتعلــق باســتراتيجية حــزب
إن النقطــة األكثــر بــرو ًزا فيمــا
تدريجيــا مــن أن
تحــول
إســرائيل بيتنــا هــي أن الحــزب
َّ
ًّ
إســرائيليا» يتمتَّ ــع بدعــم الناخبيــن
«روســيا
يصبــح حزبًــا
ًّ
ًّ
مــن المهاجريــن اليهــود مــن دول االتحــاد الســوفيتي الســابق
إلــى تب ِّنــي تمثيــل الناخبيــن مــع القيــم العلمانيــة فــي جميــع
أقســام المجتمــع اإلســرائيلي .وفــي الفتــرة المقبلــة ،يمكــن أن
يُ َّ
توقــع مــن الحــزب الحفــاظ علــى هــذه االســتراتيجية ،مــع
األخــذ فــي االعتبــار التأثيــر المتزايــد لليهــود المتدينيــن فــي
السياســة اإلســرائيلية.
عــاوة علــى ذلــك ،ترتبــط جهــود ليبرمــان لتوســيع نفــوذه
ً
وثيقــا بمســتقبل الليكــود ونتنياهــو.
ارتباطــا
السياســي
ً
وفــي حالــة طــرد نتنياهــو وانقســام الليكــود فــي ظــلِّ
قيــادة جديــدة ،فــإن بعــض األعضــاء العلمانييــن والقومييــن
المتطرفيــن الذيــن ال يرضــون بتأثيــر اليهــود المتدينيــن
فــي الحــزب قــد ينضمــون إلــى حــزب ليبرمــان علــى المــدى
المتوســط .ومــع ذلــك ،فــإن االنتخابــات الثالثــة المحتملــة لــن
تقـ ِّ
ـدم الزيــادة نفســها فــي األصــوات كمــا فــي حالــة انتخابــات
ســبتمبر؛ ألنــه لــن يكــون قــاد ًرا علــى الوفــاء بوعــده بتشــكيل
حكومــة وحــدة.
القائمة المشتركة
أحــد الفائزيــن فــي انتخابــات ســبتمبر كان القائمــة المشــتركة
لألحــزاب العربيــة األربعــة .فعندمــا دخلــت أربعــة أحــزاب
بشــكل ٍ منفصــل ٍ تحــت مجموعتيــن فــي انتخابــات أبريــل،
كان بإمكانهــا الحصــول علــى  10مقاعــد .ومــع ذلــك ،فــإن
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الخطــاب الصــارم المعــادي للعــرب لنتنياهــو فــي االنتخابــات الثانيــة أظهــر الحاجــة إلــى وحــدة األحــزاب األربعــة ،وعمــل علــى زيــادة
تمامــا كمــا حصــل إســحاق رابيــن
إقبــال المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل[ .]32ومــع ترشــيحهم غانتــس لتشــكيل الحكومــة التاليــة ً -
عامــا  -بــدا أن المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل يفتحــون حقبـ ً
ً
ـة جديــدة فــي السياســة اإلســرائيلية
علــى الموافقــة نفســها قبــل ً 25
ً
مــن خــال التحــول إلــى قــوة سياســية نشــطة بــدل مــن ممارســة نفــوذ محــدود .ومــع ذلــك ،بــدا األمــر كمــا لــو أن هــذه الخطــوة
السياســية لــم تواجــه تداعيــات كافيــة فــي السياســة اإلســرائيلية ،ناهيــك عــن ردَّ ة فعــل حــزب ليبرمــان إســرائيل بيتنــا عليهــا.
وعــاوة علــى ذلــك ،ظهــر احتــكاك داخــل القائمــة المشــتركة عندمــا رفــض حــزب البلــد ترشــيح غانتــس .قــد تــؤدي هــذه التطــورات
 فــي حالــة الترشــح لالنتخابــات الثالثــة  -إلــى دخــول األحــزاب العربيــة كقائمتيــن منفصلتيــن مثــل انتخابــات إبريــل ،وبالتالــي مــنالمحتمــل أن تنخفــض نســبة المشــاركة فــي الناخبيــن العــرب اإلســرائيليين.
الخاتمة
ً
ً
المرجــح أن تبــدأ إمــا مــع نتنياهــو وإمــا
بالنظــر إلــى هــذه العوامــل ،يمكــن القــول إن حقبــة جديــدة فــي السياســة اإلســرائيلية مــن
َّ
ـزب مهيمــن .فقــد أظهــرت نتائــج هــذه االنتخابــات
مــن دونــه ،ومــن
َّ
المرجــح أن تنتهــي الســنوات التــي حكــم فيهــا حــزب الليكــود كحـ ٍ
أن االســتراتيجيات االنتخابيــة الناجحــة القائمــة علــى االســتفادة مــن ترســيم االنقســامات االجتماعيــة قــد ترتــدُّ بالســلب علــى المدى
ـداء مــن انتخابــات عــام  ،2015دافــع الليكــود بقيــادة نتنياهــو عــن هــذه االســتراتيجية مــن خــال اســتهداف العــرب
الطويــل .فابتـ ً
اإلســرائيليين واالعتمــاد علــى الناخبيــن الصهيونييــن المؤيديــن لحركــة المســتوطنين .ومــع ذلــك ،فقــد أدت هــذه االســتراتيجية إلــى
ـزب مســتنزف فــي الطيــف االجتماعــي ،وفشــل فــي التعبيــر عــن الناخبيــن فــي الوســط وكذلــك العلمانييــن.
إنشــاء حـ ٍ
إن هــذه الفوضــى فــي السياســة اإلســرائيلية ســتضع مســتقبل الحــل المثيــر للجــدل المعــروف بـ”صفقــة القــرن” موضــعَ تســاؤل .إذ
ـي بـ ً
ـي.
ـدل مــن أســاس اسـ
ـتراتيجي وسياسـ ٍّ
ٍّ
ـي وتخمينـ ٍّ
إن التقــارب العربــي  -اإلســرائيلي يســتند فــي الغالــب علــى أســاس تكتيكـ ٍّ
ٌ
فهــذه المشــاريع هــي  -إلــى حـ ٍّ
ـادرات قائمــة علــى العالقــات الشــخصية بيــن ترامــب ونتنياهــو ومحمــد بــن ســلمان
ـد كبيــر  -مبـ
ــن ِّ
يمثــل مصالحهــا فــي المفاوضــات حــول حــل القضيــة
ومحمــد بــن زايــد .وطالمــا أن إســرائيل غيــر قــادرة علــى المجــيء َ
بم ْ
الفلســطينية ،فــإن مشــاكل الفلســطينيين ســوف تســتمر فــي النمــو والتغلغــل بشــكل أعمــق.
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عن المؤلف
فاتــح شــمس الديــن إيشــيك :هــو طالــب دراســات عليــا فــي قســم العالقــات الدوليــة بجامعــة
أوروبــا الوســطى ( .)CEUعمــل قبلهــا مســاعد باحــث ومنسـ ًـقا لوســائل التواصــل االجتماعــي
فــي منتــدى الشــرق .بعــد تخرجــه في قســم العلــوم السياســية بجامعــة بيلكنت في عــام ،2015
حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي قســم العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة فــي جامعــة
إســطنبول فــي عــام  .2019ولــه عشــرات المقــاالت حــول القضايــا اإلقليميــة فــي أثنــاء عملــه
ً
ومراســا فــي صحيفــة ديلــي صبــاح بيــن عامــي  2014و .2016وتشــمل مجــاالت
صحفيــا
ًّ
اهتمامــه السياســة اإلســرائيلية ،والعالقــات التركيــة اإلســرائيلية ،والسياســة اإليرانيــة بعــد
عــام  ،1979والسياســة الخارجيــة التركيــة فــي الشــرق األوســط ،والسياســة التركيــة.
عن الشرق
دوليــة مسـ ّ
ـتقلة تتمثّ ــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
تطويــر اسـ
ّ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة
االجتماعيــة ،واالزدهــار
والعدالــة
ّ
ّ
الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطية،
المتفانيــة فــي العمــل العامّ  ،وبتعزيــز مُ ثُ ل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
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