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 25الـ  نتائج انتخاابت الكنيستقراءة يف  
 وتوجهات احلكومة القادمة

 1مهند مصطفى د. 
 

 : ملخص
 

الـ   اإلسرائيلي  الكنيست  انتخاابت  يف  واضحاً  نصراً  اليميين  نتنياهو  ، وكان  25حقق معسكر 
قوى   وتالشي  تراجع  استمر  بينما  ذلك.  يف  مهم  دور  املتطرف  الدينية  الصهيونية  حزب  لصعود 
اليسار الصهيوين. وأتثرت األحزاب العربية سلباً ابنفصال التجمع الوطين الدميوقراطي عن القائمة  

 ملشرتكة اليت جتمع اجلبهة الدميوقراطية والعربية للتغيري. ا 
والديين   القومي  اليميين  معسكره  داخل  من  السادسة  حكومته  نتنياهو  يشكل  أن  املتوقع  من 
املتطرف. وسيسعى إىل إضعاف السلطة القضائية؛ كما قد يسمح بتشكيل "ميليشيات" حملية حتت  

يب، وسيحقق عدداً من مطالب األحزاب الدينية املتعلقة  ذرائع أمنية لشرعنة القمع للمجتمع العر 
م اليهودي "احلالل" )كوشر(، وسيعطي  ا بتلقي الدعم املايل ملؤسساهتا التعليمية، وما يتعلق ابلطع 

 ابلشأن الداخلي.   شركاءه وزارات ُتعن 
قصى، مع  ومن املتوقع أن تزداد وترية االستيطان وبرامج التهويد خصوصاً يف القدس واملسجد األ 

تعثر مسار التسوية، والتعامل مع السلطة الفلسطينية من خالل دورها الوظيفي األمين. وسيسعى  
   نتنياهو لتويل ملف العالقات اخلارجية ومتابعة ملفات التطبيع يف املنطقة. 

 
 

 

حاصل على  حيفا، ورئيس قسم التاريخ يف املعهد األكادميي العريب يف كلية بيت بريل.    – الكرمل    مدى   مدير عام مركز  1
شهادة الدكتوراه من كلية العلوم السياسية يف جامعة حيفا. صدر له العديد من الكتب واألحباث والدراسات األكادميية  

 املقاالت الفكرية والسياسية.  ابإلضافة إىليف اللغات العربية واإلجنليزية والعربية، 
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 : مقدمة
بفوز كبري   اإلسرائيلية  االنتخاابت  انتهت 

اليمني   نتنياهو ملعسكر  بنيامني    بقيادة 
Benjamin Netanyahu    حزب رئيس 

عن  Likudالليكود   النتائج  أفضت  وقد   .
يف   والديين  املتطرف  اليمني  شعبية  صعود 
"إسرائيل" وا�يار اليسار الصهيوين، متمثًال يف  

اليسارية يف جتاوز    Meretzفشل حركة مريتس  
أسس "دولة إسرائيل"، إىل أربعة مقاعد؛  نسبة احلسم، وتراجع متثيل حزب العمل، احلزب الذي  

 أقل نتيجة حصل عليها يف اترخيه السياسي. 
 

 :نتائج االنتخاابت
 

%، وهو معدل املشاركة  70.6  حنو اىل    25الـ  وصلت نسبة التصويت يف انتخاابت الكنيست  
يف هذه االنتخاابت    مقعداً   64. جنح معسكر نتنياهو يف احلصول على  2015انتخاابت  األعلى منذ  

بعد فشله املتكرر يف الدورات االنتخابية األربعة األخرية يف احلصول  
  ن هذا املعسكر، والذي يطلق عليه أيضاً . يتكوَّ مقعداً   61على  

معسكر نتنياهو، من حزب الليكود، واألحزاب الدينية احلريدية  
شاس  هتوراة)   Shas  (حركة  (يهدوت  التوراة  يهود    وقائمة 

United Torah Judaism—Yahadut HaTorah  ،(
الدينية  "الصهيونية  برائسة  Religious Zionism  وحزب   "

بني  Bezalel Smotrich  مسوتريتش بتسلئيل   حتالف  وهو   .
 مسوتريتش بتسلئيل

 بنيامني نتنياهو
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  يتمار بن غفري إ برائسة  حزب الصهيونية الدينية وحركة قوة يهودية  
Itamar Ben-Gvir  .  مقعداً   12  بنحوازداد متثيل معسكر نتنياهو 

. حيث حصلت قوائم املعسكر 2021  مارس   / عن انتخاابت آذار
. يف هذه االنتخاابت ازداد متثيل ثالثة قوائم  مقعداً   52حينها على  

 متثيلها. وحافظت قائمة واحدة على 
 

 
 

 20222- 2021يف انتخاابت الكنيست  نتنياهو: نتائج معسكر 1رقم   جدول
 

 

لليمني من  اليت تصوت  املدن  له بشكل كبري يف  يزيد عدد املصوِّتني  نتنياهو أن  استطاع معسكر 
خالل رفع نسبة التصويت يف معاقل اليمني. وكان السبب الرئيسي لنجاح معسكر نتنياهو هو تعزيز  

خاابت.  مقعداً يف هذه االنت   14إىل    2021مقاعد سنة    6ارتفع من    الدينية الذي الصهيونية  قوة حزب  
مقعداً،    11ىل  إ  كما ارتفع عدد املصوِّتني حلركة شاس اليت متثل اليهود الشرقيني املتدينني واحملافظني، 

  يهود التوراة (يهدوت هتوراة) عاماً تقريباً. وحافظ حزب    15وهو متثيل مل حتصل عليه منذ أكثر من  
(احلريدمي   املتزمتني  املتدينني  اليهود  على  تعتمد  اليت  االنتخابية  قواعده  ثبات  بفضل  متثيله  على 

Haredim .( 

 
 نظر:  ا، 25ـ جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست ال موقع 2

 (ابللغة العربية) (bechirot.gov.il) ארציות תוצאות|   25-ה  לכנסת המרכזית הבחירות ועדת   

 2022انتخاابت  2021انتخاابت  
 32 30 حزب الليكود 

 14 6 الصهيونية الدينية

 11 9 حركة شاس

 7 7 (يهدوت هتوراة)يهود التوراة 

 64 52 اجملموع

 إيتمار بن غفري

https://votes25.bechirot.gov.il/
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الصهيونية  الذي حقَّقه حزب  التارخيي  اإلجناز  يشكل 
وميكن تفسري الدينية اإلجناز األكرب يف هذه االنتخاابت،  

هذا أبن  الديين   ذلك  لليمني  ممثالً  يعّد  الذي  احلزب، 
"إسرائيل"،   املتطرف يف    شعبو�ً   طاابً خ  لستعماالقومي 

اليهود   مشاعر  األخري،  يدغدغ  العام  على و خالل  يرّكز 
السيادة اليهودية والكرامة الوطنية. وقد وعد احلزب  فكرة

هذه االنتخاابت، إبعادة األمن الشخصي لليهود يف    "جنم"عموماً، وإيتمار بن غفري خصوصاً، وهو  
  صعود اليمني ب  عامليةمن ظاهرة  البلدات اليهودية، مستعمالً خطاابً عدائياً للعرب. بن غفري هو جزء  

العوملة، واالقتصاد    أمههايرتكز خطابه على عناصر  املتطرف. و الشعبوي   كراهية اآلخر يف ظّل صعود 
الليربايل الذي مّكن جمموعات مهمشة من التقدم يف السلم االجتماعي االقتصادي والسياسي وحتدي  

عنف واجلرمية،  لفيما يتعلق ابحىت  و   ". سيادهمأ""األسياد". والعرب يف "إسرائيل" يف نظر بن غفري حتدوا  
التعامل يتم  بل    ال  اجتماعية  آفة  أ�ا  على  أ�ا  معها  اعتبار  وحت  حتدٍّ على  اليهودية  للسيادة   دٍّ قومي 

ابملشروع االستيطاين يف الضفة الغربية   مرتبطاً فقطصعود بن غفري ليس  وعلى ما يبدو فإن  .  "األسيادلـ"
املسجد األقصى والقدس، ومبواجهة    املتطرف جتاه  هولكن خبطابوال ابلفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة،  

اليهودية   الفوقية  على  يستأنفون  مجهوره  بنظر  الذين  "إسرائيل"،  يف  العرب  مكانة  "السيد"  وصعود 
 . "أسيادهم"وعدهم أبن يعيد العرب ملكانتهم الطبيعية أمام اً جديد يهود�ً  اً" سيد"اليهودي. فجلبوا 

"  ) Yesh Atid(يش عتيد    اإلسرائيلي من حزب "يوجد مستقبليتكون اليسار واملركز  يف املقابل،  
" برائسة  State Camp  ، وحزب "املعسكر الرمسيYair Lapid  بيدبرائسة رئيس احلكومة احلايل �ئري ال

املواصالت    ة برائسة وزير   Labor Party  ، وحزب العملBenny Gantz  انتسجوزير الدفاع احلايل بين  
،  Zehava Galon  برائسة زهافا غلؤون  ، وحركة مريتسMerav Michaeli  احلالية مرياف ميخائيلي

بيتنا  "إسرائيل  برائسة Yisrael Beitenu  وحزب  ليربمان جفيأ  "  وزير    Avigdor Lieberman  دور 
 . املالية
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    مل يكن ارتفاع متثيل الصهيونية الدينية السبب الرئيسي يف جناح معسكر نتنياهو يف احلصول على 
مقعداً، بل يعود أيضاً إىل تشرذم املعسكر املناهض له. ففي حني يتكون معسكر نتنياهو من    64

قوائم  نسبة احلسم ربَ عَ   ، أربع  املناهض    ، ت مجيعها  املعسكر  فإن  انتخابية كبرية،  إجنازات  وحققت 
 3بسبب كثرة القوائم وعدم توحدها عشية االنتخاابت.   ، لنتنياهو خسر مئات اآلالف من األصوات 

   يهود التوراة (يهدوت قبل االنتخاابت استطاع نتنياهو منع تفكك حزب الصهيونية الدينية وحزب  
أو تفشل قائمة    ا، فقد تدخل شخصياً للحفاظ على وحدة هذه األحزاب حىت ال تتبعثر أصواهتهتوراة)

د يف فرض وحدة  بيمن املقاعد. يف املقابل، فشل ال  اً وهبذا خيسر معسكره عدد  ،من عبور نسبة احلسم
بني حزب العمل وحركة مريتس، بسبب موقف رئيسة حزب العمل مرياف ميخائيلي بعدم "وسم" حزهبا  

بيد يف تفكيك القائمة املشرتكة  مركز. كما تدخل ال  - أبنه يسار راديكايل، معتربة حزب العمل يسار  
ليسهل    National Democratic Assemblyقصاء التجمع الوطين الدميوقراطي  السعي إلمن خالل  

عليه التعامل معها بعد االنتخاابت يف حالة ّمت تكليفه بتشكيل احلكومة. حىت الوحدة بني حزب أزرق  
أمل جديد    Blue and Whiteأبيض   وحركة  جانتس  ساعر    New Hopeبرائسة  برائسة جدعون 

Gideon Sa‘ar  يزنكوت  آادي  وانضمام غGadi Eisenkot   "هلما وأتسيس حزب "املعسكر الرمسي
 مل يُعزز من متثيل هذا احلزب يف االنتخاابت، بل إن قوة وحدته كانت أقل من قوة األحزاب منفصلة. 

 
صحيفة  يهو�اتن ليس، ضرب اليسار، مل يعمل لوحدة األحزاب العربية ونفخ خطر بن غفري: لبيد فشل يف إدارة معسكره،    3

 (ابللغة العربية)   .4، ص  3/1/2022، هآرتس
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عملياً، فإن حزب يوجد مستقبل هو احلزب الوحيد الذي ازدادت قوته من املعسكر املناهض لنتنياهو،  
ازدادت شعبيت املاضي من  فقد  العام  بشكل كبري خالل  إىل    17ه  االنتخاابت   24مقعداً  يف  مقعداً 

بيد الذي يعّرب فيه عن توجهات املركز السياسي اإلسرائيلي،  احلالية، ويعود ذلك ابألساس إىل خطاب ال
يف "إسرائيل" ضّد توجهات اليمني، ويؤيد  للمؤسسات    "الدميوقراطي"  الوجهالذي يريد احلفاظ على  

زعة األمنية يف التعامل مع املوضوع الفلسطيين على عكس اليسار. ابإلضافة إىل تقلده منصب رئيس الن
بتشكيل حكومة، لذلك عمل  املنصب، وكونه كان األكثر حظاً  "الرمسي" يف هذا  احلكومة وخطابه 

ئم املعسكر بيد على فكرة تعزيز قوة حزبه لينافس الليكود، وهو األمر الذي أدى إىل إضعاف ابقي قواال
 4املعارض لنتنياهو، وأسهم يف سقوط حركة مريتس. 

 

 5: نتائج املعسكر املعارض لنتنياهو 2جدول رقم  
 

 

 
،  2022/ 11/ 3،  هآرتس ميخائيل هاوزر طوف، ميخائيلي: محلة لبيد قضت على مريتس، فقد أدار احلملة بعدم مسؤولية،    4

 (ابللغة العربية)   (haaretz.co.il) הארץ   עיתון   -   והעולם   מהארץ   ידיעות ,  חדשות   -   הארץ     انظر: 
 نظر:ا، 25ـ  جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست ال 5

 (ابللغة العربية)  (bechirot.gov.il) ארציות תוצאות|   25-ה  לכנסת המרכזית הבחירות  ועדת   

 2022 انتخاابت 2021 انتخاابت 
 24 17 يوجد مستقبل

 12 14 املعسكر الرمسي

 4 7 حزب العمل

 7 6 "إسرائيل بيتنا"

 0 6 حركة مريتس 

 5 4 املوحدة القائمة العربية 

 5 6 والعربية للتغيري  الدميوقراطية اجلبهة

 0 7 البيت اليهودي

 56 68 اجملموع

https://www.haaretz.co.il/
https://votes25.bechirot.gov.il/


 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                        8                                                   

 :التصويت يف اجملتمع العريب
 

عربية؛  قوائم  ثالث  االنتخاابت  أمين عودة، وهي    تنافست يف  النائب  برائسة  املشرتكة  القائمة 
الدمي  اجلبهة  بني  واملساواة و حتالف  للسالم  للتغيري.   قراطية  العربية  الوطين    واحلركة  التجمع  وقائمة 

اللحظات  و الدمي  املشرتكة يف  القائمة  من  واليت خرجت  أبو شحادة،  سامي  النائب  برائسة  قراطي 
االنتخ  القوائم  تقدمي  قبل  االنتخاابت. األخرية  للجنة  النائب    ابية  برائسة  املوحدة  العربية  والقائمة 

 منصور عباس. 
 

 20226- 2021: نتائج االنتخاابت يف اجملتمع العريب 3رقم   جدول
 

 2022 انتخاابت 2021 انتخاابت 
 5 4 القائمة العربية املوحدة 

 5 6 *قراطية والعربية للتغيريو اجلبهة الدمي

 0 **- قراطيو الوطين الدميالتجمع 
 

 ضمن القائمة املشرتكة ابإلضافة للتجمع الوطين الدميقراطي.  2021كانت يف انتخاابت    *

 . 2021** كان ضمن القائمة املشرتكة سنة  

حنو   إىل  العريب  اجملتمع  يف  التصويت  نسبة  ففي  54وصلت  أحد،  يتوقعها  مل  نسبة  وهي   ،%
أن حالة اإلحباط من التأثري  43تراجعت نسبة التصويت اىل    2021انتخاابت   %، وبدا واضحاً 

على السياسات اإلسرائيلية، وتفكك القائمة املشرتكة بشكل �ائي عشية االنتخاابت سوف تؤدي  
 دورة االنتخاابت املاضية.   إىل عزوف الناس عن التصويت، أو بقاء النسبة املنخفضة كما يف 

 يعود ارتفاع نسبة التصويت إىل جمموعة من األسباب أمهها: 
أوًال: التخويف املثابر من صعود حكومة ميينية تكون الصهيونية الدينية جزءاً منها، وقد زادت عملية  

 التصويت.التخويف يف األ�م األخرية من أوساط عربية ويهودية وحىت دولية عرب محالت تشجيع 

 
 نظر:ا، 25ـ  جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست ال 6

 (ابللغة العربية)  (bechirot.gov.il) ארציות תוצאות|   25-ה  לכנסת המרכזית הבחירות ועדת   

https://votes25.bechirot.gov.il/
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الدمي الوطين  التجمع  خوض  نسبة و اثنياً:  رفع  يف  أسهمت  وحده،  الكنيست  النتخاابت  قراطي 
يف   خمتلف  سياسي  خطاب  لديه  له كتيار  للتصويت  عربية  قطاعات  التجمع  حّفز  فقد  التصويت، 

يب تؤيد  الكنيست ال يقبل لعبة التأثري ضمن املعسكرات اإلسرائيلية، مما دفع قطاعات يف اجملتمع العر 
هذا التوجه للتصويت بعد غياب إطار سياسي خياطب العرب هبذا اخلطاب، ابإلضافة إىل التضامن مع 

 قراطية واحلركة العربية للتغيري. و التجمع بسبب ما اعُترب "مؤامرة" عليه من اجلبهة الدمي 
سّيما بعد ما ورد من    اثلثاً: استجداء القوائم العربية للناس يف يوم االنتخاابت للخروج للتصويت، ال 

 معطيات ومعلومات عن ارتفاع نسبة التصويت يف اجملتمع اليهودي واخلطر الذي يتهدد مجيع القوائم العربية. 
مقاعد    5إىل    2021ازداد متثيل القائمة العربية املوحدة برائسة منصور عباس من أربعة مقاعد يف انتخاابت  

مقاعد، بعد أن حصلت القائمة املشرتكة    5لعربية للتغيري على  يف الدورة احلالية، وحصل حتالف اجلبهة وا 
 . 2022مقاعد يف انتخاابت    6(كان التجمع ضمنها) على  

تشري هذه النتائج إىل أن القائمة العربية املوحدة حتولت إىل القوة السياسية العربية الربملانية األوىل يف  
اجملتمع العريب، وميكن تفسري صعود املوحدة إىل أتييد قطاعات من اجملتمع العريب لنهج منصور عباس الذي  

 إلسرائيلية، والتأثري من داخلها.  يصرح بشكل واضح ومباشر أنه يريد أن يكون جزءاً من احلكومة ا 
 

 2022/ 11/ 1،  25نتائج انتخاابت الكنيست الـ 
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 : نتنياهو وتشكيل احلكومة
 

استطاع نتنياهو بعد مخس جوالت انتخابية من تشكيل حكومة ميينية تعتمد ابألساس على احللفاء 
الداخلي، ورفع نسبة   نتنياهو ألنه استطاع توحيد معسكره واحلفاظ على متاسكه  له. جنح  الطبيعيني 

 التصويت يف قواعد اليمني. وكان حلزب الصهيونية الدينية دور مركزي يف هذا الصدد.  
  كما يذهب نتنياهو إىل تشكيل حكومة ابالعتماد على قوائم من خارج معسكره،  املستبعد أن  من  

املأنه   ستكون  وعلى ما يبدو،  ستبعد إمكانية انضمام قوائم من املعسكر املعارض له للحكومة.  من 
   حكومة نتنياهو ميينية متطرفة.

 من املهم حتليل توجهات احلكومة القادمة يف ساحات ثالث:
 

 : ساحة الداخليةال .1
 

يف هذه الساحة ستعمل احلكومة على تنفيذ  
بعض وعودها املركزية اليت زادت قوهتا بسببها،  
يف   السياسية  املؤسسات  إضعاف  أمهها  ومن 
النظام السياسي، وخصوصاً السلطة القضائية،  
قدرة   تقييد  على  احلكومة  ستعمل  حيث 

  ، احلكومة. أما املوضوع الثاين سيتعلق مبسألة األمن الشخصي احملكمة العليا على إلغاء قوانني تسنها  
والذي كان عامًال مركز�ً يف صعود شعبية بن غفري، واملقصود تغلغل اجلرمية يف البلدات اليهودية  
واهتام العرب فيها، خصوصاً يف اجلنوب. حيث طالب بن غفري أن يكون وزيراً لألمن الداخلي،  

يليشيات حملية يف كل بلد حتت مسوغ احلفاظ على األمن، وقد يعطي  وقد يعمل على شرعنة قيام م 
املوضوع   ويتعلق  العريب.  اجملتمع  يف  السياسي  لالحتجاج  قمعها  لتصعيد  األخضر  الضوء  الشرطة 
الثالث يف عودة الدعم املايل للمؤسسات التعليمية الدينية، وإلغاء اإلصالحات اليت أجرهتا احلكومة  

مثل الطعام احلالل (كوشر)، وإلغاء احلقوق اليت منحها وزير الصحة السابق  يف املؤسسة الدينية  
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نتنياهو على إعطاء شركائه وزارات ُتعىن ابلشأن    ص للمثليني جنسياً يف قطاع الصحة. لذلك سيحر 
 الداخلي، حيث أعلن أن وزارات الدفاع اخلارجية واملالية ستبقى حلزب الليكود. 

 

 : الفلسطينيةالساحة  .2
 

على مستوى الساحة الفلسطينية، فإن احلكومة القادمة  
 اسرتاتيجيتها جتاه قطاع غزة، وذلك على الرغم  غّري لن تُ 

من التصرحيات من طرف قيادات الصهيونية الدينية أبنه  
لوقف إطالق    عنيفٌ   سيكون هناك ردٌ  على كل خرق 

ئيل"  النار، وذلك بسبب حالة الردع املتبادل وحرص "إسرا 
الضفة   غزة. يف  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  الفصل  على 

الغربية، فإن عنف املستوطنني ضّد السكان الفلسطينيني سوف يزداد، ومعه تواطؤ اجليش مع أعمال العنف  
البؤر   من  العديد  شرعنة  ورمبا  االستيطاين  البناء  تكثيف  على  احلكومة  ستعمل  الفلسطينيني، كما  ضّد 

اختاذ احلكومة خطوات أو قرارات لضم مناطق من الضفة    وليس من املتوقع فة الغربية،  االستيطانية يف الض 
 الغربية. يف هذا الصدد، سيرتاجع تعاون احلكومة القادمة مع السلطة الفلسطينية. 

 

 :الساحة الدولية واألمن القومي .3
 

تعزيز عالقات "إسرائيل" مع  السعي ليف هذا امللف سيكون نتنياهو هو املسيطر عليه. سيستمر يف  
 من التوجه العام  غريِّ الدول العربية اليت وقَّعت اتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل"، خصوصاً يف اخلليج. ولن يُ 

تقرار سياسته اخلارجية حىت  للسياسة اإلسرائيلية جتاه األزمة األوكرانية. وسيعمل على احلفاظ على اس
. حيث سيؤكد نتنياهو أن قضا� السياسة  اً متطرف  خيفف من الضغط الدويل على حكومته أل�ا تضم حزابً 

اخلارجية واألمن القومي هو من سيقرر فيها، ولن يدخل يف مواجهة مع الوال�ت املتحدة يف امللف  
 بيد.ية قد تعثر خالل حكومة الكون ملف املباحثات النوو لاإليراين يف الوقت احلاضر 

 


