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مقدمه

 در اوایل ماه مارس ۲۰۱۸ )اواخر اسفند ۱۳۹6( احزاب مذهبی کنست )پارلمان رژیم 

صهیونیستی(، یعنی شاس و یهودیت متحد توراتی اصالحیه ای برای الیحه قانون ارتش مطرح 

کردند که طبق آن طالب مدارس دینی به صورت تمام وقت از خدمت در ارتش معاف می شدند. 

این اصالحیه از دولت می خواست مطالعات تورات را مساوی با خدمت سربازی به رسمیت بشناسد 

که اساسًا باعث معافیت همه طالب مدارس مذهبی یهودی می شد. الیحه اصلی که لیبرمن آن را 

مطرح کرده و قویًا از آن حمایت کرده است این افراد را ملزم می کند در خدمت سربازی شرکت 

کنند. لیبرمن و حزب او با اصالحیه مذکور مخالفت کردند و تهدید کردند که اگر روند تصویب 

آن ادامه یابد از ائتالف دولت خارج خواهند شد.)۱( با این اختالف جرقه انتخابات زودهنگام زده 

شد و حتی نمایندگان احزاب یش عاتید و میرتص درخواست رأی گیری برای انحالل کنست و 

انتخاب زودهنگام کردند. )۲(

اتفاق دیگری که کنست را به سمت انحالل پیش برد جنگ دو  روزه در نوامبر ۲۰۱۸ 

)آبان ۱۳۹۷( با غزه بود. در پی این جنگ و توافق آتش بس مربوط به آن، لیبرمن که خواستار 

ادامه جنگ بود از کابینه استعفا داد و حزب خود را از ائتالف دولت بیرون کشید.)۳( اما ائتالف 

حاکم با 6۱ کرسی باقی مانده )حداقل تعداد کرسی الزم برای تشکیل ائتالف( همچنان به کار 

خود ادامه داد. در پی استعفای لیبرمن و رد درخواست نفتالی بنت رهبر حزب »خانه یهود« برای 

دادن پست وزارت دفاع به او توسط نتانیاهو، این حزب نیز تهدید کرد که از ائتالف خارج خواهد 

شد. اما با مذاکرات بعدی، نفتالی بنت تصمیم گرفت در ائتالف بماند و مانع فروپاشی مجدد دولت 

نتانیاهو شود.)۴( با این وجود، اختالفات در موضوعات مختلف از جمله خدمت سربازی دانشجویان 

مدارس مذهبی ادامه یافت که باعث توافق ائتالف برای انحالل پارلمان در روزهای پایانی ۲۰۱۸ 
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۷

)آذرماه ۱۳۹۷( و در نهایت تعیین ۹ آوریل ۲۰۱۹ )۲۰ فروردین ۱۳۹۸( برای برگزاری انتخاب 

زودهنگام شد. )5( این در حالی بود که موعد رسمی انتخابات برای ۷ ماه بعد یعنی نوامبر ۲۰۱۹ 

)آبان ۱۳۹۸(برنامه ریزی شده بود.

برگزاری و نتایج انتخابات

در انتخابات زودهنگام که در ۲۰ فروردین برگزار شد حزب »یش عاتید« به رهبری یئیر 

الپید، حزب »تِلِم« به رهبری موشه یعلون و »حزب انعطاف اسرائیل« به رهبری بنی  گانتص 

توافق کردند که با یک لیست متحد تحت عنوان »آبی و سفید« در این انتخابات شرکت کنند 

و کارزار انتخاباتی سختی را برای رقابت با حزب لیکود به راه انداختند.)6( احزاب دست راستی 

در این انتخابات شامل احزاب لیکود، کوالنو، شاس، یهودیت متحد توراتی، راست متحد، راست 

جدید، اسرائیل خانه ما و زهوت بودند. شایان ذکر است که احزاب »خانه یهود« ، »تکوما« و 

»قدرت یهودی« با لیست مشترکی تحت عنوان راست متحد وارد این انتخابات شده بودند. احزاب 

میانه و چپ نیز شامل حزب کار، آبی و سفید، میرتص و گشر و دو لیست عربی رعام- بلد و 

حدش- تعال، بودند.

علی رغم وجود چندین اتهام فساد علیه نتانیاهو، حزب او ۳5 کرسی )5 کرسی بیشتر از 

دور قبل( از مجموع ۱۲۰ کرسی را کسب کرد. ائتالف رقیب نیز موفق به کسب ۳5 کرسی شد. 

در این انتخابات احزاب دست راستی 65 کرسی بدست آوردند که ۱۰کرسی بیشتر از کرسی های 

بلوک میانه و چپ بود. بنابراین با توجه به نتایج انتخابات و بر مبنای توصیه های رهبران احزابی 

که در این انتخابات کرسی کسب کرده بودند ریولین، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، نتانیاهو 



ناکامی نتانیاهو در تشکیل کابینه؛ دالیل و چشم انداز آینده

۸

را مامور تشکیل کابینه کرد.

جدول نتایج انتخابات-منبع: )۷(

تالش نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتالفی و دالیل شکست

پس از اعالم نتایج انتخابات شایعاتی مبنی بر مذاکره نتانیاهو با بنی  گانتص برای تشکیل 

دولت وحدت ملی نیز وجود داشت که انگار رنگ و بوی چندانی از واقعیت نداشت. این تحلیل 

ائتالف راست  نتانیاهو برای نرم کردن مواضع راستگرایان جهت حضور در  وجود داشت که 

افراطی، با بزرگترین رقیب سیاسی خود بنی  گانتص وارد مذاکره شده است. )۸( نتانیاهو 6 هفته 
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۹

را مامور تشکیل کابینه کرد.

جدول نتایج انتخابات-منبع: )۷(

تالش نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتالفی و دالیل شکست

پس از اعالم نتایج انتخابات شایعاتی مبنی بر مذاکره نتانیاهو با بنی  گانتص برای تشکیل 

دولت وحدت ملی نیز وجود داشت که انگار رنگ و بوی چندانی از واقعیت نداشت. این تحلیل 

ائتالف راست  نتانیاهو برای نرم کردن مواضع راستگرایان جهت حضور در  وجود داشت که 

افراطی، با بزرگترین رقیب سیاسی خود بنی  گانتص وارد مذاکره شده است. )۸( نتانیاهو 6 هفته 

برای تشکیل کابینه زمان داشت اما در این راستا با مانع روبرو شد. مانع تشکیل کابینه نه طرح 

نتانیاهو برای اعطای مصونیت به نخست وزیر در مقابل تعقیب قضایی بود و نه طرح دیگر او که 

قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را محدود می کند؛ بلکه همان اختالفی بود که جرقه این 

انتخابات زودهنگام را زده بود: اختالف بین احزاب سکوالر و مذهبی بر سر الیحه قانون ارتش. 

نتانیاهو برای تشکیل کابینه به این هر دو گروه نیاز داشت.)۹( برای تشکیل کابینه حضور حداقل 

6۱ کرسی در ائتالف ضروری است. مجموع کرسی های احزاب دست راستی در این انتخابات 65 

عدد بود که 5 کرسی متعلق به »اسرائیل خانه ما« و ۱6 کرسی متعلق به دو حزب مذهبی)شاس 

و یهودیت متحد توراتی( بود. بنابراین امتناع هر یک از این دو گروه مانع تشکیل کابینه می شد.

لیبرمن و برخی محافظه کاران سکوالر نگران نفوذ فزاینده این دو حزب مخصوصًا در 

ائتالف نتانیاهو هستند. بنابراین اختالف بر سر قانون ارتش، تنها نمودی از مشاجره ای گسترده تر 

بوده است. لیبرمن برای پیوستن به ائتالف شرط گذاشت که الیحه مذکور باید همان گونه که 

هست تصویب شود؛ درحالیکه شرط احزاب مذهبی اصالح این الیحه بود.)۱۰( این اختالف بسیار 

جدی بود و بنابراین نتانیاهو نتوانست قبل از پایان مهلت تشکیل کابینه، راهی میانه پیدا کند و 

اختالف آن ها را برطرف کند. نتانیاهو قباًل از این طرح حمایت کرده بود و تغییراتی که احزاب 

مذهبی به دنبالش هستند را تزیینی توصیف کرده بود. )۱۱(

با این شرایط، نتانیاهو تالش کرد حزب کار را به جای حزب لیبرمن وارد ائتالف کند، 

اما این حزب از پیوستن به کابینه امتناع کرد. آوی گابای رهبر حزب کار از پیشنهاد نتانیاهو 

مبنی شرکت در ائتالف خبر داد و اعالم کرد که این پیشنهاد را بررسی و رد کرده است؛ البته 

لیکود از تایید این پیشنهاد اجتناب کرد.)۱۲( بنابراین این اختالفات به یک بن بست سیاسی منجر 

شد و نتانیاهو را به خاطر کمبود تنها یک کرسی از تشکیل کابینه ناتوان ساخت. اگر او با پایان 
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مهلت، کابینه را تشکیل نمی داد رئیس جمهور این اختیار را داشت که فرد دیگری را به جای او 

مامور تشکیل کابینه کند. بنابراین نتانیاهو در لحظه آخر پیش دستی کرد و خواستار رای گیری 

برای انحالل کنست شد. در ۲۹ مه  )۸ خرداد( الیحه انحالل کنست با ۷۴ رای موافق در مقابل 

۴5 رای مخالف ) و یک نفر غایب( تصویب شد و برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی 

نخست وزیر تعیین شده بعد از انتخابات نتوانست ائتالف تشکیل دهد.)۱۳( شایان ذکر است که 

انتخابات جدید در ۱۷ سپتامبر)۲6 شهریور( برگزار خواهد شد.

پیامدهای ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه

تضعیف نتانیاهو: ناتوانی در تشکیل کابینه به نتانیاهو که پیش از آن قدرتمندتر از همیشه 

به نظر می رسید ضربه ای سخت وارد کرد و قدرت او را متزلزل ساخت. او با اتهام های رشوه و 

تقلب روبروست و انتخابات جدید ممکن است تالش های او برای اعطای مصونیت به خود در 

مقابل این اتهامات را خنثی سازد. نتانیاهو به دنبال تصویب قانونی بود که در هنگام نخست وزیری 

به او در مقابل تعقیب قضایی مصونیت می بخشید. حاال تصویب چنین قانونی پیش از برگزاری 

انتخابات جدید یا قبل از این که نتانیاهو با استماع پیش از کیفرخواست مواجه شود غیرمحتمل 

است. این امکان نیز وجود دارد که رای دهندگان اکنون که نتانیاهو روشن ساخته است که قصدش 

مصون ساختن خود از اتهامات علیه اوست در حمایتشان از او تجدیدنظر کنند. )۱۴(

فعال شدن شکافهای اجتماعی و مذهبی: همانطور که اشاره شد یکی از دالیل فروپاشی 

کابینه قبلی و دلیل اصلی عدم شکل گیری ائتالف جدید اختالف بین حزب سکوالر اسرائیل خانه 

ما و احزاب مذهبی بود. مبارزات انتخاباتی جدید قطعًا ان اختالف را دوباره داغ خواهد کرد و 
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بنابراین ممکن است در انتخابات سپتامبر بحث بر سر جدایی دین و دولت نقشی پررنگ تر ایفا 

کند که این می تواند شکافهای اجتماعی و مذهبی را در رژیم صهیونیستی فعال کند و تهدیدی 

اساسی برای ثبات سیاسی این رژیم ایجاد کند.

تعویق رونمایی از معامله قرن: انتظار می رفت امریکا طرح صلح خاورمیانه که مدت ها 

پیش قولش را داده بود، بعد از تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی آشکار کند. اما با عدم تشکیل 

کابینه رونمایی از آن طرح هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. ترامپ انتخابی جز به تعویق 

انداختن چندماهه طرح صلح ندارد. اگر چه انتظار می رود اجالسی که برای اواخر ژوئن در بحرین 

برنامه ریزی شده است تا بخش نخست نقشه راه طرح صلح را رونمایی کند طبق برنامه ریزی انجام 

شود اما بخش سیاسی طرح که قرار بود اندکی پس ازآن علنی شود احتماالً به تأخیر می افتد. )۱5( 

عالوه بر این ممکن است اگر نتانیاهو یا ترامپ در انتخاب آینده شکست بخورند روابط رژیم 

صهیونیستی و آمریکا در مقایسه با سه سال اخیر، متزلزل تر شود. 

چشم انداز انتخابات آینده

برای انتخاب پیش رو احتماالً اغلب احزاب لیست قبلی خود را حفظ خواهند کرد؛ اما 

تغییراتی جزئی ممکن است در ائتالف ها ایجاد شود. لیکود انتخابات درون حزبی برگزار نمی کند 

و ترکیب خود را حفظ می کند. راست متحد در حال مذاکره با آیلت شاکد است که حزبش در 

انتخابات قبلی موفق نشد کرسی به دست آورد.)۱6( در صورتی که آیلت شاکد و نفتالی بنت 

که حزب تازه تأسیسشان »راست جدید« در انتخابات قبلی نتوانست حدنصاب الزم برای کسب 

کرسی به دست آورد با راست متحد لیست مشترک بدهند و به فرض این که رأی سایر احزاب و 
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ائتالف ها ثابت بماند این امکان وجود دارد لیست جدید آنها در انتخابات آینده دو الی سه کرسی 

بیشتر کسب کند. امری که اگر حتی تا آن موقع اختالف سیاسی بین لیبرمن و احزاب مذهبی حل 

نشود، می تواند مشکل نتانیاهو و جناح راست را برای تشکیل ائتالف حل کند.

اندک است. حزب کار مجدداً  قابل توجه  تغییرات  نیز احتمال  میانه،   در جناح چپ و 

انتخابات درون حزبی برگزار خواهد کرد. تامار زاندبرگ رهبر حزب میرتص گفته است حزب او 

در انتخابات جدید به منظور تقویت بلوک چپ باز با حزب کار متحد می شود. آبی و سفید نیز در 

حال برسی لغو مکانیسم چرخش رهبر حزب است که طبق آن بنی  گانتص و الپید هرکدام نصف 

دوره نخست وزیر خواهند بود. لغو چرخش این امکان را برای حزب فراهم می کند که بتواند با 

راست افراطی یک ائتالف تشکیل دهد؛ امری که اگر الپید رهبر حزب باشد غیرممکن خواهد 

بود. ایمن عوده نیز گفته است که دو فهرست عربی حاضر در کنست ممکن است مجدداً متحد 

شوند.)۱۷(

با توجه به این که گرایش جامعه در رژیم صهیونیستی مخصوصًا در قبال مسئله فلسطین 

تغییرات  آینده  انتخابات  در  آراء  این که  احتمال   )۱۸( می رود  پیش  شدن  افراطی تر  به سوی 

قابل توجهی به نفع جناح میانه و چپ داشته باشد اندک است و با توجه به این که احتمال شرکت 

احزاب عربی و احزابی از جناح راست در ائتالف با لیست آبی و سفید بسیار اندک است باید 

همچنان انتظار داشت حزب لیکود به رهبری نتانیاهو فضای سیاسی این رژیم را تحت اختیار بگیرد.
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نتیجه گیری

مشکل اصلی بر سر راه تشکیل کابینه ائتالفی توسط نتانیاهو اختالف سیاسی بین وزیر سابق 

دفاع او، آویگدور لیبرمن رهبر حزب ملی گرا و سکوالر »اسرائیل خانه ما« و احزاب ارتدکس 

افراطی )شاس و یهودیت متحد توراتی( بود که نتانیاهو به هر دو گروه نیاز داشت. تضعیف 

نتانیاهو مخصوصٌا در برابر اتهام هایی که متوجه اوست، به تعویق افتادن رونمایی از طرح معامله 

قرن توسط آمریکا و امکان فعال شدن شکافهای اجتماعی و مذهبی و در نتیجه امکان روی آوردن 

دوره ای از بی ثباتی سیاسی در رژیم صهیونیستی از جمله پیامدهای این ناتوانی در تشکیل کابینه 

محسوب می شود. به طور کلی انتظار می رود با تغییراتی جزئی که در ائتالف های جناح راست در 

انتخابات آینده اتفاق خواهد افتاد همچنان حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بر فضای سیاسی این 

رژیم حکمفرما شود؛ اگر چه استیالی نتانیاهو و حزبش بر قدرت بسیار شکننده خواهد بود.
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