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امل�سهد االإ�سرائيلي الفل�سطيني

2014–2015 يف �ال�صتفادة من �أجو�ء �النق�صام  “�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة  ��صتمرت 

�لفل�صطيني، و�ل�صعف و�لت�صتت �لعربي، �لذي �زد�د �إنهاكه بالتحديات و�ل�رش�عات 

�لد�خلية، كما ��صتفادت من �لغطاء �الأمريكي �لغربي �لذي يبقيها “دولة فوق �لقانون”. ومع �زدياد 

�لت�صوية  م�رشوع  يو�جهها  �لتي  �الحباطات  ومع  �لتطرف،  نحو  �ل�صهيوين  �ملجتمع  توجهات 

�ل�صلمية، فاإن �ل�صعب �لفل�صطيني ما ز�ل يوؤكد �صموده وثباته على �أر�صه، من خالل كافة �أ�صكال 

�ملقاومة و�لتي ظهرت �أبرز جتلياتها يف �الأد�ء �لبطويل يف مو�جهة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة 

يف �صيف 2014، ويف �نتفا�صة �لقد�ص �لتي ت�صاعدت �أو�خر �صنة 2015. 

�ل�صكانية  و�ملعطيات  �لد�خلية،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �خلريطة  ير�صم  �أن  �لف�صل  هذ�  يحاول 

و�القت�صادية و�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية؛ ويناق�ص �لف�صل ق�صايا �لعدو�ن و�ملقاومة وم�صار �لت�صوية 

�ل�صلمية خالل �صنتي 2014–2015.

�صهدت �لفرتة 2014–2015 �صل�صلة من �الأحد�ث �ل�صيا�صية 

فرتة  خالل  و�نتهى  �آنياً  كان  منها  بع�ص  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

زمنية حمدودة، و�لبع�ص �الآخر ��صتمر لفرتة وتفاعل مع 

�أحد�ث �أخرى يف �صياقات �أخرى يتناولها هذ� �لتقرير مبجمله، ومن �أبرزها:

1. �شقوط حكومة وت�شكيل اأخرى:

�جلناح  �إن  حيث   ،
1
�ال�صتقر�ر عدم  ظاهرة  من   )2015–2013( �لثالثة  نتنياهو  حكومة  عانت 

�ليميني يف �الئتالف �حلكومي �أظهر نيته يف �لتمرد د�خل �صفوف �حلكومة ملنع �لتو�صل �إىل �تفاق 

 ،
2
ت�صوية �صلمية مع �لفل�صطينيني، وفق خطة جون كريي John Kerry وزير �خلارجية �الأمريكي

. ورف�ص هذ� �جلناح �لتفاو�ص مع 
3
�لتي تق�صي باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطني �لعتيدة

يكفي  مبا  ير�صخ  مل  �لفل�صطيني  �لطرف  �أن  ويق�صد  نا�صج،  غري  �أنه  بذريعة  �لفل�صطيني  �لطرف 

ملتطلبات �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف.

و��صتمر�ر�ً لعدم �ال�صتقر�ر هذ�، فاإن معظم �أحز�ب �الئتالف �حلكومي كانت ُتهّدد باالن�صحاب 

 Knesset منه وتفكيكه، وبالتايل �لتوجه �إىل �نتخابات نيابية مبكرة، �أي قبل �نتهاء دورة �لكني�صت

�لـ 19 �لقانونية. 

مقدمة

اأواًل: امل�شهد االإ�شرائيلي 

        ال�شيا�شـي الداخلـي
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و�صهدت �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل” حالة ��صطر�ب م�صتمر �أ�صا�صه تنامي رف�ص 

�إىل �جلدل �لد�خلي حول  �أو تفاو�صية مع �لفل�صطينيني، باالإ�صافة  �ليمني �لدخول يف عملية �صلمية 

“يهودية �لدولة”. و�أ�صارت ��صتطالعات �لر�أي �لتي �أجريت يف 2014 �إىل تعّزز �صفوف �ليمني فيما 
 .

4
لو �أجريت �نتخابات مبكرة

وبات نتنياهو رهينة بني متطريف حزبه و�الأحز�ب �ليمينية �الأخرى يف �ئتالف حكومته. ونتيجة 

لهذه �حلالة، و�زدياد �لتناق�صات د�خل �حلكومة، قّدم عدد من وزر�ئها ��صتقاالتهم، كما و�أن نتنياهو 

�أّدى �إىل  Tzipi Livni، ما  Yair Lapid وت�صيبي ليفني  �أقال وزيرين يف حكومته وهما يائري البيد 

تفكك �الئتالف، وبالتايل توجه �إىل �لكني�صت بطلب �مل�صادقة على �إجر�ء �نتخابات مبكرة. وجوهر 

�خلالفات د�خل �حلكومة كان حول �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني �لذي ُيلقي بظالله بقوة على 

 .
5
�حلكومة، بالرغم من �أنها تعمل كل جهدها لعدم �إظهاره كعامل رئي�صي

�إن �الإعالن عن �نتخابات مبكرة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف دورته �لع�رشين، حّرك بع�ص �ملن�صقني 

�أخرى،  �أحز�ب  �إىل ت�صكيل  Likud ب�صبب خالفاتهم �ل�صخ�صية و�ملنهجية مع نتنياهو  �لليكود  عن 

خو�صه  عن  �أعلن  �لذي  �ل�صابق،  �لليكود  ع�صو   Moshe Kahlon كحلون  مو�صيه  بينهم  كان 

�لكني�صت،  يف  مقاعد  بع�رشة  وفازت   ،Kulanu “ُكلنا”  ��صم  حتمل  م�صتقلة  بقائمة  �النتخابات 

و�ن�صمت �إىل �الئتالف �حلكومي، وتوىل رئي�صها كحلون وز�رة �ملالية. �أما حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” 

�أعلن  Avigdor Lieberman فقد  �أفيجدور ليبمان  Yisrael Beitenu بزعامة  )ي�رش�ئيل بيتينو( 

يف  فقط،  مقاعد  �صتة  على  وح�صل   ،
62015 �نتخابات  خلو�ص  متهيد�ً  �لليكود  مع  �لوحدة  فّك  عن 

�لليكود. وخ�صارة هذ� �حلزب  �ل�صابق �صمن �رش�كته مع  �لكني�صت  11 مقعد�ً يف  بـ  �أنه حظي  حني 

�صارون �أريل  �أ�ص�صه  �لذي   Kadima كاديا  حزب  �أما  �الأ�صا�ص.  يف  كحلون  قائمة  ل�صالح   كانت 

Ariel Sharon و�إيهود �أوملرت Ehud Olmert يف 2005 فقد �ختفى عن �ل�صاحة �ل�صيا�صية بان�صمام 

.
7Labor Party إىل حزب �لعمل� Shaul Mofaz رئي�صه �صاوؤول موفاز

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �عتز�ل  �أي�صاً،   2015–2014 �لفرتة  و�صهدت 

للحياة �ل�صيا�صية و�حلزبية، ومنها ليمور ليفنات Limor Livnat من حزب �لليكود و�لتي �صغلت 

يف  بيتنا”  و“�إ�رش�ئيل  �صابقاً،  �لليكود  من   Uzi Landau لند�و  وعوزي  �لوز�رية،  �حلقائب  بع�ص 

للعرب،  ومناه�صته  �ملتطرفة  مبيوله  وُعرف  وز�رية  منا�صب  عدة  �صغل  وقد   ،19 �لـ  �لكني�صت 

Binyamin Ben–Eliezer من حزب �لعمل، على خلفية ف�صاد مايل وفتحت  �إليعيزر  وبنيامني بن 

.
8
حتقيقات معه بهذ� �خل�صو�ص

�ل�صيا�صية يف  2014/12/8 بد�أت �الأحز�ب و�حلركات  19 يف  �لـ  �لكني�صت  وفور �الإعالن عن حّل 

“�إ�رش�ئيل” جتهز نف�صها خلو�ص �نتخابات �لكني�صت �لـ 20 يف �آذ�ر/ مار�ص 2015. وبناء عليه �أعلنت 
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ت�صيبي ليفني زعيمة حزب �حلركة )هتنوعا( )The Movement )Hatnua عن حتالفها مع حزب 

�لعمل با�صم جديد وهو “�ملع�صكر �ل�صهيوين Zionist Camp”، و��صعاً �أمامه )�أي �ملع�صكر( هدف 

�إىل تفوق هذ� �ملع�صكر  �إىل �حلكم. و�أ�صارت ��صتطالعات �لر�أي  تفويت �لفر�صة على عودة نتنياهو 

ليبمان  �إقناع  حماولة  �إىل  نتنياهو  دفع  ما  �ليمني،  و�أحز�ب  �لليكود  مع�صكر  على  حمدود  ب�صكل 

مبنا�صفة رئا�صة �حلكومة، يف حال �لتحالف معه، �إال �أن �الأخري رف�ص هذ� �القرت�ح. 

ما  �حلزب  د�صتور  بتعديل  لليكود  �لوحيدة  زعامته  على  �حلفاظ  جهده  جّل  نتنياهو  وحاول 

يتيح له �لزعامة دون غريه، وذلك من خالل تعيني مر�صح خارجي يف كل ع�رشية يف قائمة �لليكود 

�النتخابية بدون مروره )�أي �ملر�صح( يف �النتخابات �لتمهيدية )�لد�خلية( لليكود. باالإ�صافة �إىل �أن 

نتنياهو جتاهل، وما يز�ل، موؤ�ص�صات �حلزب، خ�صو�صاً �للجنة �ملركزية ومركز �حلزب، وال ياأبه 

لنقا�صاتهما بتاتاً. ويف �لوقت ذ�ته، ال يتيح �ملجال لبوز وظهور جيل �صيا�صي قيادي، ي�صمن حالة 

موؤ�ص�صات  �متياز�ت  ق�صم  على  با�صتمر�ر  نتنياهو  يعمل  كما  �لليكود.  �صفوف  بني  �ال�صتمر�رية 

�لليكود، وبالتايل تركيز �ملزيد منها بيده. 

بني  �ل�صخ�صي  �مل�صتوى  على  �لعالقات  �صبكة  فاإن  �أعاله،  ذكرنا  ما  وفوق  �أخرى،  جهة  ومن 

�لليكود بعد نتنياهو(،  �أعالم  �أبرز  �أحد  Gideon Sa‘ar، )جدعون �صاعر  نتنياهو وجدعون �صاعر 

قد و�صلت �إىل �لدرك �الأ�صفل. و�صاعر هذ� ك�صب �صعبية كبرية وو��صعة يف �صفوف �أع�صاء �لليكود، 

خ�صو�صاً من �ل�صباب �لذين يرون فيه زعيماً قادماً للحزب ورئي�صاً للحكومة. لكن �صاعر �أ�صيب 

باالإحباط من �صيا�صات و�أمناط �صلوك نتنياهو جتاه �حلزب وجتاهه، فاأعلن عن تنحيه عن �حلياة 

. وال بّد من �الإ�صارة 
9
�ل�صيا�صية، ولو موؤقتاً، كما �أ�صار �إىل ذلك عدد من �ملر�قبني و�ملحللني �ل�صيا�صيني

هنا، �إىل �أن قياديني بارزين يف �لليكود قد هجرو� �حللبة �ل�صيا�صية كلياً، �أو جزئياً، �أو هجرو� �لليكود 

 ،Dan Meridor ود�ن مريدور ،David Levy جّر�ء ت�صادمهم مع نهج نتنياهو، ومنهم: د�فيد ليفي

وروين ميلو Roni Milo، ومو�صيه كحلون، وغريهم.

ي�صاي  )�إيلي(  �إلياهو  زعيمه  �ن�صحاب   Shas �صا�ص  حزب  �صهد  فقد  �ملتدينة،  �الأحز�ب  يف  �أما 

زعامة   Aryeh Deri درعي  �أرييه  وتوىل  جديدة،  �نتخابية  قائمة  وت�صكيل  منه   Eliyahu Yishai

.
حزب �صا�ص متهيد�ً خلو�ص �نتخابات �صنة 102015

ومتثيلها  عددها  حيث  من  �ل�صغرية  �الأحز�ب  كرثة  من  معروف،  هو  كما  “�إ�رش�ئيل”،  تعاين 

�الأحز�ب  بع�ص  �صعت  عليه،  بناء  م�صتقرة.  حكومة  ت�صكيل  ُتعيق  �لظاهرة  وهذه  �لكني�صت.  يف 

و�حلركات �ل�صيا�صية �إىل و�صع حدٍّ لها عن طريق رفع ن�صبة �حل�صم من 2% �إىل 3.25%، ما يوؤدي 

�إىل �ختفاء �الأحز�ب �ل�صغرية. و��صتغلها ليبمان زعيم حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” ملنع و�صول �الأحز�ب 

،
11

 �لعربية �إىل �لكني�صت كجزء من عملية �إق�صاء �ملو�طنني �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” عن �لعمل �ل�صيا�صي
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�الأحز�ب  �أن  �إال  �حل�صم،  ن�صبة  رفع  من  بالرغم  لكنه  �صدهم.  �أخرى  متييزية  �صيا�صات  ولتطبيق 

2015 �صنة  �نتخابات  خا�صت  �لتي  �مل�صرتكة”  “�لقائمة  يف  �لبع�ص  بع�صها  مع  حتالفت   �لعربية 

.
12ً

ككتلة و�حدة وحظيت بـ 13 مقعد�

وخا�صت �الأحز�ب �ل�صيا�صية �نتخابات برملانية للكني�صت �لع�رشين يف �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2015 

بـ 26 قائمة �نتخابية. ويظهر �جلدول �لتايل �لت�صكيالت �حلزبية ع�صية هذه �النتخابات:

جدول 2/1: اأبرز الت�شكيالت احلزبية ع�شية انتخابات الكني�شت الع�رسين

الأحزابالجتاه

اليمني
،The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) لليكود، و�لبيت �ليهودي�

و“�إ�رش�ئيل بيتنا”، وُكلنا

�ملع�صكر �ل�صهيوين، ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( Yesh Atidاملركز

مريت�ص Meretzمركز ي�شار

الأحزاب املتدينة
 United )ويهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة ،Agudat Yisrael صا�ص، و�أغود�ت ي�رش�ئيل�

Torah Judaism (Yahadut Hatorah)

�لقائمة �مل�صرتكةالأحزاب العربية

ويف قر�ءة متاأنية لب�مج �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية �لتي خا�صت �النتخابات �لبملانية يتبني لنا �أنها 

�لعرب  مع  و�لتعامل  �لدولة”،  “يهودية  وجوهر  �صكل  على  �حلفاظ  ق�صايا  يف  معظمها  يف  متقاربة 

لدى  جنوح  وهناك  �لقومية.  بحقوقهم  �العرت�ف  ولي�ص  �لدينية  �النتماء�ت  قاعدة  على  كمو�طنني 

�الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية �إىل �لرت�جع عن فكرة حّل �لدولتني، و�الإبقاء على �حلال كما هو، مع حماوالت 

جادة لتعزيز �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية، بتحقيق �ملزيد من �ل�صيطرة على �الأر��صي 

يف �لدولة”  “�أر��صي  “�إ�رش�ئيل”  ت�صميه  ما  على  �ليد  ب�صط  طريق  عن  �أو  �مل�صادر�ت،  طريق   عن 

�ل�صفة �لغربية، ويف �لوقت ذ�ته �ال�صتمر�ر يف فر�ص ح�صاٍر ظامل على قطاع غزة، بالرغم من عدم 

حتقيق �أّي هدف ع�صكري و�صيا�صي يف �صل�صلة �لعدو�نات �ملتتالية �لتي نفذتها “�إ�رش�ئيل” على �لقطاع.

�حلكم،  يف  وبقائه  �النتخابات  هذه  يف  تفّوقه  على  ليحافظ  جاّدة  مبحاوالت  نتنياهو  وقام 

تيقنه  منطلق  من  رف�ص  �الأخري  �أن  �إال  �ل�صهيوين،  �ملع�صكر  مع  تفاهمات  �إىل  �لتو�صل  فحاول 

بني كبري  تقارب  هناك  بال�رش�ع  تتعلق  �صيا�صية  ق�صايا  يف  �أنه  �لعلم  مع  �النتخابات.  يف   بفوزه 

�ملع�صكر �ل�صهيوين و�لليكود، ومن �أبرزها �أن �لقد�ص هي �لعا�صمة �لوحيدة و�الأبدية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�حتمال  نتنياهو هو من  ��صتوىل على  �لذي  . كان �خلوف 
13

لتق�صيمها... وال لالن�صحاب منها، وال 

�نتقال �حلكم �إىل �لي�صار، وعندها، وفق ت�صور�ته وت�صوير�ته، ينتهي �مل�رشوع �ال�صتيطاين. وبّث 

خالل دعاياته �النتخابية �أ�صكال خمتلفة من �لرتويع و�لتخويف و�لتفزيع، كان �أبرزها تلك �لعبارة 

�لتي بثتها دعايته �النتخابية ع�صية �القرت�ع، باأن “�لعرب يهرولون �إىل �صناديق �القرت�ع باحلافالت 
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باآالفهم”؛ مما �أدى �إىل حالة فزع �صديدة يف �أو�صاط �الإ�رش�ئيليني، وزيادة يف ن�صبة �مل�صّوتني حلزبه. 

كانت هذه �لعبارة �لعن�رشية �لو��صحة مثار غ�صب �صديد لدى �لعرب �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

 ،Barack Obama �أوباما  بار�ك  �ملتحدة  �لواليات  برئي�ص  ممثلة  �الأمريكية  �الإد�رة  لدى  وحتى 

فوزه  بعد  الحقاً  عنها  يعتذر  �أن  و��صطر  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لي�صارية  �ل�صيا�صية  �الأو�صاط  وبع�ص 

.
14

باالنتخابات

ويو�صح �جلدول �لتايل نتائج �نتخابات �لكني�صت �لـ 20 مقارنة بالكني�صت �لـ 19:

جدول 2/2: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 20 مقارنة بالكني�شت الـ 1519

ا�شم القائمة

الكني�شت الـ 20

2015/3/17
الكني�شت الـ 19

2013/1/22

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة
عدد املقاعد

عدد الأ�شوات

 ال�شاحلة
عدد املقاعد

985,40830الليكود
885,16331

214,9066“اإ�رسائيل بيتنا”

-–786,31324املع�شكر ال�شهيوين )العمل واحلركة(

432,11815--العمل

189,1676--احلركة )هتنوعا(

371,60211543,45819ي�س عتيد

283,9108345,98512البيت اليهودي

78,9742--كادميا

241,6137331,86811�شا�س

210,1436195,8927يهود التوراة )يهدوت هتوراة(

165,5295172,4036مريت�س

القائمة امل�شرتكة )املوحدة، وحدا�س، 

والتجمع، والتغيري(
446,58313--

138,4504--القائمة العربية املوحدة

اجلبهة الدميوقراطية لل�شالم وامل�شاواة 

)حدا�س(
--113,4394

97,0303--التجمع الوطني الدميوقراطي )بلد(

--315,36010ُكلنا

5,881,6965,656,705عدد الذين يحق لهم القرتاع

4,254,7383,833,646جمموع الأ�شوات الكلي

4,210,8843,792,742جمموع الأ�شوات ال�شاحلة
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نتائج انتخابات الكني�شت الـ 20 يف 2015/3/17

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 19 يف 2013/1/22

�أن   ،2013 �صنة   19 �لـ  �لدورة  �نتخابات  مع  �النتخابات  هذه  نتائج  مقارنة  خالل  من  لنا  يتبني 

ن�صبة  جتاوز  يف  �نتخابية  قائمة   12 وجنحت   ،32 بلغ  فيها  �صاركت  �لتي  و�لقو�ئم  �الأحز�ب  عدد 

�لليكود مع 19، حتالف  �لـ  �لدورة  �نتخابات  �أنه يف  �أي�صاً  �لكني�صت. ونالحظ  �إىل   �حل�صم و�لدخول 

بينها، حيث  �لعربية فلم تتوحد فيما  �الأحز�ب  �أما  بيتنا” �صمن قائمة و�حدة م�صرتكة،  “�إ�رش�ئيل 
قوتها  على  حمافظة  �حل�صم،  ن�صبة  �جتازت  وكلها  م�صتقلة،  قائمة  يف  �النتخابات  منها  كل  خا�ص 

�النتخابية يف �ل�صارع �لعربي �لفل�صطيني يف �لد�خل.
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عدد  �أن  للكني�صت،  �الأخريتني  �النتخابات  جولتي  مقارنة  خالل  من  �أي�صاً،  مالحظته  يكن  ما 

�لقو�ئم/ �الأحز�ب تقل�ص �إىل 10 يف �لكني�صت �لـ 20، و�لو��صح �أن مردَّ ذلك �إىل وحدة �لقو�ئم �لعربية، 

و�ختفاء حزب كاديا. ويكن مالحظة �أن �لليكود عزز مو�قعه، �إذ ح�صد 30 مقعد�ً بذهابه منفرد�ً يف 

هذه �النتخابات، دون حتالف مع “�إ�رش�ئيل بيتنا”، كما كان يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 19. �أما حزب/ 

�لليكود، الأن رئي�صها �ن�صق  “ُكلنا” برئا�صة كحلون، فلي�صت بعيدة بتاتاً عن فكر وممار�صة  قائمة 

�أفكاره وتطلعاته. من جهة �أخرى، عززت �الأحز�ب �ليمينية و�لدينية مو�قعها  عن �لليكود ويحمل 

يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 20، وهذ� ما �صاعد نتنياهو �إىل �لتوجه نحو ت�صكيل حكومة �ئتالفية يينية 

متطرفة، بالرغم من �لفو�رق بني �لليكود كحزب علماين و�الأحز�ب �الأخرى، خ�صو�صاً �ملتدينة.

�لعمل  حزبي  بني  فالوحدة  �لليكود.  �أمام  �صديدة  بهزية  ُمني  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  �أن  حني  يف 

�لكني�صت يف  ع�صو�ً   15 بر�صيد  �النتخابات  هذه  خا�ص  �لعمل  فحزب  كثري�ً.  تثمر  مل   و�حلركة 

زيادة �ملع�صكر  لهذ�   20 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  ح�صاد  وكان  �أع�صاء.   6 بـ  �حلركة  وحزب   ،19  �لـ 

�ملركز مقابل  �الإ�رش�ئيلي، وحتى  �لي�صار  فيه  �لذي ير  �ملاأزق  تبني  �لنتيجة  �أع�صاء فقط. وهذه   3

“�إ�رش�ئيل” يف  زيادة قوة �ليمني، وخ�صو�صاً �ليمني �ملتطرف. وباملح�صلة، فاإن توجه �لناخبني يف 

هذه �النتخابات، و�أي�صاً يف �النتخابات �لتي �صبقتها هو نحو �ملزيد من �لتطرف.

د يف قائمة و�حدة  و�لالفت لالنتباه يف هذه �النتخابات، توّجه �الأحز�ب و�لقو�ئم �لعربية �إىل �لتوحُّ

�أ�رشنا  م�صرتكة. و�لد�فع �لرئي�صي و�ملركزي لت�صكيل قائمة م�صرتكة هو رفع ن�صبة �حل�صم، �لتي 

�إليها �صابقاً. �إن رفع هذه �لن�صبة كان �ملق�صود بها، من قبل �لد�عني �إليها، وعلى ر�أ�صهم زعيم حزب 

فخافت  �لكني�صت.  �إىل  عرب  منتخبني  و�صول  دون  �حليلولة  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل 
�ل�صاحة  عن  �ختفائها  �أي  �الإ�رش�ئيلي،  �لبملان  �صمن  �ل�صيا�صي  وجودها  على  �لعربية  �الأحز�ب 

�خلالفات  من  وبالرغم  �حل�صم.  ن�صبة  حترز  ومل  منفردة،  توجهت  لو  فيما  �لتمثيلية،  �حلزبية 

 20 �لـ  �إىل �نتخابات �لكني�صت  �أن �لذهاب معاً يف قائمة م�صرتكة  �إال  �جلوهرية بني �الأحز�ب �لعربية 

كان فيه فو�ئد جمة، و�أبرزها ولو ظاهرياً، �لوحدة فيما بينها وو�صع �خلالفات جانباً، وتف�صيل 

�مل�صلحة �لعامة على �خلا�صة �ل�صيقة يف حدود كل حزب. وكذلك، كان جناح �لقائمة �صفعة قوية 

لليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف، �ل�صاعي �إىل �إبعاد و�إق�صاء �لعرب عن �حلياة �ل�صيا�صية يف “�إ�رش�ئيل”. 

�مل�صتوى �خلا�ص  )فيه حتٍد كبري على  �ل�صكل نحو ممار�صة فعل �صيا�صي  بهذ�  �لتوجه  �أن  ويظهر 

�لظروف  مع  و�لتاأقلم  �لتحرك  على  بر�جماتية  قدرة  يتلكون  �أنهم  على  يدلُّ   )1948 بفل�صطينيي 

وفل�صطينياً  وعربياً  حملياً  �لعام،  �مل�صتوى  على  كذلك  و�لظهور  �مل�صتجدة،  و�لتحديات  �جلديدة، 

وعاملياً، باأنهم دعاة وحدة وتوحيد. 
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ن�صبياً  مرتفعة  م�صاركٍة  ن�صبة  �إىل  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �لعربية  �مل�صاركة  معطيات  وت�صري 

و�صلت �إىل 63.5%، وهي �لن�صبة �الأعلى منذ �نتخابات �لكني�صت �لـ 15 يف �صنة 1999 و�لتي و�صلت 

ن�صبة �مل�صاركة فيها �إىل 75%؛ بعد �أن و�صلت �إىل 53.4% يف �نتخابات 2009، و56.5% يف �نتخابات 

�نتخابات برملانية  �أول  �أعلى م�صتوى له منذ  �إىل  �لكني�صت و�صل  �لعربي يف  �لتمثيل  �أن  2013. كما 

�إ�رش�ئيلية �صنة 1949، حيث و�صل �لعدد �إىل 16 نائباً عربياً، منهم 12 نائباً من �لقائمة �مل�صرتكة )�لتي 

فاز منها 13 نائباً �أحدهم يهودي(؛ بينما فاز �أربعة �آخرون موزعون على �أربعة �أحز�ب �صهيونية 

هي �ملع�صكر �ل�صهيوين، ومريت�ص، و�لليكود، و“�إ�رش�ئيل بيتنا”. وللمرة �الأوىل كذلك، ت�صبح كتلة 

عربية هي �لكتلة �لثالثة يف �لبملان، من حيث عدد �لنو�ب، بعد �لليكود و�ملع�صكر �ل�صهيوين.

و�أ�صارت �الإح�صائيات �أن 82.4% من �الأ�صو�ت �لعربية ذهبت �إىل �لقائمة �مل�صرتكة، بينما ذهبت 

�ملثلث،  منطقة  يف   %94 �إىل  �مل�صرتكة  �لقائمة  �صعبية  وو�صلت  �صهيونية.  �أحز�ب  �إىل  منها   %16.8

و87% يف �لنقب، و77% يف �ل�صمال. و�أثرت ن�صبة ت�صويت �لدروز �ملرتفعة لالأحز�ب �ل�صهيونية، 

�لتي مل ت�صوت لها  �لعربية  للقائمة  �لعربي  �لت�صويت  81% تقريباً، يف خف�ص جممل  و�لتي بلغت 

�نتخابات  يف  للدروز  �النتخابي  لل�صلوك  مقاربة  ن�صبة  وهي  18.8%؛  بن�صبة  �إال  �لدرزية  �ملناطق 

. وعادة ما يكون هناك نو�ب دروز يف �لكني�صت عن �أحز�ب �صهيونية.
2009 و2013 16

وقد ُكلف نتنياهو بت�صكيل �حلكومة �لـ 34 )وهي حكومته �لر�بعة(، ومتكن من ت�صكيلها بائتالف 

61 ع�صو كني�صت. ونالت  �أي من  �لتور�ة؛  �ليهودي، وُكلنا، و�صا�ص، ويهود  �لليكود، و�لبيت  من: 

. ووزعت �حلقائب �لوز�رية بني �أع�صاء �الئتالف �حلكومي 
�حلكومة ثقة �لبملان يف 172015/5/14

.
وزيدت حقيبتان، ما يتنافى و�لقانون �ملحدد لعدد �حلقائب وهو 1818

وت�صكلت �حلكومة من 11 وزير�ً عن �لليكود، بع�صهم توىل �أكرث من وز�رة، و3 وزر�ء عن قائمة 

ُكلنا، و3 وزر�ء عن حزب �لبيت �ليهودي، و3 عن �صا�ص ووزير�ً و�حد�ً عن يهود �لتور�ة.

وُقّدمت عدة �لتما�صات للمحكمة �لعليا �صّد �حلكومة، خ�صو�صاً مبا يتعلق و�التفاقيات �الئتالفية 

�الأحز�ب  م�صالح  برزت  �إذ  �لعامة،  و�مل�صلحة  و�ل�صفافية  �لديوقر�طية  �أ�ص�ص  مع  تتنافى  لكونها 

�ملوؤلفة للحكومة، و�هتمامها بتوفري �ملبالغ �لالزمة ملوؤ�ص�صاتها. لكن �ملحكمة رّدت هذه �اللتما�صات 

و�لطعون كلها من منطلق حرية �لت�رشف �صمن �لقانون. 

�أّي �ختالف �أو خالف  ويعتقد مر�قبون �أن �ئتالف حكومة نتنياهو هو يف غاية �له�صا�صة، و�أن 

يف �لر�أي و�ملوقف بينه وبني �أحد �أع�صاء �حلكومة �صو�ء من حزبه �أم من حزب �آخر قد يودي بها. 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �حلكومات  �أن  يوؤكد  ما  جديدة،  برملانية  �نتخابات  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �صتذهب  وعندها 

لي�صت ثابتة �أو م�صتقرة ب�صكل د�ئم، و�أنه من غري �ملعقول �أن جترى �نتخابات مّرة كل �صنتني. وهذ� 

يعك�ص �أن طريقة �النتخابات و�حلكم حتتاج �إىل �إعادة نظر وبناء من جديد.
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وقّدمت �قرت�حات ل�صطب تر�صح �لنائب حنني زعبي من حزب �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي، 

على خلفية م�صاركتها يف �صفينة �حلرية �لرتكية لفك �حل�صار عن غزة )يف �صنة 2010(، تقّدمت به 

�أحز�ب وحركات �ليمني �ملتطرف �إىل جلنة �النتخابات �ملركزية للكني�صت �لع�رشين �لتي قبلتها، لكن 

�ملحكمة �لعليا رف�صت طلب �ل�صطب، و�أتيح للنائب زعبي �مل�صاركة يف �النتخابات. وهذه لي�صت �ملرة 

�الأوىل �لتي تعمل فيها �الأحز�ب �ليمينية على منع تّر�صح نائب عربي، وذلك من منطلقات خالفات 

.
�صيا�صية، ومنع م�صاركة �لعرب يف �حلياة �ل�صيا�صية يف “�إ�رش�ئيل”19

خالل �صعت  �أنها  �إال  �لكني�صت  يف  نتنياهو  حكومة  ه�صا�صة  من  بالرغم  �أنه  فيه  �صّك  ال   مّما 

�صنة 2015 لو�صع نهاية حمتومة مل�صار �لتفاو�صات مع �جلانب �لفل�صطيني، و�أن �صيا�صتها �لقمعية 

توجهاتها  �إىل  ت�صري   ،2015 من  �الأخري  �لربع  يف  �لقد�ص  يف  �ندلعت  �لتي  �ل�صكاكني”  “ثورة  جتاه 

�ملتطرفة لل�صغط على �لفل�صطينيني للتنازل عّما بقي لهم من �أر�ص وحقوق، و�إجبارهم على �لتوقيع 

على �ملزيد من �تفاقيات �الإذالل. لكن، �إىل جانب هذ�، فاإن ثمة بو�در لهبوب رياح هزة �صيا�صية د�خل 

“�إ�رش�ئيل”؛ وهو ما قد يدفع �إىل توجه �الإ�رش�ئيليني �إىل �نتخابات برملانية �أخرى يف نهاية 2016 �أو 
، غري �أنها من �ملحتمل �أن تفرز م�صهد�ً م�صابهاً ملا هو قائم حالياً. 

مطلع 202017

2. قوانني عن�رسية:

ُطرح مو�صوع “يهودية �إ�رش�ئيل” للنقا�ص �لو��صع يف �لكني�صت و�أي�صاً يف �أروقة �أخرى كو�صائل 

 ين�صُّ 
21

�لتعليم فقد طرح م�رشوع قانون عن�رشي �الإعالم وجهاز �لرتبية و�لتعليم. ومبا يخ�ص 

ل�صعب  هي  �لدولة  و�أن  �ليهودي،  لل�صعب  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  تعزيز  هو  �جلهاز  هذ�  دور  �أن  على 

“�إ�رش�ئيل” فقط، مع �حرت�م �الأقليات �لدينية فيها.

وجتري حماولة ت�رشيع قانون يلغي �ملكانة �لقانونية للغة �لعربية كلغة ر�صمية يف “�إ�رش�ئيل” منذ 

�أن �أقيمت يف �صنة 1948. وتندرج هذه �ملحاولة �صمن م�رشوع كبري وهو تهويد لكامل �أ�صكال �حلياة 

 .
22

يف “�إ�رش�ئيل”، وكجزء من �إق�صاء وتهمي�ص �لعربية، وتطويع �لناطقني بها للم�رشوع �الإ�رش�ئيلي

�لفل�صطينيني  �لعمال  �صفر  مبنع  �مل�صتوطنني  ملطالب  “�إ�رش�ئيل”  يف  �حلرب  وزير  و��صتجاب 

بالبا�صات �الإ�رش�ئيلية من منازلهم �إىل مو�قع �لعمل يف “�إ�رش�ئيل”، بل تخ�صي�ص �صفريات خا�صة 

بهم، لكونهم —�أي �لعمال— ي�صكلون خطر�ً على حياة �الإ�رش�ئيليني. وتندرج هذه �خلطوة �صمن 

.
23

�صيا�صات �الأبرتهايد �الإ�رش�ئيلية يف �لف�صل بني �ل�صكان

وُطرح �أي�صاً م�رشوع “قانون �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي”، ود�ر نقا�ص حاد يف �لكني�صت 

�لديوقر�طية  �صَود” يف حياة 
َ
“�أ قانوناً  ر�آه  و�لعلمانية. وهناك من  و�ملتدينة  �ليمينية  �الأحز�ب  بني 

يف “�إ�رش�ئيل”، وكان منهم رئي�ص “�إ�رش�ئيل” روؤوفني ريفلني Reuven Rivlin. ومّت جتميده بناء 

على طلب �الأحز�ب �ملتدينة ك�رشط الئتالفها مع نتنياهو يف �أثناء ت�صكيله حكومته �لر�بعة يف 2015.
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بطرد  ونادى  �الأوىل،  �ملرة  لي�صت  وهي  ليبمان،  ل�صان  على  عن�رشية  ت�رشيحات  و�صدرت 

�لتفوق �لديوجر�يف  “�إ�رش�ئيل” بيهودها و�الإبقاء على  “�إ�رش�ئيل” للحفاظ على نقاوة  �لعرب من 

�ليهودي، و�أي�صاً دعا �إىل تبادل مناطق للتخلّ�ص من �أكب عدد من �لعرب، وهو بذلك يلّمح �إىل م�رشوع 

�صّم منطقة �ملثلث �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، مقابل �صّم �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة، ما يوؤدي �إىل تناق�ص 

عدد �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” وزيادة �ليهود، ويرى ليبمان �أن �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” هم مبثابة طابور 

خام�ص.

�لقد�ص  وبلدية  “�إ�رش�ئيل”  حكومة  قبل  من  جادة  حماوالت   2015–2014 فرتة  و�صهدت 

“�لعبية” بتهويد �لقد�ص ب�صكل فعلي مكثف. ويف �ل�صياق ذ�ته ��صتمرت حماوالت وزر�ء و�أع�صاء 
كني�صت وزعماء يف �حلركة �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية باقتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بنية تثبيت 

مز�عم “�إ�رش�ئيل” بحق �ليهود فيه حتت م�صمى “جبل �لهيكل”. و�جلدير بالذكر �أن ��صتمر�ر هذه 

�ملحاوالت دون توقف من طرف �الإ�رش�ئيليني يعدُّ �أحد �أ�صباب هبّة �أو �نتفا�صة �لقد�ص �لتي �نطلقت 

�ملقد�صيني  على  �خلناق  وت�صييق  �مل�صايقات  حاالت  و�زد�دت   .2015 �صنة  من  �الأخري  �لربع  يف 

وتنغي�ص حياتهم �ليومية من خالل ما تقوم به قو�ت �الحتالل بالتفتي�ص �مل�صتمر لالأفر�د، و�لبيوت، 

و�ملحالت �لتجارية، ومنع دخول �لفل�صطينيني ممن هم دون �لـ 45 عاماً �إىل �الأق�صى �ملبارك لل�صالة 

يوم �جلمعة، وهدم �لبيوت بذريعة عدم �لرتخي�ص، وطرد عائالت مقد�صية من منازلها، خ�صو�صاً 

، بذر�ئع خمتلفة.
24

يف �صلو�ن

 وحرقه حيّاً على يد ثالثة 
25

 وبلغت ذروة �ل�رش�ع يف �لقد�ص باختطاف �لفتى حممد �أبو خ�صري

�أحد�ث،  من  وتالها  �صبقها  وما  هذه  �لب�صعة  �حلرق  عملية  حّركت  ولقد  عن�رشيني.  م�صتوطنني 

 .
26

�ملقد�صيني وغريهم، لاللتفاف حول �لقد�ص وتوفري �حلماية لها من نهج �لتهويد �ملت�صاعد

و�لتي  نابل�ص،  جنوب  دوما  قرية  يف  دو�ب�صة  عائلة  �إحر�ق  جرية  خ�صري  �أبو  جرية  و�أعقبت 

. ومل ُت�رْشِع �صلطات �الحتالل يف �لك�صف عن 
27

�أظهرت ب�صاعة جر�ئم �الحتالل من خالل م�صتوطنيه

ُمنفذي هذه �جلرية الأ�صباب �أمنية كما �دعى وزير �حلرب يعلون... ولكن جر�ء �لنقا�ص �الإعالمي 

وحوكمو�.  بالقتلة  �لتعريف  ومّت  �تهام،  لو�ئح  قدمت  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صارع  يف  �حلاد  و�جلماهريي 

�إذ ك�صفت عن خلفيات عن�رشية موؤطرة يف  �لفعلة،  �أكرث من جمرد حماكمة  �أبعاد�ً  �لق�صية  و�أخذت 

�مل�صتعمر�ت  �ملقامة عنوة يف  �لدينية  �ملعاهد  �لديني يف  �لتدري�صية و�خلطاب  �لتعليم و�لكتب  بر�مج 

يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �لعربية �لتي يتعلم بها هوؤالء �مل�صتوطنون. و�أكرث من ذلك، ك�صفت عن 

نهج �صلوكي عن�رشي ظهر يف حفل زفاف م�صتوطنني حني رفعو� �صورة عائلة دو�ب�صة على ر�أ�ص 

�صكني ورق�صو� بها؛ �إنه �صلوك �أ�صبه بالفا�صية و�لنازية. وبد�أت �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية بالك�صف 

 متلك خططاً �إجر�مية خطرية بحق �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. 
28

عن ع�صابات يهودية �إرهابية

ومن �أبرز �أهد�فها �لعمل على ترحيل �لفل�صطينيني من �أر��صيهم وبيوتهم. ومن �لطبيعي �أن تك�صف 
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هذه �الأحد�ث �ملوؤملة عن عجز �ل�صلطة �لفل�صطينية عن توفري �الأمن و�ل�صالمة ملو�طنيها بالرغم من 

��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”.

من  ب�صل�صلة  �مل�صتوطنني  جر�ئم  على  �لرد  �إىل  �لفل�صطينيني  ميل  من  دو�ب�صة  حادثة  وز�دت 

بـ“�نتفا�صة  ُيعرف  �أ�صبح  مبا  متثلت  وم�صتوطنيه،  �الحتالل  جنود  مع  و�ملو�جهات  �لعمليات 

�إىل �قرت�ح  “�إ�رش�ئيل بيتنا”  �ل�صكاكني”. وهذ� �لو�صع دفع بليبمان من حزب  “ثورة  �أو  �لقد�ص” 

م�رشوع قانون تطبيق �أحكام باالإعد�م باملقاومني �لفل�صطينيني.

3. ق�شايا الف�شاد: 

د�نت �ملحكمة �ملركزية يف تل �أبيب رئي�ص حكومة “�إ�رش�ئيل” �الأ�صبق �إيهود �أوملرت بتلقي ر�صاوى 

. و�أ�صدرت �ملحكمة 
29

وخيانة �الأمانة فيما عرف با�صم “ف�صيحة هويل الند Holyland” يف �لقد�ص

ذ�تها حكمها �لقا�صي ب�صجن �أوملرت �صّت �صنو�ت. �إال �أن حماميي �أوملرت ��صتاأنفو� للمحكمة �لعليا يف 

�لقد�ص، ومّتت تبئته من تلقي �لر�صوة يف �لف�صيحة �ملذكورة، وُخفف �حلكم ل�صنة ون�صف بق�صايا 

على  ودلّلت  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لعام  �لر�أي  �أو�صاط  يف  كبرية  �صجة  �ملحاكمة  هذه  و�أثارت   .
30

�أخرى

�لتناق�صات يف �لتعاطي �لق�صائي مع ق�صايا ف�صاد مايل تخ�ص �صخ�صيات �صيا�صية. وكانت ف�صيحة 

مالية �أخرى يف �صفوف قياد�ت حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” قد �نك�صفت يف 2014 ومفادها حتويل مبالغ 

وزير  وكان  قانونية.  غري  ب�صورة  �حلزب  لهذ�  مو�لية  �إ�رش�ئيلية  جلمعيات  �لنقود  من  جد�ً  طائلة 

كري�صينباوم  فانيا  �لد�خلية  وزير  ونائبة   Stas Misezhnikov مي�صجنيكوف  �صتا�ص  �ل�صياحة 

�أن هذه  فيه  �صّك  �تهام بحقهما. ومما ال  لو�ئح  �الأ�صماء، وقدمت  �أبرز  Fania Kirshenbaum من 

.
31

�لف�صيحة قد �أثرت على م�صوتي �حلزب من �ملهاجرين ذوي �الأ�صول �لرو�صية

بها  قام  �رشيبية،  م�صتحقات  ت�صديد  من  و�لتهرب  �أمو�ل  غ�صيل  ف�صيحة  عن  �لنقاب  وك�صف 

طويلة  ل�صاعات  معه  �لتحقيق  ومّت  �إليعيزر،  بن  بنيامني  �لعمل  حزب  يف  �ل�صابق  و�لقيادي  �لوزير 

�الأكرث خطورة يف تاريخ  �لبع�ص  ر�آها  �تهام،  يف وحدة �الختال�ص و�الحتيال، وُقدمت بحقه الئحة 

�إىل �صخ�صية �صيا�صية مرموقة. وت�صمل الئحة �التهام �لتي قدمتها �لنيابة  ه  “�إ�رش�ئيل”، مما يوجَّ
�لعامة �لتهم �لتالية: تلقي وتقدمي ر�صاوى، وغ�صيل )تبيي�ص( �أمو�ل )�أخفى مئات �آالف �لدوالر�ت 

. و�صت�صهد �ل�صاحة �ل�صيا�صية يف �صنة 
32

يف خزنة بيته ومّت ك�صفها(، و�إخالل بالثقة، و�الحتيال،...

 .
33

2016 حماكمة مثرية يف هذه �لق�صية وغريها من ق�صايا �لف�صاد �ملايل و�الإخالل بالثقة

�الإعالم  �ل�صيا�صية ويف دهاليز  �ملحافل  �أثارت ردود فعل قوية يف  �أخرى  وهناك ف�صيحة مالية 

 Gershon م�صيكا  غري�صون  و��صمه  �ال�صتيطانية  �حلركة  زعماء  كبار  �أحد  بقيام  متعلقة  وهي 

يف  �ملقرر  �إطار  خارج  �ال�صتيطاين  للم�رشوع  كبرية  حكومية  مبالغ  بتحويله  باالعرت�ف   Mesika

.
34

�ملو�زنة �ملالية �لعامة
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�إن م�صل�صل تورط �صيا�صيني وموظفي حكومة يف ق�صايا �ختال�صات مالية وغ�صيل �أمو�ل ي�صري 

�إىل فقد�ن �ملنظومة �لقيمية و�الأخالقية و�الحتيال على �لقانون و�اللتفاف عليه، مب�صاعدة وتغطية 

.
35

من رجال �رشطة وم�صوؤولني كبار يف �أجهزة �لدولة

و�نت�رشت يف �الإعالم �الإ�رش�ئيلي تقارير و�أخبار عن ف�صائح حتر�ص جن�صي قام بها م�صوؤولون 

وزير  ف�صيحة  و�أبرزها  �أ�صّدها  وكان  يهود،  دين  ورجال  وع�صكريون  �رشطة  ورجال  �صيا�صيون 

 ،
�لد�خلية ونائب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صيلفان �صالوم Silvan Shalom يف نهاية �صنة 362015

وكانت �لتهم �صده بد�أت باالنت�صار يف �صنة 2014، وتو�لت خالل �صنة 2015. و��صطر �صالوم، وهو 

�إىل �لتنحي عن �حلياة �ل�صيا�صية جر�ء �ل�صغط �ل�صيا�صي و�ل�صعبي  من قياديي �لليكود �لبارزين، 

و�الإعالمي �صده. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن ف�صائح من هذ� �لقبيل قد تتالت خالل �ل�صنتني �ملن�رشمتني 

�أنه مل يعد هناك  �ل�صخرية،  �أنه قيل من قبيل  �أو�صاط �صباط كبار يف �جلي�ص و�ل�رشطة، لدرجة  يف 

 .
37

�صباط يديرون هذه �ل�رشطة

كما و��صطر ينون ماجال Yinon Magal ع�صو كني�صت عن حزب �لبيت �ليهودي، وهو �صحفي 

تعّر�صن  �صيد�ت وفتيات  قبل  تقدمي �صكاوى �صده من  ب�صبب  �لكني�صت  �ال�صتقالة من  �إىل  �صابق، 

�أورن حز�ن  �لكني�صت  . كما ويتعر�ص ع�صو 
38

لتحر�ص جن�صي منه، حيث �عرتف هو نف�صه بذلك

Oren Hazan من �لليكود �إىل تهم باإد�رة كازينو و“بيت دعارة” يف �إحدى �لدول �الأوروبية، لكنه مل 

ي�صتقل �إىل حني كتابة هذ� �لتقرير.

رئي�ص  مقر  ف�صيحة  �أبرزها  وكان  �لتقرير،  يدر�صها  �لتي  �لفرتة  يف  �لف�صائح  هذه  �زد�دت 

�ملكانة  باإنفاق مايل خيايل، و��صتغاللها   Sara Netanyahu �لوزر�ء وتورط زوجته �صارة نتنياهو 

زجاجات  عن  عبارة  وهي  �لفارغة”،  “�لزجاجات  بف�صيحة  ُعرف  مبا  م�رشوعة  غري  �أمو�ل  جلني 

�لتدوير ونيلها مبالغ  ثم بيعها ل�رشكات  �ملقر، ومن  ل�صو�ئل خمتلفة قامت بتجميعها يف م�صتودع 

�لعام  �لر�أي  �أثار  ما  �ملقر،  هذ�  م�صتخَدمي  مع  و�لقا�صي  �لفظ  تعاملها  ف�صيحة  وكذلك   .
39

كبرية

�صكاوى  على  بناء  معها  بالتحقيق  �ل�رشطة  با�رشت  حيث  �لق�صائي،  و�مل�صتوى  �الإعالم  وو�صائل 

نفتايل  ماين  �حلكومة  رئي�ص  بيت  على  �لعام  �لقيِّم  ر�أ�صهم  وعلى  �مل�صتخدمني،  من  عدد  بها  تقّدم 

Mani Naftali. وقدمت الئحة �تهام بحق زوجة نتنياهو يف حمكمة �لعمل يف �لقد�ص، و�أقرت �ملحكمة 

 �دعاء�ت نفتايل باأن �صارة نتنياهو تعاملت معه وغريه بفظاظة وق�صوة، وغرمتها بـ 170 �ألف �صيكل

)قر�بة 44 �ألف دوالر(.

4. املالحقات والت�شييقات ال�شيا�شية: 

ملحوظ،  ب�صكل  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  خالل  �ل�صيا�صية  و�لت�صييقات  �ملالحقات  �زد�دت 

وخ�صو�صاً �أنها كانت موجهة �صّد �ملو�طنني �لعرب يف “�إ�رش�ئيل”. وكان �أبرزها �ملالحقة �ل�صيا�صية 
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معادية  �أطر�ف  مع  ولقائه  ل�صورية  زيارته  بتهمة   
40

نّفاع �صعيد  �ل�صابق  �لنائب  �صّد  و�لق�صائية 

“�إ�رش�ئيل” قد  �لعرب يف  �ملو�طنني  �أن مئات من  لـ“�إ�رش�ئيل”، وفق ما ورد يف الئحة �التهام، علماً 

 ز�رو� �صورية برتتيبات معينة �أجريت لهذه �لغاية. و�أ�صدرت حمكمة �إ�رش�ئيلية حكماً ب�صجن نفاع

ت�صعة �صهور.

– �جلناح  “�إ�رش�ئيل” باإخر�ج �حلركة �الإ�صالمية  �أي�صاً، جاء قر�ر حكومة  و�صمن هذ� �ل�صياق 

تابعة  وموؤ�ص�صة  جمعية   19 خالل  من  تنفذ  �لتي   ،
41

ن�صاطاتها كافة  وحظر  �لقانون  عن  �ل�صمايل 

�لقانون و�إال �صيعاقب كل من  �إنها ملزمة بوقف ن�صاطاتها وفق  �إذ  �أوالً،  لها، �رشبة قوية للحركة 

“�إ�رش�ئيل” من ت�صاعد �صعبية ومكانة  . وثانياً ك�صفت �ملزيد من خماوف 
42

�أو يتعامل معها يعمل 

�حلركة يف �أو�صاط م�صلمي فل�صطينيي 1948، خ�صو�صاً و�أن �حلركة تقوم ب�صل�صلة من �لن�صاطات 

�أنه دولة  �ل�صيا�صية و�لدينية و�الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية، مما تعدُّه �حلكومة  و�لفعاليات 

�أن  ُيفرت�ص  تاأدية و�جباتها جتاه من  �لدولة يف  بغياب  �إال  �لن�صاط  لياأتي هذ�  د�خل دولة. وما كان 

تعدَّهم يف ح�صاباتها مو�طنني. ومن جهة �أخرى تك�صف هذه �خلطوة عن �صري حكومة “�إ�رش�ئيل” 

�مل�صكوك  �إطار  يف  و�عتبارهم  ومر�قبتهم  عليهم  �خلناق  وت�صييق  �لعرب  �ملو�طنني  حما�رشة  نحو 

 .
43ً

بهم د�ئما

ن�صاط  �أن حظر  �الأخ�رش،  �الإ�صالمية د�خل �خلط  ر�ئد �صالح، رئي�ص �حلركة  �ل�صيخ  �أكد  وقد 

�أد�ء ر�صالتها و�النت�صار للثو�بت �لتي قامت من �أجلها، ويف مقدمتها �لدفاع  �حلركة لن يثنيها عن 

عن �لقد�ص و�الأق�صى �ملباركني. و�أ�صار �ل�صيخ �صالح �إىل �أن �حلا�صنة �ل�صعبية للحركة �الإ�صالمية 

عربية،  جهة  و�تهم  ع�صدها.  من  يفت  لن  قادتها  و�عتقال  مالحقة  �أن  موؤكد�ً  �مل�صري،  �صتو��صل 

. كما �تهم كمال �خلطيب، نائب �ل�صيخ ر�ئد 
44

رف�ص �الإف�صاح عن ��صمها، بدعم حظر ن�صاط �حلركة

�صالح، �أطر�فاً عربية ر�صمية بالتو�فق مع “�إ�رش�ئيل”، على حظر �حلركة، ور�أى �أن �ل�صبب ور�ء 

قر�ر �حلظر هو موقف �حلركة من �مل�صجد �الأق�صى، ودفاعها عنه. وقال �خلطيب: “و�هم نتنياهو 

وحكومته، �إن ظنو� �أننا �صنغادر �صاحة �لعمل، و�لدفاع عن �الأق�صى، لن نعدم �لو�صيلة، ولن نرت�جع 

.
يوماً عن هذ� �لهدف”45

ور�أى ليبمان رئي�ص حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا”، �أن �حلركة �الإ�صالمية و�أع�صاء �لكني�صت �لعرب 

ي�صكلون تهديد�ً ��صرت�تيجياً لـ“�إ�رش�ئيل”، و�صاطره �لر�أي �صيلفان �صالوم وزير �لد�خلية �الأ�صبق. 

�أما نتنياهو نف�صه، فر�أى �أن �حلركة حتّر�ص على �لعنف يف �رشقي �لقد�ص و�ملدن و�لقرى �لعربية يف 

�لد�خل. و�تَّهم نتنياهو �حلركة �الإ�صالمية بالوقوف ور�ء �الأحد�ث �لد�ئرة يف �الأر��صي �لفل�صطينية. 

يف حني ر�أى �لنائب �أين عودة رئي�ص �لقائمة �مل�صرتكة، حظر �حلركة حتري�صاً على �لعرب، و�صتعمل 

. و�أ�صار �الأكاديي زكريا �لقاق �ملحا�رش يف جامعة �لقد�ص 
46

قائمته على منع تنفيذ مثل هذ� �لقر�ر
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باأبو دي�ص �لقريبة من �لقد�ص، باأن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى لتجريد �حلركة �الإ�صالمية من مهامها وعملها 

 .
47

يف �مل�صجد �الأق�صى، و�أن �إخر�ج �حلركة من �لقانون �صي�صعفها

مبثابة  هو  �حلركة  حظر  �أن  وغريهم  وعرب  �إ�رش�ئيليون  مر�قبون  يرى  �أخرى  جهة  من  لكن 

خطاأ �صيا�صي ترتكبه �حلكومة، و�أنها بهذ� �حلظر قد عّززت وجود �حلركة ون�صاطها �لذي ��صتمر 

�ل�صابق حينما كان ي�صغل  �ل�صاباك  Yoram Cohen رئي�ص  منذ ثالثة عقود. ور�أى يور�م كوهني 

“�إ�رش�ئيل”  تعّدها  ن�صاطات  مع  �الإ�صالمية  �حلركة  تربط  �أدلة  �أّي  يرى  ال  �ل�صاباك  �أن  من�صبه، 

. ويكن �عتبار هذه �خلطوة �صمن �صل�صلة خطو�ت تقوم بها حكومة نتنياهو �حلالية 
“�إرهابية”48

 و�صابقاتها يف فر�ص �ملزيد من �لقيود على �لعرب، وو�صعهم حتت جمهر �ملر�قبة على �أ�صا�ص �أنهم

معّرفني كـ“عدو د�خلي”. 

5. انتخاب رئي�س جديد لـ“اإ�رسائيل”: 

من  كني�صت  ع�صو  )وهو  ريفلني  روؤوفني  هو  لـ“�إ�رش�ئيل”  جديد�ً  رئي�صاً  �لكني�صت  �نتخب 

، وهو معروف مبو�قفه �ليمينية 
49

)18–16 �لـ  �لليكود و�صغل من�صب رئي�ص �لكني�صت يف دور�تها 

�ملت�صددة، و�أي�صاً يتميز بثبات وجوده يف �لليكود وعدم �جنر�ره ور�ء من�صقني عنه، باالإ�صافة �إىل 

موؤ�ص�صة  �إلغاء  يف  يرغب  �لذي  لنتنياهو  نك�صة  �نتخابه  ويعدُّ  نتنياهو.  معار�صي  �أ�صد  من  كان  �أنه 

�لرئا�صة يف “�إ�رش�ئيل”، وتركيز �صالحيات �إد�رة �حلكم بيده. مبعنى �آخر، ت�صهد �ل�صيا�صة �لد�خلية 

�جلدير  ومن  نتنياهو.  ن�صخة  وفق  و�لقر�ر  �الإد�رة  ديكتاتورية  �إىل  �مليل  من  مزيد�ً  “�إ�رش�ئيل”  يف 

بالذكر �أن هذه �ملوؤ�ص�صة هي رمزية ولي�صت فعلية. �إال �أن عدد�ً من روؤ�صاء “�إ�رش�ئيل”، وخ�صو�صاً 

�أثره على م�صاهد �صيا�صية معينة. وهكذ� يفعل ريفلني يف عدد  �متلك خلفية �صيا�صية، قد ترك  من 

عن�رشية،  قو�نني  طرح  عند  وخ�صو�صاً  بحرية،  ر�أيِه  عن  ُيعّب  حيث  �ل�صيا�صية،  �لق�صايا  من 

�ملنظور وفق  �لو�حدة،  �لدولة  نظام  يوؤيد  حيث  فل�صطينية،  دولة  �إن�صاء  موؤيدي  من  لي�ص  �أنه   ِعلماً 

�ل�صهيوين - �الإ�رش�ئيلي. 

6. تداعيات العدوان على غزة:

�صهدت �ل�صاحة �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل” �نق�صاماً بخ�صو�ص �لعدو�ن على غزة. حيث �إن �جلانب 

�أن �لعدو�ن مل يكن �رشورياً.  �إىل �مل�صتوى �ل�صيا�صي بادعاء  �ال�صتخبار�تي وّجه �نتقاد�ت �صديدة 

ل�صيا�صات  وب�صدة  ناقدة  �إ�صار�ت  �ل�صابقة  �ال�صتخبار�تية  �ل�صخ�صيات  من  عدد  عن  و�صدرت 

�حلكومة بهذ� �ملو�صوع. وتكبّدت “�إ�رش�ئيل” خ�صائر ج�صيمة ب�رشية ومالية، ومل تنفعها م�رشحية 

�ال�صتجد�ء لتحقيق تعاطف دويل معها على �أ�صا�ص �أنها �ل�صحية �لد�ئمة، �إذ بات �الأمر معروفاً لكل 

دول �لعامل. ولكن جرى وما يز�ل يجري �ملزيد من �لت�صييق و�حل�صار على قطاع غزة ومنع �إدخال 
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�الحتياجات و�للو�زم �حلياتية �ل�رشورية �إال بكميات حمدودة ومر�قبة من قبل “�إ�رش�ئيل”. وف�صل 

�أما على  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �الإ�رش�ئيلية بحق  �ملمار�صات  لهذه  �لدويل كافة يف و�صع حّد  �ملجتمع 

�صعيد �لتعامل �ل�صيا�صي �لد�خلي يف “�إ�رش�ئيل”، فهناك �صبه �إجماع بني كافة �الأحز�ب �ل�صهيونية 

ب�رشورة �ال�صتمر�ر يف ح�صار غزة بذريعة �حليلولة دون تعر�ص �جلنوب �الإ�رش�ئيلي �إىل قذ�ئف 

ومنح  �حل�صار  فّك  �إىل  يوؤدي  مب�صتوى  تكن  مل  بالعدو�ن  �ملنددة  �الأ�صو�ت  ولكن  �لقطاع...  من 

.
50

�لفل�صطينيني مزيد�ً من حرية �لتنقل و�لعبور






