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مقدمه

اسفند  بار طی یک سال دوشنبه ۱۲  برای سومین  پارلمانی رژیم صهیونیستی  انتخابات 

اتحادیه  لیکود، شاس،  از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان، جناح راست مذهبی)شامل  برگزار شد. 

یهودیان توراتی و یمینا( 5۸ کرسی، جناح چپ و میانه)شامل حزب آبی و سفید و اتحاد کار-

گیشر-میرتص ( ۴۰ کرسی، حزب سکوالر اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن ۷ کرسی و لیست 

مشترک عربی ۱5 کرسی کسب کرده اند. علی رغم دیدار گانتز با لیبرمن و اعالم توافق بر سر 

لیست  مشارکت  تیره  به چشم انداز  توجه  با  آتی،  کابینه  تشکیل  منظور  به  مشترک  همکاری 

مشترک عربی در کابینه ای به رهبری گانتز که لیبرمن نیز در آن حضور داشته باشد تشکیل 

کابینه توسط جناح چپ میانه ابهامات فراوانی داشت و انتظار هم نمی رفت که گانتز هزینه های 

همکاری با لیست مشترک عربی را متقبل شود. در نهایت گانتز با بهانه قرار دادن شرایط بوجود 

آمده ناشی از شیوع کرونا از وعده های خود منصرف و به سمت شرکت در کابینه ای به ریاست 

نتانیاهو حرکت کرده است، اما با این حال چشم انداز توافق نهایی در این خصوص نیز مبهم است.  

این مقاله به بررسی علل بن بست کنونی در فضای سیاسی رژیم صهیونیستی، چشم انداز تشکیل 

کابینه و پیامدهای داخلی و منطقه ای چنین وضعیتی می پردازد.

پس زمینه

ریشه معضل انتخابات رژیم صهیونیستی به اختالف احزاب مذهبی کنست با حزب سکوالر 

»اسرائیل خانه ما« به رهبری لیبرمن بر سر اصالح قانون ارتش و خدمت طالب مدارس دینی در 

ارتش در اواخر سال ۹6)اوایل ۲۰۱۸( بر می گردد. این اختالف به عالوه جنگ دو روزه غزه در 
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آبان ۹۷ )نوامبر ۲۰۱۸( و اختالف نتانیاهو و لیبرمن در نحوه برخورد با غزه باعث فروپاشی دولت 

ائتالفی و انحالل پارلمان رژیم صهیونیستی در آذر ۹۷ )روزهای پایانی ۲۰۱۸( شد.

بیست و یکمین دوره کنست رژیم صهیونیستی که در ۲۰ فروردین ۹۸  انتخابات  در 

برگزار شد، 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)شامل حزب اسرائیل خانه ما با 5 کرسی و احزاب مذهبی 

مجموعًا با ۱6 کرسی( 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 را مامور 

تشکیل کابینه کرد.

اما نتانیاهو در تشکیل کابینه ناکام ماند. مانع تشکیل کابینه همان اختالف بین احزاب 

سکوالر و مذهبی بر سر الیحه قانون ارتش بود. لیبرمن برای پیوستن به ائتالف شرط گذاشت که 

الیحه مذکور باید همان گونه که هست تصویب شود؛ درحالی که شرط احزاب مذهبی اصالح این 

الیحه بود. 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. اگر او با پایان 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 ۸ خرداد )۲۹ مه(  الیحه انحالل کنست با نظر مساعد لیبرمن و لیست مشترک 
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عربی تصویب شد و برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی نخست وزیر تعیین شده بعد از 

انتخابات نتوانست ائتالف تشکیل دهد. ]۱[

در بیست و دومین دوره کنست رژیم صهیونیستی که در تاریخ ۱۷ سپتامبر)۲6 شهریور( 

برگزار شد، ائتالف آبی سفید ۳۳ کرسی و حزب لیکود ۳۲ کرسی کسب کردند. با توجه به 

اختالفات لیبرمن با نتانیاهو و احزاب مذهبی در جناح راست و از طرف دیگر کافی نبودن تعداد 

کرسی های جناح چپ برای تشکیل کابینه و تاریک بودن چشم انداز مشارکت لیست عربی در 

کابینه  ائتالفی، شرایط هر دو جناح برای تشکیل کابینه مساعد نبود. چهار هفته نخسِت پس از 

اعالم نتایج، نتانیاهو مامور به تشکیل کابینه بود؛ چهار هفته بعدی بنی گانتز مامور شد و سه هفته 

بعدی هر کدام از اعضای کنست می توانستند مبادرت به تشکیل یک ائتالف کنند؛ این مهلت ها 

همه پایان یافت و ائتالفی شکل نگرفت. لیبرمن رهبر حزب »اسرائیل خانه ما« که در انتخابات 

شهریور نیز مشکل اصلی بر سر راه تشکیل کابینه ائتالفی توسط نتانیاهو بود در وضعیت پیش آمده 

در رژیم صهیونیستی نقش مهمی داشت. اختالفات او و حزبش با احزاب ارتدکس افراطی )شاس 

و یهودیت متحد توراتی( مانع از پیوستن وی به ائتالف تحت رهبری نتانیاهو و نگاه بدبنیانه اش به 

احزاب عربی مانع از تشکیل ائتالف توسط بنی گانتز بوده است؛ هرچند خود بنی گانتز هم چندان 

تمایل به راه دادن لیست مشترک عربی به کابینه نداشت. تشکیل دولت وحدت از طریق ائتالف 

لیکود با آبی و سفید نیز با موانعی چون اتهامات قضایی نتانیاهو و اصرار او بر نخست وزیر شدن در 

نیمه یا شش ماه ابتدایی این دوره روبرو بود که باعث می شد گانتز نتواند به او اعتماد کند. نتانیاهو 

و گانتز هیچ کدام مایل نبودند از تقاضاهای خود کوتاه بیایند. بنابراین باز هم ائتالفی تشکیل نشد.
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نتایج سومین انتخابات

در این دور از انتخابات از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان، جناح راست مذهبی)شامل لیکود، 

شاس، اتحادیه یهودیان توراتی و یمینا( 5۸ کرسی، جناح چپ و میانه)شامل حزب آبی و سفید و 

اتحاد کار-گیشر-میرتص ( ۴۰ کرسی، حزب سکوالر اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن ۷ کرسی 

و لیست مشترک عربی ۱5 کرسی کسب کرده اند.]۲[
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پس از اعالم نتایج نتانیاهو تالش کرد برای برخی از اعضای احزاب از جناح مقابل طعمه 

بگذارد تا به وی بپیوندند. با توجه به وجود عناصری راستگرا در ائئالف تحت رهبری گانتز، 

نتانیاهو به لحاظ نظری می توانست برخی از آن ها را جذب کند. اما از آن جا که زندگی سیاسی هر  

کس که به آرای رای دهندگان خیانت کند نابود می شود تنها جذب یک نفر هم برای نتانیاهو 

سخت خواهد بود چه برسد به سه نفر.  مخالفان نتانیاهو  نیز  تهدید کردند قانونی وضع می کنند که 

عضوی از پارلمان را که به طور رسمی مورد اتهام است از قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری 

منع کند. ائتالف کار-گیشر-میرتص از تصویب چنین قانونی حمایت کردند. اما حزب راست 

گرای اسرائیل خانه ما مشخص نبوده است که از این قانون حمایت کند.]۳[ عالوه بر این در 

حزب آبی و سفید یک شکاف عمیق درباره این طرح وجود دارد. از آن جا که از چهار رهبر آبی 

و سفید  بنی گانتز وگابی اشکنازی موافق تشکیل دولت وحدت هستند و الپید و یعلون مخالف 

اتحاد با نتانیاهو هستند بنابراین گانتز این طرح را تنها یک تاکتیک برای فشار به نتانیاهو می بیند 

اما الپید و یعلون خواهان تصویب آن هستند.]۴[

با توجه به عدم کسب کرسی های الزم برای تشکیل کابینه در جناح راست به رهبری 

حزب لیکود و اختالفات این جناح با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن گفته می شد که 

احزاب عربی نقش دولت ساز یافته اند و ائتالف آبی و سفید که از پشتیبانی حزب چپ گرای 

کار-گیشر-میرتص در کنار حزب راست گرای اسرائیل خانه ما برای تشکیل دولت برخوردار 

است برای تشکیل دولت به ناچار باید با این لیست که  با کسب ۱5 کرسی پارلمانی در مقام 

سومین حزب بزرگ اسرائیل در انتخابات اخیر ظاهر شده است همکاری کند. البته آبی و سفید 

به دنبال این نبوده است که لیست مشترک را وارد کابینه کند بلکه به دنبال تشکیل دولت اقلیت 

از طریق حمایت لیست مشترک خارج از دولت بوده است. برخی از اعضای آبی و سفید  این 
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راه حل را تنها راه خروج از بن بست سیاسی در اسرائیل و پیشگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی 

برای چهارمین بار متوالی بدون تشکیل کابینه می دانستند.  اما با توجه به این که اعراب اسرائیلی 

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های جامعۀ اسرائیل به شمار می روند به گونه ای که حتی طرح 

صلح ترامپ به احتمال ضمیمه شدن “مثلث عرب نشین” در اسرائیل به کشور آیندۀ فلسطین اشاره 

کرده است و همچنین عدم تمایل لیبرمن و بسیاری دیگر از اعضای آبی و سفید به همکاری با 

سیاست مدارن عرب  تشکیل دولت اقلیت با حمایت خارجی لیست مشترک عربی غیرمحتمل به 

نظر می رسد. یک احتمال نیز که راجع به آن صحبت شده است کنارگذاشتن نتانیاهو از لیکود 

است که قباًل شرط گانتز برای تشکیل دولت وحدت بود اما مشکل این است که لیکود تا حد 

زیادی  وابسته به نتانیاهوست.]5[

چشم انداز تشکیل کابینه

قبل از این که گانتز در ۲6 مارس)۷ فروردین( از توافق با نتانیاهو برای تشکیل دولت 

وحدت پرده بردارد، منابعی در حزب آبی و سفید گفته بودند گانتز در حال بررسی پیوستن به 

کابینه اضطراری به ریاست نتانیاهو به مدت 6 ماه است به گونه ای که اگر در ادامه، یک کابینه 

وحدت رسمی به صورت چرخشی در پست نخست وزیری شکل بگیرد این شش ماه به عنوان 

بخشی از دوره نتانیاهو محسوب شود.  گفته می شد گانتز با چنین کاری می تواند  اعضای آبی و سفید 

از جمله الپید و موشه یعلون را که مخالف شدید  پیوستن به کابینه تحت رهبری نتانیاهو هستند 

در کنار هم نگه دارد. این در حالی بود که گانتز یک بار درخواست نتانیاهو را برای بحث درباره 

کابینه وحدت ملی رد کرده بود و در جواب نتانیاهو که گفته بود اختالف بین آن ها اندک است 
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و می تواند برطرف شود، گفت شکاف ها بین آن ها اساسی است. او گفته بود »ابتدا دموکراسی را 

احیا خواهد کرد سپس به بررسی همه راه ها برای مقابله با ویروس کرونا و دیگر چالش ها خواهد 

پرداخت.« عالوه بر این، گانتز اصرار داشت که در مکانیزم چرخش نخست وزیری، اول خودش 

نخست وزیر باشد.]6[

اتخاذ گام هایی برای تشکیل دولت وحدت،  با  بنی گانتزه به یک باره در 6۲ مارس  اما 

تا حدودی به هفته ها مانور سیاسی پایان داد. طبق توافق اولیه، نتانیاهو به مدت ۱۸ ماه یعنی تا 

سپتامبر ۲۰۲۱ در پست نخست وزیری باقی می ماند و بعد از آن گانتز در یک دوره ۱۸ ماهه دیگر 

نخست وزیر خواهد شد. گفته شده است نتانیاهو می خواهد دو وزارت خانه مهم را به حزب بنی گانتز 

یعنی حزب انعطاف بدهد: اگر توافق نهایی صورت گیرد، احتماالً وزارت خارجه به گانتز  و 

با توجه به این که ویروس کرونا تمرکز رژیم  البته  وزرات دفاع به گابی اشکنازی می رسد. 

صهیونیستی را از امنیت برون مرزی و سیاست خارجی به داخل معطوف کرده است تا حدودی از 

اهمیت این وزارت خانه ها کاسته می شود. به عالوه در مسائل منطقه ای مثل ایران و حزب اهلل تفاوت 

چندانی بین نتانیاهو و گانتز وجود ندارد. بنابراین و از آن جا که پرونده های فساد نتانیاهو هم چنان 

پابرجاست، پست هایی مانند ریاست کنست و وزارت دارایی برای نتانیاهو بیشتر اهمیت دارد.]۷[

گانتز در اظهاراتش درباره این توافق گفت »اکنون شرایط عادی نیست و تصمیماتی 

غیرعادی الزم است. بنابراین قصد دارم گزینه شکل دادن به کابینه اضطراری ملی را امتحان کنم. 

شکاف میان مردم، بزرگترین تهدید وجودی برای اسرائیل است. ما ایرانی ها را شکست خواهیم 

داد؛ سوری ها را شکست خواهیم داد؛ بر تروریسم غلبه خواهیم کرد اما نتوانسته ایم شکاف داخلی  

و نفرت مردم از برادرانشان را نابود کنیم«.  علی رغم این اظهارات باید سه عامل عمده را در 

تصمیم گانتز مؤثر دانست: نخست او متوجه شد که شیوع کرونا فضای مانور او را محدود کرده 
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و صبر مردم برای تشکیل دولت در زمان بحران به پایان رسیده است. به عالوه یک نظرسنجی 

از رأی دهندگان به آبی وسفید نشان می داد آن ها در صورتی که گانتز راه حل جایگزینی برای 

با  دوم،  هستند.  دولت وحدت  تشکیل  برای  توافق  باشد خواستار یک  نداشته  کابینه  تشکیل 

مخالفت حداقل سه نفر از 6۲ نفری که به تشکیل کابینه توسط گانتز رأی داده بودند با اتکا به 

احزاب عرب اسرائیلی، ایده تشکیل دولت اقلیت چپ میانه تضعیف شده بود و 5۹ نفِر باقی مانده 

نیز کمتر از حد نصاب 6۱ کرسی الزم برای تشکیل کابینه بود. سوم؛ در صورت عدم تشکیل 

کابینه امکان داشت انتخابات چهارم به اوخر امسال موکول شود و این یعنی نتانیاهو و جناح 

راست تا ماه ها هم چنان در نقش دولت موقت باقی می ماندند.

به هر حال این اقدام گانتز هزینه های سیاسی زیادی برای وی داشته است. حزب آبی  و 

سفید اکنون در مورد این که آیا نتانیاهو به مفاد این توافق پایبند می ماند یا خیر دچار شکاف 

شده اند. حزب اصلی گانتز با نام حزب انعطاف اسرائیل تنها ۱۴ کرسی از ۳۳ کرسی آبی  و سفید 

را در پارلمان دارد و در مقابل 5۸ کرسی بلوک نتانیاهو دست نخورده باقی می ماند. دولت وحدت 

ملی بنابراین حداقل با ۷۲ کرسی و نابرابری شدید در تعداد کرسی ها تشکیل می شود که این امر 

قدرت گانتز را در کابینه به شدت محدود خواهد کرد. در اصل نتانیاهو علی رغم نابرابری شدید 

در تعداد کرسی ها وعده یک کابینه مبتنی بر برابری داده است اما هنوز سابقه او و بی اعتمادی 

گسترده درباره انگیزه هایش،  این تردید را  بوجود می آورد که وی ممکن است در ۱۸ ماه بعدی 

به راحتی گانتز و متحدانش را به حاشیه براند.]۸[ عالوه بر این اختالفات در مسائلی مانند الحاق 

دره  اردن و … هنوز میان گانتز و نتانیاهو برطرف نشده است.]۹[   اختالفاتی در جناح راست 

نیز برای مثال بین نتانیاهو و نفتالی بنت وجود دارد که مدیریت آن ها برای تشکیل کابینه ائتالفی، 

خیلی ساده نیست. بنابراین هنوز راه زیادی تا توافق نهایی وجود دارد و حتی اگر توافق نهایی 
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صورت بگیرد نمی توان چشم انداز پایداری برای کابینه ائتالفی متصور بود.

پیامدها

رژیم صهیونیستی اکنون درست در وضعیتی قرار دارد که یک سال پیش با آن مواجه بود. 

چشم انداز یک ناکامی دیگر در تشکیل کابینه طی بیش از یک سال، سواالتی را درباره کارآیی 

نظام سیاسی رژیم صهیونیستی مطرح می سازد؛ از جمله این که آیا نظام انتخاباتی حزبی در جامعه ای 

این چنین قطبی جواب می دهد؟ اگر چه اکنون به لطف شرایط ویژه ای که شیوع ویروس کرونا 

به  وجود آورده است این رژیم به تشکیل دولت وحدت نزدیک شده است اما روشن است که با 

توجه دیدگاه های متفاوت احزاب در مسائل مختلف، هر کابینه ائتالفی در چنین سیستمی با تنوع 

احزاب بسیار شکننده خواهد بود. این امر در نهایت ممکن است رژیم صهیونیستی را به سمت 

اصالح سیستم سیاسی و نظام انتخاباتی سوق دهد. در این راستا برخی پیشنهاد داده اند به جای سیستم 

حزبی، این رژیم به ۱۰۰ یا ۱۲۰ حوزه انتخابیه تقسیم شود و برای هر حوزه یک نماینده مستقیمًا 

توسط مردم انتخاب شود. اما  دو تغییر واقع بینانه تر همان طور که برخی از سیاست مدارن در این 

رژیم پیشنهاد داده اند، می تواند نخست وزیر شدن رهبر حزبی باشد که بیشترین کرسی را کسب 

می کند و منع انحالل کنست با اکثریت ساده)نصف به عالوه یک( آراء. البته برای وضع چنین 

قوانینی الزم است ابتدا یک اکثریت 6۱ نفری در کنست شکل بگیرد که اراده چنین اصالحاتی 

را داشته باشد.]۱۰[

در مسائل منطقه ای مثل ایران و حزب اهلل تفاوت چندانی بین نتانیاهو و گانتز وجود ندارد 

و به نظر نمی رسد کابینه برآمده از این انتخابات تاثیر چندانی در سیاست های منطقه ای این رژیم 
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ایجاد کند و سیاست فعلی این رژیم مخصوصًا در رابطه با سوریه و همچنین حرکت در جهت 

عادی سازی روابط با رژیم های عربی تداوم خواهد یافت.

در خصوص مسئله فلسطین در صورت تشکیل کابینه ائتالفی با مشارکت گانتز مسائلی 

مانند الحاق دره اردن که نتانیاهو وعده آن را داده است ممکن است متوقف شود و این امر ممکن 

است تشکیالت خودگردان را ترغیب به از سرگیری مذاکرات سازش کند.
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نتیجه گیری

برگزاری سه انتخابات در یک سال توسط رژیم صهیونیستی و ناتوانی های پیاپی در تشکیل 

کابینه، ثبات سیاسی در این رژیم را با چالش روبرو کرده و کارآیی نظام سیاسی آن را زیر سوال 

برده است. در حال حاضر به واسطه شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، زمینه برای تشکیل 

دولت وحدت و کابینه ائتالفی فراهم شده است اما به دلیل اختالفات اساسی در برخی زمینه ها، 

هنوز راه درازی تا توافق نهایی وجود دارد و حتی در صورت تشکیل کابینه نمی توان چشم انداز 

پایداری برای آن متصور بود. با این حال پیامدهایی همچون حرکت به سوی اصالح نظام انتخاباتی 

در این رژیم، تداوم سیاست های منطقه ای و امکان ترغیب تشکیالت خودگردان به روی آوردن 

به مذاکره را می توان برای این انتخابات و کابینه احتمالی برآمده از آن برشمرد.
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