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اهو إنه يفضل انتظار النتائج وجاء من مكتب رئيس "يمينا" أن بينت قال لنتني
الرسمية، وأكد أن شيئاً واحداً فقط وضعه نصب عينيه هو مصلحة جميع مواطني 

  إسرائيل.

حزب شاس الذي أصبح ثالث حزب، بحسب العينات  وقال درعي رئيس
االنتخابية الثالث، إنه اتفق خالل مكاملته الهاتفية مع نتنياهو على تأليف 

  لسرعة.حكومة وطنية على جناح ا

يف املقابل تعهد رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، الذي مُنيَ بهزيمة نكراء، 
  بعدم االنضمام إىل حكومة برئاسة نتنياهو.

وقال رئيس القائمة املشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن القلق ينتابه من 
يجب نتائج العينات وزيادة قوة نتنياهو واألحزاب املتطرفة، لكنه أضاف أنه 

  انتظار النتائج احلقيقية.

أمّا رئيس قائمة راعم عضو الكنيست منصور عباس، الذي مل يجتز حزبه نسبة 
احلسم بحسب العينات، فقال إنه يعتقد أن القائمة ستدخل إىل الكنيست، مشيراً إىل 

 أن العديد من أنصار راعم توجهوا إىل مراكز االقتراع قبل إغالقها بوقت قصير.

حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إنه مل يتخلّ وقال رئيس 
عن الطريق وعن الهدف وهو تأليف حكومة صهيونية ليبرالية، وأكد أنه يجب 

  االنتظار لفرز املغلفات املزدوجة التي قد تغيّر الصورة تماماً.

أن هذه هي بداية  وأكدت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي
وأن احلزب سيعود ويحتل مكانته السابقة يف الساحة السياسية.  شوارامل

وأضافت أن معارضي العمل أفلحوا يف اغتيال رئيس احلكومة السابق يتسحاق 
  رابين لكنهم لن يفلحوا يف القضاء على طريقه.

وأظهرت نتائج العينة االنتخابية التي أجرتها قناة التلفزة "كان" أن قائمة حزب 
مقعداً، وحصلت  31برئاسة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو حصلت على الليكود 

مقعداً،  18قائمة حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 
 7وقائمة حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود، على 
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مقاعد،  7على  مقاعد، وقائمة حزب "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتايل بينت
مقاعد،  9مقاعد، وقائمة حزب شاس احلريدي على  8والقائمة املشتركة على 

وحصل كل من قائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي، وقائمة حزب "إسرائيل 
بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، وقائمة الصهيونية الدينية 

"عوتسما يهوديت" [قوة  برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش التي تضم
يهودية] من أتباع احلاخام مئير كهانا، وقائمة حزب العمل برئاسة عضو 
الكنيست ميراف ميخائيلي، وقائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع ورئيس 

مقاعد.  6مقاعد، وحصلت قائمة ميرتس على  7احلكومة البديل بني غانتس على 
الكنيست منصور عباس، وقائمة "احلزب ومل تتمكن قائمة راعم برئاسة عضو 

االقتصادي" برئاسة احملاسب العام السابق لوزارة املال يارون زليخا، من 
  %).3.25جتاوز نسبة احلسم (

أن قائمة حزب  12وأظهرت نتائج العينة االنتخابية التي أجرتها قناة التلفزة 
 18" على مقعداً، وحصلت قائمة حزب "يوجد مستقبل 31الليكود حصلت على 

 8مقاعد، وقائمة حزب "يمينا" على  6مقعداً، وقائمة حزب "أمل جديد" على 
 9مقاعد، وقائمة حزب شاس احلريدي على  9مقاعد، والقائمة املشتركة على 

مقاعد، وقائمة حزب  6مقاعد، وقائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي على 
مقاعد، وقائمة  7ينية على مقاعد، وقائمة الصهيونية الد 6"إسرائيل بيتنا" على 

مقاعد، وقائمة ميرتس  7مقاعد، وقائمة "أزرق أبيض" على  7حزب العمل على 
مقاعد.  ومل تتمكن قائمة راعم، وقائمة "احلزب االقتصادي"، من جتاوز  6على 

  %).3.25نسبة احلسم (

أن قائمة حزب  13وأظهرت نتائج العينة االنتخابية التي أجرتها قناة التلفزة 
 16مقعداً، وحصلت قائمة حزب "يوجد مستقبل" على  33الليكود حصلت على 

 7مقاعد، وقائمة حزب "يمينا" على  5مقعداً، وقائمة حزب "أمل جديد" على 
 8مقاعد، وقائمة حزب شاس احلريدي على  8مقاعد، والقائمة املشتركة على 

مة حزب مقاعد، وقائ 7مقاعد، وقائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي على 
مقاعد، وقائمة  6مقاعد، وقائمة الصهيونية الدينية على  8"إسرائيل بيتنا" على 

مقاعد، وقائمة ميرتس  8مقاعد، وقائمة "أزرق أبيض" على  7حزب العمل على 
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مقاعد. ومل تتمكن قائمة راعم، وقائمة "احلزب االقتصادي"، من جتاوز  7على 
  %).3.25نسبة احلسم (

 5من األصوات حصلت راعم [احلركة اإلسالمية على  املئة يف 87لكن بعد تعداد 
 30مقاعد، وتراجع الليكود إىل  6مقاعد، بينما حصلت القائمة املشتركة على 

  مقعداً. 17مقعداً وحصل حزب يوجد مستقبل على 
   

  بسبب [جلنة االنتخابات املركزية: بعض القيود املفروضة
  املقبلة فيروس كورونا إىل جانب عطلة عيد الفصح العبري 

  قد يؤديان إىل تأخير صدور النتائج النهائية لالنتخابات عدة أيام]
 

  24/3/2021"يديعوت أحرونوت"، 
  

ذكر بيان صادر عن جلنة االنتخابات املركزية أن بعض القيود املفروضة بسبب 
فيروس كورونا إىل جانب عطلة عيد الفصح العبري املقبلة قد يؤديان إىل تأخير 

  .النهائية لالنتخابات عدة أيام صدور النتائج

وأضاف البيان أن املشكلة الرئيسية كامنة يف زيادة عدد ما يسمى بأوراق 
اقتراع املغلفات املزدوجة التي ال يتم فرزها يف مواقع االقتراع، لكن يتم 
إحضارها إىل املقر الرئيسي للجنة االنتخابات املركزية يف الكنيست لفرزها بعد 

ويف السنوات العادية تشمل هذه املغلفات أصوات اجلنود،  .العادية أوراق االقتراع
والطواقم الطبية، واملرضى يف املستشفيات، والسجناء وذوي احلاجات اخلاصة، 
باإلضافة إىل الدبلوماسيين يف اخلارج الذين يصوتون يف وقت أبكر من بقية 

روس كورونا السكان، لكنها تشمل هذه السنة أيضاً األشخاص املصابين بفي
واملوجودين يف حجر صحي، ونزالء دور رعاية املسنين، وهو ما أدى إىل رفع 

يف االنتخابات السابقة إىل  330.000عدد أصوات املغلفات املزدوجة من نحو 
مقعداً يف الكنيست،  15هذه املرة، أي ما يعادل  600.000-500.000ما بين 

 .ئج النهائيةوهو ما قد يؤدي إىل حتوالت جذرية يف النتا
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وقالت مديرة جلنة االنتخابات املركزية أوريل عداس األسبوع الفائت إن عيد 
الفصح العبري الذي يستمر أسبوعاً يمثل أيضاً حتدياً ألنه يبدأ بعد ثالثة أيام من 

 االنتخابات. 

يف غضون ذلك أعلن رئيس الدولة اإلسرائيلية رؤوفين ريفلين أنه سينتظر نحو 
تظهر النتائج النهائية لالنتخابات قبل بدء املشاورات مع قادة أسبوعين حتى 

األحزاب بشأن توصيتهم بمرشح لتأليف احلكومة املقبلة وتويل منصب رئيس 
احلكومة. ومعروف أنه تتم بعد االنتخابات دعوة رئيس كل حزب يصل إىل 

 عضواً من طرف رئيس الدولة للتوصية بمرشح لتويل 120الكنيست املكوّن من 
رئاسة احلكومة، ثم يقوم الرئيس بعد ذلك باختيار املرشح األقدر على تشكيل 
وقيادة ائتالف حاكم بناءً على هذه التوصيات، وعادة ما يكون املرشح الذي 

 .عضو كنيست على األقل 61أوصى به 

 

  [غارات ضد مواقع تابعة لـ"حماس" يف قطاع غزة رداً على
  ر السبع]إطالق قذيفة صاروخية يف اجتاه بئ

  
  Ynet ،24/3/2021موقع 

  
قال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن طائرات سالح اجلو 
قامت الليلة املاضية بشن غارات على أهداف تابعة حلركة "حماس" يف قطاع 
غزة رداً على إطالق قذيفة صاروخية من القطاع يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية 

  أمس (الثالثاء). 

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت موقعاً إلنتاج وسائل قتالية صاروخية 
باإلضافة إىل موقع عسكري آخر تابع لـ"حماس" يف قطاع غزة، وأكد أن "حماس" 
تتحمل مسؤولية ما يجري يف قطاع غزة وينطلق منه وتداعيات األعمال 

  اإلرهابية املرتكبة ضد سكان إسرائيل.
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ن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي قال إن اجليش وكان بيان سابق صادر ع
رصد مساء أمس عملية إطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت يف منطقة 
مفتوحة بالقرب من مدينة بئر السبع [جنوب إسرائيل] بالتزامن مع زيارة كان 

 رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يقوم بها إىل املدينة.

يفة مل يتسبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار وأضاف البيان أن سقوط القذ
مادية كبيرة، وأشار إىل أن وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس قام بإجراء 

  مشاورات أمنية بعد سقوط القذيفة.

يُذكر أن نتنياهو ألغى مهرجانين انتخابيين يف عسقالن ونتيفوت خالل 
 األسابيع األخيرة بسبب إنذارات أمنية.

  
  اإلصابات اخلطرة بفيروس [انخفاض عدد

  كورونا يف إسرائيل إىل الرقم األدنى منذ ثالثة أشهر]
 

  24/3/2021"يسرائيل هيوم"، 
  

أظهرت معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة اإلسرائيلية الليلة املاضية أن عدد 
إصابة  500اإلصابات اخلطرة بفيروس كورونا يف إسرائيل انخفض إىل أقل من 

حالة إصابة  499(الثالثاء) وهو الرقم األدنى منذ ثالثة أشهر. وبلغ العدد أمس 
  حاالت تم ربطها بأجهزة تنفس اصطناعية. 204خطرة، بينها 

 829.288وأفادت املعطيات أنه منذ بداية تفشّي الفيروس تم تشخيص إصابة 
ثنين) تم رت إىل أنه خالل يوم أول أمس (االشخصاً يف إسرائيل به. وأشا

شخصاً لترتفع بذلك حصيلة  12حالة إصابة بالفيروس وتويف  942تشخيص 
 وفاة. 1114الوفيات إىل 

مليون إسرائيلي التطعيم الكامل ضد الفيروس حتى  4.6ووفقاً للمعطيات، تلقى 
 يوم أمس. 
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وقالت وزارة الصحة إنها تأمل بتطعيم جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 
  نيسان/أبريل املقبل. عاماً بحلول نهاية 16

  
  [نسبة البطالة يف إسرائيل الشهر

  %]16.7الفائت انخفضت إىل 
  

  24/3/2021"معاريف"، 
  

ذكر بيان صادر عن مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي الليلة قبل املاضية أن 
% إىل 18نسبة البطالة يف إسرائيل يف شباط/فبراير الفائت انخفضت من 

16.7.%  

ن هذا ناجم عن انخفاض عدد العاطلين من العمل يف إسرائيل وأضاف البيان أ
 .698.000إىل نحو  748.000، من نحو 50.000بنحو 

وأشار البيان إىل أن عمليات إعادة فتح االقتصاد التي بدأ جزء كبير منها يف 
 .أواخر الشهر الفائت قد تكون مسؤولة عن انخفاض معدالت البطالة

نمو  2021ئيلية يف األيام األخيرة أن تشهد سنة وتوقعت وزارة املال اإلسرا
% وذلك وفقاً ملدى شدة قيود فيروس 4.9-% 2.8الناجت احمللي اإلجمايل بمعدل 

 كورونا.

وأضافت الوزارة أنه يف حال جناح حملة التطعيم ويف حال استطاع االقتصاد 
 %. 6.5 قد تصل إىل 2021احلفاظ على انتعاشه فإن نسبة البطالة يف نهاية سنة 
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لدى اجلمهور، ويف مرحلة مبكرة نسبياً وضعت الكورونا جانباً وركزت 
على ترهيب الناس وتخويفهم مما سيحدث ملعسكرهم إذا انتصر الطرف 

مفاجآت العينات االنتخابية، ميرتس وأزرق الرسالة كانت من  اآلخر. هذه
. أيضاً بينت الذي بنى عودته اأبيض اللذان توجّها إىل تخويف ناخبيهم

كمدير مؤهل يعرف كيفية مواجهة مديح لذاته إىل الساحة السياسية على 
  الوباء، عاد قبيل االنتخابات إىل أوراق الرسائل القديمة.

 ستفادة من فتح االقتصاد وانخفاض أعداد املرضى مع حاول نتنياهو اال
حملة "العودة إىل احلياة". تلقيح أغلبية السكان وعودة الدراسة والتجارة، 
باإلضافة إىل املناخ الربيعي، كلها أمور ربما أنقذت الليكود من الهزيمة. 
لكن نتنياهو مل يحظَ بالنصر الذي كان يتمناه، وإذا جنح يف تشكيل 

فإنه سيكون مرتبطاً بخصمه بينت القادر على إسقاطه يف أي ائتالف 
  حلظة.

  يف املقابل، مل ينجح خصوم نتنياهو أيضاً يف استغالل تقصيره يف سنة
الكورونا إلطاحته من احلكم. خُيِّل للحظة أن التمرد الذي أعلنه اجملتمع 
احلريدي على فرض اإلغالق بغطاء من رئيس احلكومة، الذي يعتمد على 

أييد احلريديم، سيُبعد عن نتنياهو ناخبين استاؤوا من التمييز الواضح، ت
وسيفضلون التصويت إىل جانب "يمين رسمي" على التصويت لليكود 
موالٍ للحريديم. هذا كان أمل جدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان، لكن هذا 
األمل خاب ألن فتح االقتصاد أزال املشكلة من جدول األعمال، وألن 

الليكود يعرفون أن حزبهم شريك ويفّ حلزب "شاس" ويهدوت  ناخبي
هتوراه، وأن ناخبي هذين احلزبين ال يخدمون يف اجليش، وال يتعلمون 

  التعليم األساسي، وقليالً ما يعملون.
  هكذا جرى حتييد الكورونا يف اعتبارات اقتراع الناخبات والناخبين يف

ع ليعبّروا عن والئهم العشائري. إسرائيل، الذين جاؤوا إىل صناديق االقترا
وإذا كان للكورونا تأثير غير مباشر، فقد جتلى من خالل انضمام اجملتمع 
العربي غير املسبوق إىل التيار اإلسرائيلي السائد، على خلفية الوباء الذي 
أصاب اجلميع، وبروز الطواقم الطبية العربية يف املستشفيات، وتراجُع 

طينيين. لقد فهم نتنياهو ذلك وخاض حملة النزاع العنيف مع الفلس
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انتخابية يف البلدات العربية وتطرّق، على األقل من خالل الشعارات، إىل 
الطرف القوي  - مشكالت تهم السكان. هكذا جنح يف تفكيك "املشتركة"

واستفاد من تدين نسبة االقتراع لدى العرب مقارنة  - الذي عارضه
بقتين. زيارات "أبو يائير" إىل الناصرة وأم باملعركتين االنتخابيتين السا

الفحم وخيام البدو كانت من أكثر اخلطوات مفاجأة وجدّة يف انتخابات 
. ومن احملتمل أنها هي التي رجحت الكفة ملصلحة بقائه 24الكنيست الـ
  يف السلطة.

 

  حملل سياسي - سامي بيرتس 
  23/4/2021"هآرتس"، 

  
  إسرائيل تنتظر بينت

  
 من أزمة كورونا شملت آالف الوفيات، ونسبة تفشٍّ للمرض  سنة مضطربة

من بين األعلى يف العامل، وبطالة كبيرة، وانهيار عشرات آالف األعمال، 
مل تنجح يف كسر التعادل يف اخلريطة السياسية.  - وعملية تلقيح مدهشة

حتى لو منحت النتائج احلقيقية أغلبية ضئيلة حلكومة برئاسة بنيامين 
، فإن هذا ال يضمن حكومة مستقرة ومضمونة ألربع سنوات. نتنياهو

إسرائيل عالقة بأزمة سياسية عميقة أيضاً بعد اجلولة الرابعة من 
  االنتخابات.

 حدة، فإن بخالف االنتخابات السابقة التي جرت قبل عام حتت شعارالو
يف ظل انشقاقات. يف اليمين، الصهيونية  االنتخابات احلالية جرت

نشقت إىل حزبين برئاسة نفتايل بينت وبتسلئيل سموتريتش. يف الدينية ا
اليسار انشق حزب أزرق أبيض إىل حزبين (يوجد مستقبل وأزرق  - الوسط

أبيض)، وكذلك أيضاً حزب العمل وحركة ميرتس خاضا االنتخابات 
بصورة منفردة. لدى العرب أيضاً تنافست قائمتان بعد انشقاق القائمة 

 الوسط هو الوحيد الذي دفع ثمن االنشقاق ألن راعموهذا  - املشتركة
على ما يبدو لن جتتاز نسبة  [احلركة اإلسالمية بزعامة منصور عباس]
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احلسم، بحسب العينات التلفزيونية [أشارت النتائج احلقيقية بعد إحصاء 
 5% من األصوات جتاوُز حركة راعم نسبة احلسم وحصولها على 84نحو 

  مقاعد].
 إذا جنّ بني غانتس اًأيضاً مل يثمر اختراق اجلديد األوراق بيْد أن خلط .

وأفيغدور ليبرمان أو جدعون ساعر فجأة وقرروا النكث بوعودعم 
من الصعب رؤية كيفية خروجهم من هذه  - االنتخابية وتتويج نتنياهو

مقعداً، سيحتفظ بينت بمفتاح  61الورطة. يف سيناريو فوز نتنياهو بـ
سة نتنياهو. قوته سيستمدها من درجة صدقية أولئك تأليف حكومة برئا

الذين تعهدوا عدم اجللوس مع نتنياهو. يف مثل هذا الوضع، سيجد بينت 
نفسه يف سياق الصهيونية الدينية بفروعها وتشعباتها داخل حكومة 
نتنياهو  يف دور الرمز اليساري الليبرايل الرسمي فيها. ثمة شك يف أنه 

يار، وخصوصاً عندما تكون خبرة نتنياهو فرّق تسُد يرغب يف مثل هذا اخل
  وحماولة إغرائه باالنضمام إىل أقرانه يف القطاع.

  ،من الصعب يف هذه اللحظة رؤية سيناريو رئيس حكومة غير نتنياهو
لكن سيناريو نتنياهو رئيساً للحكومة بصورة أكيدة ال يزال بعيد املنال. 

التوقيت الناجح للخروج من أزمة على الرغم من جناح حملة اللقاحات، و
الكورونا، واجلهد اجلنوين الذي بذله نتنياهو، الذي عمل بقوة أكبر من 
هؤالء الذين يدّعون أنهم يريدون استبداله، مل يحدث حسم واضح. وتدل 
اإلجنازات املتواضعة لكلٍّ من بينت وساعر، مقارنة باستطالعات الرأي 

عداً، على أن اليمين يتمسك بنتنياهو مق 20السابقة التي تنبأت لهما بـ
وليس مستعداً الستبداله. بالنسبة إىل بينت وساعر، السياسة هواية، 
وبالنسبة إىل نتنياهو هي مهنة. بالنسبة إليهما السياسة خيار، بالنسبة 
إليه هي هاجس. هو يقاتل دفاعاً عن بقائه. وأظهر فحص أجرته شركة 

الشهر األخير الذي سبق االنتخابات كان يفعات لألبحاث اإلعالمية أن يف 
عدد إطالالت نتنياهو يف التلفزيون والراديو أكثر من ضعفيْ إطالالت 

  لبيد وساعر وبينت معاً.   - خصومه الثالثة
  بينت يمكن أن يكون الشخص الذي سيتوج نتنياهو، لكنه أيضاً الوحيد

ضي نتنياهو. القادر على إطاحة رئيس احلكومة إذا انضم إىل كتلة معار
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  صدر حديثاً 
  

 BDS: حركة مقاطعة إسرائيل
  بحث في الطرق والقيم والتأثير

  
  

  عمرو سعد الدين :املؤلف

دكتور يف العلوم السياسية واالجتماعية من جامعة بروكسل احلرة يف منحة دراسات الدكتوراه 
مع جامعة لويس غايدو كاريل يف روما. أنهى دراسة املاجستير "إرازموس موندوس" املشتركة 

يف الدراسات املدينية يف اجلامعة األميركية يف بيروت، وحصل على بكالوريوس يف الدراسات 
السياسية من اجلامعة ذاتها. وتطال اهتماماته البحثية موضوعات احلركات االحتجاجية، 

 .والدراسات املدينية، والهجرةواالجتماع السياسي، والسياسة العاملية، 
  
  
  

 

  
 

 

انطلقت إشكالية البحث من مالحظة أولية تتمثل يف إضفاء 
حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب 

) أولوية على الطرق عبر BDSاالستثمارات منها (املعروفة بـ 
دول الشمال العاملي كالواليات املتحدة، يف حين أن 

عربية تعدّ أساسية وتشهد تطبيعًا السياقات الفلسطينية وال
. فيطرح الكتاب تساؤالت بشأن صحة ذلك من  رسمياً مطرداً
خالل مناقشة نشاط حركة املقاطعة يف فلسطين وجمتمعات 

 عربية وأوروبية ويف الواليات املتحدة.

وتتصل بإشكالية البحث املذكورة موضوعات كطبيعة 
املقاطعة، وعالقة الفئات االجتماعية التي تشكل حركة 

األخيرة بقيم احلرية والديمقراطية والعدالة، وبالنضاالت 
الفلسطينية والعربية والعاملية املتنوعة، فضالً عن عالقة 
احلركة بإسرائيليين مناهضين للصهيونية. كما يناقش 

  الكتاب جوانب من تأثر بعض الدول باملقاطعة.


