
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

للمرة  اإلسرائيلي  الناخب  ه  َتوجَّ
الــرابــعــة، فــي أقـــل مــن عــامــني، إلــى 
صــنــاديــق االقــــتــــراع لــانــتــخــابــات 
مــارس 2021.  آذار/   23 فــي  البرملانية، وذلــك 
اليمينية،  األحـــزاب  الرغم من حصول  وعلى 
في  كبيرة  أغلبية  على  املتطّرفة،  واليمينية 
 املعسكر 

ّ
الكنيست في هذه االنتخابات، فإن

ــذي يــــقــــوده بــنــيــامــني  ــ الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــّرف الــ
الحصول  فــي  الــرابــعــة  للمرة  فشل  نتنياهو 
فقد  نه من تشكيل حكومة،  تمكِّ أغلبية  على 
حصل هــذا املعسكر، الــذي يشمل إلــى جانب 
ــود، أحــــــــزاب »شــــــــاس« الـــديـــنـــي  ــكـ ــلـــيـ حـــــزب الـ
الحريدي الشرقي، و»يهدوت هتوراه« الديني 
الدينية«  و»الصهيونية  الــغــربــي،  الــحــريــدي 
الــفــاشــي، عــلــى 52 مــقــعــًدا فــي الكنيست، من 
عــددهــا 120 مقعًدا،  الــبــالــغ  املــقــاعــد  مجموع 
في حني حصلت األحزاب املناوئة لنتنياهو 
على 57 مقعًدا، وهي حزب »يوجد مستقبل« 
بــقــيــادة يــئــيــر لــبــيــد، وحــــزب »أزرق أبــيــض« 
ــزب »الـــعـــمـــل«  ــ ــ بـــقـــيـــادة بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، وحـ
بقيادة ميراف ميخائيلي، وحزب »إسرائيل 
بــيــتــنــا« بــقــيــادة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وحـــزب 
بقيادة جدعون ساعر، وحزب  »أمــل جديد« 
أما  املشتركة.  العربية  والقائمة  »مــيــرتــس«، 
األحــزاب التي لم تصّنف بعد ضد نتنياهو 
أو معه، فهي: حزب »يمينا« املتطرف بقيادة 
نفتالي بنيت الذي حصل على سبعة مقاعد 
ــــذه االنـــتـــخـــابـــات، والـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة  فــــي هـ
املــــوحــــدة )الـــحـــركـــة اإلســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة( 
أربعة  على  وحصل  عباس،  منصور  بقيادة 
أثناء  أعلن، في  مقاعد. وكــان حــزب »يمينا« 
حملته االنتخابية، أنه ال ينتمي إلى معسكر 
 رئيسه، نفتالي بنيت، ينافس 

ّ
نتنياهو، وأن

عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة، وأنـــه ســيــقــّرر موقفه 
بشأن تشكيل الحكومة في أعقاب املفاوضات 
ــــزاب املــخــتــلــفــة. أمــا  الــتــي سيجريها مــع األحـ
انشّقت  الــتــي  الجنوبية  اإلســامــيــة  الــحــركــة 
عـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة عــشــيــة هــذه 
االنتخابات، فأعلنت هي أيًضا أنها ال ترفض 
التحالف مع أيٍّ من املعسكرين، وأنها ستقرر 
موقفها وفق املفاوضات التي ستجريها مع 

الطرفني.

السمات األساسية لالنتخابات
أساسية،  بسمات  االنــتــخــابــات  هــذه  اتسمت 

أبرزها:
1. مّثلت شخصية نتنياهو، املتهم في ثاث 
قــضــايــا فـــســـاد، مـــوضـــوًعـــا رئــيــًســا فـــي هــذه 

االنتخابات.
واليمينية  اليمينية  األحــزاب  قوة  ازدادت   .2
ــابــــات بـــصـــورة  ــتــــخــ ــــي هــــــذه االنــ ــة فـ ــرفـ ــطـ ــتـ املـ
مــلــحــوظــة؛ إذ حــصــلــت عــلــى 72 مـــقـــعـــًدا، في 
مـــقـــابـــل تـــــضـــــاؤل قــــــوة مـــــا يـــســـمـــى الـــيـــســـار 
الــصــهــيــونــي )مــيــرتــس وحــــزب الــعــمــل( الــذي 

حصل على 13 مقعًدا فقط. 
 جــدعــون ســاعــر، أحــد أبـــرز قيادّيي 

ّ
3. انــشــق

ــزب الـــلـــيـــكـــود، واملـــحـــســـوب عـــلـــى جــنــاحــه  ــ حـ
اليميني، عشية هذه االنتخابات، عن الحزب، 
وتم تأسيس حزب »أمل جديد« الذي حصل 
ــك، أضــحــى حــزبــان  ــذلـ عــلــى ســتــة مــقــاعــد. وبـ
بــقــيــادة ساعر  يمينيان مــتــطــّرفــان، أحــدهــمــا 
واآلخـــر بــقــيــادة لــيــبــرمــان، يــرفــضــان الــدخــول 
في ائتاف حكومي يقوده نتنياهو، ألسباب 

متعلقة بشخصه فحسب.
ــيـــع األحـــــــــــزاب الــــتــــي كـــانـــت  ــمـ 4. نـــجـــحـــت جـ
قــريــبــة مــن الــعــتــبــة االنــتــخــابــيــة الــتــي تسّمى 
فــي إســرائــيــل »نــســبــة الــحــســم«، والــتــي تبلغ 
%3.25 مــن مــجــمــوع أصــــوات الــنــاخــبــني، في 
وذلــك  الكنيست،  فــي  تمثيل  عــلــى  الــحــصــول 
بفضل السياسة التي اتبعها نتنياهو ولبيد 
ليمنعا سقوط أّي حزب من معسكر كليهما؛ 
 سقوط أّي حزٍب من معسكر 

ّ
ألنهما أدركا أن

أيٍّ منهما سيؤثر في فرص تشكيل ائتاف.
االنــتــخــابــيــة تجاه  غــّيــر نتنياهو دعــايــتــه   .5
الــعــرب فــي هــذه االنــتــخــابــات، نتيجة إدراكـــه 
في  عــامــًا مهًما  كــانــت  العربية  ــزاب  األحــ  

ّ
أن

فــشــل مــعــســكــره فـــي الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة 
 

ّ
وأن السابقة،  االنتخابات  فــي  الكنيست  فــي 
العرب،  الناخبني  على  العنصري  تحريضه 
إلــــى اســتــفــزاز  الــســيــاســيــة، أّدى  وأحـــزابـــهـــم 
هـــــؤالء الـــنـــاخـــبـــني، وزيـــــــادة مــشــاركــتــهــم في 
ــزاب  ــ االنـــتـــخـــابـــات والــتــصــويــت لــفــائــدة األحـ
العربية بنسبة مرتفعة. لذلك هادن نتنياهو 
الناخبني في حملته االنتخابية وزار   هؤالء 
كثيرا من البلدات العربية. وساهم ذلك، إلى 
ــرى، فـــي تــخــفــيــض نسبة  ــ جـــانـــب عـــوامـــل أخــ

املشاركني العرب في هذه االنتخابات.
العامة في هذه  6. انخفضت نسبة املشاركة 
االنتخابات انخفاًضا ملحوًظا؛ فعلى الرغم 
مــن زيـــادة عــدد مــن يحق لهم االقــتــراع فيها 
 عــدد املشاركني 

ّ
فـــإن ألــف نــاخــب،  بنحو 124 

كان أقل من االنتخابات السابقة. وقد بلغت 
االنتخابات  هــذه  في  العامة  املشاركة  نسبة 
االنــتــخــابــات  فــي  مــقــابــل 71.52%  فــي   67.4%
مـــارس 2020.  آذار/  فــي  الــتــي جــرت  السابقة 
ويـــرجـــع ذلـــــك، كــمــا هـــو واضــــــح، إلــــى تــكــرار 

االنتخابات أربع مرات خال عامني.
فــي هذه  الــعــرب  انخفضت نسبة مشاركة   .7

االنــتــخــابــات انــخــفــاًضــا مــلــحــوًظــا؛ إذ بلغت 
االنـــتـــخـــابـــات  فــــي   65% مـــقـــابـــل   ،46% نـــحـــو 
التي  العربية  تــأثــرت األحـــزاب  السابقة. وقــد 
تأثًرا  قائمتني  في  االنتخابات  هــذه  خاضت 
كبيًرا بانخفاض نسبة تصويت العرب فيها. 
ويــعــود ذلــك إلــى التعب مــن تتالي الــجــوالت 
االنتخابية، وأيًضا، إلى فقدان الحماس بعد 
املشتركة،  القائمة  في  الــذي حصل  االنقسام 
وفــقــدان وضــوح املــوقــف الوطني بعد إعــان 
هـــذه الــقــائــمــة دعـــم تــرشــيــح غــانــتــس لرئاسة 
الــحــكــومــة ضــد نتنياهو، عــقــب االنــتــخــابــات 
الــســابــقــة، ومـــا تــا ذلـــك مــن اســتــعــداد بعض 
ــن املـــشـــتـــركـــة لــدعــم  ــّقـــت عــ ــشـ ــقــــوى الـــتـــي انـ الــ
بـــشـــروط، مــا دام مــبــدأ دعــم  نــفــســه  نتنياهو 

قوى صهيونية يمينية أصبح مقبواًل.

االصطفافات االنتخابية والنتائج
اإلسرائيلية  األحــــزاب  مــن  كبير  قسم  خــاض 
هذه االنتخابات في قوائم انتخابية مختلفة 
عن انتخابات الكنيست السابقة، فقد تفّككت 
مركباتها  إلـــى  أبــيــض«  »أزرق  حـــزب  قــائــمــة 
ــر دخـــــــول بـــيـــنـــي غــانــتــس  ــ ــلـــى إثــ ــة، عـ ــ ــيــ ــ ــ األول
االئتاف الحكومي الذي شّكله نتنياهو في 
حزب  قائمة  أيًضا  وتفّككت  املاضية.  السنة 
العربية  والقائمة  - غيشر،  – ميرتس  العمل 
التي شملت أربعة أحــزاب، وقائمة  املشتركة 
»يمينا« التي كانت تتشّكل من ثاثة أحزاب 
إلــى جانب ذلــك، ظهر عشية  يمينية فاشّية. 
هذه االنتخابات حزب »أمل جديد« اليميني 

املتطّرف. 
ــيـــة هـــذه  ــلـ ــيـ وقـــــد خـــاضـــت األحـــــــــزاب اإلســـرائـ
خاضت  التي  نفسها  بقوائمها  االنتخابات 
بــهــا االنــتــخــابــات الــســابــقــة عـــامـــة، ولـــم تجر 
انــتــخــابــات داخـــلـــيـــة لــقــوائــمــهــا االنــتــخــابــيــة 
باستثناء ثاثة أحزاب، هي العمل وميرتس 
والــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أحــدثــت 
إثر  على  االنتخابية  قوائمها  فــي  تغييرات 

االنتخابات الداخلية التي أجرتها. 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــكـــود هــــــذه االنـ ــيـ ــلـ خــــــاض حــــــزب الـ
بــقــائــمــتــه االنــتــخــابــيــة نــفــســهــا الـــتـــي خــاض 
بها انتخابات الكنيست السابقة، باستثناء 
قائمته  على  أجــراهــا  التي  التغييرات  بعض 
ــر  ــلــــى إثــ ــك عــ ــ ــذلــ ــ ــر، وكــ ــ ــاعــ ــ ــد انــــشــــقــــاق ســ ــعــ بــ
تــحــصــني نــتــنــيــاهــو بــعــض األمـــاكـــن ألعــضــاء 
ــي لــيــفــي  ــ ــ فــــي الــكــنــيــســت، مـــثـــل الـــنـــائـــبـــة أورلـ
أباكسيس رئيسة حزب غيشر التي انضمت 

وتــكــثــيــف االســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس الشرقية املحتلَتني في ظل التطبيع، 
وتهميش القضية الفلسطينية وحتى قضية 
اللتني لم تعودا مواضيَع مركزية في  السام 
االنــتــخــابــات، وتــفــكــيــك قــائــمــة »أزرق أبــيــض« 
ــاعـــدة  ــة املـــشـــتـــركـــة، ومـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ والـــقـــائـــمـــة الـ
أحزاب اليمني اليهودي الفاشي على الوحدة 
فــــي قـــائـــمـــة انــتــخــابــيــة واحــــــــدة، مــّكــنــتــهــا مــن 
تمثيل  على  والحصول  الحسم  عتبة  اجتياز 
برملاني. مع ذلك، تراجعت قوة حزب الليكود 
االنــتــخــابــيــة بـــصـــورة كــبــيــرة مــقــارنــة بــقــّوتــه 
االنــتــخــابــيــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة. فقد 
االنتخابات على مليون و66  حصل في هــذه 
ألــف صـــوت، فــي حــني حصل فــي االنتخابات 
 

ّ
السابقة على مليون و352 ألف صوت؛ أي إن

الليكود خسر نحو 288 ألف صــوت، فتراجع 
ــد الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي هـــذه  ــاعـ ــقـ عـــــدد املـ
إلــى 30 مــقــعــًدا مقابل 36 مقعًدا  االنــتــخــابــات 
ســابــًقــا. ويــعــود ذلــك إلــى عــدة أســبــاب؛ أهمها 
انخفاض نسبة التصويت في املدن والبلدات 
الــتــي تــعــّد مــعــاقــل لــلــحــزب، وتــصــويــت بعض 

أنصار الليكود لحزب »أمل جديد«. 
وحصل حزب شاس الديني الحريدي الشرقي 
في هذه االنتخابات على تسع مقاعد، كان قد 
حصل عليها في االنتخابات السابقة. وحافظ 
ــوراه الـــديـــنـــي الـــحـــريـــدي  ــ ــتـ ــ حـــــزب يــــهــــدوت هـ
الغربي على سبع مقاعد، والتي حصل عليها 

أيًضا في االنتخابات السابقة. 
وفــــــــــي ســــــيــــــاق اســـــــتـــــــعـــــــداده لــــــخــــــوض هـــــذه 
االنـــتـــخـــابـــات، غــّيــر ســمــوتــريــتــش اســــم حــزبــه 
من حزب االتحاد الوطني- تكوماه إلى حزب 
الدينية، في محاولٍة منه لكسب  الصهيونية 
 

ّ
أن الــديــنــيــة، مــّدعــًيــا  تــيــار الصهيونية  أتــبــاع 

التاريخي،  التيار  الـــذي يمّثل هــذا  حــزبــه هــو 
ال ســيــمــا بــعــد انـــدثـــار حـــزب الــبــيــت الــيــهــودي 
الـــــذي كــــان يــمــّثــل هــــذا الـــتـــيـــار. وقــــد انــســحــب 
سموتريتش عشية هذه االنتخابات بتشجيع 
عــلــنــي مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن قـــائـــمـــة »يــمــيــنــا«، 
وخاض انتخابات الكنيست بقائمة مشتركة 
مـــــع حــــزبــــني فــــاشــــَيــــني آخـــــريـــــن )عـــوتـــســـمـــاه 
يهوديت ونوعم(، تحت رعاية نتنياهو. وقد 
حصلت قائمة حزب الصهيونية الدينية على 
6 مقاعد، منها 4 لحزب الصهيونية الدينية، 
ومــقــعــد لــرئــيــس حــــزب عــوتــســمــاه يــهــوديــت، 

ومقعد آخر لرئيس حزب نوعم.
أّمــــــا حـــــزب »يـــمـــيـــنـــا« فـــقـــد قــــــــّرر، عــشــيــة هـــذه 
 تحالفه مع سموتريتش 

ّ
االنتخابات، أن يفض

ويــخــوض االنتخابات مــنــفــرًدا. وقــد جــاء هذا 
الــــقــــرار فـــي ســـيـــاق ســعــي نــفــتــالــي بــنــيــت إلــى 
توسيع قاعدة حزبه الشعبية، وكسب شرائح 
جـــديـــدة مـــن الــيــمــيــنــني، الــديــنــي والــعــلــمــانــي، 
 ســـــواء. وقــــد أعــلــن بــنــيــت، مــنــذ بــدء 

ٍّ
عــلــى حــــد

رئاسة  على  يتنافس  أنــه  االنتخابية،  حملته 
 استطاعات الرأي العام 

ّ
الحكومة، ال سيما أن

في تلك الفترة كانت تتوقع له الحصول على 
 هـــذا الـــعـــدد املــرتــفــع 

ّ
نــحــو 20 مــقــعــًدا. بــيــد أن

العام  الــرأي  الــذي كانت تتوقعه استطاعات 
سرعان ما انخفض بعد اإلعان عن تأسيس 
حزب »أمل جديد«. وقد حصل حزب »يمينا« 
على سبعة مقاعد في هذه االنتخابات، مقابل 
ثــاثــة مــقــاعــد حــصــل عليها فــي االنــتــخــابــات 
أثــنــاء تحالفه مــع أحـــزاب اليمني  السابقة فــي 

الفاشي. 
في ضوء انهيار قائمة »أزرق أبيض«، عندما 
الحكومي  االئتاف  إلــى  غانتس  بيني  انضّم 

الـــــذي شــّكــلــه نــتــنــيــاهــو فـــي الــســنــة املــاضــيــة، 
يئير  بقيادة  »يــوجــد مستقبل«  خــاض حــزب 
لبيد هذه االنتخابات منفرًدا، ومن دون عقد 
تحالفات حزبية. ففي عشية هذه االنتخابات، 
أنــهــى هـــذا الــحــزب تــحــالــفــه مــع حـــزب »تــيــلــم« 
الــــذي كــــان يـــقـــوده الـــجـــنـــرال مــوشــيــه يــعــلــون، 
والـــــذي قــــّرر عــــدم املـــشـــاركـــة فـــي االنــتــخــابــات، 
 حــزبــه ال يمكنه اجــتــيــاز عتبة 

ّ
القــتــنــاعــه بـــأن

الــحــســم. وقــد حصل حــزب »يــوجــد مستقبل« 
مقارنة  االنتخابات،  هــذه  فــي  مقعًدا   17 على 
ـــ 15 مـــقـــعـــًدا حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي انــتــخــابــات  بــ
الكنيست السابقة، عندما خاضها في قائمة 
ــا حـــزب »أزرق  أمـ الــتــحــالــفــيــة.  أبــيــض«  »أزرق 
أبيض« الــذي يقوده غانتس فقد حصل على 
ثمانية مقاعد فــي هــذه االنــتــخــابــات، بخاف 
التي توقعت  العام  الــرأي  جميع استطاعات 

له الحصول على 4 أو5 مقاعد فقط.
ــا« هــــذه  ــنــ ــتــ ــيــ وخــــــــــاض حــــــــزب »إســــــرائــــــيــــــل بــ
االنــتــخــابــات بــقــائــمــتــه نــفــســهــا الــتــي خــاضــت 
االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة، وحـــصـــل عــلــى سبعة 
الــذي حصل  املقاعد نفسه  مقاعد، وهــو عــدد 
عــلــيــه فـــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة، والـــتـــي جــاء 
معظمها من أصوات الناخبني الذين هاجروا 
إلـــى إســرائــيــل مــن دول االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

سابًقا. 
استقال جدعون ساعر عشية هذه االنتخابات 
من حزب الليكود بسبب خافه مع نتنياهو. 
وأّسس حزًبا جديًدا أطلق عليه »أمل جديد«، 
كما أسلفنا. وسرعان ما انضم إلى هذا الحزب 
ــاوزر الــلــذان  الــنــائــبــان يــوعــز هــنــدل وتسفي هـ
كانا في قائمة »أزرق أبيض« في االنتخابات 
الــســابــقــة، وانـــشـــّقـــا عــنــهــا. واســتــقــطــب ســاعــر 
ــا الــنــائــبــة عـــن الــلــيــكــود ورئـــيـــســـة حــزب  ــًضـ أيـ
زئيف  والــوزيــر  يفعات شاشا بيطون  »كلنا« 
إلكني الــقــيــادي فــي حــزب الليكود والـــذي كان 
مــقــّرًبــا مــن نتنياهو. وقـــد حــصــل حـــزب »أمــل 
ــاءت أغــلــبــيــتــهــا من  جـــديـــد« عــلــى 7 مــقــاعــد جــ

قاعدة حزب الليكود. 
أما حزب العمل فقد دّبــت الحياة فيه مجدًدا 
بــعــد انــتــخــاب مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي رئــيــســة له 
خلًفا لعمير بيرتس في كانون الثاني/ يناير 
الــحــزب على سبعة مقاعد  2021. وقــد حصل 
السابقة.  االنتخابات  في  مقاعد  ثاثة  مقابل 
أمــا حــزب ميرتس فقد اجتاز هو أيًضا عتبة 
الحسم وحصل على ستة مقاعد بعدما كانت 
إمكانية  إلــى  تشير  الــعــام  الـــرأي  استطاعات 

عدم اجتيازه عتبة الحسم.
وشـــهـــدت الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة الــتــي 
ــي الــجــبــهــة  ــ ــانـــت تـــضـــم أربــــعــــة أحــــــــزاب، وهـ كـ
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســام واملــــســــاواة والــحــركــة 
ــيــــة وحـــــــــزب الـــتـــجـــمـــع  ــنــــوبــ اإلســـــامـــــيـــــة الــــجــ
ــقـــراطـــي والــــحــــركــــة الــعــربــيــة  ــنـــي الـــديـــمـ الـــوطـ
الحركة  انسحاب  إثر  انقساًما على  للتغيير، 
ـــد هـــذا  ـــعـ ــيـــة مـــنـــهـــا. وبـ ــنـــوبـ اإلســــامــــيــــة الـــجـ
االنـــقـــســـام، خـــاضـــت األحـــــــزاب الــعــربــيــة هــذه 
العربية  القائمة  هما  بقائمتني،  االنتخابات 
)الحركة  املوحدة  العربية  والقائمة  املشتركة 
ــيــــة(. وقــــــد فـــشـــلـــتـــا فــي  ــنــــوبــ اإلســــامــــيــــة الــــجــ
استنهاض الناخبني العرب، وذلــك في ضوء 
مــهــادنــة نــتــنــيــاهــو هــــؤالء الــنــاخــبــني لــفــظــًيــا، 
وانـــقـــســـام الــقــائــمــة املــشــتــركــة، وتــــراجــــع قــوة 
مؤسسات  أو  كتنظيمات  الــعــربــيــة  ــــزاب  األحـ
املشتركة، وتوّسع  القائمة  التركيز على  بعد 
الفجوة بني التوقعات املبالغ فيها من النواب 
بشأن معالجة املشكات التي يعانيها العرب 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي داخـــــل الـــخـــط األخـــضـــر، 
قــيــاًســا بــوزنــهــم وقــدرتــهــم عــلــى الــتــأثــيــر في 
صــنــع الـــقـــرار داخــــل الـــدولـــة الــيــهــوديــة، وهــي 
الــقــضــايــا الــتــي يـــرّكـــزون عليها مــع انــحــســار 
ــدم اتــخــاذ  ــنــــدات الــوطــنــيــة وعــ األجـــــواء واألجــ
مــوقــف حــاســم مـــن الــيــمــني اإلســـرائـــيـــلـــي، وال 
العربية  القائمة  قــيــادة  تبّنت  أن  بعد  سيما 
املــوحــدة مــوقــًفــا يــعــرب عــن االســتــعــداد لدعم 
أيٍّ مـــن املــعــســكــريــن الــصــهــيــونــَيــني لــرئــاســة 
الــحــكــومــة، مـــّدعـــيـــًة أنــــه مـــا دام دعــــم ائــتــاٍف 
وارًدا،  كان  الحكومة  لرئاسة  غانتس  بقيادة 
فــلــمــاذا ُيــقــَصــى احــتــمــال دعــم ائــتــاف بقيادة 
عن  تماًما  النقاشات  هــذه  تبتعد  نتنياهو؟ 
صيغة املوازنة بني املكّونني، الوطني واملدني، 
فـــي واقـــــع فــلــســطــيــنــّيــي الــــداخــــل )املـــواطـــنـــون 
إلى  يقود  أن  العرب في إسرائيل(، وال يمكن 
وحدة صّف وطنية واستراتيجية عمٍل تاِئم 
هويتهم  على  وتحافظ  وتطلعاِتهم  واقَعهم 
 

ّ
أن كما  الصهيونية.  مــع  والــصــراع  الوطنية 

إلى  يــؤّدي  التوجهات قد  استمرار مثل هــذه 
تدهور أكبر. وفي هذه األجواء، سّجلت نسبة 
مشاركة العرب في هذه االنتخابات انخفاًضا 
غير مسبوق. وأحرزت القائمة املشتركة ستة 
ــــف صــــوت،  مـــقـــاعـــد بــحــصــولــهــا عـــلـــى 212 ألـ
وحصلت القائمة العربية املوحدة على أربعة 
مقاعد بحصولها على 167 ألف صوت. وبذلك 
خسرت األحزاب العربية في هذه االنتخابات 
باالنتخابات  مقارنة  برملانية  مقاعد  خمسة 
الـــســـابـــقـــة؛ إذ بــلــغ مــجــمــوع األصـــــــوات الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا األحـــــــزاب الــعــربــيــة فـــي هــذه 
االنتخابات 379 ألف، صوت مقابل 581 ألف 

صوت في االنتخابات السابقة. 

مأزق تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل

انتخابات الكنيست الـ24

ازدادت قوة األحزاب 
اليمينية واليمينية 
المتطرفة بصورة 

ملحوظة

تفّككت قائمة حزب 
»أزرق أبيض« إلى 
مركباتها األولية، 

على إثر دخول غانتس 
االئتالف الحكومي

لم ُتخِرج االنتخابات 
إسرائيل من المأزق؛ 
بسبب إصرار نتنياهو 

على التمّسك بالحكم

على الرغم من حصول األحزاب اليمينية، واليمينية المتطرّفة، على أغلبية كبيرة في انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، فشل المعسكر 
نه من تشــكيل الحكومة. يضيء  اليمينــي المتطرّف الذي يقوده بنيامين نتنياهو للمرة الرابعة في الحصول على أغلبية تمكِّ

تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات على هذه االنتخابات ونتائجها

إسرائيلية تدلي بصوتها في مركز اقتراع إسرائيلي في القدس المحتلة في 23/ 3/ 2021 )فرانس برس(

من  مستفيدا  االنتخابات،  في  معسكره  قوة  زيادة  إلى  نتنياهو  سعى 
الحملة التي قادها لتطعيم الغالبية العظمى من اإلسرائيليين البالغين 
عديدة،  عربية  ودول  إسرائيل  بين  العالقات  وتطبيع  كورونا،  ضد 
وتهميش  الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة  في  االستيطان  وتكثيف 
مواضيع  تعودا  لم  اللتين  السالم  قضية  وحتى  الفلسطينية  القضية 
مركزية في االنتخابات، وتفكيك قائمة »أزرق أبيض« والقائمة العربية 
المشتركة، ومساعدة أحزاب اليمين اليهودي على الوحدة في قائمة 

انتخابية واحدة، مكنتها من اجتياز عتبة الحسم

نتنياهو ومعسكره
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إلى حزب الليكود، وأوفير سوفير من حزب 
الصهيونية الدينية الفاشي، الذي حّصن له 
تشجيع  أجــل  مــن  الليكود؛  قائمة  فــي  مكاًنا 
حـــــزب الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة الــــــذي يـــقـــوده 
تحالف  إبــرام  لقبول  سموتريتش  بتسلئيل 
كهانا،  أتباع  من  آخرين  ني  فاشيَّ مع حزَبني 

هما حزب عوتسماه يهوديت وحزب نوعم.
قــوة معسكره  إلــى زيـــادة  لقد سعى نتنياهو 
فــي هـــذه االنــتــخــابــات، مــســتــفــيــًدا مــن الحملة 
الــعــظــمــى من  الــغــالــبــيــة  الــتــي قـــادهـــا لتطعيم 
ــاء فــيــروس  ــ اإلســرائــيــلــيــني الــبــالــغــني ضـــد وبـ
)كـــوفـــيـــد - 19(، وتــطــبــيــع  املــســتــجــد  كــــورونــــا 
الــعــاقــات بــني إســرائــيــل ودول عربية عديدة، 
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