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[للمرة األولى ،تعاد إنتخابات الكنيست في العام ذاته .وقد تم حل الكنيست الـ  21بعد  50يوما على انتخابات
نيسان(أبريل)  ،2019بعدما عجز بنيامين نتنياهو ،رئيس الليكود ،عن تشكيل الحكومة .بسبب إمتناع ليبرمان
وحزبه عن دخولها .ويمكن القول إن إعادة اإلنتخابات فاجأ المراقبين والمحللين والسياسيين جميعا ،وأدى إلى
إعادة خلط األوراق الداخلية مجددا ،وفتح اآلفاق نحو إعادة التموضع في المشهد السياسي والحزبي اإلسرائيلي.
ورأت األحزاب التي لم تحصل على النتائج التي تريدها ،أو التي فشلت في تجاوز نسبة الحسم ،مع إعادة
اإلنتخابات فرصة ذهبية للعودة إلى الحيز السياسي .وشهدت الساحة الحزبية حراكا نشطا ،تضمن تفكيك تحالفات
وإعادة تشكيل بعضها ،وإعادة تموضع وانسحابات من أحزاب ألخرى.
ومن الطبيعي أن ينعكس كل ما سبق على األجواء التي جرت فيها اإلنتخابات «الجديدة» ،فازدادت حالة
اإلستقطاب حدة و َقسَ َمت المشهد الحزبي الصهيوني في إسرائيل إلى معسكرين متقابلين .وترافق ذلك مع تجاذبات
وتصريحات دلت بوضوح على أن السباق اإلنتخابي بات في هذه المحطة معركة «كسر عظم» بين الطرفين.
وعلى اعتبار أن السياق السياسي الذي جاءت في إطاره المحطتين اإلنتخابيتين هو نفسه ،فقد تركز بحث
المراقبين والمحللين على رصد المقارنة ما بين نتائج هاتين المحطتين ،وفيما إذا كانت نتائج اإلنتخابات األخيرة
ستشق مسارا مختلفا عما وصلت إليه سابقتها ،والذي أدى إلى حل الكنيست وإعادة اإلنتخابات]:

()1
سياسات نتنياهو تحت مجهر النقد والتنديد
■ شكل شعار «إسقاط نتنياهو» في هذه اإلنتخابات عنوانا بارزا في يافطات قوائم وأحزاب مختلفة .وإذا كانت
خصوماته مع كثيرين أفرزت إصطفافات ضده ،وشكل مل فه القضائي عنوان الخطاب الدعائي اإلنتخابي األساسي
في مواجهته ،إال أن سياساته الداخلية على امتداد سنوات حكمه فتحت في وجهه جبهتين مناوئتين مسلحتين
بانتقادات تمس قضايا حيوية عميقة تتعلق بمفهوم «الدولة» وهويتها ،وتسلط هاتان الجبهتان النقد على نتنياهو
بسبب َمسه مبدأين أساسيين قام عليهما النظام السياسي مع إعالن الدولة ،وهما مبدأ المملختيوت-الدوالتية
( )mamlakhteyoutومبدأ العلمانية .وفيما يركز تحالف «أبيض  -أزرق» ،و«المعسكر الديمقراطي» على
اتهام نتنياهو بالمس بمبدأ الدوالتية ،فإن المعارضة من اليمين القومي العلماني الذي يمثله ليبرمان يركز على
اتهامه بالمس بمبدأ العلمانية.
ويقول خصوم نتنياهو في هذا الخصوص ،إن فكرة «المملختيوت»  -أي الدوالتية  -تعرضت خالل حكمه المديدة
لضربات متالحقة ،وتم خاللها المس بشكل ممنهج بموضوعية مؤسسات الدولة من خالل اإلتهامات التي وجهها
نتنياهو إلى هذه المؤسسات .مرة بأنها «يسارية» كما حدث مع «محكمة العدل العليا» ،ومرة أخرى بأن ما يحركها
أسباب شخصية كما حدث مع «النيابة العامة» .واتُهم نتنياهو وشركاؤه بالعمل على إعادة تشكيل مؤسسات
إ عتبرت تاريخيا معقال للرسمية الدوالتية وفق أيديولوجيا حزبية يمينية ،وهو ما اعتبر من جانب جزء من النخب
اإلسرائيلية خطرا على مستقبل الدولة .وعلى هذا ،رفع معارضو نتنياهو من «الوسط» و«اليسار» بشكل أساسي
شعار إعادة ترميم مبدأ الدوالتية في حمالتهم اإلنتخابية.
■ ويرفع كل من حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» و«المعسكر الديموقراطي» شعار العلمانية الذي شكل مع تأسيس
الدولة ،عمودا أساسيا في نظام الحكم في إسرائيل .ويقول ليبرمان بأنه «يقف سدا منيعا في وجه تحويل إسرائيل
إلى دولة شريعة (هاالخا) وذلك من خالل رفضه الخضوع لما يسميه إبتزاز الحريديين» .ويتهم الطرفان نتنياهو
بعقد صفقات إئتالفية مع األحزاب الحريدية لدواعي مصلحية على حساب علمانية الدولة .في الوقت الذي يشير فيه
محللون إلى أن التساوق على األجندة اليمينية اإل ستيطانية كان كفيال بجلوسهم معا في حكومات بنيامين نتنياهو،
وأن اإل تفاق السياسي بينهم يغطي الخالفات العميقة حول قضايا الدين والدولة .ويستدرك المحللون بأن هذا

 ))1بقلم محمد السهلي ،رئيس تحرير مجلة «الحرية» ،الناطقة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
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الموضوع قابل لإلستخدام كسبب «حقيقي» للتباعد عند الحاجة ،كما فعل ليبرمان الذي رفض قبول الصيغة
التوافقية مع األحزاب الحريدية حول «قانون التجنيد».
■ وخلصت «القائمة المشتركة» ،إلى أن استمرار نتنياهو على رأس الهرم السياسي في إسرائيل على امتداد
العشر سنوات الماضية ،مكنه من التغول في تطبيقات برنامجه اإلستعماري اإلستيطاني العنصري في كل من
األراضي الفلسطينية المحتلة العام  1967وأراضي الـ .48وظهرت في استخالصها تطبيقات هذا البرنامج
وانعكاساتها على مجمل الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية لفلسطينيي الـ ،48وخاصة تشريع «قانون
القومية» العنصري ،وعرضت لآلثار الكارثية التي أوقعتها سياسة البناء واإلسكان في منعها التوسع العمراني
األفقي في البلدات والتجمعات العربية ،ومن ثم حمالت هدم المنازل تحت حجج عدم الترخيص .ورصدت
«المشتركة» إرتفاع مستوى الجريمة والعنف في الوسط العربي كنتيجة لسياسة رسمية إسرائيلية منهجية.
وأوضحت أن كل هذه ا لتطبيقات ترافقت مع حملة تصريحات عنصرية أدلى بها نتنياهو ضد فلسطينيي الـ48
وأحزابهم ونوابهم في الكنيست .لذلك ،كان من الطبيعي أن ترى «المشتركة» أن إسقاط نتنياهو هدف يصب تحقيقه
في مصلحة الجماهير العربية في إسرائيل■
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أبرز القوائم المشاركة
■ شارك في اإلنتخابات  31قائمة مسجلة لدي لجنة اإل نتخابات المركزية اإلسرائيلية ،بعد انسحاب حزب
«زهوت» ( ،الهوية) بطلب من نتنياهو مقابل منحة وزيرا في حال شكل الحكومة القادمة .وفيما يلي أبرز القوائم
المشاركة:
 -1حزب «الليكود» ،برئاسة بنيامين نتنياهو ،الذي يترأس الحكومات منذ  ،2009بشكل متواصل ،وتضاف له
والية من  3سنوات في النصف الثاني من تسعينيات ق  .)1996-1999( 20وفي شهر تموز(يوليو)  2019بات
نتنياهو أكثر رئيس حكومة إسرائيلي بقاء في منصبه .وانضم لقائمة الليكود حزب «كوالنو» (كلنا) ،برئاسة وزير
المالية موشيه كحلون ،الذي حصل في اإلنتخابات الماضية على  4مقاعد ،وحصل فيها «الليكود» على  35مقعدا.
 -2تحالف «كاحول  -الفان»( ،أزرق  -أبيض) ،ويضم ثالثة أحزاب :حزب «يوجد مستقبل» الذي دخل الكنيست
ألول مرة في انتخابات  ،2013برئاسة يئير لبيد ،وحزب «مناعة إلسرائيل» برئاسة رئيس األركان األسبق بيني
غانتس ،وهو رئيس القائمة ،وقد تشكل هذا الحزب تمهيدا النتخابات الكنيست الـ  21في  .2019/4/9والحزب
الثالث ،وهو األصغر« ،تلم» (الحركة من أجل دولة إسرائيل) برئاسة رئيس األركان األسبق ووزير الدفاع
األسبق موشيه يعلون .وقد حصل هذا التحالف في اإلنتخابات السابقة على  35مقعدا.
 -3تحالف «القائمة المشتركة» ،وتضم أربعة أحزاب تنشط في أوساط فلسطينيي الـ ،48وهي :الجبهة
الديمقراطية للسالم والمساواة ،والقائمة العربية الموحدة التي تمثل الحركة اإلسالمية (الجنوبية) ،والتجمع الوطني
الديمقراطي ،والحركة العربية للتغيير (أحمد الطيبي) .وقد تشكلت القائمة ألول مرة قُبيل إنتخابات العام ،2015
وحصلت حينها على  13مقعدا ،وانفرط عقد القائمة التي تفرعت قائمتين في اإلنتخابات الماضية« :الجبهة
الديمقراطية  +العربية للتغيير» من جهة ،و«العربية الموحدة والتجمع الوطني» من جهة أخرى ،وحصلتا معا
على  10مقاعد.
 -4تحالف «يامينا» (إلى اليمين) ،وهو تحالف ثالثة أحزاب إستيطانية ،ناشطة أساسا في أوساط التيار الديني
الصهيوني ،وتترأسه الوزيرة السابقة آييلت شاكيد ،وهي علمانية.
« -5يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) ،برئاسة أفيغدور ليبرمان ،وهو الحزب الذي َمن َع عمليا تشكيل حكومة
نتنياهو بعد اإلنتخابات الماضية ،بسبب معارضته تخفيف مشروع قانون يفرض الخدمة العسكرية اإللزامية على
الشبان المتدينين المتزمتين الحريديم .وقد حصل الحزب في اإلنتخابات السابقة على  5مقاعد.
 -6قائمة الحريديم «شاس» ،لليهود الشرقيين ،وقد حصلت على  8مقاعد في اإلنتخابات السابقة.
 -7قائمة الحريديم «يهدوت هتوراه» ،لليهود الغربيين األشكناز ،وحصلت على  8مقاعد في اإلنتخابات السابقة.
« -8المعسكر الديمقراطي» ،وهو تحالف يضم حزب «ميرتس» وحزب «إسرائيل ديمقراطية» برئاسة إيهود
باراك ،والذي تم تشكيله قبيل هذه اإلنتخا بات ،ومعهما نائب منشقة عن حزب العمل ،ستاف شافير.
 -9تحالف «العمل  -غيشر» ،وهو تحالف يضم حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس ،وحزب «غيشر» برئاسة
النائب السابقة أورلي ليفي  -أبكسيس ،التي انشقت عن حزب «إسرائيل بيتنا» ،وشكلت هذا الحزب تمهيدا
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لإلنتخابات السابقة ،إال أنها حصلت على  %1,7من األصوات ،في حين أن نسبة الحسم  .%3,25وقد حصل
حزب العمل على  6مقاعد في اإلنتخابات السابقة.
« -10عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) ،وهي حركة منبثقة عن حركة «كاخ» اإلرهابية المحظورة صوريا في
إسرائيل .وقد شطبت المحكمة العليا اإلسرائيلية ترشيح إثنين من مرشحي هذه القائمة .وكانت الحركة جزءا من
تحالف «إتحاد أحزاب اليمين» الذي حصل على  5مقاعد في اإلنتخابات السابقة■

()3
النتائج الرسمية
■ أعلنت لجنة اإلنتخابات المركزية اإلسرائيلية النتائج الرسمية لإلنتخابات ( )2019/9/25وجاءت على النحو
اآلتي (بين قوسين ،نتائج اإلنتخابات السابقة للكنيست الـ  ،21للمقارنة):
«كاحول الفان»  33 :مقعدا (« - )35الليكود» 32 :مقعدا (« - )35القائمة المشتركة» 13 :مقعدا ( 6للجبهة
الديمقراطية  +العربية للتغيير؛  4للتجمع  +القائمة العربية = « - )10شاس» 9 :مقاعد (« - )8إسرائيل بيتنا»8 :
مقاعد (« - )5يهدوت هتوراه» 7 :مقاعد (« - )8إلى اليمين» 7 :مقاعد « -العمل – غيشر» 6 :مقاعد ( 6بدون
غيشر) « -المعسكر الديمقراطي»  5 :مقاعد (ميرتس ،4 :بدون حزب «إسرائيل ديمقراطية»).
يشار إلى أن حزب «عوتسما يهوديت» الكهاني ،برئاسة العنصري إيتمار بن غفير ،لم يتجاوز نسبة الحسم ،حيث
حصل على  83,266صوتا (.)1,88%
■ تشير معطيات اللجنة إلى أنه شارك في التصويت  4,458,167مصوتا (بزيادة  122,847عن اإلنتخابات
السابقة) من بين  6,394,030هم أصحاب حق اإلقتراع( ،بزيادة نحو  55ألفا) .وبلغت نسبة التصويت العامة
 %85( %69,72بين الناخبين الحريديم %70 ،بين الناخبين اليهود العلمانيين %60 ،بين العرب) بزيادة
 %1,26عن انتخابات نيسان (أبريل)  .2019بينما وصلت إلى  %72,34في إنتخابات العام .2015
وبلغ عدد األصوات الصحيحة  4,430,566صوتا ،بزيادة  121ألف صوت عن اإلنتخابات الماضية ،ولكن في
تلك اإلنتخابات ،صب  %8,5من األصوات الصحيحة لصالح قوائم لم تعبر نسبة الحسم (أصوات محترقة) ،وهذا
لعب دورا في توزيع المقاعد ،فيما هبطت نسبة هذه األصوات في هذه اإلنتخابات إلى  .%2,86ووصل عدد
األصوات الالغية إلى  27,601صوت .أما عدد األصوات المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم ( )3,25%فقد كانت
 143,993صوتا ،وبلغ «ثمن المقعد»  36921صوتا ،ولكن ربطا بنسبة الحسم ال يمكن ألي قائمة أن تفوز بأقل
من  4مقاعد■

()4
تصويت فلسطينيي 48
■ تراوحت نسبة التصويت بين فلسطينيي الـ 48ما بين  %59إلى  ،%61مقابل نحو  %50في إنتخابات نيسان
 ،2019وكانت تلك أدنى نسبة سجلها العرب في التصويت للكنيست خالل  70عاما.
وعم إ رتفاع نسبة التصويت جميع البلدات والمدن العربية على اإلطالق ،باستثناء مدينة سخنين ،التي تراجعت فيها
نسبة التصويت من  %82إلى  ،%72ولكنها تبقى أعلى بكثير من معدل نسبة التصويت بين العرب .يذكر أن
حصلت القائمة المشتركة من على نحو  ،%83 -%82من أصوات فلسطينيي الـ.48
وانخفضت بالمقابل نسبة تصويت الفلسطينيين لألحزاب الصهيونية إلى ما دون  ،%18مقابل نحو  %30في
إنتخابات نيسان (أبريل) .وحققت القائمة المشتركة فائضا بحوالي  5آالف صوت.
■ وقد خاضت اإلنتخابات في الشارع العربي قائمتان أخريان ،واحدة لحزب «الوحدة الشعبية» الذي أسسه
البروفسور أسعد غانم ،وحصل على  5900صوت ،بينما اجتياز نسبة الحسم كان يتطلب  144ألف صوت.
والثانية لحزب «كرامة ومساواة» ،وأسسه في السنوات األخيرة الصحافي محمد السيد ،وحصل على 1500
صوت؛ ما يعني حرق  7400صوت في الشارع العربي.
ويشكل فلسطينيو الـ 48نحو  %20من مجموع السكان في إسرائيل ،ونحو  %16من مجمل أصحاب حق
اإلقتراع ،ما يعني أن قوتهم البرلمانية النسبية يجب أن تكون  18مقعدا في الكنيست ،بينما فازوا في النتيجة
النهائية بـ  13مقعدا فقط ،في إطار «القائمة المشتركة»■
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أرباح القوائم وخساراتها بين دورتين إنتخابيتين للكنيست
[نيسان (أبريل) – أيلول (سبتمبر) ]2019
■ حصل «أزرق  -أبيض» على نحو  %26من األصوات ،وزادت األصوات التي حصل عليها بمقدار25233
صوتا ،ولكنه خسر مقعدين ،عن اإلنتخابات السابقة بحصوله على  33مقعدا .ويعود هذا إلى عدة أسباب منها
إرتفاع «ثمن المقعد» من  35871صوتا في اإلنتخابات الماضية إلى  36921في هذه اإلنتخابات ،إلى جانب
إقتراب قوائم أخرى من اكتساب مقعد إضافي بحصولها على «كسور» أعلى من مما حصل عليه «أزرق -
أبيض» ،ولديها في الوقت نفسه فرص أفضل في اإلستفادة من إتفاقات «فائض األصوات» التي وقعتها مع قوائم
أخرى ،وهي حسبة دقيقة ومعقدة في النظام النسبي الذي تقوم عليه اإلنتخابات اإلسرائيلية.
■ تضمنت قائمة الليكود في هذه اإلنتخابات حزب «كوالنو»(كلنا) المنحل برئاسة موشيه كحلون ،والذي حصل
في نيسان(أبريل) الماضي على نحو  153ألف صوت ،وكان للحزبين معا  39مقعدا ،ما يعني أن القائمة خسرت
حاليا  167ألف صوت ،وأيضا  8مقاعد ،وبقي الليكود وكلنا مع  32مقعدا .هذا عدا الدعم اإلفتراضي الذي حصل
عليه الليكود من حزب «زهوت»(الهوية) بزعامة موشيه فيغلين ،الذي انسحب من المنافسة مقابل منصب وزير
في حكومة نتنياهو ،في حال تم تكليفه بتشكيلها .وقد حصل «زهوت» في نيسان(أبريل)  ،2019على  118ألف
صوت.
■ قائمة «شاس»(،حريديم شرقيين «سافارديم») حققت زيادة في األصوات مقدارها  71ألف صوت .كما حققت
«يهدوت هتوراه» ،التي مصدر  %95من أصواتها من جمهور الحريديم األشكناز 20 ،ألف صوت زيادة،
وحافظت على مقاعدها الـ .8
■ الخسائر باألصوات ظهرت في معسكر اليمين اإلستيطاني ،الذي حصل في نيسان (أبريل)  2019على ما
مجموعه  416ألف صوت بثالث قوائم ،واحدة فقط تمثلت بالكنيست بخمسة مقاعد .إال أن القائمتين اللتين مثلتا
التيار الديني الصهيوني اإلستيطاني في اإلنتخابات األخيرة ،حصلتا معا على  343600صوت ،منها أكثر من
 260ألفا لقائمة «إلى اليمين» التي تمثلت بسبعة مقاعد ،والباقي ،أكثر من  83ألفا ،لقائمة «عوتسما يهوديت» التي
لم تتمثل.
■ وازدادت أصوات حزب «إسرائيل بيتنا» ،بنحو  137ألف صوت ،وثالثة مقاعد إضافية ،لتصبح قوته 8
مقاعد ،جاءت على حساب الليكود أساسا ،وأيضا على حساب تحالف «إلى اليمين».
■ وحصلت قائمة «العمل  -غيشر» ،على  6مقاعد ،عدد المقاعد ذاته التي حصل عليها حزب العمل وحده في
إنتخابات نيسان الماضية ،ولم يضف له التحالف مع حزب «غيشر» برئاسة النائبة أورلي ليفي سوى زيادة 22
ألف صوت.
■ أما التحالف بين حزب «ميرتس» وحزب «إسرائيل ديمقراطية» ،الذي أسسه إيهود باراك ،فقد أضاف مقعدا
واحدا لما كان لميرتس في اإلنتخابات الماضية ،وبات للتحالف  5مقاعد ،وزيادة أكثر من  35ألف صوت للقائمة.
■ على الرغم من عدم دخولها الكنيست ،حصلت «عوتسما يهوديت» على  83266صوتا ،وهذه زيادة بنسبة
 %24,6عن األ صوات التي حصلت عليها الحركة في إنتخابات  ،2013حينما خاضت اإلنتخابات بقائمة مستقلة؛
في حين خاضت إنتخابات  2015بتحالف مع الوزير األسبق المنشق عن حركة شاس إيلي يشاي ،وحصلت تلك
القائمة على حوالي  127ألف صوت ،ولم تجتز نسبة الحسم أيضا في ذلك الوقت.
■ وفق النتائج الرسمية ،هبط تحالف الليكود مع شركائه الفوريين ،وبضمنهم إفتراضيا حزب أفيغدور ليبرمان،
وفي غضون خمسة شهور ،من  65مقعدا في إنتخابات نيسان (أبريل) إلى  63مقعدا في إنتخابات أيلول (سبتمبر)
األخيرة .وهبط تحالف نتنياهو من دون ليبرمان من  60إلى  55مقعدا■

()6
الحريديم تجاوزوا قوتهم النسبية
■ إزداد تمثيل كل من حزبي المتدينين الحريديم «يهدوت هتوراه» و«شاس» ،مقعدا واحدا عن اإلنتخابات األخيرة
(الكنيست الـ  )21وبأربعة مقاعد (لكليهما) عن اإلنتخابات التي جرت في العام ( 2015الكنيست الـ  .)20فقد
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إرتفع تمثيل حزب شاس في هذه اإلنتخابات إلى  9مقاعد ،مقابل  8مقاعد في إنتخابات نيسان الماضي و 7مقاعد
في إنتخابات 2015؛ بينما إرتفع تمثيل حزب يهدوت هتوراه إلى  8مقاعد في هذه اإلنتخابات ،مقابل  7مقاعد في
إنتخابات نيسان (أبريل) الماضي و 6مقاعد في إنتخابات .2015
بهذا يكون حزبا الحريديم قد فازا معا بـ  17مقعدا في الكنيست الـ  ،22مقابل  15مقعدا في الكنيست الـ 21
(إنتخابات  )2019/4و 13مقعدا في الكنيست الـ ( 20إنتخابات  ،)2015/3وهو ما يشكل اإلنجاز األكبر الذي
يحققه قطاع محدد من سكان إسرائيل في هذه اإلنتخابات.
■ ويشكل الحريديم نحو  %12من مجموع السكان في إسرائيل ،لكن نسبتهم من بين مجموع أصحاب حق
اإلقتراع في إسرائيل تبلغ ،حسب معطيات غير رسمية ،نحو  %10فقط ،ويفترض أن تكون قوتهم البرلمانية
النسبية  12مقعدا في الكنيست ،بينما فازوا ،في الواقع ،بـ  17مقعدا ،أي بزيادة نحو  %50عن وزنهم النسبي
المفترض.
توقعات المكتب المركزي الرسمي لإلحصاء في إسرائيل تشير إلى أن الحريديم سوف يشكلون  %32من مجموع
السكان في إسرائيل حتى العام  ،2065ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست الممثلين ألحزاب الحريديم سيزداد
بمقعدين اثنين في كل أربع سنوات ،طبقا للتوقعات■

()7
مالحظات
■ يستدل من تركيبة الكنيست الجديدة أنها ال تختلف كثيرا عن تركيبة الكنيست السابق ،ألن األحزاب أبقت
بمعظمها على تركيبات القوائم ذاتها مع تعديالت طفيفة ناجمة عن التحالفات الجديدة.
ومن أصل  37نائبا متدينا ،فإن  30نائبا هم في كتل اليمين اإلستيطاني ،ما يعني أن قرابة  %48من نواب اليمين
اإل ستيطاني هم من المتدينين .ويبز حزب الليكود الجميع بكون  %25من نوابه الـ  32هم من النواب المتدينين من
التيار الديني الصهيوني ،بمعنى  8نواب ،بدال من  3نواب في الكنيست الـ  .)2015/3( 20ويوجد في هذه
التركيبة  15نائبا من مدينة القدس ،يقيم غالبيتهم في األحياء اإلستيطانية في القدس المحتلة منذ العام  .1967وبلغ
عدد النساء في الكنيست  ،28مقابل  27في الكنيست السابق .وبلغ عدد النواب العرب في األحزاب الصهيونية
إثنان مقابل  3في الكنيست الـ  ،21و 4في الكنيست الـ.20
■ وباإلمكان القول إن قوة نتنياهو إهتزت كثيرا وبات احتكاره للسلطة ينتمي لمرحلة إنقضت ،بعد أن بينت
اإلنتخابات أن تحالف نتنياهو من دون ليبرمان هبط من  60إلى  55مقعدا.
■ وأشار محللون إلى أن التنافس الحزبي الرئيسي في هذه اإلنتخابات دار بين «اليمين الصلب» ،الذي يمثله
الليكود وباقي أطراف معسكر نتنياهو و«اليمين الناعم» ،ويمثله  -بحسب المحللين  -تحالف «أزرق أبيض» ،الذي
يتبنى – عمليا  -أجندة اليمين الصلب ،في ما يتعلق بالتسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني.
■ والحظ المحللون أنه على الرغم من عدم تمثل حركة «عوتسما يهوديت» في الكنيست ،إال أن المعطيات تشير
إلى اتساع مضطرد في قاعدة التطرف العنصري .فقد زادت أصوات هذه الحركة العنصرية بمقدار  %24,6عن
األصوات التي حصلت عليها الحركة في إنتخابات ■2013

مطلع تشرين األول (أكتوبر) 2019

النتائج الرسمية (إحصائية مقارنة)
الرقم

القائمة

الفارق

عدد االصوات

5

عدد المقاعد

الفارق

1

كاحول -الفان

2

ليكود

3

القائمة المشتركة

4

شاس

5

إسرائيل بيتنا

6

يهدوات هتوراه

7

يمينا
(إلى اليمين)

8

العمل ـ غيشر

9

المعسكر
الديمقراطي

الكنيست 21

الكنيست 22

1,125,881

1,151,214

()%26,13
1,140,370

()%25,95
1,113,617

()%26,46
337,108

()1

470,211

()%7,82
258,275

330,199

()%5,99

()%7,44

173,004

310,154

()%4,01

()%6,99

249,049

268,775

()%5,78
159,468

()%3,70
190,870

()3

()%4,34
156,473

()4

()%3,63

25233 +

35

33

2-

26753 -

35

32

3-

()%25,10

()%10,60

()2

باألصوات

الكنيست
21

الكنيست
22

باألصوات

133103 +

71924 +

137150 +

19726 +

10

()1

8

5

8

13

9

8

7

3+

1+

3+

1-

()%6,06
260,655

101187 +

5

()2

7

2+

()%5,87
212,782

21912 +

6

()3

6

0

()%6,06
192,495

26022 +

4

()4

5

1+

()%4,34

( ) 1مجموع أصوات قائمتي «الجبهة والتغيير» ،و«العربية والتجمع».
( ) 2أصوات «تحالف أحزاب اليمين» وقد خرجت منه «عوتسا يهوديت» في هذه االنتخابات ولم تتجاوز نسبة الحسم ،وقد شارك حزب «اليمين الجديد»
في هذا التحالف برئاسة الوزيرة السابقة آييلت شاكيد.
( ) 3أصوات حزب العمل الذي خاض اإلنتخابات منفردا ،بعد انسحاب «الحركة» ورئيسته تسيبي ليفني من الحياة السياسية وكانا يشكالن معا «المعسكر
الصهيوني».
( ) 4أصوات حزب ميرتس.
* ـ لم تحتسب  4نتائج حزب «كلنا» برئاسة موشيه كحلون في االنتخابات السابقة ( 4مقاعد) ،وقد انضم الحزب إلى الليكود عشية هذه االنتخابات.
* ـ لقراءة تبدل موازين القوى بين نيسان وأيلول  ،2019راجع عنوان «أرباح القوائم وخساراتها »..في هذه الدراسة.
* ـ المصدر :موقع الكنيست اإلسرائيلي.
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