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أســفرت انتخابــات الكنيســت الـــ 25 )2022/11/1( عــن فــوز معســكر نتنياهــو، بحصولــه علــى 64 مقعــًدا، مقابــل 
51 حصــل عليهــا المعســكر المناهــض لنتنياهــو بزعامــة يَئيــر لـپـــيد، َو 5 مقاعــد حصــل عليهــا تحالــف الجبهــة 

َــْي ميرتــس والتجّمــع الوطنــيّ الديموقراطــيّ مــن اجتيــاز نســبة الحســم.   ــة للتغييــر، وعــدم تمكُّــن حزب والعربّي

تتنــاول هــذه الورقــة التحليلّيــة األســباب التــي أّدت إلــى فــوز نتنياهــو بأغلبّيــة عدديـّـة فــي انتخابــات الكنيســت األخيــرة، 
بعــد إخفاقــه ـفـي تحقيــق ذلــك ـفـي خمــس جــوالت انتخابّيــة منــذ العــام 2019. مــن هــذه األســباب أســباب تتعلّــق 
مباشــرة بمعركــة االنتخابــات األخيــرة وتنظيــم معســكر نتنياهــو، وبارتفــاع نســبة التصويــت فــي المجتمــع اليهــوديّ، 
وبانتقــال مصّوتيــن داخــل معســكر اليميــن ذاتــه، وسنســلّط الضــوء عليهــا ـفـي القســم األّول مــن الورقــة. ومنهــا 
أســباب تتعلّــق بتحــوُّالت سياســّية وديمـچـــرافّية حصلــت ـفـي الَعقــد األخيــر داخــل المجتمــع اإلســرائيليّ، دون أن 
تترَجــم مباشــرة فــي نتائــج الجــوالت االنتخابّيــة الســابقة. ســنعرض هــذه األســباب فــي القســم الثانــي مــن الورقــة. وفــي 
النتيجــة، لــم تكــن أســباب الفــوز وليــدة تصدُّعــات سياســّية جديــدة، وال كانــت وليــدة إعــادة ترتيــب المنظومــة الحزبّيــة 

اإلســرائيلّية.      

نجاحات تكتيكّية حسمت نتائج االنتخابات 
ــا قبــل حــّل الكنيســت الـــ 24 واســتمّرت فــي  حّقــق نتنياهــو عــّدة إنجــازات تكتيكّيــة فــي االنتخابــات األخيــرة، بــدأت عمليًّ

الحملــة االنتخابّيــة، وأســهمت جميعهــا فــي االنتصــار االنتخابــيّ. أبرزهــا: 

نجاحــه فــي تفكيــك حــزب "يمينــا" برئاســة نفتالــي بِِنــت الــذي أشــغل آنــذاك منصــب رئيــس الحكومــة بالتنــاوب . 1
مــع لـپـــيد، حيــن اســتطاع إقنــاع عضــو الكنيســت ِعديــت ســيْلمان، مركـّـزة التحالــف الحكومــيّ إّذاك، باالنشــقاق 
عــن حــزب "يمينــا". أّدى هــذا االنشــقاق إـلـى تفكيــك حــزب "يمينــا" -الــذي حصــل عـلـى ســبعة مقاعــد ـفـي 
انتخابــات الكنيســت الـــ 24، وذهــب بهــا إلــى تحالــف التغييــر بخــاف إرادة غالبّيــة مصّوتــي الحــزب- وبـِـذا بــدأ العــّد 
التنازلــيّ لحكومــة التغييــر. تــا انســحاَب ســيْلمان مــن التحالــف الحكومــيّ انســحاُب زميلهــا فــي حــزب "يمينــا" 
عضــو الكنيســت نيــر أوربــاخ. كان انســحابهما هــو الحــدث الــذي فــكّك تحالــف حكومــة التغييــر وأّدى إلــى حــّل 
الكنيســت وإلــى تاشــي حــزب "يمينــا". دفــع تاشــي هــذا الحــزب إلــى عــودة ناخبيــه فــي االنتخابــات األخيــرة إلــى 
بيتهــم الطبيعــيّ ـفـي معســكر اليميــن المتطــرّف، وهــو مــا أســَهَم ـفـي ارتفــاع حّصــة هــذا المعســكر وخســارة 

المعســكر المناهــض لعــّدة أعضــاء كنيســت.  

اســتطاع نتنياهو ترتيب األحزاب داخل معســكره ســريًعا ومنع حدوث انقســامات بين أحزاب هذا المعســكر. . 2
كثــر تنظيًمــا، وأنّــه ســعى إلــى الوصــول لانتخابــات بأقــّل عــدد مــن األخطــاء  كان واضًحــا أّن معســكر نتنياهــو أ
ــم بالقــدر  وبأقــّل مــا يمكــن مــن المخاَطــرة، بينمــا دخــل المعســكر المناهــض لنتنياهــو االنتخابــات وهــو غيــر منظَّ
الكاـفـي، فضــًا عــن اســتمرار المناَفســة الداخلّيــة عـلـى قيــادة المعســكر والمحاَســبات الداخلّيــة لــدى بعــض 

األحــزاب نتيجــة مشــاركتها فــي حكومــة بِِنت-لـپـــيد )علــى ســبيل المثــال: حــزب ميرتــس وحــزب العمــل(.

بــدأ ترتيــب البيــت الداخلــيّ لمعســكر نتنياهــو بترتيــب قائمــة الليكــود فــي االنتخابــات الداخلّيــة، حيــث ســعى نتنياهــو 
إلــى تحقيــق هدَفْيــن: األّول ترويــض المنافســين لــه علــى قيــادة حــزب الليكــود مســتقَبًا، والثانــي عــرض قائمــة غيــر 
مســتِفزّة للناخــب، وال ســّيما بشــأن مســألة الهجــوم عـلـى الجهــاز القضاـئـيّ. بعــد هــذا، ســعى إـلـى ترتيــب األحــزاب 

الداعمــة لــه لمنــع خســارة أصــوات ومقاعــد للمعســكر المناهــض لــه.      

لــم يجــرؤ أحــد مــن قيــادات الليكــود علــى منافســة نتنياهــو علــى منصــب رئاســة الحــزب فــي انتخاباتــه الداخلّيــة التــي 
يــر األســبق ورئيــس الكنيســت الســابق يولــي إدلشــطاين، الــذي أعلــن  ســبقت انتخابــات الكنيســت الـــ 25. حّتــى الوز
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ــًحا وحيــًدا  ــح لهــذا المنصــب، انســحب ُقَبْيــل االنتخابــات الداخلّيــة وبقــي نتنياهــو مرشَّ فــي مــا مضــى عــن نّيتــه الترشُّ
لرئاســة الحــزب.  

ــُة فــي 2022/8/10، وشــارك فيهــا قرابــة 80 ألــف مصــّوت، وتنافــس فيهــا  جــرت انتخابــاُت حــزب الليكــود الداخلّي
ــحين. وّضحــت نتائــج االنتخابــات الداخلّيــة هــذه ســيطرة نتنياهــو وتأثيــره عـلـى أعضــاء الحــزب وعـلـى  110 مرشَّ
النتائــج؛ إذ لقــد عاقــب أعضــاء الليكــود كلَّ َمــن أعلــن فــي الســابق نّيتــه المناَفســة علــى رئاســة الحــزب، وال ســّيما 
ــحين المْخلصيــن لنتنياهــو، نحــو: يريـــڤ لـڤـــين )الــذي حــّل  يولــي إدلشــطاين ويِْســرائيل كاْتــس، بينمــا كافــأوا المرشَّ

يـــِچڤ.  ــاَلْنت؛ أميــر أوحانــا؛ يــوآڤ كيــش؛ ميــري ر فــي المــكان األّول(؛ إيلــي كوِهــن؛ يــوآڤ چـ

كانــت نتائــج المناَفســة الداخلّيــة لصالــح نتنياهــو الــذي ضمــن قائمــة مروَّضــة تنصــاع لقيادتــه إلــى حــّد بعيــد، وعاقــب 
منافســيه لتكــون إشــارة إلــى مــا قــد يحصــل أليّ قيــاديّ ينــوي منافســته فــي المســتقبل. 

بعــد االنتهــاء مــن ترتيــب البيــت الداخلــيّ فــي الليكــود، توّجــه نتنياهــو لترتيــب ســائر مركّبــات معســكره؛ إذ هــو يدرك أّن 
نجاحــه فــي تشــكيل حكومــة قادمــة ال يتعلّــق بإنجــازات حــزب الليكــود فحْســب، وإنّمــا بباقــي الشــركاء فــي المعســكر، 
ومــن هنــا كان عليــه التعامــل مــع خافــات داخــل األحــزاب الشــريكة، كاألحــزاب الحريديـّـة وأحــزاب اليميــن المتطــرّف 

علــى ســبيل المثــال.  

الصهيونّية الدينّية 
بَُعْيــد حــّل الكنيســت، حصــل انقســام بيــن حــزب "الصهيونّيــة الدينّيــة" برئاســة بِْتَســْلئيل ْســموْطرِيْتش، وحــزب 
ــير؛ فقــد طالــب األخيــر بعــد ازديــاد شــعبّيته فــي الشــارع  ُعْتْســماه يِهوديــت )"قــّوة يهوديّــة"( برئاســة إيَتمــار بِــن ْچڤـ

يــادة تمثيلــه فــي القائمــة الموّحــدة.   ــن وز ــاق بيــن الحزبَْي اإلســرائيليّ بتعديــل االتّف

ــل بنياميــن نتنياهــو، الــذي اجتمــع فــي بيتــه  لــم ُتَحــّل الخافــات بيــن مركّبــات اليميــن المتطــرّف إاّل فــي أعقــاب تدخّ
كة جديــد ُيرضــي بـِـن ْچڤـــير وُيبقــي ْســموطريْتش فــي رئاســة القائمــة.1 َوفًقــا  مــع الطرَفْيــن، وتوّصلــوا إلــى اتّفــاق شــرا
لاتّفــاق، تتشــكّل قائمــة تحاُلــف تقنــيّ لخــوض االنتخابــات وعــدم االندمــاج ـفـي حــزب واحــد مشــتَرك، وتتألّــف 
بالتســاوي مــن الحزبَْيــن. هــذا االتّفــاق َضِمــَن عــدم مخاطــرة أيّ مــن األطــراف بعــدم اجتيــاز نســبة الحســم إن خــاض 

االنتخابــات وحــده.2 

األحزاب الحريدّية _ المتدّينة 
بعــد حــّل الكنيســت، تفاقمــت الخافــات بيــن مركّبــات األحــزاب الحريديّــة، ديـچـــل َهتــوراة وأچـــودات يِســرائيل، التــي تتعلّــق 
بتقســيم القوى داخل القائمة، وبسياســات القائمة، وال ســّيما نوايا أچـــودات يِســرائيل بشــأن تأســيس شــبكة تعليم مســتقلّة 
عــن جهــاز التعليــم الحريــديّ تــدرَّس فيهــا المواضيــع األساســّية )الرياضّيــات؛ اللغــة اإلنـچـــليزيّة؛ المواَطنــة( وتنــال ميزانّيــات 

كاملــة مــن الدولــة، وكادت هــذه الخافــات تفــكّك القائمــة بعــد تحالــف دام 30 عاًمــا.3

1. أزوالي، موران؛ َوبن كيمون، إلِيشاع. )2022، 26 آب(. اجتماع ثاثيّ في قيساريا: نتنياهو يضغط على بن چـڤـير وْسُموْطرِيْتش إلقامة وحدة. واينت. ]بالعبريّة[

2. إتينـِچـر، أمير. )2022، 27 آب(. ُوقِّع اتّفاق بين الصهيونّية الدينّية وُعْتْسماه يِهوديت. إسرائيل اليوم. ]بالعبريّة[

3. نَْحشوني، كوبي. )2022، 28 آب(. محاولة نتنياهو لحّل الخافات داخل يَهدوت هتوراه. واينت. ]بالعبريّة[

https://www.ynet.co.il/news/article/bjehcv8yi
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/13006446
https://www.ynet.co.il/news/article/bjhc0mtyj
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انتخابات الكنيست الـ 25: نجاح نتنياهو بترجمة َهْيَمنة اليمين في المجتمع اإلسرائيليّ إلى عدد المقاعد 

ُحلَّــت الخافــات بيــن تّيــارات األحــزاب الحريديـّـة بعــد تدخُّــل نتنياهــو الشــخصيّ، علــى الرغــم مــن عــدم رغبــة األحــزاب 
الحريديـّـة بذلــك لكــون الخافــات تتعلـّـق بقضايــا أيديولوجّيــة دينّيــة بيــن التّيــارات المتديّنــة. فــي 2022/9/12، أُعلــن 
ــل إلــى تفاهــم بشــأن شــبكة التعليــم الخاّصــة  عــن التوّصــل إلــى اتّفــاق بيــن الطرفيــن بعــد وســاطة نتنياهــو والتوصُّ
صــة للمــدارس الحريديـّـة التــي ال تــدرّس  بالتّيــارات الدينّيــة، حيــث التــزم نتنياهــو أن يســاوي بيــن الميزانّيــاِت المخصَّ
ــْد ثّمــة حاجــة لــدى  ــاِت المــدارس األخــرى، إذا تمكّــن مــن تشــكيل حكومــة، وبِــذا لــم تَُع مواضيــع األســاس وميزانّي
أچـــودات يِســرائيل إلــى تأســيس شــبكة تعليــم منفصلــة.4 وبالتالــي، نجــح نتنياهــو فــي توحيــد األحــزاب الحريديـّـة ومنــع 

خســارة أصــوات ومقاعــد. 

حزب "البيت اليهودّي"  
يــرة الداخلّيــة الســابقة وشــريكة رئيــس الــوزراء األســبق نفتاـلـي بِِنــت ـفـي حــزب "يمينــا"،  وجــدت أييلــت َشــكيد، وز
نفَســها وحيــدًة بعــد تفــكُّك الحكومــة وحــّل الكنيســت واســتقالة بِِنــت، وبــدأت فــي محــاوالت لتأســيس حــزب جديــد 
ــا إلــى معســكر  يًّــا وأيديولوجيًّ برئاســتها لخــوض االنتخابــات. كان مــأزق َشــكيد مزدوًجــا؛ فمــن جهــة تنتمــي َشــكيد فكر
اليميــن المتطــرّف، ومــن جهــة أخــرى حاولــت فــي الســنوات األخيــرة منــع نتنياهــو مــن تشــكيل حكومــة وطــْرح بديــل 
بقيــادة نفتاـلـي بِِنــت. هــذا المــأزق قّيــد إمكانّيــات َشــكيد ـفـي تشــكيل الحــزب الجديــد؛ ففــي المرحلــة األوـلـى أرادت 
ــا ُمعارًضــا لعــودة نتنياهــو إلــى ســّدة الحكــم، وفــي المرحلــة الثانيــة تراجعــت واقترحــت أن تكــون حكومــة  تحالًفــا يمينيًّ
يــر االتّصــاالت يوَعــز ِهْنــِدل وشــريكه ْتْسـڤـــي  تحالــف وطنــيّ واســع برئاســة نتنياهــو. ولــذا توّجهــت َشــكيد إـلـى وز
هــاْوزِر لانضمــام إلــى الحــزب الجديــد، وفعــًا اتّفقــا علــى ذلــك، وهمــا مــن أشــّد المعارضيــن لبنياميــن نتنياهــو علــى 
الرغــم مــن انتمائهمــا إلــى اليميــن المتطــرّف.5 لــم يـَـُدْم هــذا التحالــف طويــًا، وســرعان مــا أعلنــت َشــكيد عــن تفكُّكــه، 
وعوًضــا عنــه قــّررت العــودة علــى نحــٍو كامــل وواضــح إلــى معســكر اليميــن وعــدم معارضــة تشــكيل حكومــة برئاســة 
نتنياهــو، وتحالفــت مــع حــزب "البيــت اليهــوديّ"،6 وأعلنــت أنّهــا ســتوصي علــى نتنياهــو لتشــكيل الحكومــة القادمــة، 
وأقــّرت أّن تشــكيل تحالــف يســتند إـلـى دعــم حــزب عرـبـيّ كان خطــأ.7 بِــذا تراجعــت شــكيد عــن موقفهــا األســبق 
بالكامــل، وعــادت إلــى حضــن معســكر نتنياهــو، بعــد أن فهمــت أنـّـه ال خيــار لهــا ســوى ذلــك لرفــع احتمــاالت اجتيــاز 
نســبة الحســم غيــر المضمونــة. حــزب "البيــت اليهــوديّ" هــو الحــزب الوحيــد فــي معســكر اليميــن الــذي لــم يتدخّــل 

نتنياهــو فــي ترتيــب أوراقــه ُقَبْيــل االنتخابــات. وقــد فشــل هــذا الحــزب فــي اجتيــاز نســبة الحســم. 

فشل المعسكر المناهض لنتنياهو 

يوجد مستقبل برئاسة َيئير َلـبيد 

مشــاركة حــزب "يوجــد مســتقبل" )"يِــش َعتيــد"( فــي التحالــف الحكومــيّ والتنــاوب علــى رئاســة الحكومــة كان اإلنجــاز األكبــر 
لهــذا الحــزب منــذ تأسيِســه عــام 2013، ودخولِــه آنــذاك التحالــف الحكومــيّ مــع نتنياهــو. منــذ تلــك التجربــة الفاشــلة، لــم 
ــيد  يشــارك حــزب "يوجــد مســتقبل" فــي أيّ تحالــف حكومــيّ. وبعــد حــّل الكنيســت وتقديــم موعــد االنتخابــات، بــات يَئيــر َلـپـ

4. نَْحشــوني، كوبــي؛ َوكارنــي، يوڤـــال. )2022، 12 أيلــول(. نتنياهــو تعّهــد بتخصيــص ميزانّيــات لمؤّسســات التعليــم الحريديـّـة بــدون شــرط تعليــم المواضيــع األساســّية؛ يََهــدوت 

َهتــوراه تخــوض االنتخابــات موحَّــدة. واينــت. ]بالعبريّة[

5. چـرمان، َعَطَراه. )2022، 28 تموز(. الروح الصهيونّية: َشكيد وهنِدل أّسسا حزبًا جديًدا. ماكور ريشون. ]بالعبريّة[

6. كارني، يوڤـال. )2022، 13 أيلول(. بعد االنفصال عن َشكيد، هْنِدل أعلن أنّه لن يخوض االنتخابات. واينت. ]بالعبريّة[

7. أزوالي، موران. )2022، 13 أيلول(. َشكيد ُتَوّقع اتّفاق خوض االنتخابات مع البيت اليهوديّ. واينت. ]بالعبريّة[

https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/bjjs8jhlo?utm_source=ynet.app.ios&utm_term=bjjs8jhlo&utm_campaign=general_share&utm_medium=social&utm_content=Header
https://www.makorrishon.co.il/news/510821/
https://www.makorrishon.co.il/news/510821/
https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hy00wxqreo
https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hkp11eyags


6

دراسات عن إسرائيل 6 

كثــر األحــزاب  -َوفًقــا التّفــاق التحالــف الحكومــيّ- رئيــَس حكومــة فــي الفتــرة االنتقالّيــة. ُيعتبــر حــزب "يوجــد مســتقبل" مــن أ
اســتقراًرا وانضباًطــا وذا وحــدة داخلّيــة؛ إذ ليــس ثّمــة َمــن ينافــس َلـپـــيد علــى رئاســة وقيــادة الحــزب، وهــو َمــن يقــّرر فــي نهايــة 
ــحي حــزب "يوجــد  المطــاف تركيبــة قائمــة الحــزب النتخابــات الكنيســت. وـفـي 2022/9/13، أعلــن َلـپـــيد عــن قائمــة مرشَّ
ــة  ــرات ِجّديّ مســتقبل" النتخابــات الكنيســت الـــ 25. حافظــت القائمــة الجديــدة علــى غالبّيــة األعضــاء الســابقين دون أيّ تغيُّ

أو زعزعــة.8 

ـفـي األشــهر األخيــرة، عمــل َلـپـــيد عـلـى بنــاء صورتــه كرئيــس حكومــة، وحــاول االمتنــاع قــدر اإلمــكان عــن الوقــوع ـفـي أخطــاء 

سياســّية، وســّوق نفســه كقائــد للمعســكر المناهــض لنتنياهــو والمنافــس أمامــه. بَْيــَد أّن رغبــة َلـپـــيد تلــك لــم تكتمــل بترتيــب 
يــر األمــن چـــاْنْتس أن يَْعــرض نفســه مرّشــًحا ثالًثــا لرئاســة  البيــت الداخلــيّ فــي المعســكر المناهــض لنتنياهــو، بحيــث حــاول وز
الحكومــة مــن جهــة، ولــم ينجــح فــي التوفيــق بيــن حــزب العمــل وحــزب "ميرتــس" لخــوض االنتخابــات فــي قائمــة مشــتركة لكــي 

يَُحــول دون عــدم اجتيــاز أيّ منهمــا لنســبة الحســم. 

المعسكر الرسمّي - تحالفات وشخصّيات لتعزيز الحزب  
يــز الحــزب وبنــاء تحالــف جديــد،  ــاْنْتس علــى توســيع وتعز يــر األمــن بينــي چـ عمــل حــزب "أزرق أبيــض" بقيــادة وز
يــر  ــًحا منافًســا ِجّديًّــا لتشــكيل الحكومــة. ضــّم چـــاْنْتس إليــه حــزب "األمــل الجديــد" بقيــادة وز وَطــْرح چـــانتس مرشَّ
ــابي آْيزِْنقــوط، الــذي كان قــد أجــرى مفاوضــات  ــدعون ســاَعر، وبعــد ذاك ضــّم رئيــس األركان األســبق چـ القضــاء چـ
كذلــك مــع حــزب "يوجــد مســتقبل" وحــزب العمــل قبــل قــراره باالنضمــام إلــى حــزب "أزرق أبيــض" واإلعــان عــن 
يــر األديــان الســابق  "المعســكر الرســميّ" )"َهَمَحِنيــه َهَمْمَلْختــي"(. ـفـي وقــت الحــق، انضــّم إـلـى هــذا التحالــف وز
متــان كهانــا الــذي كان شــريكًا ـفـي حــزب "يمينــا". وأعلــن "المعســكر الرســميّ" عــن نّيتــه العمــل عـلـى تشــكيل 

حكومــة َوْحــدة واســعة بعــد االنتخابــات برئاســة چـــانتس ال تشــمل األطــراف المتطرّفــة )َوفًقــا للحــزب(.9

حزب العمل
رغبــت رئيســة حــزب العمــل فــي تثبيــت رئاســتها للحــزب ُقَبْيــل االنتخابــات األخيــرة، وفــي أن تشــكّل قائمــة انتخابّيــة 
متناغمــة بقيادتهــا، بعــد أن شــهد هــذا الحــزب تغييــر رئاســته بوتيــرة عاليــة ُقَبْيــل كّل معركــة انتخابّيــة ـفـي الَعقــد 

األخيــر. 

فــي 2022/7/18، جــرت االنتخابــات لرئاســة الحــزب، وتنافــس علــى رئاســته إلــى جانــب ميخائيلــي الســكرتيُر العــاّم 
للحــزب عيــران ِحْرموـنـي، وقــد فــازت ميخائيـلـي بفــارق أصــوات كبيــر وحظيــت أيًضــا بدعــم غالبّيــة كتلــة حــزب 

العمــل.10  

علــى العكــس مــن انتخابــات رئاســة قائمــة حــزب العمــل، فــي االنتخابــات الداخلّيــة لقائمــة المرّشــحين، التــي َجــَرت فــي 
2022/8/9، كانــت ثّمــة مفاجــآت عديــدة. فقــد فشــل وزراء الحــزب فــي الحصــول علــى األماكــن األولــى فــي القائمــة، 
يــر نَْحمــان شــاي إلــى المــكان  يــر األمــن الداخلــيّ عوِمــر بَْرليـــڤ إلــى المــكان الثامــن غيــر المضمــون، والوز إذ تراجــع وز
الســابع عشــر. وكانــت المفاجــأة فــوز المرّشــحة نَْعمــا َلزيمــي بالمــكان األّول ـفـي القائمــة بعــد ميخائيـلـي )ـفـي مــا 

8.  كارني، يوڤـال. )2022، 13 أيلول(. لـپـيد يعرض قائمة "يوجد مستقبل" االنتخابّية دون أيّ تغّيرات في القيادة. واينت. ]بالعبريّة[

ــاْنْتس وســاَعر يعلنــان عــن خــوض االنتخابــات بقائمــة مشــتَركة: هدفنــا إقامــة حكومــة وحــدة وطنّيــة واســعة. وااّّل.  9. شــاليـڤ، طــال؛ وإدماكــر، ياكــي. )2022، 10 تّمــوز(. چـ

ــة[ يّ ]بالعبر

10. هاْوزِر طوڤ، ميخائيل. )2022، 17 تّموز(. اليوم االنتخابات الداخلّية لحزب العمل: من المتوقَّع فوز ميخائيلي. هآرتس. ]بالعبريّة[

https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hy0alxaxo?utm_source=ynet.app.ios&utm_term=hy0alxaxo&utm_campaign=general_share&utm_medium=social&utm_content=Header
https://elections.walla.co.il/item/3517430
https://www.haaretz.co.il/news/elections/2022-07-18/ty-article/.premium/00000182-0d94-dee2-a786-add695120000
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انتخابات الكنيست الـ 25: نجاح نتنياهو بترجمة َهْيَمنة اليمين في المجتمع اإلسرائيليّ إلى عدد المقاعد 

ــْتْش.  ســبق، كانــت فــي المــكان الثامــن(.11 َلزيمــي معــدودة علــى معســكر رئيســة الحــزب الســابقة شــيلي يِِحيموِڤـ
بـِـذا انعكــس عــدم رضــى أعضــاء الحــزب عــن أداء الحــزب فــي الحكومــة الســابقة بمعاقبــة الــوزراء وقســم مــن أعضــاء 

الكنيســت الســابقين، مــع إعطــاء ميخائيلــي فرصــة أخــرى إلنقــاذ حــزب العمــل مــن التاشــي. 

بعــد االنتهــاء مــن االنتخابــات الداخلّيــة، رفضــت ميخائيلــي اقتــراح بنــاء قائمــة تقنّيــة مشــتَركة مــع حركــة "ميرتــس"، 
بغيــة ضمــان اجتيــاز كّل منهمــا نســبة الحســم وعــدم خســارة مقاعــد، وعــدم ضــرب فــرص المعســكر المناهــض 
لنتنياهــو بالفــوز. كانــت نتائــج االنتخابــات قاســية علــى حــزب العمــل؛ فقــد اجتــاز نســبة الحســم بصعوبــة وحصــل 

علــى 4 مقاعــد فقــط.  

حركة ميرتس
ــحين فــي 2022/8/23. تنافــس علــى رئاســة  جــرت االنتخابــات الداخلّيــة لرئاســة حركــة "ميرتــس" ولقائمــة المرشَّ

الحركة الرئيســة األســبق للحركة َزهاڤـــا َچـــْلؤون، التي اعتزلت العمل السياســيّ عام 2018 بعد أن اســتقالت من 
الكنيســت فــي عــام 2017، وقــد عــادت قبــل انتخابــات الكنيســت الـــ 25 فــي محاولــة منهــا إلنقــاذ حركــة "ميرتــس" مــن 
التاشــي بســبب دخولهــا التحالــف الحكومــيّ، إلــى جانــب أخطــاء جســيمة ارتكبهــا رئيــس الحركــة الســابق نيْتســان 
يــر يَئيــر چـــوالن. حصلــت َچـــْلؤون علــى نحــو 60 % مــن األصــوات وفــازت برئاســة الحركــة.12 جــاء  هوروڤـــيْتْس والوز
بعدهــا فــي المــكان الثانــي عضــو الكنيســت الســابق موســي راز، وميخــال روزيــن فــي المــكان الثالــث وعلــي صالحــة 

فــي المــكان الرابــع، وتراجــع رئيــس الحركــة الســابق هوروڤـــيْتْس إلــى المــكان الســابع. 

ــيد ليكــون رئيــس الحكومــة القــادم، وحاولــت رئيســته  أعلنــت حركــة "ميرتــس" علــى نحــٍو صريــح دعمهــا لَيئيــر َلـپـ
ـن أحــد الحزبيــن مــن  َعْقــد اتّفــاق لخــوض االنتخابــات بقائمــة مشــتركة مــع حــزب العمــل، خشــية مــن عــدم تمكُـّ
ــَد أّن هــذه المحــاوالت بــاءت بالفشــل بســبب رفــض رئيســة حــزب العمــل،13 علــى الرغــم  اجتيــاز نســبة الحســم. بَْي

ــام األخيــرة قبــل تقديــم القوائــم.   ــيد التوّســط بينهمــا حّتــى األيّ مــن محــاوالت يَئيــر َلـپـ

حزب "إسرائيل بيتنا"
بطبيعــة الحــال، ليــس ثّمــة أيّ انشــغال إعامــيّ أو سياســيّ ـفـي الترتيبــات الداخلّيــة لحــزب ليبرمــان، لكونــه هــو 
وحــده مــن يرتـّـب قائمــة المرّشــحين ويقــود الحــزب ويحــّدد حماتــه اإلعامّيــة، وهــو الشــخص األبــرز فيــه. لــم يشــكّل 
هــذا الحــزب ُقَبْيــل االنتخابــات األخيــرة أيّ اهتمــام، ولــم يكــن ثّمــة أيّ تغييــر ِجــّديّ فــي قائمــة مرّشــحيه.14 هــذا الحــزب 
الــذي يحمــل آراًء ومواقــف يمينّيــة متطرّفــة معــدود علــى المعســكر المناهــض لنتنياهــو ال لشــيء إاّل بســبب الخاف 
الشــخصيّ بيــن ليبرمــان ونتنياهــو، ورفــض األّول دخــول أيّ تحالــف حكومــيّ برئاســة نتنياهــو، ولــوال وجــود نتنياهــو 
ــا فــي أيّ تحالــف يقــوده اليميــن. وقــد تراجــع الحــزب فــي االنتخابــات األخيــرة مــن 6 مقاعــد إلــى 5.     لــكان جــزًءا طبيعيًّ

11. كارني، يوڤـال. )2022، 9 آب(. مفاجأة في االنتخابات الداخلّية لحزب العمل: الوزير بار ليـڤ تراجع إلى المكان التاسع. واينت. ]بالعبريّة[

12. كارني، يوڤـال. )2022، 23 آب(. زهاڤـا چـلؤون تفوز برئاسة ميرتس، سقوط لهوروڤـيْتْس. واينت. ]بالعبريّة[

13. كارني، يوڤـال. )2022، 31 آب(. على الرغم من النداءات للَوحدة: العمل وميرتس يعلنان عن اتّفاقّية فائض أصوات. واينت. ]بالعبريّة[.

14. أشكنازي، بيني. )2022، 22 أيلول(. عوِدد فورِر وسوبا في األماكن األولى بقائمة يِسرائيل بيتينو. وااّّل. ]بالعبريّة[. 

https://www.ynet.co.il/news/article/bjf13xg05
https://www.ynet.co.il/news/article/hj1f4vzjo
https://www.ynet.co.il/news/article/hjrh2wt1j
https://elections.walla.co.il/item/3529884
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دراسات عن إسرائيل 6 

ــيد فــي  فــي المحّصلــة، خــاض المعســكر المناهــض لنتنياهــو االنتخابــات األخيــرة بصــورة مبعثــرة، بعــد أن فشــل لـپـ
يــر األمــن رئيــس  فــرض تحالــف تقنــيّ بيــن حــزب العمــل وحركــة "ميرتــس"، واســتمرار المناَفســة العلنّيــة بيــن وز
قائمــة "المعســكر الرســميّ" چـــاْنْتس ورئيــس حــزب "يوجــد مســتقبل" يَئيــر لـپـــيد عـلـى قيــادة المعســكر. هــذه 
المنافســة وغيــاب التحالفــات التقنّيــة، عـلـى العكــس مّمــا ـفـي معســكر نتنياهــو، كان لهمــا َدْور ـفـي تراجــع هــذا 
المعســكر فــي االنتخابــات األخيــرة، فضــًا عــن أّن هــذا المعســكر شــمل حّتــى االنتخابــات األخيــرة حــزب "يمينــا" الــذي 

تفــكّك، فعــاد مصّوتــوه إلــى بيتهــم فــي معســكر اليميــن. 

أســهمت العوامــل المتعلّقــة مباشــرة بالترتيبــات الحزبّيــة لخــوض االنتخابــات فــي نجــاح معســكر نتنياهــو وحصولــه 
عـلـى 64 َمقعــًدا، إـلـى جانــب عوامــل أخــرى، منهــا -عـلـى ســبيل المثــال- ارتفــاُع نســبة التصويــت ـفـي المجتمــع 
يــاُح  ــا )الحريديّــة( وارتفــاع تمثيلهــا ـفـي الكنيســت، واالنز اليهــوديّ، وال ســّيما ـفـي َمعاقــل األحــزاب المتزّمتــة دينيًّ

الواضــح نحــو اليميــن المتطــرّف، وحصــوُل تحالــف الصهيونّيــة الدينّيــة عـلـى 14 َمقعــًدا. 

نتائج االنتخابات 
َوفًقــا لنتائــج االنتخابــات الرســمّية، بلغــت نســبة التصويــت ـفـي االنتخابــات األخيــرة 70.63 % مــن أصحــاب حــّق 
االقتــراع، مقابــل نحــو 67.44 % ـفـي انتخابــات العــام المنصــرم )2021(.15 أثّــر االرتفــاع ـفـي نَِســب التصويــت تأثيــًرا 
ملحوًظــا علــى النتائــج، وال ســّيما أنـّـه لــم يكــن متســاويًا لــدى فئــات المجتمــع اإلســرائيليّ كاّفــة، وبــات واضًحــا أّن هــذا 
ــة  االرتفــاع جــاء لصالــح أحــزاب اليميــن، وال ســّيما حــزب اليميــن الفاشــيّ "الصهيونّيــة الدينّيــة" واألحــزاب الحريديّ

ــا(.  )المتزّمتــة دينيًّ

ُه مركــز "طــاوب" لألبحــاث االجتماعّيــة _  أَعــدَّ إـلـى تحليــل  ـفـي صحيفــة "ذي ماركــر" يســتند  نُِشــر  يــر  َوفًقــا لتقر
يــج  التدر ذات  البلــدات  ـفـي  التصويــت  نَِســب  ـفـي  يــادة  الز أّن  يوّضــح  األخيــرة،16  االنتخابــات  لنتائــج  االقتصاديّــة 
ــة العليــا،  يــادة فــي بلــدات العناقيــد االجتماعّيــة _ االقتصاديّ ّــي كانــت أعلــى مــن الز االجتماعــيّ _ االقتصــاديّ المتدن
ــا، عـلـى العمــوم، تكــون أعـلـى مــن نظيرتهــا  ـا _ اجتماعيًّ علًمــا أّن نســبة التصويــت لــدى الشــرائح القويّــة اقتصاديًـّ
لــدى الشــرائح الضعيفــة. بَْيــَد أّن حّصــة الشــرائح الضعيفــة والمتوّســطة مــن ُمْجَمــل المجتمــع فــي هــذه االنتخابــات 
كبــر مــن حّصــة الشــرائح القويّــة. يوّضــح الجــدول )1( االرتفــاع فــي نَِســب التصويــت فــي االنتخابــات األخيــرة  كانــت أ
َوفًقــا لتدريــج البلــدات حســب العنقــود االقتصــاديّ _ االجتماعــيّ. العنقــود 1 يشــير إلــى وضــع اقتصــاديّ اجتماعــيّ 
، والعنقــود 10 يشــير إـلـى وضــع اقتصــاديّ اجتماعــيّ هــو األكثــر ارتفاًعــا، علًمــا أّن جميــع البلــدات العربّيــة  متــدنٍّ

واقعــة بيــن العنقوديــن 1 َو 5. 

15. نســبة التصويــت لــدى المجتمــع العربــيّ ارتفعــت مــن 46 % إلــى نحــو 55 % فــي االنتخابــات األخيــرة، لكــن هــذا االرتفــاع يفّســر قســًما قليــًا مــن االرتفــاع الكبيــر فــي نِســب 

التصويــت العاّمــة. 

16. أرلوزوروڤ، ميراڤ. )2022، 8 تشرين الثاني(. ليست الديمـچـرافيا الحريديّة، إنّما خمول النَُّخب من حسم االنتخابات. ذي ماركر. ]بالعبريّة[

https://www.themarker.com/opinion/2022-11-08/ty-article/.highlight/00000184-5348-d594-af9e-f7ef136a0000
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انتخابات الكنيست الـ 25: نجاح نتنياهو بترجمة َهْيَمنة اليمين في المجتمع اإلسرائيليّ إلى عدد المقاعد 

الجدول 1: نسبة التصويت َوفًقا للعنقود االجتماعيّ االقتصاديّ للبلدات )%(

انتخابات الكنيست الـ 23انتخابات الكنيست الـ 24انتخابات الكنيست الـ 25العنقود 
162.758.865.5
265.759.168.7
357.452.860.6
459.653.360.8
561.25862.1
664.662.466.1
767.165.468.2
868.168.172.2
970.771.472.2

1070.672.673.2

يوّضــح الجــدول )1( أّن االرتفــاع ـفـي نِســب التصويــت ـفـي العناقيــد المنخفضــة ـفـي االنتخابــات األخيــرة كان أعـلـى 
مــن نظيــرِِه فــي البلــدات ذات التدريــج االقتصــاديّ _ االجتماعــيّ المرتفــع، بينمــا كانــت مرتفعــة مقارَنــة باالنتخابــات 
ــا فــي نَِســب التصويــت بيــن انتخابــات الكنيســت الـــ 25 وانتخابــات الـــ 23 فــي العناقيــد  الســابقة. كذلــك نــرى تقاربً
الضعيفــة والمتوّســطة، ويمكــن تفســيرها بحقيقــة ارتفــاع نســبة التصويــت آنــذاك فــي البلــدات العربّيــة المصنَّفــة فــي 
العناقيــد الضعيفــة، ونــرى تراجًعــا فــي نَِســب التصويــت فــي العناقيــد األكثــر ارتفاًعــا )8-10( بيــن انتخابــات الكنيســت 

الـــ 23 وانتخابــات الـــ 25. 

يــج  يــر الــذي نشــره الموقــع اإلخبــاريّ "دڤـــار" بشــأن هــذه المعطيــات إـلـى أنّــه ـفـي البلــدات ذات التدر ويشــير التقر
َــِي اليســار الصهيونــيّ )حركــة "ميرتــس"  االقتصــاديّ _ االجتماعــيّ األعلــى مــاَل المصّوتــون إلــى التصويــت لصالــح حزب
وحــزب العمــل( وحــزب المركــز "يوجــد مســتقبل"، بينمــا مالــت البلــدات ذات التدريــج االقتصــاديّ _ االجتماعــيّ 
يــج المنخفــض كان  المتوّســط إـلـى التصويــت لصالــح حــزب الليكــود واألحــزاب اليمينّيــة، وـفـي البلــدات ذات التدر

ا.17   التصويــت لصالــح أحــزاب اليميــن علــى نحــٍو قــويّ جــدًّ

حصــل حــزب "يوجــد مســتقبل" فــي العناقيــد المرتفعــة 8-10 علــى 34 % مــن األصــوات، يليــه الليكــود علــى 19.5 %، 
وحصــل "المعســكر الرســميّ" عـلـى 14.5 %، وحــزب العمــل عـلـى 17.5 %، َو "ميرتــس" عـلـى 7 %. ـفـي العناقيــد 
المتوّســطة 7-4 نجــد النتائــج التاليــة: الليكــود حصــل عـلـى 37 % مــن األصــوات؛ "يوجــد مســتقبل" عـلـى 17 %؛ 
"الصهيونّيــة الدينّيــة" علــى 14 %؛ "المعســكر الرســميّ" علــى 10 %؛ "شــاس" علــى 9 %. فــي العناقيــد األكثــر ضعًفــا 
)1-3( -وفيهــا غالبّيــة البلــدات العربّيــة والبلــدات اليهوديـّـة المتديّنــة- حصــل حــزب "يََهــدوت هتــوراة" علــى 20 %، َو 

"شــاس" علــى 14 %، والليكــود علــى 10 %، َو "يوجــد مســتقبل" علــى 3 % فقــط.  

يمكــن القــول إّن التحــّول نحــو اليميــن طــال مركّبــات المجتمــع اإلســرائيليّ كاّفــة، وال ســّيما الطبقــات الوســطى التــي 
كانــت تميــل فــي عقــود ســابقة نحــو اليســار والمركــز، وبدرجــة أقــّل طــال الطبقــات العليــا التــي باتــت تميــل إلــى مركــز 

اليميــن مثــل حــزب "يوجــد مســتقبل" وحــزب "المعســكر الرســميّ".

17. ركوِڤـــر، چـــال؛ وكسـپـــين، طــال. )2022، 10 تشــرين الثانــي(. عندمــا تنعكــس الفــروق االقتصاديـّـة فــي صناديــق االقتــراع: نتائــج االنتخابــات َوفًقــا للحالــة االقتصاديـّـة. دڤـــار. 

]بالعبريـّـة[

https://www.davar1.co.il/407506/


عـلـى الجملــة، عكَــَس فــوز معســكر نتنياهــو دعــم المجتمــع اإلســرائيليّ لنهــج وطــرح أحــزاب اليميــن. هــذا الدعــم 
ُترِجــم عدديًّــا بنتائــج االنتخابــات بفضــل االرتفــاع فــي نَِســب التصويــت، وال ســّيما لــدى الشــرائح الضعيفــة والشــرائح 
ــة )بلغــت نســبة التصويــت لــدى الحريديّيــن نحــو 75 %( التــي تميــل إلــى دعــم أحــزاب اليميــن واألحــزاب  الحريديّ
ــا، وإلــى رجــوع مصّوتــي حــزب "يمينــا" إلــى بيتهــم فــي أحــزاب اليميــن المتطــرّف بعــد تفــكُّك هــذا الحــزب،  المتزّمتــة دينيًّ
وعــودة بعــض مصّوـتـي حــزب "األمــل الجديــد" بقيــادة چـــدعون ســاَعر إـلـى أحــزاب اليميــن، كمــا يوّضــح الجــدوالن 
3-2؛ إذ نــرى أّن ثّمــة غالبّيــة كبيــرة تدعــم أحــزاب اليميــن فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 24 عــام 2021، وفــي انتخابــات 

الكنيســت الـــ 25 عــام 2022. 

الجدول 2: نتائج انتخابات الكنيست الـ 25 )بدون األحزاب العربّية(

النسبة الحزب 
عدد األصواتعدد المقاعد المئويّة 

23.41321,115,336الليكود 
10.8414516,470الصهيونّية الدينّية 

8.2511392,964شاس 
يَهدوت َهتوراه – أچـودات 

يِسرائيل 
5.887280,194

58 %2,304,964المجموع 

1.19056,775البيت اليهوديّ
60 %2,361,739المجموع

0.53 %4.486213,687يِسرائيل بِيِتينو 
17.7924847,435يوَجد مستقبل 

9.0812432,482المعسكر الرسمّي 
3.694175,992حزب العمل 

36 %1,455,909المجموع
2.910150,793ميرتس 
40 %1,820,389المجموع

ُمْجَمل األصوات بدون 
األحزاب العربّية. 

4,182,128

توّضــح نتائــج االنتخابــات األخيــرة )2022( أّن أحــزاب اليميــن المعــدودة علــى معســكر نتنياهــو حصلــت علــى قرابــة 
58 % مــن األصــوات )تمّثلــت فــي 64 مقعــًدا(. وإذا أضفنــا إليهــا حّصــة حــزب "البيــت اليهــوديّ" برئاســة َشــكيد الــذي 
لــم يجَتــْز نســبة الحســم، فــإّن حّصــة اليميــن مــن ُمْجَمــل األصــوات بلغــت 60 %، مقابــل 36 % لألحــزاب المعــدودة 
عـلـى المعســكر المناهــض لنتنياهــو، مــن ضمنهــا أصــوات حــزب "يِســرائيل بِيِتينــو" اليمينــيّ الــذي حصــل عـلـى 
ا ألحــزاب  نحــو 4.4 % مــن األصــوات )دون احتســاب أصــوات األحــزاب العربّيــة(. بــذا نــرى أنـّـه ثّمــة أغلبّيــة كبيــرة جــدًّ
اليميــن فــي المجتمــع اإلســرائيليّ مــن ُمْجَمــل المصّوتيــن. وإذا أضفنــا حّصــة حــزب "يِســرائيل بِيِتينــو" إلــى أحــزاب 

اليميــن، فــإّن الحّصــة ترتفــع إلــى نحــو 64 % مــن الناخبيــن فــي المجتمــع اإلســرائيليّ. 

دراسات عن إسرائيل 6 
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انتخابات الكنيست الـ 25: نجاح نتنياهو بترجمة َهْيَمنة اليمين في المجتمع اإلسرائيليّ إلى عدد المقاعد 

تشــير مقارنــة نتائــج انتخابــات الكنيســت الـــ 25 )الجــدول 2( بنتائــج انتخابــات الكنيســت الـــ 24 )الجــدول 3( إلــى أنـّـه 
ال كبيــر فــرق مــن حيــث حّصــة الداعميــن ألحــزاب اليميــن بيــن الجولتيــن. ففــي انتخابــات الكنيســت الـــ 24، حصلــت 
األحــزاب غيــر المعــدودة عـلـى أحــزاب اليميــن )يوجــد مســتقبل؛ أزرق أبيــض؛ العمــل؛ ميرتــس( عـلـى نحــو 35 % 
مــن األصــوات )بــدون احتســاب أصــوات األحــزاب العربّيــة(، وحصــل حــزب "األمــل الجديــد" برئاســة چـِــدعون ســاَعر 
َو "يمينــا" برئاســة نفتالــي بِِنــت مًعــا علــى 12 % مــن األصــوات )وهمــا حزبــا يميــن بــكّل المعاييــر(، وحصــل حــزب 
"يِســرائيل بِيِتينــو" علــى نحــو 6.2 %، بينمــا حصــل معســكر نتنياهــو علــى 47 % مــن األصــوات. معنــى هــذا أّن حّصــة 
ا مــن حّصــة هــذه  أحــزاب الا_يـَــمين فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 24 لــم تتجــاوز 35 % مــن األصــوات، وهــي قريبــة جــدًّ

األحــزاب فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 25. 

مــن الواضــح أنـّـه فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 25 عــاد قســم مــن مصّوتــي حــزب األمــل الجديــد إلــى بيتهــم فــي اليميــن 
ولــم ينتقلــوا إـلـى حــزب المعســكر الرســميّ، وعــاد غالبّيــة مصّوـتـي حــزب "يمينــا" إـلـى أحــزاب اليميــن المتطــرّف، 
وبذلــك بلغــت حّصــة معســكر نتنياهــو ـفـي انتخابــات الكنيســت الـــ 25 قرابــة 60 %، وهــي نفــس حّصــة أحــزاب 
ــة حّصــة معســكر  اليميــن فــي االنتخابــات الـــ 24. معنــى هــذا أّن االنتقــال كان داخــل معســكر اليميــن نفســه، وبقّي
حــزب "يوجــد مســتقبل" تراوحــت بيــن 36 %  َو 40 % مــن األصــوات، مــع العلــم أّن قســًما مــن مصّوـتـي حــزب 
"المعســكر الرســميّ" )وقســًما مــن مصّوـتـي "يوجــد مســتقبل"( يحملــون مواقــف أقــرب مــا تكــون إـلـى أحــزاب 

اليميــن.  

الجدول 3: نتائج انتخابات الكنيست الـ 24 )بدون األحزاب العربّية(

الحزب 
النسبة 
المئويّة 

عدد األصواتعدد المقاعد  

24.19301,066,892الليكود 

7.179316,008شاس

5.637248,391يهدوت َهتوراه أچـودات يِسرائيل

5.126225,641الصهيونّية الدينّية 

47 %1,856,932   المجموع 

4.746209,161األمل الجديد

6.217273,836يمينا 
12 %482,997   المجموع

0.6 %5.637248,370يسرائيل بِيِتينو 
13.9317614,112يوجد مستقبل 

638292,257أزرق أبيض 
6.097268,767حزب العمل 

4.596202,218ميرتس 
35 %1,625,982المجموع 

المجموع الكلّّي للمصّوتين بدون 
األحزاب العربّية 

3,965,653
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هــذا التحــّول فــي مواقــف المجتمــع اليهــوديّ، والتقــارب بيــن مصّوتــي األحــزاب الرئيســّية، ليســا أمــًرا وليــد الصدفــة، 
وال وليــد االنتخابــات األخيــرة. مراجعــة البرامــج االنتخابّيــة لألحــزاب اإلســرائيلّية والناخــب اإلســرائيليّ منــذ العــام 
ــُح وجــود تقــاُرٍب فــي البرامــج السياســّية لألحــزاب اإلســرائيلّية الرئيســّية، وتقــاُرٍب فــي مواقــف مصّوتــي  2013 توضِّ
يّــة )نحــو: االحتــال؛ االســتيطان؛ يهوديّــة الدولــة(، مقابــل توّســع الفجــوات ـفـي  تلــك األحــزاب ـفـي القضايــا الجوهر
جوانــب عاقــة الديــن والدولــة ومكانــة األحــزاب الحريديـّـة والقضايــا االجتماعّيــة.18 بـِـذا نــرى أّن المجتمــع اإلســرائيليّ 
كثــر يمينّيــة لــدى جميــع الشــرائح وجميــع التّيــارات السياســّية، ونــرى غيــاب طــرح سياســيّ يتحــّدى  يتبّنــى مواقــف أ
اليمينــيّ. هــذا التقــارب ـفـي المواقــف يّتضــح أيًضــا مــن دراســٍة نَشــَرها المعهــد اإلســرائيليّ  اإلجمــاع الصهيوـنـيّ 
للديمقراطّيــة فــي شــهر آذار عــام 19،2021 تناولــت مواقــف المجتمــع اإلســرائيليّ فــي القضايــا السياســّية واالجتماعّيــة 

األساســّية. 

تناولــت دراســة المعهــد اإلســرائيليّ للديموقراطّيــة مواقــف المجتمــع اإلســرائيليّ فــي القضّيــة الفلســطينّية واالحتــال 
واالســتيطان، وجــاء فيهــا أّن قرابــة نصــف المجتمــع يدعــم فــرض الســيادة اإلســرائيلّية علــى الضّفــة الغربّيــة )44 %(، 
ونحــو 50 % يعتقــدون أّن علــى الحكومــة الدفــع فــي اتّجــاه حــّل الدولَتْيــن، وأّن غالبّيــة المجتمــع )58 %( تعــارض 

إجــاء اليهــود عــن منازلهــم فــي مســتوطنات الضّفــة الغربّيــة.   

توزيــع نتائــج االســتطاع َوفًقــا لانتمــاءات الحزبّيــة يشــير إلــى أّن غالبّيــة مصّوتــي أحــزاب اليميــن المتطــرّف واألحــزاب 
الحريديّــة تعــارض حــّل الدولَتْيــن؛ فقــد عــارض نحــُو 52 % مــن مصّوتــي الليكــود حــّل الدولتيــن، ونحــُو 47 % مــن 
مصّوتــي "األمــل الجديــد"، ونحــُو 50 % مــن مصّوتــي "أزرق أبيــض". فــي المقابــل، دعــم هــذا الحــلَّ مــا بيــن 72 % َو 

76 % مــن مصّوتــي "يوجــد مســتقبل" والعمــل، ونحــُو 92 % مــن مصّوتــي "ميرتــس".  

إـلـى جانــب ذلــك، تبّيــن النتائــج أّن غالبّيــة كبيــرة مــن مصّوـتـي أحــزاب اليميــن، نحــو 59 % مــن مصّوـتـي الليكــود، 
ونحــو 47 % مــن مصّوتــي حــزب "األمــل الجديــد"، يدعمــون فــرض الســيادة اإلســرائيلّية علــى الضّفــة الغربّيــة، بينمــا 
ــة. وعارضهــا  ــة الغربّي ــدون فــرض الســيادة اإلســرائيلّية علــى الضّف نحــو 25 % مــن مصّوتــي "يوجــد مســتقبل" يؤيّ
مصّوتــو "ميرتــس" وحــزب العمــل. بـِـذا نــرى أنـّـه حّتــى بيــن مصّوتــي "أزرق أبيــض" َو "يوجــد مســتقبل" ثّمــة مواقــف 
تــي األحــزاب تراجعــت  سياســّية قريبــة مــن مصّوتــي الليكــود، وهــذا يعــزّز االنطبــاع أّن الفــروق السياســّية بيــن مصوِّ

فــي الســنوات األخيــرة. 

عــاوة عـلـى ذلــك، وجــدت الدراســة أّن غالبّيــة مصّوـتـي أحــزاب اليميــن وحــزب "أزرق أبيــض" َو "األمــل الجديــد" 
تعــارض تعديــل قانــون القومّيــة، بينمــا دعــم مصّوتــو "يوجــد مســتقبل" تعديــل القانــون وإن كان بنســبة متواضعــة، 

فــي مــا دَعــَم التعديــَل بِنَســب ملحوظــة مصّوتــو حــزب العمــل َو "ميرتــس". 

باإلضافــة إـلـى التقــارب ـفـي المواقــف السياســّية بيــن مصّوـتـي األحــزاب الرئيســّية، نجــد ازديــاًدا ـفـي نســبة الفئــات 
المتديّنــة فــي المجتمــع اإلســرائيليّ فــي الَعقــد األخيــر. فعلــى ســبيل المثــال، توّضــح معطيــات دائــرة اإلحصــاء المركزيّة 
أنّــه ـفـي العــام 2016 عــرّف نحــو 45 % مــن المجتمــع اليهــوديّ أنفَســهم بأنّهــم علمانّيــون، ونحــو 25 % بأنّهــم 
ا، ونحــو 14 % بأنّهــم حريديّــون. بينمــا ـفـي  تقليديّــون _ محافظــون، ونحــو 16 % بأنّهــم متديّنــون ومتديّنــون جــدًّ
العــام 2020 عــرَّف نحــو 43 % مــن اليهــود أنفَســهم بأنّهــم علمانّيــون، ونحــو 21 % بأنّهــم تقليديـّـون _ محافظــون، 
ونحــو 12.3 % بأنّهــم تقليديّــون _ متديّنــون، ونحــو 11.3 % بأنّهــم متديّنــون، ونحــو 10 % عرّفــوا أنفســهم أنّهــم 
حريديّــون.20 نــرى أّن تراجًعــا ضئيــًا طــرأ ـفـي حّصــة العلمانّييــن، مــن 45 % إـلـى 43 % خــال أقــّل مــن خمــس 

18. لاستزادة: شحادة، امطانس. )2015(. أنماط التصويت في إسرائيل وتحوُّالت المجتمع اإلسرائيليّ: انتخابات 2013 نموذًجا. سياسات عربّية، 86. 

ا يوجد معسكران؟ مواقف الناخب َوفًقا لمواضيع سياسّية مركزيّة. المعهد اإلسرائيلي للديموقراطية. ]بالعبريّة[ 19. ِعناڤـي، أور؛ وِهرمان، تَمار. )2021(. أحقًّ

20. دائرة اإلحصاء المركزيّة. )2021(. الجدول 28.6: أبناء 20 وما فوق َوفًقا لدرجة التديُّن ومعايير ديمـچـرافّية أخرى. ]بالعبريّة[

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue013/Pages/Siyassat13-2015_Shahatha.pdf
https://www.idi.org.il/articles/34068
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F/st28_06x.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F/st28_06x.pdf
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انتخابات الكنيست الـ 25: نجاح نتنياهو بترجمة َهْيَمنة اليمين في المجتمع اإلسرائيليّ إلى عدد المقاعد 

ســنوات. هــذه التحــوُّالت )فــي المواقــف السياســّية والدينّيــة( أســهمت مجتِمعــًة فــي ارتفــاع حّصــة األحــزاب اليمينّيــة 
المتديّنــة ـفـي االنتخابــات األخيــرة. 

خالصة
االنتخابــات األخيــرة للكنيســت كانــت بمثابــة الفرصــة األخيــرة لنتنياهــو لتشــكيل حكومــة يميــن والعــودة إلــى رئاســة 
األحــزاب  نتنياهــو عـلـى 61 مقعــًدا فستشــارك  لــم يحصــل معســكر  إذا  أنّــه  الرائــج  االعتقــاد  إذ كان  الحكومــة؛ 
الحريديّــة )التــي لــن ترضــى بــأن تبقــى خــارج التحالــف الحكومــيّ( ـفـي حكومــة ليســت برئاســة نتنياهــو، أو أّن 
حــزب الليكــود ســيقتنع فــي هــذه الحــال باســتحالة تشــكيل حكومــة برئاســة نتنياهــو، فيقــوم باســتبداله بغيــره بعــد 
االنتخابــات، فضــًا عــن أّن التقــّدم فــي إجــراءات محكمــة نتنياهــو قــد يضــع عراقيــل أخــرى أمامــه إذا لــم ينجــح فــي 

تشــكيل حكومــة. 

اســتعّد نتنياهــو لانتخابــات علــى نحــٍو ِجــّديّ ومختلــف فــي هــذه الجولــة. فقــد بــدأ بترتيــب بيتــه الداخلــيّ ومعســكره 
منًعــا لخســارة أصــوات أو مقاعــد، وذلــك علــى العكــس مــن المعســكر المناهــض الــذي خســر مقاعــَد بســبب عــدم 
اجتيــاز حركــة "ميرتــس" نســبة الحســم، فضــًا عــن حملــة لـپـــيد التــي ســحبت أصواتـًـا مــن حــزب العمــل، فضــًا عــن 

المناَفســة الداخلّيــة فــي هــذا المعســكر. 

بصــورة أعمــق، تعكــس نتائــج االنتخابــات مــدى انزيــاح المجتمــع اإلســرائيليّ نحــو اليميــن، كمــا يّتضــح مــن مواقــف 
مصّوتــي غالبّيــة األحــزاب األساســّية، دون أن ينعكــس ذلــك علــى نحــٍو واضــح فــي االنتخابــات الســابقة. فــي االنتخابــات 
الحالّيــة، اتّضــح أّن الطبقــات الوســطى، والبلــدات التــي تقــع ـفـي عناقيــد اجتماعّيــة _ اقتصاديّــة متوّســطة، باتــت 
تميــل إـلـى أحــزاب اليميــن، وال ســّيما حــزب الليكــود، ولــم يعــد األمــر يقتصــر عـلـى الشــرائح الضعيفــة التــي باتــت 
تميــل إـلـى اليميــن الفاشــيّ واألحــزاب الحريديّــة )"شــاس" َو "يَهــدوت َهتــوراه"(. هــذه التحــوُّالت لــم تكــن وليــدة 
كثــر مــن َعقــد. بَْيــَد أّن جْهــَد نتنياهــو،  ــرات طالــت المجتمــع اإلســرائيليّ منــذ أ االنتخابــات األخيــرة، بــل هــي وليــدة تغيُّ
وارتفــاَع نســبة التصويــت، قــد ســاَعدا ـفـي ترجمــة هــذه التحــوُّالت مــن خــال عــدد المقاعــد التــي حصــل عليهــا 

معســكر نتنياهــو. 
 




