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 مقدمة:

(اع مننننن  اا45علننننن اعكنننننااسرائيلنننننحاسألنننننطسبيلزبااألنننننجاأونننننط اأ  ننننن  الننننن  اسرلياننننناجا نننننجعا الننننن عطا أ
لننننن  اسرلياننننناجبااع مننننن ا  لننننني الننننن  ااسئلنننننل و امننننن با0202ا(جيلنننننموطاننننن ئا اأا ا ا8يننننناالاسر   ننننن  ا

اسالئ خ ونننننن حاسرموولنننننن  ااأط نننننن اخننننننا ائي نننننن اعنننننن امعلئنننننن  اا"بسألمنننننن اسر جيننننننج" جيننننننجاو لننننننالا" يا نننننن الجس نننننن "ا
"رننننالايعننننجاولماننننن ئزاسروونننن  ا ننننزائ نننن اسرلننننن  ااا نننن  ائ ئينننن  االننننلاخاا خ ننننني راسالئلننننل  لننننو االنننن عط

اسرذيايئ مزاإري اوئي مي ائ ئي  ا" ا

ارلياننننننناجاسرنننننننذيايوننننننناجءائ ئيننننننن  اباخ  ننننننن ا نننننننزاكنننننننا اسألاكننننننن  لننننننن عطا ننننننن  ارلننننننن  اساسئلنننننننل   نننننننا ا
سرلاامنننننن اااااطائنننننن امنننننن ا هنننننن باامنننننن ا  ننننننهجءاسرخ ط نننننن اسرل وينننننن اا يننننننطا ا   ننننننزااسرجسخلينننننن ااسألننننننطسبيلي 

 ولنننن ارننننذساامنننن ا هنننن اأخننننط  ابسرماس ئنننن اسوط  نننن م ماعنننن ا كنننن ي الننننا اااأ منننن حاسالب   ينننن امنننن اخ  نننن ح
مننننن اا حكننننني  اسالئ نننننو   امننننن اسراط ننننن با نننننجسعي حاسئ نننننو رالننننن عطاعلنننننئاسرخ ط ننننن اسرل ويننننن ا نننننزاإلنننننطسبي با

ا سرل ري اسالب   ي إ ا ري حا جيج ا زامل طاعم اسرلاام ا

 خارج الميكود" ساعر"

 نننننزاخ نننننا ام   بننننن اأعلننننن ا نننننجعا الننننن عطاسئلنننننل و امننننن اسرلياننننناجااع مننننن اعلنننننئا  ننننناي الننننن  ا جينننننجبا
سلنننن و ر  اإرننننئااعنننن  ا ننننااألننننجاأوننننط ا ينننن جسحاسرلنننن  امئننننذاعوننننجباا نننن  اعننننج امئ  نننن اا سطينننن  ااسرننننذيا

سراليننننجاسرننننذيااا نننناا-وئينننن مي ائ ئينننن  ااروينننن ج اسرلنننن  ا  عننننط ارنننن اوعننننجامل ارنننن امئ  لننننسر همننننيذاسرننننذيا
ا 0202ا  وطسيننننننط(ا ئينننننن  ااعلننننننئاطب لنننننن اسرليانننننناجا ننننننزاسالئ خ ونننننن حاسرجسخلينننننن ا ننننننزا ننننننو   وننننننجالارمئ  لنننننن ائ

ا نننننننزامنننننننو مطءاسأع منننننننزالنننننننا اسالئلنننننننل  ا ننننننن  الننننننن عط ا" لنننننننا اسرلياننننننناجاإرنننننننئاأجس ارخجمننننننن ام ننننننن ر ا
ا 1ئ ئي  ااسرذس ي "

سريميئنننننزااظهنننننطحاوننننناسجطاسرخننننن ياوننننني الننننن عطاائ ئيننننن  ابامئنننننذاأ ارعننننن الننننن عطاجاطس ا ننننن ع  ا نننننزاسئ خننننن  
طغننننننننالامع طكنننننننن ائ ئينننننننن  ا اامنننننننن اأ النننننننن عطاا0205"طبنننننننني اإلننننننننطسبي اسرع  ننننننننط"اعنننننننن الااطي لنننننننني اي طوا نننننننن



سروينننننننن جياسراليننننننننجامنننننننن النننننننن  اسرليانننننننناجاسرننننننننذياعنننننننن ط امننننننننئ ائ ئينننننننن  ااسرل نننننننن ئ اكننننننننجاسرمل امنننننننن حا
اا 2سروك بي 

بااا  منن امنن املنن عجيا" لنن زا نن ا ط"اا"ياعنن  ا  ئننج "اوللنن اما نن ايننجيعاحاألطئنناحبا ننل اانن امنن ا
ئ ئي  ااسرل ووي با ططساسالئكم الارل  ال عطااسر ط  ار ئ خ و حاسرو جم اكنم ا  بمن الن عطاسالئ خ وين با

طبنني اسألطانن  اسرلنن وربااعننججامنن اسر خ نني حاسرلي لنني اا"غنن وزاس ئانناح"امنن اسرم ا نن اأ ايئكننالاإريهمنن ا
 اسئلننل و حا جيننج امنن اجسخنن اسرليانناجاأاامنن امنن اسرمننط  اأ ا  ننهجاسألينن الاسرموولننا 3جسخنن اسرئظنن الااخ ط نن 

سرللوننن اسرلي لننني اسألنننطسبيلي با نننزاكنننا اس  ننن الحالننن عطااجعاس ننن ار خ ننني حاوننن ط  او الئكنننم الارل وننن ا
اسر جيج 

عكنننننننااسرلننننننن  اسرمئ نننننننرالننننننن عطبااس همننننننن اا نننننننزا  نننننننطيل   ابسرلياننننننناج ننننننن  الالننننننن  ا ننننننزاكنننننننا اذرنننننننخبا
رنننننئا طس عننننن ا نننننزاسالئ خ وننننن حاسر مهيجيننننن باا  يم ننننن طسجس ام  جط ننننن ارللننننن  اسرنننننئاباخلنننننياسريلننننن طاوننننن الئ طسط اس 

سرلنننننن  اسروينننننن جياا ننننننراساللنننننن   ع حاسألخيننننننط اسرننننننئاسرمطسانننننن اسرع ننننننط اسر  ئينننننن باا ننننننزا ننننننذساعلننننننئالننننننلالا
اا 4ا يط اسرئو اميطياطي يياو  ال عطاي  جطاسرل  األئ ارالايئ خ اطبيل  ا و اسرلي را  رح

سرلي لنننني اوعننننجاسروكنننن  بااا هجيننننجارلينننن  ائ ئينننن  ابا نننن ئزاأاوننننطسرليانننناجالنننن  سر ئنننن   اعلننننئا ع منننن اا ننننا ي ا
ا ط ننننننن ارلمم  لننننننن اأمننننننن الاساللننننننن مطسطا نننننننزامم طلننننننن اعملننننننن اسرلانننننننامزاارئ ئيننننننن  ااسرلننننننن  ايعئنننننننزا طب لننننننن 

اسروك  اسألطسبيلز 

 يوالخارطة الحزبية في إسرائيم "ساعر" انسحاب

 نننننزاذطا اسر ئ  كننننن حاسرنننننجسبط ا ننننننزاامننننن الننننن  اسرلياننننناجاا  نننننناي الننننن  ا جينننننجالننننن عطاي ننننن سم اسئلنننننل  
ألننننن س اسرمع طكننننن اوط وننننن الننننن  ا"أ طراا ننننن ج حليننننن اجسخننننن اسرائيلنننننحااسرلاامننننن  اسرخ ط ننننن اسرل ويننننن با

لنننننن اونننننن روطس  اسألارننننننئاعلننننننئام ننننننطا ا نننننن ئا ا"ا0202اأا ا جيلننننننموط(انننننن ئا اا2سرائيلننننننحا ننننننزاأونننننني "ا
اأذسطا01يننننناالااي نننننو ، ر ننننن ا نننننزالننننن  اسرم ننننن ج  اعلنننننئام نننننطا اسروننننن ئا اوننننن روطس  اسر  ئيننننن ااسر  ا"سرائيلنننننح
 ايكنننننن ياإرننننننئا ننننننذءاسأ ننننننا ري باغينننننن  اسر اس ننننننراسرل وننننننزاماعننننننجس ار ئ خ ونننننن حاسرطسوعنننننن ا0200ا منننننن ط (

ا% ا02إرئااوخ كه ل  ا"أ طراأوي "اا حس  طسللا ا"سرمي سئي "باخ   ا زاكا ا

م ننننننطا ا"اا عنننننن ط ايهننننننجاحا  نننننناسط "اا" نننننن  م نننننن ا"اا ننننننجعالاسأللنننننن س اسر نننننن يط ائ ئينننننن  اب ننننننزاسرمو ونننننن 
ا02ل نننننئااا نننننزااننننن اسأللننننناس اإ ارنننننالايننننن الاسر اس نننننرااسر  نننننايحاعلنننننئاسرمي سئيننننن ا 5 ننننن ئا الننننن اسرائيلنننننح

ا ا  ط اسالئ خ و حاسرطسوع ا لو بي  االايايل اسرائيلحاب جيلموط(اسر  طيا ئا اأا ا



لاامنننن اوعننننجا  نننناي ااسأللنننن س اسرلي لنننني ا ننننزاإلننننطسبي اعلننننئامنننن ايلننننج اس  اي لننننطءاسر اس ننننراسرهننننذاونننني 
لاامننننننن ا  ننننننناي ااا ننننننناا اس نننننننرا م ننننننن ا نننننننزبا0202ا مننننننن يا(اأيننننننن طا01 نننننننزااسئ خ وننننننن حام   ريننننننن ا ننننننن  

عانننننن اعملينننننن حاايو الئولنننننن م حااسرخ  نننننن حااسرللنننننن و حاسر خ نننننني باام جلمنننننن اا سط ا25منننننن ااسب   ينننننن 
ا 6ل طك  ارلخ ط  اسرل وي سال

ئ  نننن رزاوئيننننحا ننننزاسالئ خ ونننن حااوطب لنننن ارلنننن  ا"يميئنننن "ا  ا ننننزاذسحاسرلنننني ربا ننننجا  ننننا اخ ننننا النننن عطا لننننجي
طراأونننني "اسرننننذياأاوننننطارنننننالنننن  ا"أ اا  اأ نننناسحايمنننني اسرالنننن باا لننننجياسرلنننن  اانننن  ايلنننن ئ ياسذباسرموولنننن 

ال  ا(ا ننننا   ا10علننننئا امنننن اسرل ننننا اا ننننجا مئنننن ائ ئينننن  سأل ننننالاأ ا ننننذءاسرخ ننننا ا اي طألنننن اويئننننزاغنننن ئ  
ا 7ر  ر ا  ئا اسرل  ئ 

ا حا عننننيالاسريمنننني اسألا ا ننننزاإلننننطسبي امع طكنننن ارلي لنننن نننن  اسئلننننل  النننن عطامنننن اسرليانننناجاوعننننجامئ  لنننن ا
 عنننننننط ارعنننننننج اسئ نننننننو   حااننننننن  ااسرلننننننن  اسرنننننننذيسألا ا نننننننزا ننننننن ايااسالئلنننننننل  ائ ئيننننننن  ابارائننننننن ارننننننني 

لنننننن  اااسرننننننذياألنننننن ا ننننننزاليئنننننن ا0224ا جيلننننننموط(اأخ ط نننننن اسئ ننننننو راأطيبينننننن ا نننننن طا ا ننننننزاانننننن ئا اأا 
عوننننطاواسونننن اسر  ننننججاكننننجااا"اننننجيم "باريلنننن امللنننن ا ننننزا ع منننن اسرليانننناجامئننننذاذرننننخاسر نننن طي اوئينننن مي ائ ئينننن  

اسر لل يئيي  

 يميني جديدتكتل كفا حداشا" "ت

ا نننننن "باسرملنننننن مج امنننننن اسرئ ننننننيجاسرننننننا ئزاو رعوطينننننن ا" ااسر ننننننزا عئننننننزا"سألمنننننن " م نننننن اطوينننننن النننننن عطاسر جيننننننج با
 نننننننطاعلنننننننئايواامننننننن با"سألنننننننطسبيلي اسرطلنننننننمي "سألنننننننطسبيلزباا نننننننزاجالرننننننن اعلنننننننئاأ الننننننن عطايطينننننننجاأ ايم ننننننن ا

ا 8إكع ياسرا ل اسريميئي او ا اع ال

باايننننننوم النننننن عطاونننننن ر اطاسريميئننننننزباايئنننننن ه اسرلي لنننننن اسريميئينننننن اسر ننننننزاي وعهنننننن ائ ئينننننن   ننننننزاذسحاسرلنننننني ربا
علنننن النننن عطالنننن وو  امع طكنننن  اسر ننننجيج ار ئلننننل  األنننن جياسر  ئنننن امنننن اغنننن  ااطومنننن اي  نننناراعلينننن  ا وننننجاأ

باايعنننننن ط ا اننننننط اإ  منننننن اجارنننننن ا للنننننن يئي  اا كننننننم اخ نننننن  اسالئلننننننل  اطوي نننننن اسريميئينننننن ا0224عنننننن الا
و عنننننجاعننننن اياا ننننحامكنننننئاأ اسرليانننناجاغينننننطاا هنننن ااأسأل ننننجا  ط ننننن  باليئمنننن ا نننننط ا"أجطاننننحاأا نننننطامننننن اأ

امل طاسرجار " 

او امو عننجاع رينن ارلنن  النن عطاسر جيننج ا وننجاأ ننطحاإذسعنن ئلنناسألارننئأع مينن اسلنن   ع حاسرننطأياساحأظهننطا
FM103لن  الن عطاسر جينجالني ا اونناسل   ع  اأظهنطحائ  ب ن اون  ابا لي  ا يطا سريالاوالحسر  وع ارا

أئن اإذسا ط ن اا00 ئن  اأظهطاسل    اأخنطاأ ط ن ا جاموعجس باالياا ا  ر اأاوطال  ا زاإلطسبي  اااا01



ميئن ا نزاسرا لن اسرياعلنئالنلو  ااسألمنطاسرنذياينئعا ا 9موعنجس اا20ل ا  بم يهمن الن  ا اوننااويئيحامع  با ل عطا
كع  ه ااطوم  ا  اياه  اإلطسبي بااس 

ا2ا ننزا عوينن ائ ئينن  ااعلننئاخ ننا النن عطبا نن  ا ننزامننو مطءاسر ننل زالننا ا يننطا ااطائنن اينناالاسألطوعنن  ا
"وعجاسر ا اسرل لرا زاعلئال عطا زاسالئ خ و حاسر مهيجي ارلل  بارالاأخلنطالنا اا جيلموط(اا ئا اأا 

مننن ا نننالابا ئننن خا نننزالننني اأئئنننزام ننن ا او لننن اسرلو لننن ح نننزاسلننن   ع حاسرنننطأي" اا ننن  الالننن عطا ننن ب  ا"
ا" م  ارا اولئو ذالي  هالاسرلي لي 

 حمبة سياسية إسرائيمية مرتبكة

  نننننناي النننننن  ا جيننننننجارخننننننا اسالئ خ ونننننن حاسرموولنننننن بااوعننننننجاسئلننننننل  النننننن عطامنننننن اسرليانننننناجااع منننننن اعلننننننئ
أكننننلحاأ منننن اسر م ينننن اسرل وينننن ا ننننزاإلننننطسبي اأا ننننطا عويننننجس اممنننن اا ئننننحاعلينننن باخ  نننن ا ننننزاكننننا الاامنننن ا

بامنننن ايعئنننننزا يننننن ج اسر ئننننن   اسرل ونننننزال ويننننن "ا  معهننننن اسر ئ  كنننن حاأا نننننطامننننن اسر اس وننننن حا-ل رينننن ا"سب   يننننن 
ا اسرم للزاروي ج اسألل س االاسر ئ   اسر ئظيمز

منننن اسرمننننط  اأ ا ننننئعا اسأل منننن اسرل وينننن ا ننننزاسالئ خ ونننن حاسألننننطسبيلي اسرموولنننن اعلننننئا طس نننن ائلننننو امو عننننجا
سأللنننن س اسر نننن ط ااسريلنننن طااسرالنننن  ا ننننزاسرمو ونننن ا ينننن ج ال  نننن اسرليانننناجار النننني اا ل نننن اسالئ خ وينننن  امنننن ا

 اسئ خننننن وزايعئننننزاونننن  اسرخ ط نننن اسرل وينننن ا ننننزاإلننننطسبي اس  ا عنننننيذامع جرنننن ا"منننن اا لنننن ايميئنننن اإرننننئا ننننطس
ايميئزاعلئالل  اسألل س اسألخط " 
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