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ملخص تنفيذي.

ال زال التحقيق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مستم اًر منذ اغسطس  2016في أربعة

قضايا عرفت إعالمياً على التوالي بملفات رقم ( ،)4000 ،3000 ،2000 ،1000وبينما تدور القضية
األولى حول تلقى الرش ووون من ر ال أعمالد تدور القض ووية الحانية حول ق ووفقة مقايض ووة غير ش وورعية
مع ق و ووحيفة " دعوت أحرونوت"د وتتمحور القض و ووية الحالحة حول ق و ووفقة يفترر ان ا فاس و وودن ل و و وراء

غواق ووة بحرمة من ألمانياد وتدور القض ووية رقم ( )4000مخالفات أمنية م ووت ة تتعلق بص ووفقة دمج

تخص ش و وور ة ال واتف الوطنية "بيزمك"د وشو و و دت التحقيقات تطورات يرند أهم ا تحول مس و ووت و ووار
نتنياهو إلى ش و و و و وواهد دولةد وأدلى بمعلومات تد ن نتياهو في القض و و و و ووية األولى والحانيةد وفي س و و و و وويا

القضو و ووية الحالحة تم التحقيق مع ( )6من ار الدولة م و و ووت ين في القضو و وويةد وتم و و و ووع ال ة من م

تحت اإلقامة الج رمةد وال زال التحقيق مس و و و و و ووتم اًر في القض و و و و و ووية الرابعةد ا و و و و و ووافة لذلك توا ة زو ة

نتنياهود وابنه األك ر قض و ووايا في المحاكم اإلسو و ورائيليةد بما دفع نتنياهو إلى ت ني مواقف أكحر تطرفاً

في س يل استرداد شع يته المت ار عة.
في هذا السيا

األول اإلستتتلة،
بضوووعف

وو

وا ه نتنياهو ال ة سينارموهات محتملة:
ومس و ووتنتج أنه من غير المتوقع أق يس و ووتقيل في الوقت الراهن لعدن أسو و و اتد مرت

ال أر العا د وتماسو ووك حزت الليوود واالئتالي اليمينيد وانقسوووا النخي السوووياسووويةد

ا ث،ني ا بة،ء واال سلمرار ومسووتنتج أق نتنياهو في الحد األدنى سووي قى في منصو ه حتى أواار العا
القاد د ومرت

ذلك ب طئ اإل راءات القانونيةد ودعم اإلدارن األمرموية.

ا ث ،ث إجراء انلخ،ب،ت مبكرة ومرت طة بتقديم الئحة ات ا

و و وود تىد إلى

ووو

ائتالي اليميند

والتصو ووومت على اسو ووقا الحوومةد أو االسو ووتقالة ق ل قرار المحومة وهنا يولف الرئيس أحد اعضو وواء

حزت الليوود بت ويل حوومة د دند واذا ما تقررت االنتخابات سوي تكوق في ن اية العا القاد .

وفي ظل هذ األزمة يعمل حزت الليوود واألحزات السياسية استعداداً لمرحلة ما بعد "نتنياهو"د ل ل
الث مراكز قيادية ي ل ا "نتنياهو".

قي،دة حزب ا ليكود ومعت ر " دعوق ساعر" األوفر حظاً لقيادن الحزت بعد م ادرن نتنياهو.
قي،دة ائلالف ا يميند تحتد المنافسة بين "نفتالي بينت" و" دعوق ساعر"د وقد تفو "بينت" على

"ساعر" االل الفترن األايرن.
قي،دة ا حكوم

وعلى الرغم من ت ار ع حزت الليوود في استطالعات ال أر إال أنه ما زال متفوقاً

على ميع األحزات للفوز في االنتخابات المحتملة وت ويل الحوومة.

مةدم :
ال زال التحقيق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مستم اًر منذ اغسطس  2016في أربعة

قضايا عرفت إعالمياً على التوالي بملفات رقم ()4000 ،3000 ،2000 ،1000د وبينما تدور القضية

األولى حول تلقى الرش ووون من ر ال أعمالد تدور القض ووية الحانية حول ق ووفقة مقايض ووة غير ش وورعية

بمو

ا دفع نتنياهو باتجا اقرار ت و ورمع في الكنيسوووت "ال رلماق" لتقليص أعداد ق ووحيفة "إيس و ورائيل

هيو " المجانية مقابل ت طية إعالمية أكحر ايجابية له من قو و و و و و ووحيفة " دعوت أحرونوت"د وتتمحور
القض و ووية الحالحة حول ق و ووفقة يفترر ان ا فاس و وودن ل و و وراء غواق و ووة بحرمة من ألمانيا)(1د وبينما انت

القض و ووية رقم ( )4000قيد السو و ورمة طوال العا الما و ووي تم مىا اًر الك و ووف عن تفاق و وويل ا المرت طة
بمخالفات أمنية م و و ووت ة تتعلق بص و و ووفقة دمج تخص ش و و وور ة ال واتف الوطنية "بيزمك"د ووفقاً لتقرمر

مراقي الدولة هناك ش و و ات ب ق "نتنياهو" عندما اق وزم اًر لالتصو وواالت اتخذ ق اررات لصو ووال شو وور ة

"بيزمك") .(2في هذا السو و و وويا نتناول الث محاور رئيسو و و ووية :أوالً مسو و و ووتجدات األزمةد انياً الد ناميات
المحتملةد الحاً مرحلة ما بعد نتنياهو.

أوالً :مسلجدات األزم
 .1ا ةض،ي.2000 ،1000 ،
أعلنت ال و و و و و وورطة ألول مرن بتارم  3اغسو و و و و ووطس الحالي أق زء من تحقيقات الفسو و و و و وواد التي تخص
"نتنياهو" تدور حول "الرشواتد واالحتيالد وايانة األمانة"د وقدمت إلى المحومة و ائق ا ات تتعلق
بالقض و و و ووايا ( 1000و(3))2000د في ذات الس و و و وويا وقع "آر هارو"د مد ر طاقم ومس و و و ووت و و و ووار نتنياهو

السابقد على اتفا مع ال رطة بتارم  4اغسطس ليص

شاهد الدولة

من تحقيقات الجارمة في

القض و وويتين) ،(4وفي اس و ووتجوابه أما ال و وورطة أداق "نتنياهو" في القض و ووية رقم ()2000د وقد تفاق و وويل

( )1سو ووليم محمد الزعنوقد األزمة السو ووياسو ووية في إسوو ورائيل ...ال دائل والسو ووينارموهات المحتملةد مر ز الرواب لل حوث
والدراسات االستراتيجيةد  22ف ار ر

2017د الرابطgoo.gl/nKKxF4 :

)(2

Raoul Wootliff and Tamar Pileggi, In first, police say cases against PM involve bribery, fraud, Times of
Israel August 3, 2017, Available at: goo.gl/jPkf7C
)(3
Udi shaham, Police: PM is suspected in bribery, fraud, and breach of trust, The Jerusalem Post, august
3, 2017, Available at: goo.gl/weu6qZ
)(4
Raoul Wootliff and Times of Israel Staff, Netanyahu’s ex-chief of staff turns state’s witness, August 4,
2017, available at: goo.gl/1kgy3H

االتفا الذ توق و و و و وول اليه نتنياهو مع مالك ق و و و و ووحيفة " ديعوت احرونوت"د وأكد على أق "نتنياهو"
طلي منه دفع األمور وتنفيذ ما ورد في المحاد ة مع مالك الصحيفة).(1
 .2ا ةضي .3000
أمر النائي العا اإلس و و و ورائيلي في نوفم ر من العا الما و و و ووي فت تحقيق حول قو و و ووفقة يفترر ان ا

فاسدن ل راء غواقات من المانيا بقيمة ( )430مليوق دوالرد في هذا السيا

استحوبت ال رطة ()6

م ووت ين بمحاولة الت ير على الص ووفقة لص ووال ش وور ة الس ووفن االلمانية ” ، “ThyssenKryuppعري

من م" :افرئيل بار وسو و و و و و ووف" نائي الرئيس السو و و و و و ووابق لمجلس األمن القوميد و"ميوي غانور" و يل

ال و و وور ة األلمانية في اس و و ورائيلد و"ديفيد شو و وويمروق" محامي "نتنياهو"د والجنرال "العيزر مارو " القائد
السابق لسالح ال حرمة اإلسرائيليد ودار التحقيق حول االحتيالد الرشوند الت رت الضرم يد وت ييض

االموالد واقو و وودرت المحومة ق ار اًر باعتقال بار وسو و ووفد وغانور على زمة التحقيق)(2د فيما بعد تم
اإلفراج عن بار وسو و ووف بوفالة ( )100ألف شو و وويقل ( )28ألف دوالر تقرم اًد وو و و ووعه تحت اإلقامة
الج رمووةد ومنعووه من م ووادرن ال الد لموودن ( )6ش و و و و و و و ور()3د وفرر اإلقووامووة الج رمووة على المحووامي

شيمروق والجنرال مارو ).(4
 .3ا ةضي (.)4000

بدأت ال و و و و وورطة التحقيق مع "ش و و و و وولومو في ر" المد ر العا لو ازرن االتص و و و و وواالتد حول مخالفات أمنية

م ووت ة تتعلق بصووفقة دمج تخص شوور ة ال واتف الوطنية بيزمكد وش و ات حول اتخاذ ق اررات مع
نتنياهو عندما اق وزم اًر لالتصاالت تصي في قال شر ة ال واتف الوطنية). (5

)(1

Uri Blau and Chaim Levinson, Right-Wing U.S. Group Gave Netanyahu Ex-Chief of Staff Huge
“Consulting Fee”, Haaretz, August 09, 2017, available at: goo.gl/phVvq8
)(2
Eliyahu Kamisher, Former Navy Commander detained in Israeli Submarine Corruption Probe, The
Jerusalem Post, July 11, 2017 Available at: goo.gl/HMcRRz
)(3
Times of Israel Staff, Key Suspect in Submarine Affair Released to House Arrest, July 24, 2017,
Available at: goo.gl/fBFhF1
)(4
Times of Israel staff, Netanyahu’s lawyer David Shimron Named as Suspect in Sub Affair, Times of
Israel, July 12, 2017, Available at: goo.gl/xEoxfx
)(5
Raoul Wootliff and Tamar Pileggi, In First, Police Say Cases Against PM Involve Bribery, Fraud, Times
of Israel August 3, 2017, Available at: goo.gl/jPkf7C

إلى اني ذلك توا ه الدائرن العائلية األولى لو و و و و و و "نتنياهو" ت ماً تتعلق بالفسادد حيث تم التحقيق مع

زو ته "س ووارن" في قض ووايا س وووء اس ووتخدا المال العا في مقر اإلقامة الرس ووميد ورفع مع د األبحاث

"موالد" دعوى قضائية

د نجله األك ر"يائير" مت ماً إيا بالت ير).(1

أدت هذ القضايا إلى اني إزالة ال وابات اإللكترونية من حر المسجد األقصىد إلى ت ار ع شع ية
نتنياهود ما دفعه لت ني مواقف أكحر تطرفاً في محاولة منه السو و ووتعادن شو و ووع يته ب و و ووول عا ومحاولة

كسو ووي تعاطف م ور اليميند في هذا إلطار رب بين الفلسو ووطينيين ومسو وواعي اليسو ووار اإلس و ورائيلي
إلس و ووقاطه من الحوم)(2د ودعم تنفيذ عقوبة اإلعدا بحق الفلس و ووطينين منفذ هجمات العنفد بعد أق

كاق من المعار ووين لس وون قانوق اإلعدا عندما تقد به " افي دور لي رماق" عا 2015د وناقش مع

م عوث اإلدارن األمرموية في ال و وور االوس و و مس و و لة

و ووم تل االسو ووتيطاق في الضو ووفة ال ربية الى

إسو ورائيل مقابل دمج مناطق عربية يرن في إسو ورائيل إلى الدولة الفلس ووطينية المس ووتق ليةد بعد ما اق

معار و و واً ل ذا االقترح عندما تقد به وزمر الخار ية "لي رماق" إلى الجمعية العامة لألمم المتحدن في
عا .(3)2010

Ben Sales, The Corruption Scandals Plaguing Netanyahu and his Family, Explained, Times of Israel,
August 9, 2017. Available at: goo.gl/GWWhVt

( )2المصو و و و و وودرد نتنياهو عن الض و و و و و و

)(1

من أ ل االسو و و و و ووتقالة :لن يحدثد المصو و و و و وودر  8اغسو و و و و ووطس 2017د الراب :

goo.gl/e7uQjR
Raphael Ahren, After Temple Mount surrender, PM seeks to divert attention by sliding right, Times of
Israel, July 28, 2017. Available at: goo.gl/wKrXhj

()3

ثانياً :الديناميات المحتملة
و ه نتنياهو الث سينارموهات محتملةد االستقالةد ال قاء واالستمرارد االنتخابات الم ورن.
 .1االستقالة.
تحول "آر هارو" مست ار نتنياهو السابقد و"ميوي غانور" إلى شاهد دولةد واعطاءهما معلومات

قد تىد إلى تقديم النائي العا الئحة ات ا وود نتنياهود غير أق تقديم الئحة ات ا ال ز لزمه بتقديم
اس ووتقالته وفقاً للقانوق اإلسو ورائيليد وم قى تقديم نتنياهو اس ووتقالته رهناً ألربعة عوامل رئيس ووية :و و
ال أر العا اإلسرائيلي والنخي السياسيةد ومدى تماسك حزت "الليوود" واالئتالي الحوومي.

ا رأي ا ع،م اإلسرائيلي ظ ر

ال أر العا اإلسرائيلي في استطالعات ال أر حيث رى %66

من اإلس و ورائيليين ب ق على "نتنياهو" اإلسو ووتقالته في حال تم تقديم الئحة ات ا

و وود )(1د ومىمد %72

من اإلس و ورائيلين اسو ووتمرار التحقيقات معه)(2د غير أق هذ النس و وي لم تتحول حتى اللحظة إلى اروج

ماهير إلى ال و ووارا يطالي بطسو ووقاطه أو محاكمتهد بما ىشو وور إلى أق الض و و و ال و ووع ية ال زالت
عيفةد ولن تزحدث ت ير باتجا دفعه لالستقالة.

ا نخب ا ستتتتي،ستتتتي د ال زالت النخ ة الس و ووياس و ووية منقس و وومةد ف ينما ت نى رئيس الوزراء الس و ووابق "ا ود

بارك"د وزمر الدفاا السووابق "موشوويه يعلوق" مواقفة مناهضووة لنتنياهو ومطال وق باسووتقالتهد ترى وزمرن

الحقافة والرما و و و و و ووة "مير رغيف"د ووزمرن العدل "أ يليت ش و و و و و وواكيد"د ونائ ة وزمر الخار ية "تس و و و و و ووي ي
حطفلي"د وعض و و ووو الكنيس و و ووت "أروق حازاق" أق ما يجر بحق رئيس الوزراء مىامرن يجي التص و و وود

ل ا). (3
مدى تم،ستتت حزب "ا ليكود" ا ح،كمد ما زال الحزت متماس و ووك ولم ي و وون أ من قياداته تحدياً

و وود

نتنياهو ب و ووول علنيد ومت نى الحزت مواقف داعمة ومس و وواندن لهد فقد نظم ناش و ووطوا الحزت بتارم 9
اغسو ووطس مظاهرن داعم وت يد لهد ها موا االل ا اإلعال د واليسو ووار اإلس و ورائيلي وات موهم باسو ووتخدا

اساليي قانونية السقا الحوومة(.)4

)(1

Ben Sales, Op. Cit.
Becca Noy, Poll: 48% of Israelis don’t believe there’s an ‘obsessive and unprecedented hunt’ against
Netanyahu, Jerusalem on line, Aug 10, 2017, available at: goo.gl/36eE88
)(3
See, Raoul Wootliff, Under pressure from probes, PM thanks those few ministers openly backing him,
August 6, 2017, 3:47 pm Available at: goo.gl/iVAkJp. Also, Udi Shaham, Op. Cit., and, Times of Israel
staff, Netanyahu’s lawyer David Shimron named as suspect in sub affair, Op. Cit.,
)(4
Raoul Wootliff, and, Times of Israel, Thousands rally for Netanyahu as scandals multiply, Times of
Israel, August 9, 2017. Available at: goo.gl/K8XdRt
()2

ما أق ائتالي اليمين الحوومي التي أرسووه نتنياهو مسووتقر وليس

مدى تم،س االئلالف ا حكومي

هناك أية مصلحة لدى أ من األحزات في ا في إ راء االنتخابات في الوقت الراهن(.)1

نظ اًر لذلك ت يي حتى هذ اللحظة العواملة الض وواغطة لتقديم االس ووتقالةد فالضو و

ال ووع ي لم رتقي

لحد المطال ة باالس و و و و ووتقالةد والنخي الس و و و و ووياس و و و و ووية الزالت منقس و و و و وومةد واألهم أق حزت الليوود الحاكم
واالئتالي الحوومي اليميني ال زال متماسو و وووسو و ووين فاألول داعم لنتنياهود والحاني ليس لديه مصو و وولحة

بطس و ووقا الحوومةد ومعت ر ذلك معووس تجربة رئيس الوزراء الس و ووابق "ا ود أولمرت" الذ ا و ووطر
لالسووتقالة من منص و ه بعد ات امه بالفسوواد نتيجة

و

ال وور اء السووياسووين()2د نظ اًر لذلك من غير

المتوقع أق يقد نتنياهو اسو ووتقالته في المدى المنظورد إال في حال أق أقو وودرت المحومة العليا ق ار اًر
و ي استقالته من منص ه.
 .2البقاء واالستمرار.
يسو و و و و و ووتمر االئتالي الحوومي الحووالي بقيووادن الليوود في الحوم إلى حين إ راء انتخووابووات الوودورن 21
"للكنيسو ووت" ال رلماق في عا 2019د بيد أق االسو ووتمرار وال قاء مرت

بعاملين رئيسو وويين :اإل راءات

القانونيةد ومدى دعم اإلدارن األمرموية.
اإلجراءات ا ة،نوني

اإل راءات القوانونيوة في إس و و و و و و ورائيول بطينوة وذات طوابع روتيني مر ويد وحتى

اللحظة لم تقد ال رطة توقيات ا للنائي العا فيما تعلق بالتحقيقاتد وإذا ما قررت التوقية بتقديم

الئحة ات ا

و و و وود نتنياهو فطق ذلك س و و و وويووق بعد انت اء األعياد ن اية شو و و و و ر أكتوبر وبداية شو و و و و ر

نوفم رد وإذا ما أوقووت ال وورطة على تقديم الئحة ات ا د قد يسووت ر األمر بضووعة أش و ر إلى حين
تقديم النائي العا الئحة ات ا

و وود نتنياهود وحتى في حالة تقديم الئحة ات ا فطق القانوق ال يح ر

على تقديم استقالته)(3د نظ اًر لذلك ودوق أق تطلي المحومة منه االستقالة سي قى على رئس الحوومة
ل اية االنتخابات ال رلمانية القادمة.
متتدى د م اإلدارة األمريكي ت

يحظى "نتني وواهو" بوودعم قوى من اإلدارن األمرموي ووة الح ووالي ووةد وتربطووه

عالقات وطيدن مع " دونالد تراميد و اد وش و و وونيرد وروق درمر" ومحظى بدعم م ومس و و وواندت مد بما

ي و ووول رافعة له س و وواء على المسو ووتوى الداالي أو في أوسو ووا الجاليات الي ودية في الخارجد في هذا
()1

شو و وويمرمت منيرد هل أق و و و حت ن اية طرمق نتنياهو السو و ووياسو و ووية قرم ة المصو و وودرد  6اغسو و ووطس 2017د الراب :
goo.gl/uQRZfu

()2

ىاي شاحا د ا ود أولمر :االنطالقة واألفولد المصدرد  29ديسم ر 2015د الراب

goo.gl/bF45hY :
Ben Sales, Op. Cit.

)(3

اإلطار تلقى نتنياهو اتصال هاتفي من دونالد ترامي أ ناء التحقيق معه في مقر ال رطة اإلسرائيلية

بت م الفس وواد()1د ومحمل ذلك رس ووالة وا ووحة لل أر العا اإلسو ورائيلي واالئتالي الحوومي ب ق "ترامي"
دعم الحوومة اإلسرائيلية بقيادن نتنياهو ومرمد بقاء رئيساً للوزراء.

بيد أنه في حال قدمت ال و وورطة للنائي العا اإلسو و ورائيلي نتائج تحقيق تد ن نتنياهود من المتوقع أق

يس ووت ر النائي العا فترن  3-6شو و ور التخاذ قرار بتو يه االت ا إلى نتنياهود وسو وربت مص ووادر

أق تقد توق وويت ا في أكتوبر أو نوفم ر ال زمق لد بعد انت اء فترن األعياد

في ال وورطة أنه من المر

الي وديةد بما يعني أق مصووير نتنياهو سوويتقرر في النصووف األول من عا  2018إلى حين ا سوووي
يستمر على رأس الحوومة لحين إ راء انتخابات م ورن). (2
 .3االنتخابات المبكرة.

الزال حزت "الليوود" الحاكم متماسواًد ما أق األحزات السياسية الم ار ة في االئتالي الحوومي ال
ترغي في إ راء انتخابات برلمانية م ورند اوفاً من فقدان ا عدد من المقاعد في الكنيستد إلى اني

ذلك تز ول األزمة الحالية لو "نتنياهو" بينة محالية لإلحزات السياسية لالبتزاز وتحقيق المصال الحزبيةد
غير أق احتماية الدعون إل راء انتخابات م ورن واردن في حالتين):(3
األو ى تقديم الئحة ات ا

د نتنياهو تتضمن أدلة اطيرند ترتي علي ا أق يطلي ال ر اء في

ائتالي اليمين الحوومي منه االستقالد ومجر تصومت قة على الحوومة في الكنيست ومساعد أحد

أطراي االئتالي الحوومي في إسقا الحوومة من االل التصومت

دها.

ا ث،ني استقالت نتنياهو ق ل قدور قرار المحومةد ومن الناحية القانونية يص

و ق ل الحوومة

استقالتد بما يستدعي أق يوّلف الرئيس اإلسرائيلي عضو من حزت الليوود بم مة ت ويل حوومة
د دند ومن غير المر

أق تمون عضو آار من أعضاء الكنيست من ت ويل حوومةد لذلك ستتم

الدعون إلى انتخابات عامةد وفي هاتين الحالتين واقل نتنياهو ت دية م ا رئيس الحوومة االنتقالية
حتى ت ويل حوومة د دن ما حدث مع أولمرت عندما قد استقالته.
وإذا ما قرر النائي العا استقالة نتنياهو ستص

االنتخابات الم ورن مر حة في ارمف عا 2018د

وتكوق موافحة الفساد قضية رئيسية في الس ا االنتخابي).(4

)(1

Luke Baker, Call from Trump interrupts Israeli police questioning Netanyahu, Reuters, March 6, 2017,
available at: goo.gl/pc84mX
)(2
Gil Hoffman, Op. Cit.
)(3
Gil Hoffman, How Long Might It Take for Netanyahu to Go, The Jerusalem Post, August 7, 2017,
available at: goo.gl/69zofg
)(4
Gil Hoffman, Op. Cit.

ث ،ث :ً،مرحل م ،بعد نلني،هو
رز

يعمل حزت الليوود واألحزات السياسية استعداداً لمرحلة ما بعد "نتنياهو"د وفي هذا السيا

التنافس على الث مراكز قيادية ي ل اد قيادن حزت الليوودد وقيادن االئتالي اليمينيد وقيادن
الحوومة.
 .1قي،دة حزب ا ليكود.

في حال قد نتنياهو استقالته سوءا طواعية أو ب مر قضائيد فطق اللجن َة المر زم َة لحزت الليوود هي
من سووتختار اليفتة لقيادن حزت الليوودد وبدأ فعلياً أعضوواء في حزت الليوود يسووتعدوق لسووينارموهات
و و و و وود د إذ بدأ عدد ال

مختلفة في حال أ و و و و ووطر “نتنياهو” إلى التنحي في حال تو يه الئحة إت ا

ب س به من أعض وواء الحزت التفكير بترش ووي أنفسو و م لرئاس ووة حزت الليوود()1د وبالنظر إلى الخارطة

دعوق س و و وواعرد موش و و وويه

القيادية داال حزت الليوود هناك منافس و و ووة قومة بين ال ة ش و و ووخص و و وويات

كحلوقد موشيه يعلوق .

قي،دة حزب ا ليكود
المقاعد المحتملة لحزب الليكود
المقاعد المحتملة الئتالف اليمين
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ال خصيات

ا رسم ا بي،ني من إ داد ا ب،حث ب،السلن،د لى اسلطالع رأي اجرته صحية مع،ريف

)(2

زيظ ر االس و و ووتطالا المقاعد المحتملة لحزت الليوود وائتالي اليمين في ظل رئاس و و ووة القيادات الحال ة
لحزت الليوود في حال رت انتخابات برلمانيةد ومظ ر أق الحزت بقيادن " دعوق ساعر" سيحصل
( )1سليم محمد الزعنوقد مر ع سابق.
Jeremy's Knesset Insider, Panels conducted a poll was conducted by Maariv on August 8, 2017, Israeli
Knesset Center – Polls & Analysis, August 11, 2017. Available at: goo.gl/s5So6z

)(2

على  26مقعداً في الكنيسو و و و و و ووتد ومرتفع ائتالي اليمين من  67إلى  69مقعداًد بينما في حال تولي
"موشوويه يعلوق" رئاسووة الليوودد سوويحصوول الحزت على  19مقعداً ومحافظ االئتالي اليمين على 67

مقعدد وإذا ما تولي "إيس و و و و ورائيل اتس" زعامة الحزتد سوو و و وويحصو و و و وول الليوود على  15مقعداً ومت ار ع
االئتالي اليمين من  67الى  64مقعداًد بما ىش وور إلى أق " دعوق س وواعر" يعت ر األوفر حظاً في
تولي زعامة حزت الليوود في حالة م ادرن نتنياهو.
 .2قي،دة ائلالف ا يمين.
تزعم نتنياهو ائتالي اليمين الحاكمد وفي حال اسو و و ووتقاالته تحتد المنافسو و و ووة بين زعماء اليمين حول

قيادن االئتالي بين امس و ووة ش و ووخص و وويات

دعوق س و وواعرد إسو و ورائيل اتسد افي دور لي رماقد لعاد

ارداقد ونفتالي بينت د وتىش وور اس ووتطالعات ال أر عند فحص مواقف منتسو و ي اليمين الس ووياس ووي في

إسو و و ورائيل إزاء مسو و و و لة ورمث نتنياهو لزعامة اليمين إلى أق األوفر حظاً لقيادن ائتالي اليمين "نفتالي
بينت" زعيم حزت ال يت الي ود د و" دعوق ساعر" من حزت الليوود.
اسلطال ،ت قي،دة ائلالف ا يمين
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القويوادات

ا رسم ا بي،ني من إ داد ا ب،حث ب،السلن،د لى اسلطال ،ت رأي اجراه ،معهد ابح،ث "سميث" وا ةن،ة
 10اإلسرائيلي ).(1

)(1

David Rosenberg, Majority of Israelis believe Prime Minister guilty, Israel National News, August 6,
2017, available at: goo.gl/FAZv5m
See Also, Mordechai Sones, Survey of political Right: Who would replace Netanyahu? Israel National
News, August 9, 2017, available at: goo.gl/to4Xac

وتظ ر المقارنة بين االستطالعين أق " دعوق ساعر" اق متفوقاً على "نفتالي بينت" في ال داية إال
أق اس ووتطالا ال أر األاير بعد توقيع "آر هارو" مس ووت ووار نتنياهو على اتفا مع ال وورطة ليووق
شوواهد دولةد ت ار عت شووع ية "سوواعر" من  %23إلى  %20مع ارتفاا شووع ية "بينت" من  %11إلى
 %26زعيم الئتالي اليمين.
 .3قي،دة ا حكوم .
تولى حزت "الليوود" قيادن الحوومة الحاليةد وتىشر ميع استطالعات ال أر إلى أق الحزت ال زال

الرائد بين اإلحزات اإلسرائيلية للفوز في أ انتخابات قادمة وت ويل حوومة د دند وعلى الرغم من

ت ار ع شووع ية الحزت في اسووتطالعات ال أر بعد توقيع "آر هارو" مسووت ووار نتنياهو على اتفا مع

ال رطة ليووق شاهد دولة إال أنه قى الم يمن في حال إ راء انتخابات محتملة.
اسلطال ،ت ا رأي ألحزاب
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األحزاب

ا رسم ا بي،ني من إ داد ا ب،حث ب،السلن،د لى اسلطال ،ت رأي اجراه ،معهد االسلطال ،ت “مأغ،ر
موحوت” وا ةن،ة  10اإلسرائيلي (.)1

وتىش وور المقارنة بين االس ووتطالعين إلى ت ار ع ش ووع ية ائتالي اليمين الحوومي المووق من الليوودد
كوالنود ال يت الي ود د شوواسد ودا هتو ار باسووتحناء حزت شوواس الذ ارتفع من  4إلى  6مقاعدد
و اء الت ار ع لصال حزت المعسور الص يوني "اليسار "د بما ىشر إلى عمق األزمة وانعواسات ا

)(1

JNi. Media, Poll: Likud Still Leading, Labor Weaker, Jewish Press, August 4, 2017, available at:
– goo.gl/47cz6a, See Also, Times of Israel Staff, 66% of Israelis Say Netanyahu Should Quit if Indicted
Poll, Times of Israel, August 6, 2017, goo.gl/jnh2zL

على ال أر العا اإلسو و و و و و ورائيليد ولكن على الرغم من ت ار ع حزت الليوود من  30إلى  27مقعداً إال

أنه مازال تفو على ميع األحزات األارىد وفي حال إ راء انتخابات سوويتمون من الفوز وت ووويل
الحوومة.
ا خ،تم :
مسووتجدات األزمة لن تدفع نتنياهو لالسووتقالة طواعي ًة من منص و هد وإذا ما تم تقديم الئحة ات ا بحقه

سو وووي يسو ووتمر في منص و و ه حتى ن اية العا القاد وإ راء انتخابات م ورند ومعت ر " دعوق سو وواعر"

أكحر ش و ووخص و ووية لقيادن حزت الليوود بعد نتنياهود وأحرز " نفتالي بينت" تقدماً على س و وواعر ليصو و و
المرش و و و و و و و األقوى لزعامة ائتالي اليميند وال زال حزت الليوود رغم ت ار عه تقد ميع األحزات في
حال إ راء انتخابات م ورن.

