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 مةالـمقد  

   ما ه  ياس يّ واملجال الّس   ياس يّ عيد الّس الصّ   إّن 
ّ
بين ما  ا في إسرائيل في الفترة  م قاش والحديث عنهتي دار النّ من أكثر األمور ال

عاد انتخابات الكنيست ثالث م، وذلك بسبب كونها املرّ 2020م وأوائل سنة  2019بدايات سنة  
ُ
ة األولى في تاريخ إسرائيل بأن ت

   مة، ونخّص ين بتشكيل الحكو ياسيّ ات بعد فشل مساعي الّس مرّ 
ّ
 بالذ

ّ
ف مرّ كر نتنياهو، ال ِّ

ّ
ل
ُ
 ذي ك

 
إسرائيل دولة  ل رئيس  ب  ين من قِّ ت

 . ة في البرملان اإلسرائيليّ ه لم يستطع ذلك بسبب اشتداد االختالفات الحزبيّ بتشكيل الحكومة؛ لكنّ   ريـڤـلينين  ـڤو ئر 

تشكيل الحكومة عن طريق البرملان )الكنيست في   ظام يتّم بهذا النّ   ه، فإنّ برملانّي   كون إسرائيل ذات نظام ديموقراطّي 

 وهي كذلك الّس   ،إسرائيل(
ّ
 ة، حيث يعتبر الفصل بين الّس شريعيّ لطة الت

ّ
ظام  ة )الحكومة( في النّ نفيذيّ لطة التّ ة والّس شريعيّ لطة الت

ائتالفيّ   البرملانّي   يموقراطّي الّد  أحزاب  من  بتشكيلها  يقتض ي  إسرائيل  في  الحكومة  واضح. فتشكيل   غير 
ّ
الكنيست تشك في  ل ة 

ث عن سنتحّد   -   ة في الكنيست، ويعّين عضو كنيست لتشكيل الحكومة، ويكون في األغلب أكبر رئيس كتلة في الكنيست األغلبيّ 

موّس  النّ املوضوع بشكل  العرض  في  األحزاب  ظرّي ع  أّن اصّ وخ  -. لكن كون   
ً
أهداف ومصالح مختلفة يصعُ   ة ذات  ب  إسرائيل 

 ة بهذه الفترة في البالد. إعادة إجراء االنتخابات للكنيست أكثر من مرّ   ما هذه الفترة؛ لذلك تمّ السيّ   ،تشكيل الحكومة

 ة عن هذا املوضوع، و قمنا باختيار هذا املوضوع بسبب مالحظتنا الكبيرة لحديث واهتمام املواقع اإلخباريّ 
ّ
ذي أثار  ال

 بعد مالحظتنا إلجراء انتخابات وحصول توتّ ع في هذا املوضوع أكثر، وخاصّ وّس فضولنا للتّ 
ً
 ة في البالد.ة أكثر من مرّ رات سياسيّ ة

 : ةاملشكلة املدني  

 
ّ
 عة في إسرائيل  ب  ة املتّ ة القطريّ ة القائميّ سبيّ طريقة االنتخابات الن

ّ
حين لى عدم نجاح املرش  إت  أدّ د األحزاب،  ع على تعّد تي تشّج وال

   األمر  ،في تشكيل حكومة
ّ
 ياسة وتنفيذها. ووضع الّس  ،ولةة إدارة شؤون الّد وإمكانيّ   ،لطةد استقرار الّس ذي يهّد ال

 ينعكس هذا املوضوع بشكل عام بمصطلحات املدنيّ 
ّ
 اآلتية:  ةالثات الث

 (  2، )ةاملدني    –   ةياسي  حقوق املواطن الس  (  1)
 
 الس    فصل(  3، )ةعددي  الت

 
 . االنتخابات  شروط(  4، )طاتل
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 ظري  العرض الن

 قضيّ إلى و  ،ة تشكيل الحكومة في إسرائيلعمليّ إلى ق موضوعنا يتطرّ 
ّ
تي حصلت في تشكيل الحكومة في فترة ة املشكلة ال

 لها قواعدها وقوانينها وخاصّ   ،نة)سيرورة( معيّ ة  ة تشكيل الحكومة عن طريق عمليّ عمليّ   م، حيث تتّم 2020-2019سنوات  
ً
ة

 
ّ
 توضيح العمليّ ى  لإق  . في هذا القسم سنتطرّ برملانّي   ق بكون إسرائيل تعمل بنظام ديموقراطّي بما يتعل

ّ
ذي نعمل ة واملوضوع ال

 عليه.

 سنوات إجراء انتخابات للكنيست )الس    4  بها كلّ   ة يتّم يموقراطيّ في دولة إسرائيل الّد 
ّ
ة في إسرائيل(، حيث شريعيّ لطة الت

 تتضمّ 
ً
ة، متساوية وتتيح ة، دوريّ يّ ة )لجميع املواطنين(، سرّ وهي أن تكون عامّ ، ةأساسيّ ة ديموقراطيّ  ان هذه االنتخابات شروط

حرّ  امليّ كذلك  كون  تعتمد  .  ةنافس ة  طريقة  على  إسرائيل   دولة 
ّ
الن االنتخابات  نوع  من  والقائميّ سبيّ االنتخابات  القطريّ ة  ة ة 

سم تستطيع  ر نسبة الح  وعندما تعبُ   ،ولة قائمة أعضاء قام الحزب بتحضيرهاالّد   ل مواطنيّ ب  نتخاب من قِّ اال   رة، حيث يتّم واملباشِّ 

 بهذا التّ  مثيل بالكنيست، ويتمّ التّ هذه القائمة 
ً
اخبين، وتكون دولة بواسطة جسم من النّ وليس  ،صويت لهذه القوائم مباشرة

 (1) .واحدةة  إسرائيل جميعها منطقة انتخابيّ 

 القوائم الحزبيّ فإّن  بعد نتائج االنتخابات،  
ّ
من املقاعد في الكنيست حسب   تي عبرت نسبة الحسم تحظى بعدد نسبيّ ة ال

 الكنيست بعد تقسيم عدد األصوات الصّ ر عدد األصوات املساوي ملقعد واحد في  قر  ة، ويُ تها العدديّ قوّ 
ّ
تي ُمنحت لقائمة الحة ال

 (1) . للكنيست  120عبرت نسبة الحسم على املقاعد الـ  

 
ّ
ال هو مجموعة من   " الحزب"   م، فإّن 1992ثنا عنها في إسرائيل، وحسب قانون األحزاب سنة  تي تحّد مفهوم األحزاب 

 
ّ
ة مشتركة فيما بينهم في دولة إسرائيل، ة واجتماعيّ لتحقيق أهداف سياسيّ   قانونّي ذين انتظموا مع أنفسهم بشكل  األشخاص ال

 ر  انتخاب قوائم مُ   )الكنيست(. حين تجرى انتخابات الكنيست يتّم   وكذلك ليحصلوا على تمثيل في البرملان اإلسرائيليّ 
ّ

حين، ش

 

1 https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/ElectoralSystem.aspx 

https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/ElectoralSystem.aspx
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ّ
ة على تمثيل في الكنيست الكنيست، وبعد أن تحصل القوائم الحزبيّ ى يحصلون على تمثيل في  حتّ   ،حزًبا واحًدا أو أكثر  تي تضمّ وال

 تتحوّ 
ّ

 (2) حزب يواصل عمله كأحزاب خارج الكنيست.    كلّ   أّن ل إلى كتلة تشارك في عمل الكنيست، إال

ة بتشكيل الحكومة، والحكومة  وظائفها األساسيّ   ة تركيب الكنيست، من أحد أهمّ عندما تنتهي عمليّ  ر 
 
في ة هي الـمباش

 نفيذيّ لطة التّ إسرائيل هي الّس 
 
ة تعيينهم )بمصادقة ، وفي يد رئيس الحكومة صالحيّ ترااة وز ها رئيس الحكومة وتحوي عّد ُس ة، يرأ

 الّس   -الكنيست  
ّ
 شريعيّ لطة الت

ّ
ساتها املختلفة، في العديد من ولة ومؤّس ات إدارة شؤون الّد ى الحكومة صالحيّ ة( وفصلهم. تتول

ت الكنيست "قانون أساس: 1968وفي العام    . ة لدولة إسرائيل تجاه الخارجسميّ ة الرّ مثيليّ فة التّ صاحبة الصّ املجاالت، وهي  
ّ
، سن

 
ّ
 ذي يحّد الحكومة" ال

ّ
ل ها وواجباتها، وطبًقا للقانون، يتحمّ ات الحكومة، طريقة انتخابها وتعيين وزرائها، مهامّ م صالحيّ د وينظ

 (3)ى لو كانت مخالفة لرأيه.  ة حيال جميع قرارات الحكومة وأعمالها، حتّ ة وشخصيّ يّ ة وزار واحد من الوزراء مسؤوليّ   كلّ 

ام من نشر نتائج انتخابات الكنيست( أيّ   7م رئيس دولة إسرائيل )خالل  ياة تشكيل الحكومة من خالل قعمليّ   تتمّ 

 
ُ
الك البرملانيّ ت  باملناقشة مع أكبر رؤساء   لذلك اختيار أحد أعضاء الكنسيت    ة، ويتمّ ل 

ً
ة تشكيل الحكومة بعمليّ للقيام  نتيجة

الّد   28ة  مّد وذلك خالل   لـ  يوًما، ويستطيع رئيس  النّ يوًما إضافي    14ولة تمديد هذه الفترة  لهذا العضو. عند  جاح بتشكيل ا 

ووزاراتها وتركيبتها وأنظمتها على الكنيست لتحصل على ة العريضة  ياسيّ بعرض خطوطها الّس ابقة  الحكومة، تقوم الحكومة الّس 

   ثقتها )تأييدها( لها، فيتّم 
ّ
 (4)قة.  بذلك تشكيل الحكومة بعد الحصول على هذه الث

 النّ   إّن 
ّ
ا إذا لم تحصل  ة أعضاء الكنيست على الحكومة، أمّ بموافقة وتأييد أغلبيّ   تمّ يقة  جاح في الحصول على هذه الث

فشل الهذا يعني    دين للحكومة؛ فإّن ة أعضاء الكنيست غير مؤيّ أغلبيّ   أّن   ة أعضاء الكنيست، أّي من أغلبيّ الحكومة على تأييد  

 (5)في تشكيل الحكومة.  

 
2 https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Arabic/about/Pages/ElectionsTerms_arb.aspx#mainContent 

3 https://cutt.us/aZrO3 

4 Government.aspx-https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/Formation 

5 https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/basic%20law%20the%20government.aspx 

https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Arabic/about/Pages/ElectionsTerms_arb.aspx#mainContent
https://cutt.us/aZrO3
https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/Formation-Government.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/basic%20law%20the%20government.aspx
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عضو كنيست آخر توكيل  ، يتّم ينيوًما اإلضافيّ  14ى بعد الـ في حال عدم نجاح عضو الكنيست بتشكيل الحكومة حتّ 

إعادة انتخابات الكنيست بجولة   تّم ت  ،ري خاأل هذا  مديد، في حال عدم نجاح  يوًما غير قابلة للتّ   28ة تشكيل الحكومة خالل  بمهمّ 

 لأخرى. 
ّ
 قد م 1992ة في إسرائيل سنة ياسيّ املنظومة الّس فإّن ات عديدة؛ لذلك ريقة سلبيّ هذه الط

ّ
ة إصالح  قامت بوضع "خط

   ة" بدأت بسّن سياسيّ 
 
 قانون يقض ي بانتخاب رئيس الحكومة مباش

ّ
طريقة ى  لإت العودة  هذا األمر لم يلقى نجاًحا، فتمّ    أّن رة، إال

 6م.  2003ابقة عام  االنتخابات الّس 

ة م، حيث فشلت عمليّ 2020-2019  ة تشكيل الحكومة بين عامّي ق موضوعنا إلى قضيّ يتطرّ   -   وكما ذكرنا سابًقا   -  لنختتم

 الوضع إلجراء انتخابات كنيست للمرّ   ا اضطّر سرائيل، ممّ تشكيل حكومة في إ
ّ
ة تشكيل الحكومة تعتمد  عمليّ   الثة؛ فبما أّن ة الث

رات  وتّ أييد، نشأت التّ الحصول على هذا التّ   ة من أعضاء الكنيست على الحكومة، وبهذه الفترة لم يتّم على موافقة وتأييد أكثريّ 

 ة ا جعلها املرّ ممّ  ،في إسرائيل
ّ
 لطوّي رة في الحكم الّس ة صعبة ومتوتّ تي يحصل بها نشوء أوضاع سياسيّ األولى في تاريخ إسرائيل ال

 بدولة إسرائيل. 

  

 
6  https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Arabic/about/Pages/ElectionsTerms_arb.aspx#mainContent 

https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Arabic/about/Pages/ElectionsTerms_arb.aspx#mainContent
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   ةاإلخباري   قارير الت

 
 ل األو   البللط

   عنوان
 
 : قريرالت

حل  إسرائيل..عقدة تشكيل حكومة  
 
 17/1/20207تاريخ النشر    /  21كمال / عربي    ين؟ / صالح الّد بتحالفات جديدة  . هل ت

-  
 
 ملخ

 
 :اإلخباري  قرير  ص الت

   الحكومة  تشكيل  مأزق   من  الخروج  ةاإلسرائيليّ   األحزاب  تحاول 
ّ
االنتخابات من خالل تشكيل تحالفات   ،راملتعث عبر خوض 

 .  بسهولة  حكومة  لتشكيل  لهاوتؤّه   امقعًد   61  جمع  لىإ  توصلهال  ،جديدة
ً

خوض االنتخابات في   ةأعلنت ثالثة أحزاب يمينيّ   :فمثال

 حالفاتالتّ   هذه  جاءت  وقد.  " املشتركة  القائمة"   واحدة  قائمة  في  دتتوّح   املختلفة  ةقائمة واحدة وكذلك األحزاب العربيّ   إطار

   تدفع  أن  من  غيرةالصّ   األحزاب  فوكذلك تخوّ   ،طرف  كلّ   من  األصوات  إضاعة  ملنع  محاولة  في  األحزاب  بين
ّ
  صويتالتّ   بعدم  منالث

 . الكبيرة  لألحزاب  املواطنين  أصوات  تذهب  وأن  ،لها

 : اتبط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 ة. عدديّ مبدأ التّ 

 عرض:  

ة وجود اختالف في اآلراء واملواقف بين األفراد أو املجموعات، ومنحهم فرصة  يّ ، ويعني االعتراف بأهمّ وهو مبدأ ديموقراطّي 

 مختلف أراءها وتحقيقها في أطرّ مختلفة في املجتمع. عبير عن  للتّ 

 

 

 
حل بتحالفات جديدة 7

 
 17/1/2020تاريخ النشر  /  21/ صالح الدين كمال / عربي   ؟عقدة تشكيل حكومة إسرائيل .. هل ت

us/WOp39https://cutt. 

https://cutt.us/WOp39
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  دعم:

ا، فيما بقي حزب "إسرائيل بيتنا"، مقعًد   55ا، وكتلة اليمين على  مقعًد   58يسار مع القائمة املشتركة على  -"حصلت كتلة الوسط

 
ّ
   7ذي حصل على  ال

ّ
 اجحة". ة الرّ ل الكّف مقاعد، يشك

  ربط:

 اختالف في اآلراء واملواقف بين املجموعات، حيث أنّ ة وجود  يّ االعتراف بأهمّ   تمّ 
ُ
ل ذات آراء ت  ه انعكس ذلك بوجود أحزاب وك

الّد  في  مختلفة   ومواقف 
ّ
وال الحكومة  )في   ولة 

ُ
ت الّد ب  عت  تي  في  يمين وحزب ر جهاز حكم  يسار وكتلة  كتلة  وجود  يعتبر  إذ  ولة(، 

 األح   ع في اآلراء، ألّن "إسرائيل بيتنا" هو اختالف وتنوّ 
 
ال   واحد    وفكر    مين لتحقيق رأي  زاب عبارة عن مجموعة من األفراد املنظ

فرصة تعبير عن آرائهم املختلفة في املجتمع على حصولهم على مقاعد في الحكومة ما  ت قيستطيعون ذلك بمفردهم. وقد ُحّق 

 عدديّ يعكس تحقيق آرائهم ومواقفهم في أطر مختلفة في املجتمع بواسطة وجودهم في الحكومة، وهكذا انعكس مبدأ التّ 
ّ
ذي  ة ال

  ،ع على وجود آراء مختلفة باملجتمعيشّج 
ُ
 ومنحهم فرصة لتطبيقها في أ

ُ
 مختلفة. ر  ط

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 حليالتالتّ   تقديم

 :  العرض

 وإظهار ارتباطها بأحداث مشابهة.   األحداث  تفسير 

   االنعكاس:

 " حليالتالتّ  تقديم صال واإلعالم " انعكست وظيفة وسائل االتّ 
ّ
 وتقديم ه ن الكاتب محمود مرداوي من عرض رأيِّ من خالل تمك

. فقد ا يحدث في املجتمع اإلسرائيليّ ة تشكيل الحكومة، وأيًضا رأي مأمون أبو عامر عمّ حالفات في عمليّ في موضوع التّ   حليالتالتّ 

   ." حليالتالتّ   تقديمصال " قت وظيفة وسائل اإلعالم واالتّ وبهذا تحّق   ،في مقال  وتحليالتهمآرائهم    عرضوا
ّ
ر لألشخاص فهي توف

  ولة. ما يحدث في الّد وتحليالتهم حول   آرائهمبإعطاء  
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   قريرالتّ 
ّ
 : انيالث

 : قريرالتّ   واننع

 8م. 2019/11/19تاريخ النشر:  تلفزيون الفجر/    /  ليبرمان: انتخابات ثالثة في إسرائيل بعد فشل جهود تشكيل الحكومة

-  
 
   صملخ

 
 :اإلخباري    قرير الت

 
ّ
  ،انتخابات ثالثة خالل عام واحد إجراءإسرائيل في طريقها نحو  أّن  ،ليبرمان في مؤتمر صحفّي  " بيتنا إسرائيل" زعيم حزب  دأك

وحّد  حكومة  لتشكيل  مساعيه  في  أن فشل  بعد  تعنّ   ،واسعة  ةوطنيّ   ةوذلك  و   كلّ   تبسبب  نتنياهو    كهموتمّس   ،چـانتسمن 

   ،كثيرة  إغراءاتعلى حزبه    تُعرض  هأّن   املؤتمر  خالل  ليبرمان  حصّر   وقد.  بمواقفهم
ّ

 لكونه ال يبيع مبادئه باملناصب.  ،رفضها  هأّن   إال

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 ة االنتظام.يّ حرّ 

   عرض:

   إنسان/مواطن في االنتماء إلى أّي   ة كلّ يّ تعني حرّ ة  يّ وهي حرّ 
ّ
تحقيق ة يريد؛ وذلك من أجل  ة أو اقتصاديّ ة، اجتماعيّ مة سياسيّ منظ

 مصلحة واحدة وهدف وأفكار مشتركة ال يمكن تحقيقها بمفردهم. 

  دعم:

   ل ليبرمان كّل "وحمّ 
ّ
، فشل " أبيض أزرق" زعيم حزب    چـانتسيكود، وبيني  من رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو زعيم حزب الل

 "إذا ذهبنا إلى االنتخابات فهذا بسبب االفتقار إلى القيادة".   :اة، مضيًف الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّ 

 

 
الحكومة 8 تشكيل  جهود  فشل  بعد  إسرائيل  في  ثالثة  انتخابات  الفجر/    /  ليبرمان:  النشر:  تلفزيون   م.19/ 11/ 2019تاريخ 

https://alfajertv.com/news/4042494.html 

https://alfajertv.com/news/4042494.html
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  ربط:

   ة االنتظام في انتماء أّي يّ قت حرّ تحّق 
ّ
ة من أجل تحقيق مصلحة وهدف مشترك عبر انتماء مة سياسيّ مواطن في إسرائيل إلى منظ

 
ّ
 " م نتنياهو إلى حزب  وتنظ

ّ
   ،)باعتباره زعيمه(  "يكودالل

ّ
 مشتركة مع حزبهذي يحمل  ال

ً
   ،أفكاًرا ومصلحة

ّ
م تختلف عن انتماء وتنظ

ين في إسرائيل مواطن    ليبرمانعتبر نتنياهو و ومصلحة مشتركة أخرى مع أعضائه. إذ يُ   لهدف  "بيتنا  إسرائيل" إلى حزب    ليبرمان

 التّ  اهمومن حّق 
ّ
  ،ةولمشتركة في الّد  اة لتحقيق مصالًح يّ م إلى أحزاب حكومنظ

ّ
 بناءً  ولةوإدارة شؤون الّد  ،الحكم مقاليد م وتسل

   واملبادئ  مي  القِّ على  
ّ
 ة االنتظام. يّ ، وهكذا انعكست حرّ يؤمنون بها  ي تال

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 ة. تقديم تقارير موضوعيّ 

   العرض:

 يّ ة وذات أهمّ ونشر معلومات حيويّ  ،والوقائعتغطية األحداث صال واإلعالم بحيث تقوم وسائل االتّ 
ّ
ولة، الّد  سبة ملواطنيّ ة بالن

 في مجاالت مختلفة. 

   االنعكاس:

 
ّ
، فقد قام بنقل بارّي قرير اإلخة" من خالل ما قام بها كاتب التّ صال واإلعالم "تقديم تقارير موضوعيّ انعكست وظيفة وسائل االت

 و  ،في موضوع تشكيل الحكومةات ا حدث من مستجّد عّم  ئع معلومات ووقا
ّ
حويها ي تي قام بنقلها ونشرها، ملا لهذه املعلومات ال

 يّ من أهمّ   قرير اإلخبارّي التّ 
ّ
صال واإلعالم "تقديم تقارير ين، وبهذا انعكست وظيفة وسائل االتّ سبة للمواطنين اإلسرائيليّ ة بالن

 .قرير اإلخبارّي ة" في هذا التّ موضوعيّ 
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   قرير الت

 
اإلسرائيليّ :  الث الث قانونيّ العليا  تناقش  الحكومةة  بتشكيل  نتنياهو  تكليف  /  48  عرب  /مجادلة  محمود  /ة 

 9م.2019/12/22

-  
 
   صملخ

 
 :اإلخباري    قرير الت

 واالحتيال   األمانة  وخيانة  شوةبالرّ   هم متّ   ه بأنّ   ا علمً   ،الحكومة  بتشكيل   نتنياهو  بنيامين  تكليف  ةقانونيّ   مدى  العليا   املحكمة  تناقش

العليا   ناعاتواملسؤولين بشركات الصّ   األعمالمن رجال    ا شخًص   67  بها  متقد    التماسات  قبلت  أنبعد    ،فساد  قضايا  ثالث  في

. من جانبه، انتقد نتنياهو هضّد   هاماّت   لوائح  يواجه  بينما  -(، طالبوا من خاللها بمنع عضو الكنيست من تشكيل حكومة  )هايتك

ب خالله ذكر املحكمة أو ، تجنّ واصل االجتماعيّ بمواقع التّ   ةسميّ ر نشره على صفحاته الرّ العليا، في شريط مصوّ قرار املحكمة  

 ة، من يقرّ يمقراطيّ حكمة، وقال "في األنظمة الّد ملل   املستشار القضائّي 
ّ
 ر قيادة الش

ّ
عب نفسه، وليست أي جهة عب، هو الش

   أخرى،
ّ

 ". ةبساطة ليست ديمقراطيّ   ها بكّل  فإّن وإال

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 
 
 ة.سميّ بة الرّ أجهزة اإلشراف واملراق

 :  عرض

أجهزة ومؤّس  بها  تقوم  املعار  سات سلطويّ إشراف ومراقبة  )من خالل  البرملان  مثل:  وسائل وأدوات ة،  الكنيست،  لجان  ضة، 

الّد   ،ة(برملانيّ  شكاوى  مراقب  مندوب  املحاكم. ولة،  وجهاز  املؤّس   الجمهور  صالحيّ هذه  محّد سات  القانون اتها  في   ، دة 

ة أعمالها، وذلك من على قانونيّ   واإلشرافلطة، حيث تقوم بذلك بهدف تقييدها  لة  قانونًيا باإلشراف واملراقبة على الّس ومخوّ 

 لطة.ة تعرض وتكشف أعمال الّس خالل نشر تقارير/تعليمات/قوانين/ومستندات رسميّ 

 

 
 م.22/ 12/ 2019/   48محمود مجادلة / عرب  / تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومةالعليا اإلسرائيلية تناقش قانونية  9

https://cutt.us/Uwamg. 

https://cutt.us/Uwamg
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 دعم: 

 تناقش املحكمة العليا اإلسرائيليّ "
ّ
هم بقضايا فساد تكليف متّ   ةكانون األول/ديسمبر الجاري، مدى قانونيّ   31الثاء  ة، يوم الث

رة في ة، بنيامين نتنياهو، بعد االنتخابات املقرّ ة تفويض رئيس الحكومة االنتقاليّ ة تشكيل الحكومة، وذلك لبحث إمكانيّ بمهمّ 

 
ّ
 اني من  الث

ُ
 ". قضايا فساد   3شوة وخيانة األمانة واالحتيال في  بالرّ  همه متّ ا بأنّ ة، علًم قبل، بهذه املهمّ آذار/مارس امل

   ربط:

الرّ  واملراقبة  اإلشراف  القضائّي سميّ إحدى وسائل  الجهاز  هي     -  ة 
ّ
العليا  املتمث العدل  بمحكمة     - ل 

ّ
اإلشراف  ال مهامها  من  تي 

 
 
 بة على أعمال سلطات  واملراق

ّ
ال ات  الحكم واملواطنين، وهنا قامت املحكمة بالبحث بقضايا الفساد  بها رئيس الحكومة  تي  هم 

 لتجاوزه صالحيّ 
 
ة أعمال رئيس  باإلشراف على قانونيّ   ،ة في عمل املحكمةسميّ بة الرّ ته، وهكذا تنعكس أجهزة اإلشراف واملراق

 ة.هم بها هي أمور غير قانونيّ الحكومة، فقضايا الفساد املتّ 

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 ة. تقديم تقارير موضوعيّ 

   العرض:

 
ّ
 يّ ة وذات أهمّ تغطية األحداث والوقائع ونشر معلومات حيويّ صال واإلعالم بحيث تقوم وسائل االت

ّ
ولة، في الّد   سبة ملواطنيّ ة بالن

 مجاالت مختلفة. 

   االنعكاس:

ات في  ا يحدث من مستجّد ة" من خالل عرض املعلومات عمّ صال واإلعالم "تقديم تقارير موضوعيّ االتّ وسائل  انعكست وظيفة  

 قرير اإلخبارّي ق كاتب التّ ة إشرافها ومراقبتها لها، دون أن يتطرّ وكيفيّ   ،عن موضوع تشكيل الحكومة  ،ةاملحكمة العليا اإلسرائيليّ 

 وإنّ   ،التحليل هذه املعلومات وشرحه
ُ
دولة إسرائيل،   ة ملواطنيّ يّ ر هذه املعلومات ذات أهمّ ب  عت  ما اكتفى بنقلها ونشرها كما هي. وإذ ت

  .اإلخبارّي   ّص ة" في النّ صال واإلعالم "تقديم تقارير موضوعيّ االتّ وسائل  قت وظيفة  وهكذا تحّق 
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ا من الّس هل يتمّس :  ابعالرّ   قريرالتّ 
ً
   اليوم  /  جن؟ك نتنياهو بالحكم خوف

ّ
 /    امنالث

 
 10م.2019/9/21  شر: تاريخ الن

https://alyoum8.net/news/53926 . 

-  
 
   صملخ

 
 :اإلخباري    قرير الت

ِّ   تساءل 
ّ
بنيامين نتنياهو   اإلسرائيليّ ة، عن مستقبل رئيس الوزراء  ة واإللكترونيّ يها الورقيّ بنسخت    ةالعربيّ   حفالّص   في   ون ُق املعل

 
ّ
ك نتنياهو يتمّس  ة في انتخابات الكنيست األخيرة وتشكيل حكومة. وحسب رأيهم، أّن يكود، بعد فشله في إحراز أغلبيّ وحزب الل

 
ً
"االنتخابات   عمر حلمي الغول، أّن   حفّي يرى الّص و .  هامات الفساد املاليّ بسبب اتّ   ،جنا من دخول الّس بتشكيل الحكومة خوف

ة، ها أبقت بيده بعض عناصر القوّ أظهرت هزيمة نتنياهو، ولكنّ أّنها ا لنتائج حاسمة، صحيح تمامً  ة األخيرة لم تفضِّ اإلسرائيليّ 

 
ّ
يريد أن ، وال الحكم، وغير مستعّد  لترك كرس يّ  ا عن شخصه ومكانته، كونه غير مستعّد يلجأ الستخدامها دفاعً  أنتي يمكن ال

 ه".يلإهة  هم املوّج ل التّ لتقبّ   يستعّد 

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 مبدأ سلطة القانون.

   عرض:

   ، يعني بأّن وهو مبدأ ديموقراطّي 
ّ
 ل الّس ب  ذي تم سّنه وتشريعه من قِّ القانون ال

ّ
د ما ة يحّد يموقراطيّ ولة الّد ة في الّد شريعيّ لطة الت

وما   املمنوع  و هو  هو  املواطنين  من  لكل   الحكملاملسموح  الّس ويحّد   ، سلطات  القواعد  على د  يسري  فهو  منهما،  لكّل   لوكية 

وواضح. يهدف القانون للحفاظ   طبيق، ويكون القانون عام وعلنيّ سلطات الحكم بشكل متساو  في املضمون والتّ على  املواطنين و 

 ة.يمقراطيّ م واملبادئ الّد ي  لقِّ واملواطن وا  اإلنسانعلى حقوق  

 

 
ا من السجن؟ 10

ً
 .  https://alyoum8.net/news/53926م.21/ 2019/9 تاريخ النشر:اليوم الثامن /  /هل يتمسك نتنياهو بالحكم خوف

https://alyoum8.net/news/53926
https://alyoum8.net/news/53926
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  دعم:

 نتنياهو يتمّس " 
ً
 تساء    هامات الفساد املاليّ جن بسبب اتّ ا من دخول الّس ك بتشكيل الحكومة خوف

ّ
ة، قون في صحف عربيّ ل معل

   ة، عن مستقبل رئيس الوزراء اإلسرائيليّ ة واإللكترونيّ ها الورقيّ ي  بنسخت  
ّ
يكود، بعد فشله في إحراز بنيامين نتنياهو وحزب الل

 ة في انتخابات الكنيست األخيرة وتشكيل حكومة".أغلبيّ 

  ربط:

 
ّ
 لوكيّ د القواعد الّس ذي يحّد انعكس مبدأ سلطة القانون ال

ّ
د ما باعها، ويحّد سلطات الحكم اتّ على تي يجب على املواطنين و ة ال

جن بسبب تهديده بالّس   بدأ سلطة القانون بتطبيقه على رئيس الحكومة نتنياهو، حيث تمّ هو املمنوع واملسموح، وهنا انعكس م

املاليّ  بأّن الفساد  املاليّ   ، وهذا يعكس  وتّم   الفساد  القانون.  ممنوع حسب  الحكم   هو  القانون على سلطات  انعكاس تطبيق 

، حيث أّن  جن مثله مثل دخول الّس هي عليه العقوبات، وهنا العقوبة نطبق تو نتنياهو رئيس حكومة  واملواطنين بشكل متساو 

 آخر حسب القانون.   مواطن إسرائيليّ   أّي 

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 .حليالتالتّ   تقديم

   العرض:

 وإظهار ارتباطها بأحداث مشابهة.   األحداث  تفسير 

   االنعكاس:

االتّ  وسائل  وظيفة  " انعكست  واإلعالم  تحليالتالتّ   تقديمصال  خالل  من     األحداث  فسير" 
ّ
   مهقّد   ذيال

ّ
  ي ف  العرب  ن و قاملعل

فشله في تشكيل رغم  ،لطةبالّس   كهلتمّس  حليالتالتّ  وتقديمبه منه، جن وتهرّ موقف نتنياهو من الّس  حول  ةاإلخباريّ  حفالّص 

 
ّ
 ن  الحكومة. وبهذا تمك

ّ
 . الوظيفة  انعكست في إسرائيل وبهذا    رةاملتكرّ   االنتخابات  أحداث  وتفسير  موقفهم  عن  عبيربالتّ   قون املعل
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/    i24news.tv  /  الحكومة املقبلةة نتنياهو لتشكيل  ل إصدار حكمها بأهليّ ة تؤّج املحكمة العليا اإلسرائيليّ :  الخامس   قرير الت

 
 
 11م. 2019/9/31  شر: تاريخ الن

-  
 
 : التقرير  صملخ

 ة هي أعلى هيئة قضائيّ املحكمة العليا اإلسرائيليّ 
ّ
 عن، بل وُتلزم جميع الس  ة في البالد، وقراراتها غير قابلة للط

ُ
 طات. ل

   ى، مسّم   غير   أجل   لىإموعد إصدارها للحكم    بتأجيل قراًرا  ة  املحكمة العليا اإلسرائيليّ   أصدرت  فقد
ّ
ذي يطلب في االلتماس ال

ّدِّ ئيس اإلسرائيليّ منها، منع الرّ 
ُ
. ة، بتشكيل الحكومةاب جرائم جنائيّ هام بارتك ه الئحة اّت مت ضّد ، من تكليف عضو كنيست ق

 قانوني يمنع نتنياهو من ال ه ال يوجد نّص سين "إنكم تعلمون أّن مِّ وقال القضاة للملت  
ّ
 ت

ّ
أدلى نتنياهو  وباملقابل  ." ح لالنتخاباترش

   يمقراطية تنّص الّد "   :جاء فيه  استعداًدا لجلسة املحكمة،  ا بيانً 
ّ
 الّس   عُب على أن ينتخب الش

 
لطة ة، وليس للّس نفيذيّ التّ   لطة

 . " عالقة بذلك  ة أّي القضائيّ 

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 . مباشرة  غير   ةديمقراطي  

 : عرض

 جميع  
ّ
   ،ليناملواطنون يشاركون في انتخاب ممث

ّ
 يابة عنهم. ولة بالنّ خاذ القرارات وإدارة شؤون الّد حيث يقومون بات

  دعم:

   ة تنّص يمقراطيّ الّد "  :جاء فيه  استعداًدا لجلسة املحكمة،  ابيانً أدلى نتنياهو  
ّ
 الّس   عُب على أن ينتخب الش

 
ة، وليس نفيذيّ التّ   لطة

 . " عالقة بذلك   ة أّي لطة القضائيّ للّس 

 
املقبلة/ 11 العليا اإلسرائيلية تؤجل إصدار حكمها بأهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة  النشر:/    i24news.tv  املحكمة   م. 31/ 9/ 2019  تاريخ 

NrNhttps://cutt.us/K8 . 

https://cutt.us/K8NrN
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  ربط:

   أن   ة تنّص يمقراطيّ الّد   أّن ة غير مباشرة من خالل تصريح نتنياهو  يمقراطيّ الّد   تانعكس 
ّ
ة  نفيذيّ لطة التّ عب الّس ينتخب الش

   حيث أّن 
ّ
 يابة عنهم. خاذ القرارات بالنّ ولة واتّ لين عنهم إلدارة شؤون الّد املواطنين ينتخبون ممث

 االنعكاس في وظيفة وسائل   -
 
 صال واإلعلم:االت

  الوظيفة: 

 . قاريرالتّ   رفع

   العرض:

ن املعلومات الجمهور  يّ تجميع ونشر معلومات ذات أهمّ 
ّ
من    ة للجمهور حول أحداث، أشخاص وإجراءات في البالد والعالم. تمك

 رسم صورة، وصياغة موقف حيال ما يحدث في البالد وفي العالم. 

   االنعكاس:

االتّ  وسائل  وظيفة  " انعكست  واإلعالم  من خالل  قاريرالتّ   رفعصال  هامّ   نشر"  قرارة  معلومات  العليا    حول  العدل  محكمة 

   ةاإلسرائيليّ 
ّ
وظيفة وسائل   ت قحّق توبهذا قد  يمقراطية.  معنى الّد   حول   نتنياهو  نشر تصريح  وكما تّم   ،جرائم نتنياهوبق  املتعل

 ". قاريرالتّ   رفع"   -صال  اإلعالم واالتّ 
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 قارير اإلخباري  الت

 
 الب ة للط

 
 :  انيالث

 
 
 ل:  األو    قرير الت

ّ
الل في  منافسة  وسندان  الفساد  مطرقة  بين  بانيت  /  يكودنتنياهو  موقع   / حازم     /   أحمد 

 
الن  شر: تاريخ 

 12م.2019/12/24

-  
 
   صملخ

 
 :  اإلخباري  قرير  الت

هم بثالث قضايا تّ املة بنيامين نتنياهو  رئيس الحكومة اإلسرائيليّ   هام ضّد اتّ   الئحة  مندلبليطاي  حيـڤأ  عي العام اإلسرائيليّ املّد   هوّج 

 رشاوي، االستفادة من املنصب بطريقة غير مشروعة، وخيانة األمانة.    يفساد تلّق 

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 ة.ة شخصيّ مخالفة سلطويّ 

   عرض:

إذ يستغل ولة بخرق القانون؛ ة في الّد لطويّ انتخابه أو تعيينه يعمل في أجهزة الحكم الّس  تّم  عام منصب صاحبوهي أن يقوم 

ل ن يتحمّ أل   مستعّد   غير  هوو كاختالس أموال أو قتل أو غيرها،    - ة  بهدف تحقيق مصلحة شخصيّ ة  لطويّ الّس ته  منصبه وصالحيّ 

   ة، ألّن ف هذا تكون سلبيّ نتائج أعماله. نظرة املجتمع وتعامله مع املخالِّ 
ّ
من واجب املسؤولين   عب يفقد ثقته باملسؤولين؛ ألّن الش

 
ّ
 خالف الجاني قد خالف القانون ويجب فرض عقوبة عليه وردعه.امل  ولة ترى بأّن عب. الّد العمل ملصلحة الش

  دعم:

ة،  ة لفترة زمنيّ قد توصله للمبيت وراء القضبان الحديديّ   ،هم بثالث قضايا فساد ة متّ "بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيليّ 

 ي رشاوي، االستفادة من املنصب بطريقة غير مشروعة، وخيانة األمانة. تلّق   :على ما فعلت يداه. القضايا هي   اعقابً 

 
الليكود 12 في  منافسة  وسندان  الفساد  مطرقة  بين  بانيت/    /نتنياهو  موقع   / حازم  النشر:أحمد   م.12/24/ 2019  تاريخ 

https://www.panet.co.il/article/2791367 . 

https://www.panet.co.il/article/2791367
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  ربط:

 تحّق 
 
 لطويّ فة الّس قت املخال

ّ
 خصيّ ة الش

ّ
تي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خالل استغالله ملنصبه  ة في قضايا الفساد ال

   ،كرئيس للوزراء
ّ
 شاوي وخيانة األمانة.طريق الرّ ة بطريقة غير مشروعة عن  خصيّ لتحقيق مصالحه الش

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 .حليالتتقديم التّ 

   العرض:

 وإظهار ارتباطها بأحداث مشابهة.   األحداثتفسير  

   االنعكاس:

 حليالتالتّ   تقديمصال واإلعالم " انعكست وظيفة وسائل االتّ 
ّ
من مشاركة    ،أحمد حازم في هذا املقال  ن اإلعالمّي " من خالل تمك

 
ّ
ال الّس الجمهور من خالل اإلعالم بعرض تحليالته وردوده على مجال املشاكل والقضايا  ، ياس يّ تي يواجهها نتنياهو في املجال 

 ما يحدث مع نتنياهو من مشاكل داخليّ  ر اإلعالمّي حيث يفّس 
ّ
من   مّي ن اإلعال ة )مع حزبه( وخارجية )قضايا الفساد(، فقد تمك

 أمور نتنياهو.  وباألخّص   ياس يّ عرض تحليالته وآرائه في املجال الّس من  قرير  خالل كتابة هذا التّ 
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 ال   قرير الت

 
الرّ القائمة املشتر  :  انيث    /  مكان   تلفزيون   /  بتشكيل الحكومة  چـانتسبتكليف    ـلينڤريـئيس  كة توص ي 

 
الن  شر: تاريخ 

 13م. 22/ 2019/9

-  
 
   صملخ

 
   اإلخباري  قرير  الت

الّد   بدأ    هشاوراتمريـڤـلين    رئوڤـينولة  رئيس 
ُ
الك النّ مع     األوفرالكنيست    ة توطئة الختيار عضّو يابيّ تل 

 
 حظ

ّ
ال به  ذي سيُ ا  نيط 

 
ّ
في  القائمة املشتر    ليّ تشكيل الحكومة املقبلة. ففي خالل اجتماعه ممث كة مساء اليوم رئيس  أوصت القائمة املشتر    ه،مقرّ كة 

 ـچبيني    لـڤـانبتكليف رئيس كاحول   ريـڤـلين  رئوڤـينولة  الّد 
ّ
 األحزاب  أّن   إذوصية سابقة  ل هذه التّ انتس بتشكيل الحكومة.. وتشك

الّد   بتقديم توصّيةة لم تقم  العربيّ  النّ مماثلة منذ قيام   أائب  ولة. قال 
ّ
نُ   أّن يبي  حمد الط صب عينيها ضرورة القائمة وضعت 

 حكومة بنيامين نتنياهو.  إسقاط

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 ة تشكيل الحكومة.عمليّ 

   عرض:

بع تكليف رئيس أكبر ة تشكيلها على أحد أعضاء الكنيست )من املتّ ولة بإلقاء مهمّ من أجل تركيب الحكومة، يقوم رئيس الّد 

لرئيس   ه يحّق فإنّ   ا،يومً   28خالل   ةالكنيست( في تشكيل حكومة ائتالفيّ كتلة في الكنيست(. إذا لم ينجح )رئيس أكبر كتلة في  

الزّ الّد  بـ  منيّ ولة تمديد الفترة  بمهمّ إضافي    ايومً   14ة  ة تشكيل الحكومة. في حال نجاح عضو ا أو تكليف عضو كنيست آخر 

 
ّ
املكل بمهمّ الكنيست  فإّن ف  الحكومة،  تشكيل  على    ة  العريضة  حكومته وخطوطها  في  الوزراء  بعرض  يقوم  الحكومة  رئيس 

 الكنيست وذلك من أجل الحصول على ثقتها. 

 

 
بتكليف   13 رفلين  الرئيس  توص ي  املشتركة  الحكومةالقائمة  بتشكيل  النشر: مكان/    تلفزيون   /غانتس   م.2019/9/22  تاريخ 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601 . 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601
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  دعم:

 بتشكيل الحكومة".  چـانتسان بيني  ـڤـلين بتكليف رئيس كاحول لـڤـري  رئوڤـينولة  كة مساء اليوم رئيس الّد أوصت القائمة املشتر  " 

  ربط:

 چـانتسبيني  انڤبتكليف رئيس كاحول ل ريـڤـلين رئوڤـينولة تشكيل الحكومة من خالل قيام رئيس الّد ة انعكس مصطلح عمليّ 

 أكبر كتلة في الكنيست( بتشكيل الحكومة.  )رئيسأحد أعضاء الكنيست    چـانتسإذ يعتبر  

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 . قاريرالتّ   رفع

   العرض:

 م  ة للجمهور حول أحداث، أشخاص وإجراءات في البالد والعالم. تُ يّ ونشر معلومات ذات أهمّ تجميع  
ّ
ن املعلومات الجمهور من  كِّ

 رسم صورة، وصياغة موقف حيال ما يحدث في البالد وفي العالم. 

   االنعكاس:

االتّ  وظيفة وسائل  " انعكست    الحكومة  تشكيل   حول   ولةالّد   في  ةهامّ   معلومات  نشر " من خالل  قارير التّ   رفعصال واإلعالم 

 
ّ
   شاوراتوالت

ّ
   حول   وتوصياتهّن  املختلفة  الكتل  مع  ولةالّد   رئيس  بها  يقوم  تي ال

ّ
   ح املرش

ّ
   سوف  ذيال

ّ
 .الحكومة  ليشك
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   قرير الت

 
  /  טוכפלד  מתי  /  ליברמן טרם החליט, אך נוטה להעדיף ממשלת מיעוט בתמיכת הח"כים הערבים :  الث الث

 14. 11/10/2019 / היום ישראל

  منعه من أجل  ة أخرى، وأوضح أنّ االنتخابات مرّ   إعادةعن مدى خوفه من    ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"   أڤـيـچـدور   أعرب

   بموقف   املفاجئ غيير  التّ   ّن إ  ة.العربيّ واألحزاب    نيناملتديّ على استعداد للجلوس مع    فهوإعادة االنتخابات  
ّ
حظة ليبرمان في الل

  ليبرمان،، حيث أعلن تتضاءلفرص إجراء انتخابات أخرى  أن  لىإى األخيرة أدّ 
ّ
  إيقافها،ذي يحمل مفاتيح ال

ّ
حظة األخيرة في الل

 
ّ
عند   األهمّ   ألّن   والعرب،اليسار    ،چـانتسهان اآلن على  معه ومساعدته في تشكيل حكومة. الرّ أن يتحالف    يريدذي  عن الجانب ال

 لطة. ليبرمان هو إبعاد نتنياهو عن الس  

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 . ةدوريّ   انتخابات

   عرض:

دة ومنصوص عليها في القانون.   تجري االنتخابات في فترات زمنّية معروفة، محد 

  دعم:

  منعه من أجل  ة أخرى، وأوضح أنّ االنتخابات مرّ   إعادةمدى خوفه من    " عنرئيس حزب "إسرائيل بيتنا  ليبرمان،  أڤـيـچـدور   أعرب

 . ةالعربيّ   واألحزاب  نيناملتديّ على استعداد للجلوس مع    فهوإعادة االنتخابات  

  ربط:

 ، إذ أّن ةوريّ الّد   االنتخابات  شرطفي إسرائيل هو ما يعكس  أخرى    ةمرّ إجراء انتخابات  ليبرمان عن مدى خوفه من    إعراب  إّن 

   ةتجرى في فترات زمنيّ   ةاالنتخابات هي طريقة دوريّ 
ّ
 يتم بها اختيار ممث

ّ
 ملواطنين. ل اب  ولة من قِّ لطة والحكم في الّد ي الس  لين لتول

 
 .2019/11/10  /היום  ישראל /טוכפלד מתיליברמן טרם החליט, אך נוטה להעדיף ממשלת מיעוט בתמיכת הח"כים הערבים/  14

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927 . 

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927
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-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 . قاريرالتّ   رفع

   العرض:

ن املعلومات الجمهور من  ة للجمهور حول  يّ تجميع ونشر معلومات ذات أهمّ 
ّ
أحداث، أشخاص وإجراءات في البالد والعالم. تمك

 رسم صورة، وصياغة موقف حيال ما يحدث في البالد وفي العالم. 

   االنعكاس:

  حول   ةوخاصّ   ،ما يجري في البالدة حول  هامّ   معلومات  نشر" من خالل  قاريرالتّ   رفعصال واإلعالم " انعكست وظيفة وسائل االتّ 

املتكرّ   ظلّ   في ة  ياسيّ ّس الوضاع  األ  كلّ   وتّم   . رةاالنتخابات  مواقف    عرض   من 
ّ
ونتنياهو،    ام، وباألخّص األحزاب والحك ليبرمان 

العربيّ  األحزاب  الّس و ة واالنتخابات  وكذلك  تمّ ياسيّ آراء  ذلك،  إلى  باإلضافة  والتّ نبّ التّ   ين.  املستقبليّ ؤ  االنتخابات ملصي  حليل  ر 

 إسرائيل. للكنيست في  
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  48موقع عرب    /  محمود مجادلة  /  ة للكنيست تلتئم األسبوع املقبل لتفعيل "لجنة الحصانة"الهيئة العام  ابع:  الر    قرير الت

/   
 
 15. 2020/1/19شر:  تاريخ الن

-  
 
   صملخ

 
 :اإلخباري    قرير الت

يولي   الكنيست،  رئيس  أنّ إدلشطاينأعلن  قرّ ،  العامّ ه  الهيئة  دعوة  للمصاد  ة  ر  لالجتماع  لجنة  للكنيست،  تشكيل  على  قة 

 
ّ
هم بمخالفات فساد املتّ   ةبنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برملانيّ   -   ر أن تبحث طلب رئيس الحكومةتي من املقرّ الكنيست ال

  إدلشطاين ّن أ اعلًم  .خطيرة
ّ
يكود تشكيل حاول املماطلة ومنع تشكيل لجنة الكنيست قبل االنتخابات املقبلة. فيما يعارض الل

د منح الحصانة. ة في الكنيست تؤيّ ر رفض منح الحصانة لنتنياهو، بسبب عدم وجود أغلبيّ فه من أن تقرّ لجنة الكنيست لتخوّ 

ه في حال عدم عقد جلسة " بأنّ لـڤـانون في "كاحول د قياديّ ا هّد فيم .ةل بعقد الهيئة العامّ ورئيس الكنيست هو الوحيد املخوّ 

من منصب رئيس الكنيست،    إدلشطاينة من أجل تشكيل لجنة الكنيست، ستبدأ هذه الكتلة بإجراءات اإلطاحة بللهيئة العامّ 

 .باملماطلة  إدلشطاينهموا  واتّ 

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 )جلسة هيئة الكنيست(. ة  جلسة الهيئة العامّ 

   عرض:

   هي الجسم املركزّي ة  الهيئة العامّ 
ّ
خذ غالبيّ ال عضو   120الـ    ة القرارات، حيث يجتمع كّل تي تقام بها أعمال الكنيست وبها ُتت 

ة أصوات  خذ القرارات وفًقا لغالبيّ كنيست في قاعة االجتماعات في هيئة الكنيست. نقاشات الهيئة ُتقام في قاعة الهيئة وتتّ 

 أعضاء الكنيست املشاركون في النّ 
ّ
 قاش )عدا عن القضايا ال

ّ
 ة خاصة وفًقا للقانون(. املواضيع األساسيّ ب غالبيّ تي تتطل

ّ
تي  ة ال

 مناقشت   تتمّ 
ّ
 قة.ها في الهيئة: اقتراح لجدول األعمال، استجواب، اقتراح قانون أو اقتراح حجب الث

 
العامة للكنيست تلتئم األسبوع املقبل لتفعيل "لجنة الحصانة" 15 النشر:/    48محمود مجادلة/ موقع عرب    /الهيئة   .19/ 2020/1  تاريخ 

https://cutt.ly/MrWj6XT. 

https://cutt.ly/MrWj6XT
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  دعم:

يولي    أعلن الكنيست،  أنّ إدلشطاينرئيس  قرّ ،  العامّ ه  الهيئة  دعوة  لجنة  ر  تشكيل  على  للمصادقة  لالجتماع  للكنيست،  ة 

 
ّ
 .ةبنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برملانيّ  -  ر أن تبحث طلب رئيس الحكومةتي من املقرّ الكنيست ال

  ربط:

ة، حيث يشارك بها جميع أعضاء الكنيست، ة وقرارات هامّ يّ ذات أهمّ   اة مواضيعً الكنيست تناقش في جلسة الهيئة العامّ   إّن 

 
ّ
بمخالفات فساد خطيرة، وهذا هم  الحصانة لنتنياهو املتّ منح  جنة بتشكيل لجنة تنظر بمنح أو عدم  وقد انعكس ذلك في قرار الل

 ة. من الهيئة العامّ   اهام    ايعتبر قرارً 

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 . قاريرالتّ   رفع

   العرض:

ن املعلومات الجمهور من  يّ تجميع ونشر معلومات ذات أهمّ 
ّ
ة للجمهور حول أحداث، أشخاص وإجراءات في البالد والعالم. تمك

 رسم صورة، وصياغة موقف حيال ما يحدث في البالد وفي العالم. 

   االنعكاس:

تبحث  كنيستلجنة   تشكيل  حول من خالل عرض وتغطية األحداث  "  قاريرالتّ   رفعصال واإلعالم " انعكست وظيفة وسائل االتّ 

برملانيّ   -   طلب رئيس الحكومة نتنياهو، الحصول على حصانة  من رئيس   نشر معلومات حول موقف كلّ   كما وتمّ   .ةبنيامين 

 
ّ
 تعتبر هذه املعلومات ذات أهمّ  ،أبيضق ر حزب أز  ّييقيادمن يكود وأراء بعض الكنيست وحزب الل

 
 يّ إذ

ّ
سبة للمواطنين في  ة بالن

قت وظيفة  تحّق . وبهذا  قرير اإلخبارّي التّ   دولة إسرائيل. وقد ُعرضت هذه املعلومات دون شرح أو تحليل كما ينعكس في نّص 

 .قرير اإلخبارّي " في هذا التّ تقارير   رفعصال واإلعالم " وسائل االتّ 
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اإلسرائيلي  :  الخامس   قرير الت االنتخابات  م  دراما   ة: 

 
سيشك القادمة؟ن  الحكومة  بانيت  /  ل     /   موقع 

 
الن شر: تاريخ 

2019/9/18 .16 

-  
 
   صملخ

 
 :  اإلخباري  قرير  الت

 كاحول لـڤـانحزب "   لى أّن إ  األصوات، تشير نتائج انتخابات الكنيست % من  90فبعد فرز نحو  
ّ
ا،  مقعًد   32يكود بـ  " يتساوى مع الل

لى عدم وجود فائز واضح في االنتخابات. إ، وبذلك تشير هذه االنتخابات  امقعًد   12كة على  منهما، فيما تحصل القائمة املشتر    لكلّ 

 ا، وحتّ عضوً   120من  ن  يتكوّ   الكنيست اإلسرائيليّ   أّن   بما و 
ّ
ب أن يحصل االئتالف الحاكم على ثقة ى يمكن تشكيل حكومة، يتطل

  ،ا على األقلّ عضوً   61
ُ
   .ةتشكيل حكومة وحدة وطنيّ   تهمنيّ ه في  لى اإلعالن أنّ إبرى  لهذا سارع قادة األحزاب الك

 ات: بط مع مصطلح مدني  الر   -

  ذكر:

 .االئتالف

 :  عرض

 
ُ
ل سوّية أغلبّية أعضاء الكنيست في البرملانل  تقوائم / أحزاب / ك

ّ
ل قاعدة دعم للحكومة في البرملان  ،االئتالف تشك

ّ
تي تشك

ّ
 /   وال

ل الحكومة.ات االئتالفيّ فاقيّ على االتّ   دالكنيست. تعتم
ّ
تي تشك

ّ
تي يتّم إبرامها بين األحزاب/القوائم/الكتل ال

ّ
 ة ال

  دعم:

 ا، وحتّ عضوً   120من    ن الكنيست اإلسرائيليّ ويتكوّ 
ّ
  61ب أن يحصل االئتالف الحاكم على ثقة  ى يمكن تشكيل حكومة، يتطل

   ، األقلّ ا على  عضوً 
ُ
 ة.  تهم تشكيل حكومة وحدة وطنيّ ه في نيّ لى اإلعالن أنّ إبرى  لهذا سارع قادة األحزاب الك

 

 
اإلسرائيليّ  16 االنتخابات  م  دراما   ة: 

ّ
سيشك بانيتن  موقع   / القادمة؟  الحكومة     /  ل 

 
الن  .18/ 2019/9  شر:تاريخ 

l/article/2693424https://www.panet.co.i . 

https://www.panet.co.il/article/2693424
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  ربط:

ذين قادة األحزاب  بإعالن قرير اإلخبارّي في التّ   االئتالف مصطلح انعكس
ّ
ة بسبب عدم  تهم تشكيل حكومة وطنيّ عن نيّ  أعلنواال

 ،عضو 120من الـ  من أعضاء الكنيست على األقلّ  اعضوً   61ه يجب الحصول على ثقة إذ أنّ في االنتخابات  حضوجود فائز وا

  أجل  منة وذلك  ياسيّ الخطوط العريضة الّس ا على  ه فق فيما بينة أحزاب تتّ عّد   منن  مكوّ   واالئتالفتشكيل حكومة،    تمّ تى  حتّ 

  .الكنيست  أعضاء   ةأغلبيّ   ثقة  على  الحصول 

-  
 
 صال واإلعلم:االنعكاس في وظيفة وسائل االت

  الوظيفة: 

 . قاريرالتّ   رفع

   العرض:

ن  يّ تجميع ونشر معلومات ذات أهمّ 
ّ
املعلومات الجمهور من  ة للجمهور حول أحداث، أشخاص وإجراءات في البالد والعالم. تمك

 رسم صورة، وصياغة موقف حيال ما يحدث في البالد وفي العالم. 

   االنعكاس:

بعد فرز نتائج االنتخابات  ،ةالهامّ  " من خالل عرض وتغطية األحداثقاريرالتّ  رفعصال واإلعالم " انعكست وظيفة وسائل االتّ 

 عمليّ حول    وليبرمان  چـانتسنيامين نتنياهو و من ب  كلّ ل  اأقو   وعرض
ّ
ا ذات صدد  ة تشكيل الحكومة الجديدة، وال

ً
تي تعتبر أحداث

وبهذا حّق   مهمّ  إسرائيل.  دولة  في  التّ للجمهور  اإلخبارّي ق كاتب  االتّ   قرير  " وظيفة  نّص قارير التّ   رفعصال واإلعالم  في  تقريره   " 

 هذا.  اإلخبارّي 
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 عاء مقالة اد  

 عاءاد   -

   ةالقائميّ ة  االنتخابات القطريّ   طريقة
ّ
 ة املتّ سبيّ الن

ّ
ة حزب بأكثريّ   د األحزاب وعدم فوز أّي ع على تعّد تي تشّج بعة في إسرائيل ال

   ل كلّ فشِّ املقاعد لتشكيل الحكومة. فقد 
ّ
في   چـانتس يكود" بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني  من زعيم حزب "الل

 ة الجديدة، على الرّ لتشكيل الحكومة اإلسرائيليّ   عضو كنيست على األقّل   61الحصول على ثقة  
ُ
 ه  غم من امل

ّ
تي ل والفرص ال

   األمر  ،لهمُمنحت  
ّ
 في دولة إسرائيل.   ياس يّ د االستقرار الّس ذي يهّد ال

 
 
   - ل  عليل األو  الت

 
 ل األو    قرير اإلخباري  بناًء على الت

 :الحقائق -

و   ا"بذلنا جهودً   : قال ليبرمان، في مؤتمر صحفّي  إلى تشكيل حكومة وحدة  ة واسعة، كما وعدنا طنيّ كبيرة من أجل الوصول 

 ". چـانتست بنيامين نتنياهو وبيني  بسبب تعنّ   ،لكن جميع مساعينا فشلت في ذلك  اخبين،النّ 

 : قريرعنوان التّ  -

 ليبرمان: انتخابات ثالثة في إسرائيل بعد فشل جهود تشكيل الحكومة.

 : عاء  االدّ   الحقائُق تبرهن  كيف    -   شرح -

 أنّ من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنيّ   اجهيًد   اليبرمان بذل جهًد   غم من أّن ه على الرّ بحيث أنّ 
ّ

 ة واسعة، إال
ّ
وم على ه يلقي الل

   ،اخبينذلك ليس ما وعد به النّ   بأّن   ة الجديدة، ويقول في تشكيل الحكومة اإلسرائيليّ   الفشلهم  چـانتسنتنياهو و 
ّ
ن  لهذا لم يتمك

 ة أعضاء الكنيست. على ثقة أغلبيّ   ا منهما بتشكيل الحكومة وبعدم حصولهم  أّي 
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 الت

 
   - اني  عليل الث

 
   قرير اإلخباري  بناًء على الت

 
 اني الث

 : الحقائق -

 األحزاب اإلسرائيليّ   تحاول
ّ
 2019  ر منذ أبريل/نيسانة الخروج من مأزق تشكيل الحكومة املتعث

ّ
من  الثة  ، عبر خوض الجولة الث

 ة. لها لتشكيل الحكومة بأريحيّ ، وتؤّه امقعًد   61من خالل تشكيل تحالفات جديدة توصلها إلى جمع  وذلك    ،انتخابات

 : قريرعنوان التّ  -

 بتحالفات جديدة؟   . هل ُتحّل إسرائيل..عقدة تشكيل حكومة  

 : عاء  االدّ   كيف تبرهن الحقائُق   -   شرح -

 تة  األحزاب اإلسرائيليّ   تة الجديدة أصبحبتشكيل الحكومة اإلسرائيليّ   چـانتسفبسبب فشل كل  من حزب نتنياهو وحزب  
ّ
ر فك

 تبتشكيل تحالفات جديدة ل
ّ
   امقعًد   61ويحصلوا على    ،املأزق ن من الخروج من هذا  تمك

ّ
 الثة من أجل حّل في االنتخابات الث

 ة الجديدة.مشكلة فشل تشكيل الحكومة اإلسرائيليّ 

 
 
 الت

 
   العرض  على الث بناًء  عليل الث

 
 : ظري  الن

ام من نشر نتائج انتخابات الكنيست( باملناقشة مع  أيّ   7م رئيس دولة إسرائيل )خالل  ياة تشكيل الحكومة من خالل قتتم عمليّ  -

 لذلك    -  ة، ويتمّ أكبر الكتل البرملانيّ رؤساء  
ً
يوًما، ويستطيع   28ة  ة تشكيل الحكومة ملّد اختيار أحد أعضاء الكنسيت بعمليّ   -نتيجة

بعرض ابقة  الّس ومة، تقوم الحكومة  جاح بتشكيل الحكا لهذا العضو. عند النّ يوًما إضافي    14ولة تمديد هذه الفترة لـ  رئيس الّد 

بذلك تشكيل   ، فيتمّ (ة العريضة ووزاراتها وتركيبتها وأنظمتها على الكنيست لتحصل على ثقتها )تأييدها لهاياسيّ خطوطها الّس 

 
ّ
، ةاإلضافيّ يوًما  14ى بعد الـ قة. في حال عدم نجاح عضو الكنيست بتشكيل الحكومة حتّ الحكومة بعد الحصول على هذه الث

إعادة  تّم تمديد، في حال عدم نجاح اآلخر يوًما غير قابلة للتّ  28ة تشكيل الحكومة خالل تعيين عضو كنيست آخر بمهمّ  يتمّ 

 انتخابات الكنيست بجولة أخرى. 
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 رحالش

   في
ّ

املرش أحد  ينجح  لم  األخيرة  الكنيستاآلونة  تأييد  على  والحصول  الحكومة  تشكيل  من     األمر  ،حين 
ّ
أدّ ال إعادة إى  ذي  لى 

 ات.مرّ ة  االنتخابات عّد 

 :  االستنتاج

  ن  إ
 
  – بعة في إسرائيل طريقة االنتخابات املت

 
 ة القطري  ة القائمي  سبي  طريقة االنتخابات الن

 
د األحزاب ع على تعد  تي تشج  ة ال

ثابتة ومستقر  ة املقاعد في البرملان وتشكيل  ين الفوز بأكثري  ولة تمنع من حزب أو حزب  في الد   ولة ة تدير شؤون الد  حكومة 

 
 
 ة املجاالت. بكاف
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 طرح حلول 

والقضيّ  املعضلة   إن 
ّ
ال يتحّد ة  لعام  تي  الحكومة  تشكيل  معضلة  هي  بحثنا  عنها   2020-2019ي  ث 

ّ
ال الفترة  وهي  تي م، 

 تشكيل حكومة.جاح في  ى شهر آذار( لكي تحاول النّ انتخابات للكنيست )حتّ   ةت بها إسرائيل إجراء ثالثاضطرّ 

هي نسبيّ  ة واحدة إسرائيل منطقة انتخابيّ   ة، حيث تكون كلّ ة قطريّ ة، قائميّ طريقة انتخابات الكنيست في إسرائيل 

ة ونسبة الحسم الحاليّ  . ة، حيث تحصل هذه القائمة على تمثيل في الكنيست بعد اجتيازها نسبة الحسمالنتخاب قائمة حزبيّ 

 مقاعد في الكنيست تقريًبا.   4مقعد/عضو كنيست، أي ما يوازي    120% من الـ  3.5في إسرائيل هي  

 
ّ
 ة املدنيات عن سلبيّ منا في مادّ لقد تعل

ّ
تي هي سبب معضلة تشكيل الحكومة في هذه الفترة، ة طريقة االنتخابات هذه، وال

 ياسيّ كثرة األحزاب الّس   وهي بأّن 
 
 لزم إقامة حكومة ائتالفيّ تلة في الكنيست،  ة املمث

ّ
ة أحزاب ذات مصالح،  ن من عّد تي تتكوّ ة ال

 
ّ
ال لم   ذي يمّس آراء، أهداف ومواقف مختلفة، األمر   في هذه الفترة، حيث 

ً
بنجاعة واستقرار الحكومة. وهذا ما حصل فعال

 
ّ
 ستقرارها؛ كون كّل ال نة لتشكيل الحكومة و فاق على معايير معيّ تي حصلت على تمثيل في الكنيست على االتّ تستطع األحزاب ال

 حزب له مصالح وأهداف مختلفة. 

   إحدى طرق الحلّ 
ّ
 ال

ّ
   توعيةهذه املعضلة هو    رنا بها لحّل تي فك

ّ
 الط
ّ

   بال
ّ
  (االنتخاب)  ياس يّ الّس   همحّق   يمارسون   سوف  ذينال

طريقة ة إلى  ة قطريّ ة، قائميّ تغيير طريقة انتخابات إسرائيل من نسبيّ ل  ،القرار  صانعي   على   أثير التّ   أجل  من  وذلك   ،بعد  فيما 

   هة؛ وذلك ألنّ ة أكثريّ ة، منطقيّ شخصيّ 
ّ
 .ةولة إلى مناطق انتخابيّ ة يتم تقسيم الّد ة األكثريّ ة املنطقيّ خصيّ بطريقة االنتخابات الش

يتّم  منطقة     وعن كل 
ّ
ممث أكثر، ويتّم انتخاب  أو  بصورة شخصيّ   ل   انتخابه 

 
ث  املرش  فإّن      م  ة، ومن 

ّ
ال بأكثريّ حون  ة ذين فازوا 

ذين  هم    ،وات في منطقة اقتراعهماألص
ّ
 سيكونون نوّ ال

ّ
ن وهو املكوّ   ،ن حزًبا واحًدا فقط في الحكومةذي يكوّ اًبا في البرملان، األمر ال

النّ   وّ من 
ّ
ال إلى جعل الحكومة قويّ ة األصوات؛ فيؤدّ ذين فازوا بأكثريّ اب  ة. فعند جعل طريقة فيجعلها مستقرّ   ،اة جد  ي ذلك 

ة؛ كونها هذا األمر بشّد إلى  دولة إسرائيل تحتاج    ما بأّن ة أكثرية، والسيّ ة، منطقيّ إسرائيل طريقة انتخابات شخصيّ انتخابات  

في اآلراء واملواقف بين أفراد ومجموعات الكبير  واالختالف    ،والقومّي   ينيّ ع الّد صّد كالتّ   .عاتصّد دولة تعاني من العديد من التّ 
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ل تشكيلها من حزب واحد حسب طريقة االنتخابات هذه يزيد من استقرار الحكومة ويسهّ   نةاملجتمع، فجعل الحكومة متكوّ 

  ة مختلفة املصالح واألهداف.دون تصادمات حزبيّ 
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 اتج الن

 عرض املوضوع في الصّ   لقد اخترنا
ّ
   لزيادة الوعي العام عن املوضوع  ف

ّ
 عند الط
ّ

بشرح األمور    ن وهم بدورهم يقومو   ،بال

 عرض   اختيار  إّن .  االنتخابات  طريقة  لتغيير  ا مً قُد   والعمل  ،إسرائيل  في  بعةاملتّ   االنتخابات  طريقة  ةسلبيّ   عن  بهم  املحيطة  للبيئة

   أمام  املوضوع
ّ
 الط
ّ

   لكون   جاء  بال
ّ
 الط
ّ

  األحداثوسوف يكون لهم تأثير على    ،القتراعل   أصحاب حّق   ا قريبً   يصبحون   سوف  بال

فوا على بتغيير طريقة االنتخابات بعد أن تعرّ   ،رةولة من مأزق االنتخابات املتكرّ والعمل على خروج الّد ولة  ة في الّد ياسيّ الّس 

   17. ولةبعة في الّد ات طريقة االنتخابات املتّ سلبيّ 

  

 
 .الطالب على عرضه يتم الذي العرض شرائح صور   به  يوجد  املالحق، انظر 17
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 فكير االنعكاس ي  الت

 
 
  فكير االنعكاس ي  الت

 
 ل األو   البللط

ا، وفي رأيي منّ   وبموافقة كلّ   الجديدة" في إسرائيل بشكل جماعيّ لقد قمنا باختيار موضوع البحث "تشكيل الحكومة  

من تنصيب  ،ما يحدث من تغييرات في الحكومة عرفنا أن نفمن حّق   ،في دولة إسرائيل نعيشة هذا البحث بكوننا يّ تكمن أهمّ 

 
ّ
ض للحكومة الجديدة. وقد د أو معار ن من أخذ موقف مؤيّ رئيس للوزراء أو عزل آخر، أو فوز حزب وخسارة آخر، فبذلك نتمك

 طريقة التّ   أحببُت 
ّ
 فكير ال

ّ
من تحليل ومناقشة ألمور جرت على أرض الواقع، فذلك   ،البحث هذا  ب ر بها عند قيامنا  تي علينا أن نفك

الّس وأنّ   ،عمل على توسيع معلوماتي ومداركي في موضوع تشكيل الحكومة    . هل القيام بذلكه ليس من 
ّ
ب الجهد  فذلك يتطل

 غم من الصّ والوقت. وعلى الرّ 
ّ
 أنّ هائيّ نا من ضيق للوقت واقتراب االمتحانات النّ ت  تي واجه  عوبات ال

ّ
 ة، إال

ّ
بنا عليها، فقد قمنا نا تغل

 بتقسيم العمل على مراحل حتّ 
ً

   ى استطعنا أن ننهيه بأحسن صورة وبالشكل املطلوب. وقد كان عمال
ً

عاون نّمى روح التّ   جميال

 فقد قام بجهد كبير حتّ   .ر زميلي في عملهواملساعدة فينا؛ فلم يقّص 
ّ
 ى أتممنا البحث. وذلك كل

ّ
 ه بفضل هللا تعالى ال

ّ
قنا ذي وف

 
ّ
 باإلضافة إلى جهود معل

ّ
 ورة املطلوبة.ز وظيفة البحث بالصّ انج ألجل إتي بذلتها متنا ألفت مارون ال

 
 
  فكير االنعكاس ي  الت

 
 الب للط

 
 اني الث

بعدما الحظُت  الحكومة"  "تشكيل  البحث  موضوع  باختيار  اإلخباريّ   قمنا  املواقع  اإلسرائيليّ كثرة   ة 
ّ
ال من  ة  أتابعها  تي 

ة حفيّ العمل على الحقيبة الّص ب ا أثار فضولي عن املوضوع، فعندما بدأنا  موضوع تشكيل الحكومة ومعضلتها؛ ممّ ث عن  حّد التّ 

 . املوضوع، فاخترناهفي هذا  أكثر  ق  عمّ ها فرصة يمكن استغاللها للتّ شعرُت بأنّ 

ه في املوضوع ما لم أحبّ   .صال واإلعالماالتّ وسائل  ة جديدة وباألخص وظائف  في على معلومات حياتيّ في البحث تعّر   أحببُت 

 الصّ  ة. ومن أهمّ قارير اإلخباريّ صعوبة فهم التّ هو 
ّ
والسيما في فترة االمتحانات. وقد كان  ،تي واجهناها هي ضيق الوقتعوبات ال

ي ، لكنّ ا كان يعمل بإتقان ودون تقصير. كان دورنا لكلينا هو العمل الجاد في املوضوع ككلّ ا وكلٌّ منّ عملنا كطاقم تعاونّي جد  

 من أدواري في العمل كان في العمل املحوسب.   بنفس ي بأّن   أخّص 
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ّ
شكر زميلتي على مجهودها القدير   هاية، أودّ فة باعتبارها وظيفة مثيرة ومفيدة. بالنّ ي أريد تغيير أمر  ما في الوظيال أعتقد أن

 
ّ
 مة ألفت مارون املتعاونة معنا بشكل وفير. وشكر املعل

  



34 
 

 الـمصادر 

 :املالحق

الكنيست.   –ة  اإلسرائيليّ   الكنيست -1 انتخابات  طريقة 

https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/ElectoralSystem.aspx. 

الحكومة.  – ة  اإلسرائيليّ   الكنيست -2 -https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/Formation تشكيل 

Government.aspx 

   اليوم -3
ّ
يتمّس .  (2019)   امن،الث الّس "هل  من  ا 

ً
خوف بالحكم  نتنياهو  الثامن.    اليوم  ،جن؟ك 

https://alyoum8.net/news/53926 . 

ليبرمان: انتخابات ثالثة في إسرائيل بعد فشل جهود تشكيل الحكومة"، تلفزيون الفجر. " .  (2019)  الفجر،  تلفزيون  -4

https://alfajertv.com/news/4042494.html. 

مكان.  تلفزيون بتشكيل الحكومة"،   چـانتس بتكليف  ريـڤـلين ئيس كة توص ي الر  "القائمة املشتر   .(2019) مكان،  تلفزيون  -5

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601 . 

اإلسرائيليّ   .i24news،  (2019)  تلفزيون  -6 العليا  تؤّج "املحكمة  بأهليّ ة  حكمها  إصدار  الحكومة  ل  لتشكيل  نتنياهو  ة 

 .  i24news.tv  .https://cutt.us/K8NrNاملقبلة"،  

   .(2019)  أحمد،  حازم، -7
ّ
الل في  منافسة  وسندان  الفساد  مطرقة  بين   .بانيت  موقعيكود"،  "نتنياهو 

https://www.panet.co.il/article/2791367. 

)الّد   صالح -8 كمال،  حكومة    .(2020ين،  تشكيل  ُتحلّ إسرائيل.."عقدة  هل  جديدة؟"   .  بتحالفات 

https://cutt.us/WOp39 . 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601
https://www.panet.co.il/article/2791367


35 
 

للكنيست  لجنة -9 ال    -  االنتخابات  الكنيست   .  22انتخابات 

https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Arabic/about/Pages/ElectonsTerms_arb.aspainContent 

اإلسرائيليّ   .(2019)  محمود،  مجادلة، -10 قانونيّ "العليا  تناقش  الحكومة"،  ة  بتشكيل  نتنياهو  تكليف  . 48عرب  ة 

https://cutt.us/Uwamg.   

. 48  عرب  موقع  ، ة للكنيست تلتئم األسبوع املقبل لتفعيل "لجنة الحصانة" العامّ " الهيئة    .(2020)  محمود،  مجادلة، -11

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927 . 

   https://cutt.us/aZrO3حكومة إسرائيل.    -  مدار -12

اإلسرائيليّ   .(2019)  بانيت،  موقع -13 االنتخابات   "دراما 
ّ
سيشك من  بانيت. ة:  موقع  القادمة؟"،  الحكومة  ل 

https://www.panet.co.il/article/2693424. 

اإلسرائيليّ الخارجيّ   وزارة -14 الحكومة.   -   ةة  أساس  قانون 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/basic%20law%20the%

20government.aspx  

  ."ליברמן טרם החליט, אך נוטה להעדיף ממשלת מיעוט בתמיכת הח"כים הערבים"  .(2019) מתי,  טוכפלד -15

 .https://cutt.ly/MrWj6XT. היוםישראל 

 

  

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927


36 
 

 الـملحق 

 )الناتج(:   الصف  طلب   على  املوضوع   عرض  شرائح 

 
 
   ةاإلخباري   قارير الت

 
 ل األو   البللط

 
 
 ل األو   قرير الت

 مقال 

 بتحالفات جديدة؟   . هل ُتحّل إسرائيل..عقدة تشكيل حكومة   .1

 جيتي.   -امقعًد   55ا، وكتلة اليمين على  مقعًد   58يسار مع القائمة املشتركة على  -في آخر استطالع حصلت كتلة الوسط 

 تحاول األحزاب اإلسرائيليّ 
ّ
خوض انتخابات الجولة ، عبر 2019ر منذ أبريل/نيسان ة الخروج من مأزق تشكيل الحكومة املتعث

 
ّ
 ة.لها لتشكيل الحكومة بأريحيّ ا، وتؤّه مقعًد   61الثة من خالل تشكيل تحالفات جديدة توصلها إلى جمع  الث

حاد القومي( تشكيل قائمة واحدة لتخوض ، واالتّ ة )اليمين الجديد، والبيت اليهودّي األربعاء املاض ي، أعلنت ثالثة أحزاب يمينيّ 

 .آذار/مارس القادم  2رة في  ، واملقرّ 23الكنيست الـ  بها انتخابات  

اتّ  اليمينيّ وجاء قرار  غط على زعماء األحزاب املنتهية واليته بنيامين نتنياهو الضّ حكومة  الة بعدما مارس رئيس  حاد األحزاب 

 . اإلسرائيليّ   i24ة لتوحيد صفوفهم، وفق ما ذكر موقع  اليمينيّ 

 "القائمة املشتر  مت ومن جانبها، قّد 
ّ
 كة" ال

ّ
 تي تمث

ّ
الم واملساواة، ة للّس يمقراطيّ باتها األربعة )الجبهة الّد ل العرب في "إسرائيل" بمرك

املوّح  العربية  والتّ والقائمة  الوطنيّ جمّ دة،  العربيّ يمقراطّي الّد   ع  للتّ ، والحركة  موّح ة  قائمة  وذلك على غيير(،  لالنتخابات،  دة 

 
ّ
 الش

ّ
 . ينابقت  ين الّس خاضت بها الجولت  تي  اكلة نفسها ال

"العمل  املاض ي، عن تشكيل تحالف ملعسكر  االثنين  علن، مساء 
ُ
أ أن  )وسط -وسبق   -جيشر" 

ّ
ال  يسار(، و)اليسار( 

ّ
يمث له  ذي 

 ا )ميرتس وإسرائيل ديمقراطية(".ب  ز  وينضوي تحته حِّ   يمقراطّي "املعسكر الّد 
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 58كة على  يسار مع القائمة املشتر  -ة، الجمعة، حصلت كتلة الوسطيليّ اإلسرائ  11أي، نشرته القناة  وفي آخر استطالع للرّ 

 مقعًد   55ا، وكتلة اليمين على  مقعًد 
ّ
   7ذي حصل على  ا، فيما بقي حزب "إسرائيل بيتنا"، ال

ّ
 اجحة. ة الرّ ل الكّف مقاعد، يشك

   األزمة  معسكر تشكيل حكومة دون إشراك "ليبرمان"، ما يشير إلى أّن   وعليه ال يمكن ألّي 
ّ
حالفات الجديدة، كما ها التّ لن تحل

 يرّج 
ّ
 لون أن تلجأ "إسرائيل" لخوض جولة انتخابات رابعة. ح محل

-  
 
 حالف أسباب الت

   ويرى الكاتب املختّص 
ّ
التّ   ة، محمود مرداوي، أّن ؤون اإلسرائيليّ في الش ة على مستوى كون لها مكاسب عامّ تحالفات سهذه 

 طرف".  ها "محاولة ملنع إضاعة األصوات من كلّ ا أنّ األحزاب، معتبرً ل( وعلى مستوى  كتّ املعسكر )التّ 

ا من األصوات  ة اصطفاف فسُيضيع عددً ه إن لم يكن ضمن عمليّ " يقول مرداوي: "اليمين كان يعتقد أنّ 21وفي حديثه لـ"عربي

 ل من أجل منع تسريب األصوات".ا، وكذلك اليسار تكتّ هدرً 

التّ  دوافع تشكيل هذه  أوضح  وحول  الصّ أّن  حالفات،  االنتخابّي "األحزاب  االزدحام  ثمن حالة  تدفع  أن  بين   غيرة خشيت  ما 

 ين الكبيري  الحزب  
ّ
  ا ألّن يكود، وأزرق أبيض(، نظرً ن )الل

ّ
ه إلعطاء أصواته لألحزاب  ا يضطرّ ممّ  ،الثة تخيف الجمهور االنتخابات الث

 ى ال يعود إلى انتخابات رابعة". كبيرة، حتّ ال

ا للحصول على ما نجاحها في االنتخابات لن يكون كافيً  حالف، العتبار أّن جاه التّ ها "ُدفعت باتّ ب األحزاب الكبيرة، فإنّ ومن جان

 ين مقعًد تّ فوق الّس 
ّ
 لها لتشكيل الحكومة، فأرادت أن تحصل على ذلك من خالل األحزاب املوالية لها". تي تؤّه ا ال

 األحزاب الكبيرة، في الّس   وأشار إلى أّن 
ّ
ها بعد اخب دون االهتمام برصيد شركائها، لكنّ دعايتها ألن ينتخبها النّ   ف ُجلّ ابق، كانت توظ

 املعسكر املوالي لها".   ة "تحاول أن تدفع الجمهور لكي ينتخب كلّ يّ ياساألزمة الّس 

-  
 
 حالف تأثير الت
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منقسم بصورة متساوية بين اليمين  هيونّي "املجتمع الصّ  قد مرداوي أّن حالفات على نتائج االنتخابات، يعتوحول تأثير هذه التّ 

 ت بمكانة اليمين، خاّص والوسط واليسار، وذلك بعد اعتبارات مّس 
ّ
 ة شخص نتنياهو ال

ّ
ا فيه، على ا فقري  ل عمودً ذي كان يشك

 الت عائلته في الحكم". والفساد وتدّخ   وقع الفشل األمنيّ 

   ويرى بأّن 
ّ
 العامل ال

ّ
 ر على نتائج االنتخابات باتّ ذي سيؤث

ّ
تأثير   ا "أّي ًح ة"، موّض روف املوضوعيّ جاه اليمين أو الوسط هو "الظ

   خارجيّ 
ّ
 جاه". اتّ   جاه ضّد ا التّ ل دعمً سيشك

 
ّ
   ر أمنيّ توتّ   ل على ذلك بالقول: "أّي ودل

ّ
مين عند األزمات يلجأ إلعطاء الي  املجتمع اإلسرائيليّ   ر لصالح اليمين، ألّن شديد سيؤث

 ة وال يثق في اليسار والوسط". األمنيّ 

  عد املوضوعيّ "البُ   وأوضح أّن 
ّ
 صعيد في جبهة الجنوب بقطاع غزّ ق بالعالقة بالتّ يتعل

ّ
مال حزب هللا أو مع إيران أو ة أو جبهة الش

 ة الغربيّ ّف في الضّ 
ّ
 ة". ة املحتل

ة ملعسكر على االستطالعات ال تعطي أفضليّ   ة أخرى، ألّن أمام إعادة انتخابات مرّ ما نكون  ا، فربّ ا إذا كان الجو هادئً وأضاف: "أمّ 

 آخر". 

زعيم "أزرق أبيض"، وبنيامين نتنياهو زعيم    چـانتسة وكسابقة تعطي تساوي بين بيني  ل مرّ "االستطالعات في أوّ   ه إلى أّن ونوّ 

 
ّ
 "الل

ّ
 ي منصب رئاسة الوزراء. يكود"، في حظوظهم لتول

االستطالعات تشير إلى حصول حزب "أزرق أبيض"   يعلو على حساب معسكر اليسار والوسط، لكّن   املعسكر اليمينيّ   ورغم أّن 

 مقعًد   34على  
ّ
   ا. بحسب ما ذكر املختّص مقعًد   31يكود"  ا، و"الل

ّ
 ة.ؤون اإلسرائيليّ في الش

 أزمة ال مثيل لها  -

   ومن جهته، يرى األكاديميّ 
ّ
لم   حالة االستقطاب داخل املجتمع اإلسرائيليّ   ، مأمون أبو عامر، أّن ةؤون اإلسرائيليّ والخبير في الش

 يسبق لها مثيل من قبل.
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أي استطالعات الرّ   ة هدفه ضمان وجودها في الكنيست القادم، ألّن "تحالف األحزاب اليساريّ   " أوضح أّن 21وفي حديثه لـ"عربي

 
ّ
إلى االنضمام لحزب العمل،   ات تشير إلى سقوطه وهو مضطّر ة الهاوية، وهناك استطالعتضع على األقل حزب ميرتس على حاف

 
ّ
 ذي هو اآلخر كاد أن يواجه املصير نفسه لوال تحالفه مع حزب جيشر". ال

ها ستخسر أصوات  ة؛ ألنّ ا هدف تحالف اليمين فهو "ضمان تمثيل قوى اليمين، وعدم تضييع أصواته في كتل وأحزاب هامشيّ أمّ 

 ة اليمين".من حصّ 

 رأيه حول ما سيؤول إليه املشهد بعد هذه التّ وعن  
ّ
ع أن يحسم طرف املشهد لصالحه، حالفات، يقول أبو عامر: "من غير املتوق

 رورية لتشكيل الحكومة".ا الضّ مقعًد   61وأستبعد أن ينجح اليمين بتجاوز عتبة  

 قودها نتنياهو". "ليبرمان املحسوب على اليمين ال يمكن أن يدخل في حكومة ي  بب إلى أّن وأرجع الّس 

ة ليبرمان لصالح اليمين"، أو يناريو الوحيد لينجح اليمين في تشكل الحكومة هو "تراجع قوّ الّس  أبو عامر بأّن  ويعتبر األكاديميّ 

 أن "يقبل ليبرمان بالّد 
ّ
املشكلة بين ليبرمان ونتنياهو خرجت    دة إلرضائه، ألّن ب صفقة معّق خول في هذه الحكومة، وهذا يتطل

   طار الحزبّي من اإل 
ّ
 ". خص يّ إلى اإلطار الش

أّن  إلى  اإلشارة  أزمة سياسيّ   تجدر  نتنياهو و "إسرائيل" تشهد  بعد فشل  أغلبيّ   چـانتسة،  لتشكيل نائبً   61ة  بالحصول على  ا 

 الحكومة ملرّ 
 
 ، تلتها أخرى في أيلول/سبتمبر من العام ذاته.2019ين بعد انتخابات في أبريل/نيسان  ين متتاليت  ت
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  قرير الت

 
 اني: الث

الحكومةقرير:  التّ   واننع تشكيل  جهود  فشل  بعد  إسرائيل  في  ثالثة  انتخابات  الفجر   /  ليبرمان:     /  تلفزيون 
 
الن شر: تاريخ 

 م.2019/11/19

https://alfajertv.com/news/4042494.html.18 

ة جديدة جهود تشكيل حكومة إسرائيليّ   دور ليبرمان اليوم األربعاء، أّن ـچـيـڤتلفزيون الفجر | أكد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أ

 إسرائيل في طريقها نحو انتخابات ثالثة خالل عام واحد.  إلى أّن   افشلت، مشيرً 

ة واسعة، كما وعدنا كبيرة من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّ   ا"بذلنا جهودً   : وقال ليبرمان، في مؤتمر صحفّي 

 ". چـانتست بنيامين نتنياهو وبيني  اخبين، لكن جميع مساعينا فشلت في ذلك بسبب تعنّ النّ 

نا ال نبيع مبادئنا باملناصب، وحصلت على إغراءات كثيرة مثل رئيس ا، ولكنّ رضت علينا إغراءات كبيرة جد  وأضاف ليبرمان "عُ 

 وزراء باإلنابة". 

   وزراء  المن رئيس    وحمل ليبرمان كلّ 
ّ
أبيض أزرق، فشل الوصول زعيم حزب    چـانتسيكود، وبيني  بنيامين نتنياهو زعيم حزب الل

 ا "إذا ذهبنا إلى االنتخابات فهذا بسبب االفتقار إلى القيادة". ة، مضيًف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّ 

 ، ونتنياهو رفض التّ ريـڤـلين  رئوڤـين    ئيس اإلسرائيليّ رفض اقتراح الرّ   چـانتس  وأشار ليبرمان إلى أّن 
ّ
 ي عن كتلة اليمين.خل

 
ّ
 يشارك في حكومة ضيّ ه لن  د أنّ وأك

ّ
 كة هي طابور خامس. ة املشتر  القائمة العربيّ   أّن   اة، مضيًف يّ قة وال حكومة أقل

 تعديله.   أن يتمّ   اجًد   رورّي دين لقانون االنتخابات املباشر، ولكن من الضّ املؤيّ   ه من أشّد وأشار ليبرمان بأنّ 

  

 
 .م19/ 11/ 2019:  النشر  تاريخ  /الفجر  تلفزيون   /الحكومة  تشكيل  جهود   فشل  بعد   إسرائيل  في  ثالثة  انتخابات:  ليبرمان 18

https://alfajertv.com/news/4042494.html 

https://alfajertv.com/news/4042494.html
https://alfajertv.com/news/4042494.html


41 
 

 
 
  قرير الت

 
 : الثالث

 م. 22/ 12/ 2019/    48محمود مجادلة / عرب    /  تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومةة  ة تناقش قانونيّ العليا اإلسرائيليّ 

هم بقضايا فساد تكليف متّ   ةكانون األول/ديسمبر الجاري، مدى قانونيّ   31ة، يوم الثالثاء  تناقش املحكمة العليا اإلسرائيليّ 

رة في ة، بنيامين نتنياهو، بعد االنتخابات املقرّ االنتقاليّ ة تفويض رئيس الحكومة ة تشكيل الحكومة، وذلك لبحث إمكانيّ بمهمّ 

 
ّ
 . قضايا فساد  3شوة وخيانة األمانة واالحتيال في  بالرّ  همه متّ ا بأنّ ة، علًم اني من آذار/مارس املقبل، بهذه املهمّ الث

املحكمة العليا، إستر حيوت،    هيئة املحكمة ستعقد من ثالثة قضاة هم رئيس  لصحيفة "هآرتس" إلى أّن   ولفت املوقع اإللكترونّي 

إلى القاض ي للحكومة،    عوزي فوغلمان؛ فيما طالبت املحكمة املستشار القضائّي   ونائبها، القاض ي حنان ميلتسر، باإلضافة 

   تقديم موقفه القانونّي   ،مندلبليطأڤـيحاي  
ّ
 .ى موعد أقصاه يوم األحد املقبلأن حتّ بهذا الش

التّ   ةسميّ ر نشره على صفحاته الرّ كمة العليا، في شريط مصوّ من جانبه، انتقد نتنياهو قرار املح ، واصل االجتماعيّ بمواقع 

الّد   : حكمة، وقالملل   ب خالله ذكر املحكمة أو املستشار القضائّي تجنّ  م  "في األنظمة   ن يقرّ يمقراطية، 
ّ
عب، هو ر قيادة الش

 
ّ
   جهة أخرى،  عب نفسه، وليست أّي الش

ّ
 ".ةبساطة ليست ديمقراطيّ   ها بكّل  فإّن وإال

هذه   ة أّن ة تشكيل الحكومة، بحّج هم بقضايا فساد وتكليفه بمهمّ حيال تفويض متّ   ّي غ موقفه القانونلم يصُ   مندلبليط  يذكر أّن 

 .ق هذه الحالةا طاملا لم تتحّق ة، وليس هناك داع ملناقشتها قانوني  ة نظريّ قضيّ 

حول هذه  يوم الجمعة املاض ي، على سؤال املحكمة العليا، حول إذا ما كان يعتزم اإلعالن عن موقفه القانونّي   مندلبليطورد 

 املسألة، بأنّ 
ّ

 . .رت املحكمة العليا مناقشة املسألة إذا قرّ ه سيمتنع عن ذلك إال

إّن ر بدو  بها  املحكمة قبلت التماسات تقّد   ه، قال القاض ي عوفر غروسكوفيف  ن رجال األعمال واملسؤولين م  شخًصا  67م 

 .ههام ضّد بمنع عضو كنيست من تشكيل حكومة بينما يواجه لوائح اتّ   ناعات العليا )هايتك(، طالبوا من خاللهابشركات الصّ 
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ساعة من تاريخ الجلسة   48بشأن قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة قبل    تقديم موقفه القانونّي   مندلبليطن على  وبهذا، سيتعيّ 

 ر املقرّ 
ّ
 .كانون األول/ديسمبر الجاري   31الثاء  ة يوم الث

الّص  القرار  في  جاء  أنّ حيث  املحكمة  عن  قرّ   هادر   "إذا 
ّ
الش املسألة  مناقشة  املحكمة  القانونيّ رطيّ رت  الهامّ ستوريّ الّد   ةة  ةـ  ة 

 . دة قبل املوعد املحّد من القضيّ   تقديم موقفه  ن على املستشار القضائّي وسيتعيّ 

ه ينوي نشر ر أنّ خاذ القرار ونشره، إذا قرّ ملوعد اتّ  تحديد جدول زمنيّ  مندلبليطوبحسب قرار املحكمة العليا، فسيتعين على 

   موقفه القانونّي 
ّ
ي رشاوي هم بتلّق ه متّ د إذا ما كان سيمنع أو يسمح تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، علًما بأنّ ذي سيحّد ال

 . ةات قضائيّ حقيق بثالثة ملّف واالحتيال في إطار التّ وخيانة األمانة  

   جاء ذلك في ردّ 
ّ
م به عشرات رجال األعمال واملسؤولين بشركات صناعات "الهايتك" ذي تقّد املحكمة العليا على االلتماس ال

ئيس الرّ   يصرّح أّن ة تفويض نتنياهو بتشكيل حكومة، وأن  يّ بحسم موقفه من أحّق   ة، مطالبين املستشار القضائّي اإلسرائيليّ 

 .ة، بتشكيل حكومةات جنائيّ ة تفويض عضو كنيست مالحق بملّف ، ال يستطيع من ناحية قانونيّ ريـڤـلين  رئوڤـين،  اإلسرائيليّ 

 ة اإلسرائيليّ ياسيّ وتتواصل األزمة الّس 
ّ
 تي تشارف على الّد ة وال

ّ
فاقات ل إلى اتّ وصّ فشل محاوالت التّ   اني في ظلّ خول في عامها الث

جاه إلى ين(، واالتّ ين )نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر املاضي  ة أجريت في مناسبت  ة وتشكيل حكومة، بعد انتخابات برملانيّ ائتالفيّ 

 انتخابات ثالثة من املقرّ 
ّ
 ر أن تجرى في الث

ُ
 . 22الكنيست الـ    قبل، بعد حلّ اني من آذار/ مارس امل
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 ابع:  الر   قرير الت

ا من  هل يتمّس 
ً
   /جن؟  الّس ك نتنياهو بالحكم خوف

ّ
 امن /  اليوم الث

 
 م. 21/ 2019/9  شر:تاريخ الن

https://alyoum8.net/news/53926 . 

 نتنياهو يتمّس 
ً
   هامات الفساد املاليّ جن بسبب اتّ ا من دخول الّس ك بتشكيل الحكومة خوف

ّ
ة، صحف عربيّ قون في  تساءل معل

   ة، عن مستقبل رئيس الوزراء اإلسرائيليّ ة واإللكترونيّ يها الورقيّ بنسخت  
ّ
يكود، بعد فشله في إحراز بنيامين نتنياهو وحزب الل

، رئيس أركان الجيش  چـانتس  ية في انتخابات الكنيست األخيرة وتشكيل حكومة. وحصد حزب أزرق وأبيض بقيادة بينأغلبيّ 

 ا ليتفوّ مقعًد   33،  ابقالّس   اإلسرائيليّ 
ّ
"الل  ق على حزب 

ّ
ال  ا. وتنبّ مقعًد   31ذي حصد  يكود" برئاسة نتنياهو 

ّ
قون بسقوط أ معل

 
ّ
   10  ذي استمّر نتنياهو وانتهاء حكمه ال

ّ
. نتنياهو هامات بالفساد املاليّ ا اّت ه يواجه أيًض ة أنّ بها، خاصّ   ي  نِّ تي مُ سنوات بعد الهزيمة ال

ة: "هل يهرب نتنياهو إلى انتخابات ثالثة؟ إذا  تساءل يحيي رباح في صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينيّ   -حيل " للرّ "غير مستعّد 

أنّ  أنّ استطاع فسوف يفعلها، لقد أثبت   ه ال يحترم شعبه. أم 
ّ
إلى حكومة وحدة، فيمن يثق، فكيف سيتمك ن من  ه سيذهب 

ة  "االنتخابات اإلسرائيليّ   حيفة ذاتها أّن مر حلمي الغول، في الّص بينما يرى ع   .الحماية وعدم املساءلة عن ملف الفساد الكبير؟" 

 ها أبقت بيده بعض عناصر القوّ ا لنتائج حاسمة، صحيح أظهرت هزيمة نتنياهو، ولكنّ األخيرة لم تفض تمامً 
ّ
ن أتي يمكن  ة، ال

ل لتقبّ  ، وال يريد أن يستعّد عّد الحكم، وغير مست لترك كرس يّ  ا عن شخصه ومكانته، كونه غير مستعّد يلجأ الستخدامها دفاعً 

املوّج التّ  أّن هم  وأضاف  له".  رفضً   هة  "يرفض  قاطعً نتنياهو  الّد ا  للّس ا  مّم خول  باملشهد ا سيحتّ جن،  العبث  مواصلة  عليه  م 

 ا على سّد عً تها لدوامات عنف وفوض ى جديدة ليبقى متربّ ، ويدفع املنطقة برمّ اإلسرائيليّ 
ّ
مها ت  ة عرش الحكومة الخامسة". وتبن

رأيً  النّ سمارة  في صحيفة   ا مشابها، 
ّ
الل بأنّ بنانيّ هار  نتنياهو عند خصومه وأعدائه،  "املأخذ على  إذ قالت:   وانتهازّي   ه وصوليّ ة 

   للقيام بأّي   ومستعّد 
ّ
   أو االستراتيجيّ   ياس يّ من الّس ش يء في سبيل البقاء في الحكم غير مكترث للث

ّ
يستميت   يدفعه. لهذاذي  ال

نتيجة االنتخابات لصالح الحزب املنافس   ة: "إّن أي األردنيّ كومة جديدة". من جانبه، كتب راكز الزعارير، في الرّ نتنياهو لتأليف ح

الّس  باملعايير   ياسيّ لنتنياهو هو 
ّ
مؤش املتطرّ ة  العام  املزاج  تغيير  ملموس على   ر 

ّ
ال آماله، وباملقاييس  ف  نتنياهو  بنى عليه  ذي 

 
ّ
 عنّ ف والتّ طرّ في نهج التّ   اسوءً   راالت 'أزرق أبيض' هو األقلّ حزب الجن  ا فإّن أيضً   االستراتيجية

ّ
فض واإلفشال د بالرّ شّد ت والت

 الم املنشود لقضيّ للّس 
ّ
الجديد   تار على حقبة نتنياهو وناقش نضال محمد وتد، في العربّي ". إسدال الّس عب الفلسطينيّ ة الش

https://alyoum8.net/news/53926
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ّ
 ة الّس ندنيّ الل

ّ
ر نتنياهو قبول ما عرضه عليه محاميه  ة، ومن بينها "أن يقرّ أزمتها الحاليّ تي قد ُتخرج إسرائيل من  يناريوهات ال

ة، يعتزل فيها نتنياهو يابة العامّ ة والنّ للحكومة اإلسرائيليّ   ل إلى صفقة مع املستشار القضائّي وصّ التّ   نئمان، أّي   ڤابق يعقو الّس 

املرحلة ولم يعد بمقدوره طرح هذا العرض على املستشار   نتنياهو "اجتاز هذه  ياسة مقابل عدم محاكمته". ورأى الكاتب أّن الّس 

ة، أشار حسن  على حقبة نتنياهو". وفي صحيفة الخليج اإلماراتيّ   اتار سيسدل قريبً الّس   ة، وأّن يابة العامّ للحكومة والنّ   القضائّي 

ه غير مقبول ، وأظهرت له، أو هكذا يفترض، أنّ نتائج االنتخابات "وضعت رئيس وزراء االحتالل في حجمه الحقيقّي  مدن إلى أّن 

 من القاعدة االنتخابيّ   اما أيًض ة هناك وإنّ ياسيّ خب الّس ليس فقط من النّ 
ّ
 ة الواسعة ال

ّ
ق فوّ نه من التّ تي لم تخّصه بأصوات ُتمك

ة داخل  ة العربيّ في صفوف األقليّ   اجديًد   اين والعرب أنشأ وضعً ي الفلسطينيّ نياهو في تحّد "تمادي نت  على منافسيه". وأضاف أّن 

قت نجاحها األكبر منذ قيام دولة االحتالل... ما يمنحها فرصة أكبر في كة، وحّق دت حول قائمة مشتر  'إسرائيل'... حيث توّح 

 صل، عرض نظأثير على تشكيل الحكومة املقبلة". في سياق  متّ التّ 
ّ
 ير مجلي في صحيفة الش

ّ
 ندنيّ رق األوسط الل

ّ
لين حول ة آراء محل

طه في ة. فباإلضافة إلى توّر "الرجل يقود إسرائيل إلى أضرار استراتيجيّ   أوضاع إسرائيل تحت حكم نتنياهو وتحذيراتهم من أّن 

ويدير   لصنع سالم مع العالم العربّي ة  يضيع عليها فرصة تاريخيّ   ات فساد، يقود نتنياهو إسرائيل إلى جمود سياس يّ ثالث ملّف 

 ".ف املتنامي في العالماملتطرّ   ار اليمينيّ يّ ة خالية من املضمون، ويقيم عالقات تحالف مع التّ مظهريّ (  show)  سياسة
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 : الخامس قرير الت

اإلسرائيليّ  العليا  تؤّج املحكمة  بأهليّ ة  حكمها  إصدار  املقبلةل  الحكومة  لتشكيل  نتنياهو   /    i24news.tv  /  ة 
 
الن  شر: تاريخ 

 19م. 31/ 2019/9

https://cutt.us/K8NrN . 

 ة هي أعلى هيئة قضائيّ املحكمة العليا اإلسرائيليّ 
ّ
 عن، بل وُتلزم جميع الس  ة في البالد، وقراراتها غير قابلة للط

ُ
 طات. ل

 اإلسرائيليّ انتهت جلسة املحكمة العليا  
ّ
 الثاء، للنّ ة، صباح الث

ّ
، اإلسرائيليّ الدولة  ئيس  ذي يطلب منها، منع رّ ظر في االلتماس ال

دِّّ 
ُ
لت املحكمة موعد إصدارها  ة، بتشكيل الحكومة. وأّج هام بارتكاب جرائم جنائيّ ه الئحة اتّ مت ضّد من تكليف عضو كنيست ق

 
 
أ إلى  مسّم   ل  ج  للُحكم  للملتمس غير  القضاة  وقال  "إنّ ى.  أنّ ين  تعلمون  نّص كم  يوجد  ال     ه 

ّ
الت من  نتنياهو  يمنع   قانوني 

ّ
ح  رش

قبلة. ثمّ 
ُ
ولة. ملاذا يجب مناقشة الكرة بعد ذلك ستذهب إلى رئيس الّد  إن لالنتخابات. ليس بوسعنا معرفة نتائج االنتخابات امل

أّن أهليّ  مع  اآلن،  الحكومة  بتشكيل  نتنياهو  الّد   ة  رئيس  لدى  ملناقشتها  فرصة  امللتمسون هناك  وقال  حّق "ألنّ   :ولة؟".  من   ه 

ة  ة )لشخص(، بل تمثيليّ "االنتخابات ليست فرديّ   :القضاة  اخبين أن يعلموا إن كانوا ُيريدون نتنياهو في رئاسة الحكومة"، فردّ النّ 

   ة(".ة )لالئحة انتخابيّ نسبيّ 

 
ّ
من  وتط أكثر  لتمسون، وهم 

ُ
امل التّ خصيّ ش   70لع  مجال  من  التماسهم، ة  املحكمة  تقبل  أن  إلى  كنولوجيا واألمن واألكاديميا، 

 
ّ
ا ة، بأن يصبح رئيًس يكود" بنيامين نتنياهو، في حال فاز بأكبر عدد من املقاعد البرملانيّ ليقضوا بذلك على آمال رئيس حزب "الل

 للحكومة، بعد االنتخابات اإلسرائيليّ 
ّ
 ات فساد. ه بملّف هام ضّد ذار املقبل، لتقديم الئحة اتّ مارس/آ  2تي ستجري في  ة ال

ونظر ثالثة قضاة من املحكمة العليا في هذا االلتماس، وهم: رئيسة املحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاض ي 

لتمسون أن ُيبدي املستشار القضائّي 
ُ
ة ، مشورة بالقضيّ مندلبليط  أڤـيحاية  للحكومة اإلسرائيليّ  عوزي فوغلمان. كما طلب امل

 
 . م31/ 9/ 2019  :النشر  تاريخ/    i24news.tv  /املقبلة  الحكومة  لتشكيل  نتنياهو  بأهلية  حكمها  إصدار  تؤجل  اإلسرائيلية  العليا  املحكمة 19

https://cutt.us/K8NrN . 

https://cutt.us/K8NrN
https://cutt.us/K8NrN
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خاذ موقفه بشأن هذه املسألة، بعد قرار املحكمة العليا وليس ه ينبغي عليه اتّ ه يعتقد أنّ ذلك، ألنّ   مندلبليطعلى الفور. ورفض  

 
ّ
  حفر له". حفرة تُ   في جلسة املحكمة "املستشار ال يريد االنزالق في كلّ   مندلبليطلو  قبله. وقال ممث

 
ّ
 ظر في القضيّ تها النّ املحكمة بصالحيّ   ة بشكل أوسع، بمعنى أن تبّت ، أن تتناول املحكمة القضيّ مندلبليطلو  وطلب ممث

ً
، ة أصال

 
ً

واملحكمة العليا   ة، تشكيل الحكومة.هام بمخالفات جنائيّ ه الئحة اتّ ضّد   ةم عضو كنيست ُمقّد   ةة أهليّ في قضيّ    من البّت بدال

 اإلسرائيليّ 
ّ
 عن، بل وُتلزم جميع الس  ة هي أعلى محكمة في البالد، وقراراتها غير قابلة للط

ُ
  طات.ل

 
ّ
 ومن املتوق

ّ
ة  يمقراطيّ "الّد   :ا. وجاء في بيان أدلى به نتنياهو استعداًدا لجلسة املحكمةلو نتنياهو االلتماس قطعي  ع أن يرفض ممث

   تنّص 
ّ
الش ينتخب  أن  الّس على  التّ عب  للّس يذيّ نفلطة  القضائيّ ة، وليس  أّي لطة  لجّر   ة  محاولة  االلتماس  ُيعتبر  بذلك.   عالقة 

 ة ليست قابلة للمناقشة في املحاكم، وليست ضمن صالحيّ املحكمة إلى قضيّ 
ّ
 رة ُمطلًق ات املحكمة املوق

ّ
 تصل أبوابها ا، ويجب أال

ر نتنياهو "تسييس" املحكمة العليا والزّ 
ّ
 ة.ة، بين األحزاب اإلسرائيليّ راعات السياسيّ بها في الصّ   ّج على اإلطالق"، وحذ
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 قارير اإلخباري  الت

 
 الب ة للط

 
 :  انيالث

 
 
 ل:  األو   قرير الت

   /   أحمد حازم / موقع بانيت  /   نتنياهو بين مطرقة الفساد وسندان منافسة في الليكود
 
 20م. 2019/12/24  شر: تاريخ الن

https://www.panet.co.il/article/2791367. 

ة،  ة لفترة زمنيّ هم بثالث قضايا فساد قد توصله للمبيت وراء القضبان الحديديّ ة متّ بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيليّ 

ي رشاوي، االستفادة من املنصب بطريقة غير مشروعة، وخيانة األمانة. هذه القضايا تلّق   :على ما فعلت يداه. القضايا هي  ا عقابً 

   صديق رئيس الوزراء اإلسرائيليّ   مندلبليط  أڤـيحاي  عي العام اإلسرائيليّ أثبتها املّد 
ّ
ل مدع  عام  عتبر أوّ ذي يُ بنيامين نتنياهو، وال

 .لطةّس في ال   هام لرئيس وزراء وهوه الئحة اتّ يوّج   إسرائيليّ 

 
ّ
 ات قياديّ ثالث شخصيّ   ا الث، هناك أيضً وموازاة لهذه القضايا الث

ّ
الي يكود، وبالتّ ة تعمل على إبعاد نتنياهو من رئاسة حزب الل

 
ّ
 ياّس عن الّس   ا ي  إبعاده كل

ّ
 ـچتحمل اسم:    ة األولى خصيّ ة. الش

ّ
 دعون ساعر، أحد كبار قادة حزب الل

ّ
ذي يعتبره نتنياهو  يكود ال

 الخصم رقم  
ّ
"الل  واحد داخل 

ّ
 خصيّ يكود"، والش

ّ
 رئيس الكنيست، أمّ   إدلشطاينانية يولي  ة الث

ّ
 خصيّ ا الش

ّ
الثة فهو عضو  ة الث

 إلعاد  ـچالكنيست  
ّ
 ذي كان وزيًرا لألمن.ردان ال

 منافسة شديدة 

اإلخباريّ اإلسرائيليّ   13القناة   نشراتها  إحدى  في  أشارت  أّن ة  إلى  نتنياهو  الصّ   ة  بين  يحتدم  في راع  الحزب  قيادة  على  وساعر 

 مهيديّ االنتخابات التّ 
ّ
 ة لرئاسة حزب الل

ّ
 يكود وال

ُ
ى ذلك اليوم ستكون هناك منافسة شديدة قبل. وحتّ تي ستبدأ يوم الخميس امل

  بل وسياق ال مثيل له على كرس يّ 
ّ
 ا ون عن عدم تقديم نتنياهو للمحاكمة خصوصً ناخبون إسرائيليّ   يكود". ويتساءلرئاسة "الل

 
تاريخ  /الليكود  في  منافسة  وسندان  الفساد  مطرقة  بين  نتنياهو 20 بانيت/  موقع   / حازم   .م12/24/ 2019  :النشر  أحمد 

https://www.panet.co.il/article/2791367 . 

https://www.panet.co.il/article/2791367
https://www.panet.co.il/article/2791367
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   ؤال يردّ ه. على هذا الّس هام ضّد م الئحة االتّ قّد   مندلبليط  أڤـيحاي  املستشار القضائّي   وأّن 
ّ
   أّن ون بالقول،  لون سياسيّ محل

ّ
ذي ال

أّن كرئيس للحكومة اإلسرائيليّ   اعتقال نتنياهو هو منصبه الحاليّ   دون   يحول  التّ   ة، كما  إلى تشكيل حكومة بعد وصّ عدم  ل 

   الوضع فيى إلى تعقيد  املاضية أدّ انتخابات الكنيست  
ّ
 الذ

ّ
 هاب إلى انتخابات ثالثة في الث

ّ
ذي ساعد اني من آذار املقبل، األمر ال

 
ّ
 .رئاسة الحكومة  ولفترة قصيرة على كرس يّ  اتً نتنياهو في البقاء مؤق

 ه في النّ تأجيل اعتقال نتنياهو، فإنّ  لكن، مهما تمّ 
ّ

  اًح تيجة يقف أمام مفترق طرق إذا بقي مرش
ّ
يكود في االنتخابات عن حزب الل

   ا ا زعيًم للحكومة وإمّ  ا ا رئيًس ة املقبلة: إمّ البرملانيّ 
ّ
 للمعارضة. وهذا األمران هما فقط الل
 
 هما جن عن نتنياهو، لكنّ ين يبعدان الّس ذ

 
ّ
آخر ليقود حزب ة ملنع قدوم شخص ما لديه من قوّ  سيبذل كلّ  نتنياهو يكود. لذلك فإّن مرتبطان بمواصلة رئاسته لحزب الل

 
ّ
   يكود، ألّن الل

ّ
 . ة حياة أو موت، ولن يستسلم بسهولةسبة لنتنياهو قضيّ ذلك بالن

 
ّ
ي صفوف فململ يظهر  في تشكيل الحكومة، بدأ التّ   تي جرت في أيلول/سبتمبر املاض ي، وفشل نتنياهومنذ انتخابات الكنيست ال

 
ّ
 قيادات حزب الل

 
 وقد تعزّ بة برئيس جديد للحزب.  يكود، لدرجة املطال

 
في   اة بعد فشل نتنياهو أيضً بة بصورة قويّ زت هذه املطال

 تشكيل الحكومة للمرّ 
ّ
 ـڤانية في نو ة الث

ّ
ذي أظهر ضعف نتنياهو وعدم قدرته في مواصلة قيادة  مبر/تشرين ثاني املاض ي، األمر ال

 
ّ
 .يكودحزب الل

 
ّ
   واحد ضّد   الحزب وعمل كلّ   قادةوجود خالف كبير بين كبار  هو  ذي يدعو إلى االستغراب  األمر ال

ّ
الثي )نتنياهو،  اآلخر. والث

 .ردان( خير مثال على ذلكإساعر و 

 إفالوزير  
ّ
ال االنتخابّي ردان  الحراك  "جوكر"  أصبح     ذي 

ّ
 بالن

ّ
الت تراوده نفسه  نتنياهو وساعر،  للمتنافسين  لرئاسة سبة  رشيح 

 
ّ
ة يريد استمالة حافة اإلسرائيليّ نتنياهو وكما تقول الّص   رئاسة الحزب. ولذلك فإّن   على كرس يّ   ا يكود بمعنى أن عينه أيضً الل

ساعر لم دعون  ـچشوة.  ي الرّ هم فيه نتنياهو بتلّق املتّ   4000  في امللف رقم  ردان شاهد رئيس يّ إ  وأّن   اردان إلى جانبه، خصوصً إ

 ردان، وفي الوقت نفسه طالب نتنياهو بالتّ إلعاد  ـچلالجتماع مع    ايقف مكتوف األيدي إزاء هذا االجتماع. فقد سارع هو أيضً 
ّ
ي خل

 .هة إليههم املوّج عن رئاسة الحزب ومواجهة الت    اطوعً 
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   اخصوصً   ،تعليق حول ذلك  لم يصدر عنه أّي ردان  إابق  الوزير الّس 
ّ
 فيما يتعل

ّ
بيان    ولم يصدر عنه أّي   ،4000رقم    ق بامللف

  وعدم إعالن أّي ردان إصمت  . إّن ارً ه كان متوتّ هو وصف االجتماع مع نتنياهو بأنّ  ما قيل لغاية اآلن حول لقائه مع ساعر. وكلّ 

نتنياهو تجاه  نيّ   موقف  فقط:  واحد  تفسير  له   ردان  إة  وساعر 
ّ
الل حزب  لرئاسة  نفسه  تمامً ترشيح  رئيس    ايكود،  فعل  كما 

 .اينطإيدلش الكنيست يولي  

   ياس يّ املشهد الّس   حال، فإّن   على كلّ 
ّ
 ى يوم الّس حتّ   ارً يكود سيبقى متوتّ داخل حزب الل

ّ
موعد   -هر  ادس والعشرين من هذا الش

 
ّ
 االنتخابات على رئاسة حزب الل

ّ
 تّ نتنياهو ح  ون أّن لون سياسيّ يكود. ويرى محل

ّ
   ا ن من البقاء رئيًس ى لو تمك

ّ
ه لن يكود فإنّ لحزب الل

 
ّ
وسندان منافسيه في حزب    ه. ولذلك فهو اآلن بين مطرقة الفسادهام ضّد ن من البقاء في رئاسة الحكومة بسبب الئحة االتّ يتمك

 
ّ
 يكود.الل
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 ال قرير الت

 
  : انيث

   /   مكان  تلفزيون   /  بتشكيل الحكومة  چـانتسبتكليف    ـلينڤريـئيس  كة توص ي الرّ القائمة املشتر  
 
 21م. 2019/9/22  شر:تاريخ الن

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601 . 

 بتشكيل الحكومة.  چـانتسبيني   لـڤـانبتكليف رئيس كاحول    ريـڤـلين  رئوڤـينولة  كة مساء اليوم رئيس الّد أوصت القائمة املشتر  

 أائب  وقال النّ 
ّ
 ين يمرّ ياسيّ الّس   كة إّن يبي من املشتر  حمد الط

ّ
ع جمّ التّ   أّن   وأفيد  .  قيادة شجاعة  إبداء ب منهم  ون بمواقف تتطل

   يمقراطّي الّد   الوطنيّ 
ّ
خالل جاء ذلك    .چـانتسوصية على  ا أعلن فيه عن رفضه للتّ بات القائمة املشتركة أصدر بيانً وهو أحد مرك

 
ّ
 في مقرّ ريـڤـلين  ئيس  لي القائمة مع الرّ اجتماعه ممث

ّ
 بتقديم توصيةة لم تقم  العربيّ   األحزاب  أّن   إذ  ،وصية سابقةل هذه التّ ه. وتشك

 أائب  ولة. قال النّ مماثلة منذ قيام الّد 
ّ
 حكومة بنيامين نتنياهو.  إسقاط صب عينيها ضرورة  القائمة وضعت نُ   ّن إيبي  حمد الط

 عجمّ تعقيب التّ 

التّ  ح لتشكيل الحكومة.  چـانتسبيني    وصية علىبياًنا قال فيه رفضه للتّ   يمقراطّي الّد   جّمع الوطنيّ أصدر 
ّ

لو    كمرش
ّ
وكان ممث

 چـانتس وصية على  التّ كة داعين إلى عدم  كة قد عّبروا عن هذا املوقف في اجتماعات القائمة املشتر  جّمع في القائمة املشتر  التّ 

 مينيّ ة ومواقفه اليّ هيونيّ ته الصّ وذلك بسبب أيديولوجيّ 
ّ
 ة، ال

ّ
 . تعبيرهم   يكود، على حّد تي ال تختلف كثيًرا عن مواقف الل

   تعقيب نتنياهو

 أحزابلى  إه من املحظور إقامة حكومة تستند  كة بالقول إنّ ب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توصية القائمة املشتر  وعّق 

ة واسعة إذ ال يوجد ه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنيّ وأضاف أنّ   ين.د إرهابيّ ة تناهض دولة إسرائيل وتمّج عربيّ 

 آخر.   حلّ 

 
 .م2019/9/22  : النشر  تاريخمكان/    تلفزيون   /الحكومة  بتشكيل  غانتس  بتكليف  رفلين  الرئيس  توص ي  املشتركة  القائمة  21

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601 . 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=55601
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 يتشاور   ـلينڤريـ

   قد ريـڤـلين    رئوڤـينولة  رئيس الّد   وكان
ُ
   األوفر الكنيست    يابية توطئة الختيار عضّو تل النّ بدأ مساء اليوم املشاورات مع الك

 
ا حظ

 
ّ
 ذي سينيط به تشكيل الحكومة املقبلة.ال

أّن     وأفيد 
ّ
   حيّ   االجتماعات ُتنقل في بث

ً
 على اإلنترنيت، عمال

ّ
الّد  بمبدأ الش  فافية. ويستقبل رئيس 

ّ
حسب   األحزاب  ليّ ولة ممث

 
ّ
   ثمّ ريـڤـلين  ئيس  من يستشيرهم الرّ   ل أوّ لـڤـان  لو حزب كاحول  حجمها حيث يكون ممث

ّ
 يستقبل ممث

ّ
 لي الل

ّ
لو القائمة يكود ويليهم ممث

 املشتر  
ّ
   األحزابلو باقي  كة وممث

ّ
 رتيب. حسب هذا الت
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  قرير الت

 
 : الثالث

  טוכפלד   מתי  /  ליברמן טרם החליט, אך נוטה להעדיף ממשלת מיעוט בתמיכת הח"כים הערבים 

 2019/11/10.22 / היום ישראל /

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927. 

יו"ר ישראל ביתנו העמיד עצמו למכירה פומבית לכל המרבה במחיר • ההבטחה הנחושה לא לשבת עם החרדים  

שהקלפי היא הסיוט שלו • ליברמן נקרע בין שנאתו  ,  פוליטיקאי מבוהלאו עם הערבים התחלפה ברטוריקה של 

 . לנתניהו לפחד מהתאבדות פוליטית • לא ברור איזה יצר ינצח • פרשנות

האם יהיה זה ;  השאלה המרכזית שעמדה בבסיס הפלונטר הפוליטי אחרי הבחירות היא מי ימצמץ ראשון

גנץ ,  המנדטים של הימין־חרדים   55  ראש הממשלה שהתחייב לא לפרק את בלוק שהבטיח להקים   ,או בני 

בפעם   ,דוהרת הכנסת  -ממשלת אחדות עם הליכוד אך ללא נתניהו. היה ברור שבלי שאחד מהם יירד מהעץ  

 .בנתיב המהיר לבחירות נוספות  ,השלישית 

המאזניים ללשון  שנחשב  מי  בכלל  הוא  להתקפל  שמתכוון  מי  כי  התברר  השבת    , ליברמן  אביגדור  ,במוצאי 

אסף חזרה את כל התחייבויותיו שלא    ,שבמופע טלוויזיוני קצר והיסטרי חשף עד כמה גדול חששו מבחירות

והבהיר כי על מנת לעצור את הבחירות    ,ועם "הגיס החמישי" מנגד  ,לשבת עם ה"חרדים והמשיחיים" מצד אחד 

 . הכל תלוי במרבה במחיר -יהיה מוכן לשבת גם עם אלה וגם עם אלה 

 מתוך עמוד הפייסבוק של ליברמן 

נוספות   וגם גנץ שהסיכוי לבחירות  נתניהו  הזגזוג הקיצוני של ליברמן טרף את הקלפים. ברגע אחד הבינו גם 

יודיע ברגע האחרון לאיזה צד הוא חובר ומסייע    ,שמחזיק את המפתחות לעצור אותם,  כאשר ליברמן  , הולך וקטן

מדד השנאה  .  אבל ליברמן עוד יכול להפתיע  , השמאל והערבים  ,גנץ  לו להקים ממשלה. ההימור כרגע הוא על

על היום  ,  אבל מחשבה אחרת,  העיקר לסלק אותו מהשלטון  ,לנתניהו מכתיב חבירה של ליברמן לכל מה שזז

 ה. עשויה להביא אותו למחשבה הפוכ, שאחרי ועל גורלו שלו

שאין לדעת בשלב זה אם המרכבה  , שובשתההליכה לממשלת מיעוט עם הסיעות הערביות היא דרך חתחתים מ

 ה. הרעועה שעליה רוכבים גנץ וחבריו עמידה מספיק כדי לצלוח את סופ

העבודה ומרצ. אם ליברמן יצטרף   , מנדטים יש לגנץ עם כחול לבן  44:  כמה אפשרויות עומדות בפניו  ,ובכל זאת

הקואליציה   -לממשלה   ח  52  תמנה  בתשעה  די  כזה  במקרה  המשותפתכים מה" מנדטים.    13  המונה )  רשימה 

 
 .2019/11/10  /היום  ישראל /טוכפלד מתיליברמן טרם החליט, אך נוטה להעדיף ממשלת מיעוט בתמיכת הח"כים הערבים/  22

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927 . 

https://www.israelhanyom.co.il/article/705927
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שיתמכו בהקמת הממשלה מבחוץ כדי להודיע לנשיא המדינה שעלה בידו להרכיב קואליציה ולהדיח  (  מנדטים

 . אלמעשה ביום ההצבעה בכנסת את נתניהו כבר בשבוע הב

.  המשותפתכמו חברי הרשימה  ,  אפשרות נוספת היא לא לצרף גם את ליברמן אלא להשיג את תמיכתו מבחוץ

שעשויים להעניק לה  ,  של ליברמן והערבים,  כים בלבד אולם עם רשת ביטחון רחבה" ח  44  הקואליציה תמנה 

 ו. עד להתבהרות מצבו המשפטי של נתניה, מרחב מחיה לכמה שבועות או כמה חודשים

 " ן חקוןצילום: אורן ב" // אבל ליברמן עוד יכול להפתיע, השמאל והערבים  ,ההימור כרגע הוא על גנץ"

חברי הרשימה המשותפת יצביעו בעד הממשלה, אין צורך בתמיכתו של ליברמן והוא    13מתוך    12אם לפחות  

יוכל לאפשר את הקמתה על ידי היעדרות או הימנעות בהצבעה. באמצעות פתרון זה יוכל ליברמן להדוף את  

 ה. רק נעדר בהצבע  הביקורת שתוטח בו, ולטעון כי לא תמך ולא הצטרף לממשלה עם הערבים אלא 

יותר. אם ליברמן יחליט "לחזור   הצטרפות לגוש הימין כמובן פשוטה בהרבה, אף שהיא נראית כרגע רחוקה 

ח"כים שכבר היה חבר בה ושמרכיביה מכירים היטב זה את זה, על יתרונותיו    63הביתה", מדובר בקואליציה בת  

 ו. וחסרונותי

 ן. השלישיות הצטמצמה, אבל לא הוסרה לגמרי מהשולח   אופציית הבחירות  -ואם כל אלה לא יצליחו 
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 ابع:  الر   قرير الت

تلتئم األسبوع املقبل لتفعيل "لجنة الحصانة" الهيئة العامّ   /    48موقع عرب    /  محمود مجادلة  /   ة للكنيست 
 
الن  شر: تاريخ 

2020/1 /19 .23 

https://cutt.ly/MrWj6XT. 

 ر دعوة الهيئة العامّ ه قرّ ، مساء اليوم، األحد، أنّ إدلشطاينأعلن رئيس الكنيست، يولي 
ّ
الثاء من  ة للكنيست، لالجتماع يوم الث

 
ّ
ال الكنيست  لجنة  تشكيل  على  للمصادقة  املقبل،  املقرّ األسبوع  من  طلتي  تبحث  أن  نتنياهو،  ر  بنيامين  الحكومة،  رئيس  ب 

 .ةالحصول على حصانة برملانيّ 

العامّ  للهيئة  إجراء ضرورّي وعقد جلسة  للكنيست، هو     ة 
ّ
املعط الكنيست  في لتفعيل لجنة  الفشل  األثناء بسبب  في هذه  لة 

 تشكيل حكومة بعد جولت  
ّ
 ي انتخابات للكنيست. وكانت الل

ّ
ظر في منح أو لة بالنّ كنيست، املخوّ رت تشكيل لجنة  مة قرّ جنة املنظ

 .هم بمخالفات فساد خطيرةعدم منح الحصانة لنتنياهو، املتّ 

   إدلشطاينواعتبر  
ّ
ة مناقشة طلب رئيس الحكومة بالحصول على الحصانة أصبحت "عمليّ   يكود( في بيان صدر عنه، أّن )الل

 ملوّ 
ّ
 ثة. محذ

ُ
إلى دعاية انتخابيّ ة مداوالت لجنة الكتل البرملانيّ ًرا من "تحويل الك  نيست 

ّ
ة  شريعيّ ة محظورة. ستصبح الهيئة الت

 ". غابة

 التّ اين طإيدلش ر وكرّ 
ّ
ل" مناقشات لجنة الكنيست ل أو يعّج ه "لن يؤّج تي صدرت عنه بالفعل، األسبوع املاض ي، بأنّ صريحات ال

ه من أجل  للكنيست، أعتقد أنّ  املستشار القضائّي فق مع موقف ني ال أتّ غم من أنّ في طلب نتنياهو للحصانة، مضيًفا: "على الرّ 

 
ُ
 ". ة لقبول الطلب يّ ة برئاسة الكنيست، كان هناك أهمّ تل البرملانيّ الحفاظ على ثقة جميع الك

 
النشر:/    48محمود مجادلة/ موقع عرب    /"الحصانة  لجنة"  لتفعيل  املقبل  األسبوع  تلتئم  للكنيست  العامة  الهيئة 23  .19/ 2020/1  تاريخ 

https://cutt.ly/MrWj6XT. 

https://cutt.ly/MrWj6XT
https://cutt.ly/MrWj6XT
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على االمتثال   إدلشطاينة صدرت عنه األسبوع املاض ي، للكنيست، إيال يانون، في وجهة نظر قانونيّ  ر املستشار القضائّي ب  ج  وأ

 عضو في الكنيست عقد جلسة للهيئة العامّ   25لطلب  
ّ
 ة، للمصادقة على مقترح الل

ّ
ائمة جان الّد جنة املنظمة بشأن تكوين الل

 . للكنيست

 إدلشطاينوحاول  
ّ
يكود تشكيل لجنة الكنيست ، املماطلة ومنع تشكيل لجنة الكنيست قبل االنتخابات املقبلة. فيما يعارض الل

د منح الحصانة. ورئيس الكنيست ة في الكنيست تؤيّ ر رفض منح الحصانة لنتنياهو، بسبب عدم وجود أغلبيّ أن تقرّ   فه منلتخوّ 

 .ةل بعقد الهيئة العامّ هو الوحيد املخوّ 

ة من أجل تشكيل لجنة الكنيست، ستبدأ هذه ه في حال عدم عقد جلسة للهيئة العامّ " بأنّ لـڤـانون في "كاحول  د قياديّ وهّد 

 .باملماطلة  إدلشطاينهموا  من منصب رئيس الكنيست، واتّ   إدلشطاينالكتلة بإجراءات اإلطاحة ب

   28ة في الـ  عقد جلسة للهيئة العامّ   إدلشطاينر  وقرّ 
ّ
 من الش

ّ
 اذي يو هر الجاري، وال

ّ
 فق يوم الث

ُ
قبل، وذلك قبل الثاء من األسبوع امل

 رة في الثاني آيوًما من موعد االنتخابات املقرّ   34
ُ
 .قبلذار/مارس امل

في   إدلشطاينوذكر   البرملانية  إنه لن يسمح بعقد الجلسة خالل األسبوع الجاري، ملنع انتشار مشاهد مشاجرات بين الكتل 

الكنيست، منعا لتحقير الهيئة التشريعية، بالتزامن مع مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر "أوشفيتز" 

السلطات تقيمها  يومي    التي  للهولوكوست   23و  22اإلسرائيلية  التذكاري  فاشيم  ياد  نصب  في  الجاري،  الثاني/يناير  كانون 

 .بالقدس، بمشاركة روسيا وفرنسا واململكة املتحدة وأملانيا والواليات املتحدة األميركية
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 : الخامس التقرير 

 2019/9/18.24  تاريخ النشر:  /   / موقع بانيت  دراما االنتخابات اإلسرائيلية: من سيشكل الحكومة القادمة؟

https://www.panet.co.il/article/2693424. 

يطرح كشفت االنتخابات اإلسرائيلية، عنوانا بارزا، يتعلق بفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على األغلبية، مما  

 .تساؤال عريضا بشأن مستقبله السياس ي

" كاحول لـڤـان% من األصوات، تشير نتائج انتخابات الكنيست، بحسب وسائل اعالم عبرية، الى أن حزب " 90فبعد فرز نحو  

القائمة الثالثة مقعدا وتكون    12مقعدا، لكل منهما، فيما تحصل القائمة املشتركة في هذه املرحلة على    32يتساوى مع الليكود بـ  

 .في حجمها بالكنيست

مصادرها في لجنة االنتخابات املركزية، رغم ان اللجنة لم تعلن عنها بشكل   ، انها حصلت على هذه النتائج من13وذكرت القناة  

 .رسمي

  61ثقة  عضوا، وحتى يمكن تشكيل حكومة، يتطلب أن يحصل االئتالف الحاكم على    120من    ويتكون الكنيست اإلسرائيلي

 .عضوا على األقل

ويبدو أن زعيم حزب الليكود، بنيامين نتانياهو، يعي جيدا أن خياراته باتت محدودة، فإما تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو 

 .چـانتسانفراط عقد كتلة اليمين، وذهابها إلى منافسه في حزب أزرق أبيض، بيني  

 
 . 2019/9/18 :النشر تاريخدراما االنتخابات اإلسرائيلية: من سيشكل الحكومة القادمة؟ / موقع بانيت/  24

https://www.panet.co.il/article/2693424 . 
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إلى لم شمل اليمين وتبرير خطوته التالية، مستعمال فزاعة "مشاركة   ولم ينتظر نتانياهو ظهور النتائج الرسمية، حيث سارع

 .العرب" في حكومة خصمه

 "إلقامة حكومة صهيونية قوية  سنعمل  نتنياهو " 

وفي هذا السياق، ألقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم األربعاء كلمة أمام حزب الليكود الذي يتزعمه هي األولى له 

الناخبين بعد بعد اال  نتخابات. ولم يعلن نتنياهو خالل الكلمة الفوز كما لم يقر بالهزيمة بعد أن أظهرت استطالعات آراء 

 .الخروج من مراكز االقتراع عدم وجود فائز واضح في السباق االنتخابي املحتدم بشدة

ة "حكومة صهيونية قوية" تعبر عن آراء وقال نتنياهو إنه سينتظر إعالن النتائج الرسمية وأضاف أنه سيعمل من أجل إقام

 .""الكثير من شعب األمة

 "جانتس: "سننتظر لحين إعالن النتائج الفعلية لكن األمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا

تشكيل فيما قال بيني جانتس املنافس الرئيس ي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في االنتخابات إنه سيعمل من أجل 

حكومة وحدة وطنية. جاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في االنتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعالن 

 .الفوز 

وقال الجنرال السابق جانتس مخاطبا حزبه في تل أبيب "سننتظر لحين إعالن النتائج الفعلية لكن األمور تشير إلى أننا أنجزنا 

 ."مهمتنا

طالعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز االقتراع أن حزب أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب ليكود  وأظهرت است

 .اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية

  "ليبرمان: "لدينا خيار واحد فقط هو حكومة وطنية ليبرالية موسعة 
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أفيجدور ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة بعدما أظهرت استطالعات آراء    االمن اإلسرائيلي السابق  وفي سياق متصل دعا وزير   

 .الناخبين عدم وجود فائز واضح في االنتخابات البرملانية التي جرت يوم الثالثاء

وقال ليبرمان، الذي من املحتمل أن يلعب دورا مؤثرا في تشكيل الحكومة القادمة، أمام حشد انتخابي في القدس "لدينا خيار 

 حد فقط هو حكومة وطنية ليبرالية موسعة تضم )أحزاب( إسرائيل بيتنا وليكود وأزرق أبيض". وا
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