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مع مرور مائة يوم على تشكيل حكومة بينيت- لبيد:

حكومة تناقضات سياسية وفكرية

ا في أشهرها األولى
ً
تبدي ثبات

ـــر
ري

قــا
ت

برهوم جرايسي *

صحايف وباحث يف الشؤون اإلرسائيلية.  *

ــت-  ــايل بيني ــة نفت ــكيل حكوم ــد تش ــاع عن ــاد االنطب س

يائــر لبيــد اإلرسائيليــة الجديــدة، يف مطلــع شــهر حزيــران 

2021، أن هــذه حكومــة لــن تعّمــر طويــًا، وأن انفجارهــا 

ــزب  ــد ح ــا اعتق ــابيع، كم ــون أس ــا يف غض ــألة، وربم مس

ــا  ــي تجمعه ــات الت ــم التناقض ــًرا لك ــذات، نظ ــود بال الليك

ــن  ــا م ــا ونوابً ــع أحزابً ــي تجم ــدة، فه ــتويات ع ــى مس ع

اليمــني االســتيطاني األشــد تطرًفــا، مــروًرا باليمــني 

ــي،  بتســمياته املتعــددة، وفــق القامــوس الســيايس اإلرسائي

وحتــى ما يســمى بـــ "اليســار الصهيونــي"، ومعهــم قائمة 

ــي  ــاب الوطن ــكل الخط ــق يش ــن فري ــت ضم ــة، كان عربي

الفلســطيني أولويــة عنــده. ويف مــوازاة ذلــك، فهــي حكومــة 

ــن  ــا، م ــددة يف علمانيته ــة متش ــوى علماني ــا ق ــع أيًض تجم

اليمــني واليســار الصهيونــي، مــع قــوى مــن التيــار الدينــي 

ــا  ــرة دينيً ــنوات األخ ــدد يف الس ــذي يتش ــي، ال الصهيون

ــد. ــيايس املتزاي ــدده الس ــوازاة تش بم

األحــزاب  وقــادة  الحكومــة،  أقطــاب  عــِرف  وقــد 

الثمانيــة التــي تشــكل االئتــاف، حجــم هــذه التناقضــات، 

ــة  ــل كاف ــو تأجي ــه، ه ــاق علي ــم االتف ــا ت ــذا كان أول م وله

ــكيل  ــن تش ــل م ــام كام ــد ع ــا بع ــة إىل م ــا الخافي القضاي

ــاريع  ــلة مش ــداول يف سلس ــدأ الت ــم يب ــن ث ــة، وم الحكوم

قوانــني وسياســات هــي موضــع خــاف بــني بعــض أطراف 

ــتى.  ــا ش ــة، يف قضاي الحكوم

ــل  ــتمرار العم ــن اس ــة م ــع الحكوم ــم يمن ــذا ل ــن ه لك

ــات  ــد السياس ــى صعي ــابقة، ع ــات الس ــج كل الحكوم يف نه

العامــة، خاصــة يف مــا يتعلــق بشــكل التعامــل مــع الضفــة 

ــات  ــد العملي ــى صعي ــني، ع ــزة املحتل ــاع غ ــة وقط الغربي

ــر مشــاريع اســتيطان. فعــى  ــة، وتمري العســكرية العدواني

مســتوى الضفــة، مثــًا، ُقتــل برصــاص االحتــال يف األشــهر 

الثاثــة األوىل لعمــل الحكومــة، حتــى مطلــع أيلــول 2021، 

مــا ال يقــل عــن 23 فلســطينيًا، وتمــت املصادقــة عــى بنــاء 

2200 وحــدة اســتيطانية يف مختلــف أنحــاء الضفــة املحتلة؛ 
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يف مــا اســتمرت الغــارات شــبه األســبوعية عــى قطــاع غــزة، 

ــواد  ــع م ــات م ــف، أو بالون ــاق قذائ ــى إط ــرد ع ــة ال بحج

مشــتعلة.

ــدة ذات السياســة  وكــذا أيًضــا تواصــل الحكومــة الجدي

عــى املســتوى اإلقليمــي، مــن خــال اســتمرار الغــارات عــى 

ــا يف املوقــف  ــاك، وأيًض ــران هن ــب حركــة إي ســورية، وتعّق

مــن إيــران، والســعي لبنــاء "تحالــف إقليمــي" ضــد إيــران، 

بحســب مــا يصــدر تباًعــا عــى ألســنة أقطــاب الحكومــة.

ــًدا  ــكل تهدي ــي تش ــة الت ــات املركزي ــي التناقض ــا ه فم

دائًمــا لبقــاء الحكومــة؟ وهــل حًقــا هــذه الحكومــة 

ــتنجح يف  ــل س ــة، وه ــة كامل ــود لوالي ــى الصم ــادرة ع ق

عبــور حقــول األلغــام التــي ســتواجهها؟ ومــا هــو مصــر 

تركيبــة الحكومــة الحاليــة، يف حــال حصــل تحــول يف فريــق 

املعارضــة اليمينيــة، وخاصــة يف حــال انتهــت رئاســة 

ــبب أو ذاك؟ ــذا الس ــود له ــزب الليك ــو لح ــني نتنياه بنيام

تركيبة الحكومة الحالية

ترتكــز حكومــة نفتــايل بينيــت- يائــر لبيــد عــى ائتاف 

ــا،  ــا، مــن أصــل 120 نائبً ــة 61 نائبً ــي هــش، بأغلبي برملان

ــكة،  ــون متماس ــا أن تك ــة ال يمكنه ــا معارض ــن أمامه ولك

ــت  ــي املتزم ــتيطاني والدين ــني االس ــن اليم ــل م ــم 4 كت تض

ــركة،  ــة املش ــة القائم ــا، وكتل ــم 53 نائبً ــم( وله )الحريدي

ــد.  ــا 6 مقاع ــل وله ــطينيني يف إرسائي ــني الفلس ــطة ب الناش

وكتل االئتاف هي بحسب حجمها:

ــا  ــد، وله ــر لبي ــة يائ ــتقبل"، برئاس ــد مس ــة "يوج كتل

ــم يف  ــث الحج ــن حي ــة م ــة الثاني ــي الكتل ــًدا، وه 17 مقع

الكنيســت، بعــد انتخابــات آذار 2021، وهــي كتلــة لحــزب 

مصنــف بحســب القامــوس الســيايس اإلرسائيــي كـ"يمــني 

ــدل". معت

ــا 8  ــس، وله ــي غانت ــة بين ــض" برئاس ــة "أزرق أبي كتل

ــدل"،  ــني املعت ــن "اليم ــة ضم ــا مصنّف ــي أيًض ــد، وه مقاع

وكمــا يف حــال كتلــة "يوجــد مســتقبل"، فــإن كتلــة "أزرق 

ــع  ــايش م ــى التم ــادرة ع ــا ق ــراًرا أنه ــت م ــض، أثبت أبي

ــة يف  ــب، وخاص ــن الجوان ــد م ــتيطاني يف العدي ــني االس اليم

ــية. ــا السياس القضاي

ــان،  ــدور ليربم ــة أفيغ ــا"، برئاس ــل بيتن ــة "إرسائي كتل

ولهــا 7 مقاعــد، وهــي كتلــة محســوبة عــى اليمــني 

ــة  ــة علماني االســتيطاني مــن ناحيــة سياســية، ولكنهــا كتل

ــذا  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــي، ع ــب العلمان ــددة، يف الجان متش

الحــزب القائــم منــذ العــام 1999، طــوى أجندتــه العلمانيــة 

بينيت ولبيد ثالثهما السؤال: ماذا لو اختفى نتنياهو؟  )الصورة عن: أ.ف.ب(
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يف حكومــات عــدة شــارك فيهــا، خدمــة ملصالحــه الحزبيــة 

ــات. ــك الحكوم ــن تل ــدة م يف كل واح

ــي،  ــراف ميخائي ــة م ــل"، برئاس ــزب "العم ــة ح كتل

ــام  ــة الع ــت يف نهاي ــي انتخب ــزب الت ــة الح ــي رئيس وه

2020، وبقــول مجــازي باإلمــكان القــول، إنهــا أقدمــت عى 

ــار  ــة االندث ــن حال ــه م ــزب، لرفع ــة يف الح ــوات جريئ خط

ــاحة  ــى الس ــبية ع ــوة نس ــدًدا، وبق ــور مج ــكي، للظه ال

السياســية، وفــازت بســبعة مقاعــد يف انتخابــات آذار 

2021، عــى الرغــم مــن أن اســتطاعات الــرأي كانــت تتنبــأ 

ــات،  ــزب لانتخاب ــة الح ــاب قائم ــا، وانتخ ــى انتخابه حت

بأنهــا لــن تعــرب نســبة الحســم. وحــزب العمــل، محســوب 

ــار  ــمى "اليس ــا يس ــن م ــة ضم ــات اإلرسائيلي يف التعريف

ــم  ــراًرا أن حزبه ــوا م ــه أعلن ــادة في ــي"، إال أن ق الصهيون

ــار. ــزب يس ــس ح لي

كتلــة "يمينــا"، ولهــا 6 نــواب يف االئتــاف، مــن أصــل 7 

نــواب بعــد االنتخابــات بفعــل انشــقاق نائــب عنهــا، وهــي 

ــرة  ــوىل الف ــذي يت ــت، ال ــايل بيني ــه نفت ــزب يرأس ــة ح كتل

األوىل لرئاســة الحكومــة التناوبيــة. وهــذا الحــزب هــو مــن 

ــز يف  ــرف، ويرتك ــتيطاني املتط ــني االس ــار اليم ــى تي أق

ــي.  ــي الصهيون ــار الدين ــة جمهــوره، عــى التي غالبي

ــأن رئيســه، وعــى  وقــد ســجل هــذا الحــزب ســابقة، ب

الرغــم مــن ِصغــر حزبــه مــن حيــث القــوة الربملانيــة، بــات 

رئيــس حكومــة، وهــو أيًضــا أول رئيــس حكومــة إرسائيليــة 

يعتمــر القلنســوة الدينيــة اليهوديــة.

ــة "أمــل جديــد"، برئاســة غدعــون ســاعر، املنشــق  كتل

ــه 6 مقاعــد، وهــي  ــه عــن حــزب الليكــود، ل مــع زمــاء ل

ــتطاعات  ــف االس ــى ضع ــت ع ــرًا، ودّل ــأت كث ــة فاج نتيج

ــية  ــزب عش ــذا الح ــع له ــت تتوق ــي كان ــة، الت اإلرسائيلي

ــل  ــي حص ــد الت ــدد املقاع ــف ع ــا ضع ــات تقريبً االنتخاب

ــى  ــن أق ــم م ــاؤه، ه ــا زم ــزب، كم ــس الح ــا. ورئي عليه

اليمــني االســتيطاني املتشــدد يف حــزب الليكــود، وكان 

التمــرد عــى الحــزب بســبب نهــج بنيامــني نتنياهــو، لكونــه 

ســيطر كليـًـا عــى الحــزب، وحــارص كل مــن عــارض نهجــه 

ــة. ــن الواجه ــده ع ــزب، وأبع ــي يف الح الداخ

ــة  ــا كتل ــي أيًض ــد، وه ــا 6 مقاع ــس"، وله ــة "مرت كتل

ــات آذار  ــية انتخاب ــرأي، عش ــتطاعات ال ــت اس ــزب كان ح

2021، تقــول إنــه عــى حافــة نســبة الحســم التــي تضمــن 

4 مقاعــد فقــط، لكنــه تخطــى نســبة الحســم بنســبة %50، 

ــاب  ــه 6 مقاعــد. وهــو يعــود للحكومــة بعــد غي وضمــن ل

ــا يف صفــوف املعارضــة، وكان  ــا، جلــس فيهــا دائًم 20 عاًم

ــي  ــات الت ــاف الحكوم ــابات ائت ــارج حس ــت خ ــة الوق طيل

تشــكلت طيلــة هــذه الســنوات العريــن، مثلــه مثــل الكتــل 

ــل. ــني الفلســطينيني يف إرسائي الناشــطة ب

إال أن مرتــس اجتــاز كل الخطــوط التــي وضعها لنفســه، 

وتحالــف مــع أحــزاب اليمــني االســتيطاني، كل هــذا تحــت 

ــم  ــى الرغ ــم، ع ــن الحك ــو ع ــني نتنياه ــاد بنيام ــعار إبع ش

مــن أن هــذه الحكومــة تواصــل تقريبـًـا السياســات نفســها.

ــو  ــة عض ــدة"، برئاس ــة املوح ــة العربي ــة "القائم كتل

الكنيســت منصــور عبــاس، وهــي الــذراع الربملانيــة للحركــة 

ــة.  ــد برملاني ــا 4 مقاع ــي( وله ــق الجنوب ــامية )الش اإلس

وهــي كتلــة ضمــن االئتــاف الحاكــم، ورئيســها هــو ضمــن 

"طاقــم الثمانــي"، رؤســاء األحــزاب الثمانيــة التــي تشــكل 

ــوزاري.  ــم ال ــل يف الطاق ــا تمثي ــس له ــا لي ــة، لكنه الحكوم

ــة  ــأن قائم ــت، ب ــخ الكنيس ــّرة يف تاري ــدث ألول م ــذا يح وه

ــع  ــا تتب ــاس أنه ــى أس ــطينيي 48 ع ــني فلس ــط ب تنش

الخطــاب الوطنــي الفلســطيني، تكــون رشيكــة فعليـًـا وكليـًـا 

ــم. ــاف الحاك يف االئت

ــيايس  ــب س ــن أي مطل ــدة" ع ــة "املوح ــت كتل ــد تخل فق

تجــاه االئتــاف، ورّكــزت مطالبهــا يف شــؤون مدنيـّـة تتعلــق 

ــابيع  ــا يف األس ــة نوابه ــد غالبي ــة، وابتع ــر العربي بالجماه

ــن  ــة ع ــكيل الحكوم ــال تش ــات، وخ ــت االنتخاب ــي تل الت

الخطــاب الوطنــي الفلســطيني، خاصــة يف أوج عــدوان 

ــهر  ــزة، يف ش ــاع غ ــة وقط ــدس والضف ــى الق ــال ع االحت

ــايض 2021. ــار امل أي

ــاريع  ــع مش ــة م ــذه الكتل ــق ه ــا تواف ــا رأين والحًق

الخطــاب  تنقــض  وسياســات،  وقــرارات  قوانــني 

الوطنــي الفلســطيني، مثــل عــدم االعــراض عــى 

مشــاريع اســتيطانية، بضمنهــا إقامــة مســتوطنة 

ــات  ــجيع املتدين ــي لتش ــون حكوم ــد قان ــدة، وتأيي جدي

اليهوديــات عــى التجنــد يف الجيــش، وتأييــد نائبــني مــن 

الكتلــة لقانــون حرمــان العائــات الفلســطينية مــن لــم 

ــا.   ــمل، وغره الش

التناقضات المركزية في االئتالف

بنــاء عــى برامــج األحــزاب الثمانيــة املشــاركة يف 

االئتــاف، وأكثــر منهــا، املمارســة عــى األرض لهــذه 

األحــزاب عــى مــّر الســنني، وحتــى التــي تشــكلت حديثًــا، 

ــا  ــن تلخيصه ــاف ممك ــة يف االئت ــات املركزي ــإن التناقض ف

ــا أخــرى قــد تنشــأ  يف ثاثــة محــاور مركزيــة، عــدا قضاي

ــة. ــاري للحكوم ــل الج ــال العم خ
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1.   كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، 
والمناطق المحتلة منذ العام 1967   

قــد ال يكــون هــذا امللــف األكثــر ســخونة عــى املســتوى 

ــي  ــة الت ــيكون الحلق ــه س ــدو أن ــي، وال يب ــي الداخ الحكوم

ــإن  ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة، وع ــذه الحكوم ــتفجر ه س

ــل  ــدم عم ــع تق ــة م ــتكون معني ــاركة س ــزاب املش األح

ــال،  ــذا املج ــية يف ه ــب سياس ــق مكاس ــأن تحق ــة ب الحكوم

وخاصــة كتــل اليمــني االســتيطاني التــي قــد تكــون 

خاضــت مغامــرة أمــام جمهورهــا بهــذا االئتــاف الحاكــم.

ــن  ــف، كان ضم ــم والزاح ــتيطان والض ــاريع االس فمش

اهتمامــات كل حكومــة إرسائيليــة منــذ العــام 1967، حتــى 

ــب  ــع الجان ــات م ــت املفاوض ــي خاض ــات الت ــك الحكوم تل

الفلســطيني، وظهــر وكأن لديهــا نوايــا لدفــع املفاوضــات إىل 

األمــام. وهــذه الحكومــة لــن تكــون مختلفة عــن ســابقاتها، 

بــل عــى العكــس. 

لكــن الجديــد، يف الســنوات األخــرة، إن صــح التعبــر، هو 

أن مشــاريع ضــم الضفــة باتــت عــى رأس جــدول األعمــال؛ 

وهــي مطلــب ملــح ألحــزاب اليمــني االســتيطاني، وبالتأكيــد 

أن تركيبــة الحكومــة الحاليــة ال تســمح لهــا بدفــع مشــاريع 

الضــم لألمــام، علمــا أنــه لــو أعطيــت حريــة التصويــت يف 

الكنيســت، يف الواليــة الـــ 24 القائمــة، لحصــل كل واحــد من 

مشــاريع الضــم، إن كان جزئيًــا، أو جارًفــا، عــى أصــوات ال 

ــا، ويف حــاالت معينــة،  ــا، وحتــى 72 نائبً تقــل عــن 65 نائبً

قــد يخــرق التأييــد حاجــز 80 نائبـًـا مــن أصــل 120 نائبـًـا.

وبمــا أن موضــوع الضــم ســيكون صعبًــا يف هــذه 

الحكومــة، فــإن فريــق اليمــني االســتيطاني ســيكون معنيــا 

ــر.  ــتيطان أكث ــيع االس ــال توس ــن خ ــض"، م "بالتعوي

يف منتصــف شــهر آب 2021، أعلنــت الحكومــة عــن 

املصادقــة عــى بنــاء 2200 وحــدة اســتيطانية يف العديــد مــن 

ــدار  ــف ج ــتوطنات خل ــا مس ــا فيه ــة، بم ــتوطنات الضف مس

ــزب  ــى ح ــس" وحت ــزب "مرت ــق ح ــي ال يواف ــال، الت االحت

"العمــل" عــى توســيعها، لكونهــا وفــق برامجهــم السياســية، 

هــي مســتوطنات معــّدة لإلخــاء، بينمــا يف ســنوات حكومــات 

ــام  ــى الع ــام 2009 وحت ــن الع ــو الـــ 12، م ــني نتنياه بنيام

ــدد  ــادة ع ــتوطنات، وزي ــذه املس ــيع ه ــرى توس 2001، ج

ــن %50.  ــر م ــا بأكث ــتوطنني فيه املس

لــم يلــق قــرار الحكومــة معارضة جديّــة مــن "مرتس"، 

ــه  ــد ذات ــذا بح ــدة". وه ــة املوح ــة العربي ــن "القائم وال م

ــة  ــر معني ــاف غ ــل االئت ــن كت ــا م ــع أن أيً ــؤرش إىل واق م

ــات  ــه النتخاب ــة والتوج ــل الحكوم ــود لح ــة تق ــق أزم بخل

ــرة.  ــة مبك برملاني

ــا  ــز" يف عدده ــورك تايم ــة "نيوي ــع صحيف ــة م يف مقابل

الصــادر يــوم األربعــاء 25 آب2021، ونــرت مــع وصــول 

نفتــايل بينيــت، يف أول زيــارة لــه لواشــنطن كرئيــس 

ــادة  ــع القي ــات م ــراء مفاوض ــه إج ــن رفض ــة، أعل حكوم

ــطيني ذي  ــان فلس ــام كي ــكي لقي ــه ال ــطينية، ورفض الفلس

ــه،  ــت نفس ــة؛ ويف الوق ــة املحتل ــة الغربي ــيادة يف الضف س

ــن  ــزاء م ــم أج ــراءات لض ــى إج ــدام ع ــا لإلق ــه حاليً رفض
ــة.1 ــة الحالي ــل الحكوم ــة، ويف ظ الضف

ــاظ  ــأن هــذه الحكومــة اتفقــت عــى الحف مــا يوحــي ب

ــابقة  ــة الس ــه الحكوم ــذي تركت ــم، ال ــع القائ ــى الوض ع

ــو.  ــني نتنياه ــة بنيام برئاس

الصراع الديني العلماني  .2

ــل  ــن عم ــة م ــة الحق ــه يف مرحل ــول إن ــن الق ــن املمك م

هــذه الحكومــة، ســتظهر قضايــا مــن نــوع قضيــة قوانــني 

ــاة  ــى الحي ــة ع ــود الديني ــف القي ــي، وتخفي ــراه الدين اإلك

ــبت  ــة الس ــني وأنظم ــن قوان ــث ع ــري الحدي ــة، ويج العام

قضايا  ستظهر  الحكومة،  هذه  عمل  من  الحقة  مرحلة  في  إنه  القول  الممكن  من 

من نوع قضية قوانين اإلكراه الديني، وتخفيف القيود الدينية على الحياة العامة، 

المواصالت  على  والقيود  العبري،  السبت  وأنظمة  قوانين  عن  الحديث  ويجري 

والحركة العامة، ومسألة الحالل اليهودي وطلب كسر احتكار الحريديم والمؤسسة 

 إلى سلسلة من مشاريع القوانين 
ً

الدينية الرسمية له، وقضية الزواج المدني، وصوال

المتعلقة بجمهور مثليي الجنس.
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العــربي، والقيــود عــى املواصــات والحركــة العامــة، 

ومســألة الحــال اليهــودي وطلــب كــر احتــكار الحريديــم 

ــة الــزواج املدنــي،  ــه، وقضي ــة الرســمية ل واملؤسســة الديني

وصــواًل إىل سلســلة مــن مشــاريع القوانــني املتعلقــة 

ــس.  ــي الجن ــور مثلي بجمه

ــدة  ــا أجن ــة، لديه ــل برملاني ــع كت ــاف أرب ــذا االئت يف ه

ــل  ــع كت ــارش م ــكل مب ــدم بش ــة، وتصط ــة واضح علماني

ــى  ــاظ ع ــو للحف ــي تدع ــك الت ــة، أو تل ــة أو محافظ ديني

ــق  ــدم خل ــة، وع ــة أي حكوم ــع خلخل ــم، ملن ــع القائ الوض

ــي.  ــور الدين ــع الجمه ــي م ــار صدام مس

والكتــل األربــع هــي: "يوجــد مســتقبل" ولهــا 17 

ــة  ــا بالراك ــب تجربته ــة بموج ــذه الكتل ــن ه ــًدا، ولك مقع

يف حكومــة بنيامــني نتنياهــو )2013- 2015(، فإنهــا عــى 

اســتعداد لتغليــب الحفــاظ عــى الحكومــة، عــى أن تطالــب 

بتطبيــق أجندتهــا أو جــزء منهــا. والكتلــة الثانيــة "إرسائيــل 

ــوح  ــان يل ــا ليربم ــي زعيمه ــد، الت ــا 7 مقاع ــا"، وله بيتن

ــه  ــة، واتجاه ــون يف املعارض ــا يك ــة حينم ــه العلماني بأجندت

ــح اآلن. ــر واض غ

ــة حــزب "العمــل" ولهــا 7 مقاعــد، وليــس  ــة الثالث والكتل

واضًحــا كيــف ســيكون أداؤهــا، بعــد االنقــاب الــكي 

ــًدا  ــة تمهي ــه الربملاني ــزب وكتلت ــادة الح ــل يف قي ــذي حص ال

النتخابــات آذار 2021، مــا يعنــي أن نهــج الحــزب التقليــدي يف 

الحكومــات، ليــس مضمونـًـا أن يســتمر، وهــو تغليــب الحفــاظ 

ــة. ــؤون العلماني ــة يف الش ــا خافي ــى قضاي ــة، ع ــى الحكوم ع

ــة الرابعــة "مرتــس"، التــي تدخــل إىل الحكومــة  والكتل

ــة،  ــر علماني ــة األكث ــي الكتل ــا، وه ــذ 20 عاًم ــّرة من ألول م

ــال، إذ  ــذا املج ــديدة، يف ه ــات ش ــا تحدي ــتكون أمامه وس

أنهــا ســتكون ُمطالبــة، أكثــر مــن غرهــا أمــام جمهورهــا، 

ــود  ــطوة القي ــف س ــد تخفي ــى صعي ــازات ع ــق إنج بتحقي

ــة.   ــاة العام ــى الحي ــة ع الديني

عــى األغلــب، ســيكون مــن الســهل تأجيــل هــذا امللــف 

مــدة عــام، لكــن ســيكون مــن الصعــب رؤيــة عــدم فتــح 

هــذا امللــف، إذا مــا طــال عمــر الحكومــة ألكثــر مــن ذلــك. 

ــا غــر صغــر يف طريــق الحكومــة. وســيكون هــذا لغًم

إطــار  ويف  الحكومــة،  عمــل  بدايــات  مــع  ولكــن 

ــاري  ــني الج ــة للعام ــة العام ــرار املوازن ــتعدادات إلق االس

واملقبــل 2022، ظهــر شــبه اتفــاق بــني أحــزاب االئتــاف، 

ــال  ــهادات الح ــدار ش ــم يف إص ــكار القائ ــر االحت ــى ك ع

ــد  ــا بي ــا، وأيًض ــمية العلي ــة الرس ــد الحاخامي ــودي، بي اليه

مؤسســة دينيــة عليــا تابعــة لجمهــور املتدينــني املتزمتــني، 

ــة  ــف كلف ــات، وتخفي ــهيل املعام ــدف تس ــم"، به "الحريدي

ــا  ــا مروًع ــد إصداره ــي يع ــال، الت ــهادات الح ــدار ش إص

ــنويًا. ــواكل س ــارات الش ــرج ملي ــا، يدح ــا ضخًم اقتصاديً

ــة،  ــل الحكوم ــق داخ ــذات، كان تواف ــف بال ــذا املل يف ه

شــمل نــواب التيــار الدينــي الصهيونــي، كــون مطلــب كــر 

ــاه أيًضــا أوســاط مــن هــذا التيــار. االحتــكار، تتبن

الحريات الديمقراطية وجهاز القضاء  .3

ســيكون هــذا امللــف واحــًدا مــن أكثــر امللفــات 

ســخونة، إذ أن املواقــف فيــه متضاربــة بــني فريقــني 

ــف  ــر. موق ــف اآلخ ــض للموق ــه الراف ــران كٌل بموقف يجاه

ــل  ــا" و"أم ــاف: "يمين ــتيطاني يف االئت ــني االس ــل اليم كت

ــًدا  ــة 19 مقع ــا مجتمع ــا"، وله ــل بيتن ــد" و"إرسائي جدي

ــص  ــد تقلي ــي تؤي ــاف، وه ــا يف االئت ــل 61 نائبً ــن أص م

ــة  ــب صاحي ــة يف جان ــا، وخاص ــة العلي ــات املحكم صاحي

ــم،  ــات حك ــة ومؤسس ــرارات حكومي ــني وق ــض القوان نق

ــي  ــي ه ــة، الت ــات املركزي ــة االنتخاب ــرارات لجن ــا ق وأيًض

لجنــة حزبيــة سياســية، وتُتخــذ فيهــا القــرارات كلهــا منــذ 

ــات  ــح تطلع ــاص، لصال ــكل خ ــن، بش ــن الزم ــن م عقدي

ــزاب  ــا أح ــتيطاني، ومعه ــني االس ــزاب اليم ــات أح وتوجه

ــم(. ــني )الحريدي ــني املتزمت املتدين

والفريــق اآلخــر: كتــل "يوجــد مســتقبل" و"أزرق 

أبيــض" و"العمــل" و"مرتــس"، ولهــا مجتمعــة 38 

ــاريع  ــارض مش ــي تع ــًدا، وه ــل 61 مقع ــن أص ــًدا م مقع

قوانــني اليمــني االســتيطاني يف كل مــا يتعلــق بــرضب جهــاز 

ــا. ــة العلي ــاء واملحكم القض

ومــا يؤكــد عــى أولويــة رضب الجهــاز القضائــي 

وتقويــض الحريــات يف هــذه الحكومــة، هــو أنــه منــذ فتــح 

ــن  ــث م ــت يف الثال ــني للكنيس ــاريع القوان ــم مش ــاب تقدي ب

أيــار املــايض، وحتــى اآلن، فــإن مــن تولــوا الحًقــا حقائــب 

ــد  ــوا ق ــاف، كان ــا يف االئت ــوا نوابً ــن بات ــة، وآخري وزاري

بــادروا ملشــاريع قوانــني تخــدم توجهاتهــم يف هــذا البــاب. 

وأبــرز هــؤالء، مــن تــوىل حقيبــة العــدل يف هــذه 

الحكومــة، ورئاســة اللجنــة الوزاريــة لشــؤون التريعــات، 

غدعــون ســاعر، رئيــس حــزب "أمــل جديــد"، الــذي بــادر 

ــب  ــن الصع ــل م ــا يجع ــا م ــني، منه ــاريع قوان ــدة مش لع

جــًدا نقــض قــرارات لجنــة االنتخابــات املركزيــة يف املحكمــة 

العليــا، التــي ســيكون عليهــا بموجــب اقــراح القانــون، أن 

تتخــذ قــرارات تنقــض قــرارات لجنــة االنتخابــات بأغلبيــة ال 

تقــل عــن ثلثــي هيئــة القضــاة، وأن تضــم الهيئــة 9 قضــاة 
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ــه يف  ــم أن ــد أن نعل ــول كل يشء، بع ــذا يق ــل. وه ــى األق ع

الســنوات األخــرة، باتــت أغلبيــة القضــاة الـــ 15 يف املحكمة 

ــا مــن اليمــني املتشــدد. العلي

ــات  ــص صاحي ــون يقل ــروع قان ــاعر مل ــادر س ــا ب كم

ــة  ــا بمثاب ــو أيًض ــذي ه ــة، ال ــي للحكوم ــار القضائ املستش

املدعــي العــام األعــى يف النيابــة، يف قضايــا منتخبــي 

الجمهــور وكبــار املســؤولني يف جهــاز الحكــم، وهــذا 

ــابقون يف  ــاة س ــرّب قض ــرة، وع ــة كب ــايف بدرج ــون خ القان

املحكمــة العليــا عــن اعراضهــم عــى هــذا القانــون، كمــا أن 

املستشــار القضائــي للحكومــة، الــذي شــارفت واليتــه عــى 

ــون.  ــروع القان ــارض م ــت، يع ــاي مندلبلي ــاء، أفيح االنته

االئتالف في مواجهة المعارضة البرلمانية

كل ائتــاف حاكــم يحتــاج إىل أغلبيــة برملانيــة واضحــة، 

تضمــن لــه فجــوة آمنــة أمــام املعارضــة الربملانيــة، وعّلمــت 

تجــارب الســنني، أنــه يف الكنيســت الــذي يضــم 120 

مقعــًدا، فــإن "االئتــاف اآلمــن"، هــو الــذي يضــم 67 نائبـًـا 

وأكثــر، بمعنــى فجــوة 14 نائبـًـا، وهــذه املســألة الحســابية، 

ــوزراء  ــون ال ــة، وك ــم الحكوم ــار حج ــني االعتب ــذ بع تأخ

الذيــن عمليـًـا كلهــم، ولربمــا أحيانـًـا باســتثناء وزيــر واحــد، 

ــرًا يف  ــد كث ــم التواج ــيكون عليه ــت، س ــاء كنيس ــم أعض ه

ســاعات العمــل الربملانــي، لضمــان األغلبيــة لائتــاف ضــد 

ــة. ــات املعارض اقراح

ــز  ــه يرتك ــو أن ــاف، ه ــذا االئت ــام ه ــرب أم ــد األك التعقي

ــا. وألجــل  ــا، مقابــل معارضــة 59 نائبً عــى أغلبيــة 61 نائبً

تجــاوز عقبــة االئتــاف الضيــق، وحكومــة تضــم 28 وزيــًرا 

ــيع  ــة لتوس ــة الحالي ــأت الحكوم ــد لج ــواب وزراء، فق و6 ن

نطــاق مــا يســمى بـــ "القانــون النرويجــي"، وهــو الــذي 

ــل  ــة، ليح ــه الربملاني ــن عضويت ــتقالة م ــر االس ــز للوزي يجي

محلــه يف عضويــة الربملــان، التــايل يف قائمــة مرشــحي 

الحــزب ذاتــه يف آخــر انتخابــات، ثــم يحــق للوزيــر العــودة 

ــوزاري. ــه ال ــى عمل ــال أنه ــان يف ح ــة الربمل لعضوي

ــي  ــكل هام ــون بش ــذا القان ــق ه ــل تطب ــدأت إرسائي ب

جــًدا يف العــام 2015، وتــم توســيعه أكثــر يف ظــل حكومــة 

ــار  ــكلت يف أي ــي تش ــس، الت ــي غانت ــو- بين ــني نتنياه بنيام

ــم جــاءت هــذه الحكومــة  2020، وانهــارت بعــد أشــهر، ث

ــذا  ــواب وزراء. وه ــا ن ــمل أيًض ــا، وليش ــه كليً ــع نطاق لتوس

ســمح للحكومــة مــن الناحيــة التقنيــة، أن يكــون ائتافهــا 

متواجــًدأ بقــدر أكــرب يف العمــل الربملانــي اليومــي، وتفريــغ 

ــوزراء ألعمالهــم. ال

هــذه عقبــة، وإن بــدت مجــرد عمليــة حســابية، إال أنهــا 

ــان  ــدم ضم ــة ع ــاف يف ورط ــع االئت ــي ال يق ــة، ك رضوري

ــل  ــاريع كت ــد مش ــة، ض ــة العام ــة يف الهيئ ــة دائم أغلبي

ــا. ــني وغره ــن قوان ــة، م املعارض

ــو يف  ــة، ه ــذه الحكوم ــام ه ــرب أم ــدي األك ــن التح لك

مبــادرات قوانــني لنــواب املعارضــة مــن اليمني االســتيطاني، 

تحــرج نــواب اليمــني االســتيطاني يف الحكومــة. فمــع انتهــاء 

الــدورة الصيفيــة الربملانيــة، يف مطلــع شــهر آب 2021، كان 

ــد أدرجــوا عــى جــدول أعمــال الكنيســت 2186  ــواب ق الن

ــة  ــة العام ــى الهيئ ــا ع ــحة لطرحه ــون، مرش ــروع قان م

للكنيســت، مســتقبًا، ومــن بينهــا نحــو 90 مــروع قانــون 

ــة للنظــام  ــني مناقض ــال واالســتيطان، وقوان ــة لاحت داعم

ــني  ــرة، قوان ــرى كث ــة، وأخ ــات العام ــي والحري الديمقراط

ذات طابــع عنــري، وهــذا بموجــب مــروع رصــد هــذه 

ــات  ــطيني للدراس ــز الفلس ــني، يف املرك ــن القوان ــة م الفئ

ــدار"  .2  ــة" م اإلرسائيلي

بــادر لجــزء مــن هــذه املشــاريع نــواب باتــوا يف االئتاف 

الحاكــم، وقدموهــا للكنيســت قبــل تشــكيل الحكومــة 

ــن  ــض م ــرح بع ــة إىل ط ــواب املعارض ــعى ن ــة. ويس الحالي

ــن  ــة م ــم، خاص ــاف الحاك ــراج االئت ــني، إلح ــذه القوان ه

ــإن  ــاريع، ف ــذه املش ــن يف ه ــتيطاني. لك ــني االس ــواب اليم ن

كتلــة "القائمــة املشــركة" املعارضــة، تكــون تلقائيــا 

ــيايس،  ــاس س ــى أس ــذه، ع ــني ه ــاريع القوان ــة ملش معارض

ــة  ــة اليميني ــاف واملعارض ــني االئت ــوة ب ــد الفج ــا يزي م

ــتيطانية. االس

ــواب اليمــني االســتيطاني بمشــاريع  ســيناريو إحــراج ن

ــت يف  ــي وضع ــيناريوهات الت ــة، كان أول الس ــني يميني قوان

قائمــة العقبــات التــي واجهــت الحكومــة. إال أنــه يف نهايــة 

حزيــران 2021، فوجئــت األوســاط السياســية حينمــا قررت 

املعارضــة اليمينيــة، ومعهــا "الحريديــم"، التصويــت ضــد 

ــمل  ــم ش ــع ل ــذي يمن ــت ال ــون املؤق ــان القان ــد رسي تمدي

العائــات الفلســطينية، الــذي أقــر بشــكل مؤقــت ألول مــّرة 

يف العــام 2003، وكان يتــم تمديــده مــدة عــام يف الكنيســت، 

دون أن يواجــه معارضــة واســعة مــن األحــزاب الصهيونيــة 

يف املعارضــة، باســتثناء كتلــة "مرتــس".

وبفعــل هــذه املعارضــة مــن اليمــني املعــارض، إضافــة 

ــرد  ــا" املتم ــة "يمين ــواب كتل ــد ن ــا أح ــاورة خاضه إىل من

ــا،  ــد قائم ــم يع ــا ل ــون، وعمليً ــقط القان ــه، س ــى كتلت ع

ــة  ــة املوافق ــج، ألن صاحي ــر النه ــم تغ ــة ل ــن الحكوم ولك

ــة،  ــر الداخلي ــود لوزي ــات تع ــمل عائ ــم ش ــات ل ــى طلب ع
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ــني  ــادة اليم ــن قي ــكيد، م ــت ش ــي أييلي ــوم ه ــرة الي والوزي

ــًا. ــا بدي ــد قانونً ــا تع ــت أنه ــتيطاني، وأعلن االس

أســقطت معارضــة اليمــني لتمديــد رسيــان هــذا 

القانــون الحــرج املفــرض لــدى نــواب اليمــني االســتيطاني 

يف االئتــاف، يف معارضتهــم ملشــاريع قوانــني نــواب اليمــني 

مــن املعارضــة. بمعنــى أن نــواب اليمــني املعــارض ســجلوا 

ــذا  ــة يف ه ــى الحكوم ــرض ع ــط املف ــت الضغ ــابقة أزاح س

ــب.  الجان

بكلمــات أخــرى، كانــت معارضــة اليمــني االســتيطاني يف 

كتــل املعارضــة لتمديــد رسيــان قانــون الحرمــان مــن لــم 

الشــمل، رضبــة مرتــدة عــى املعارضــة يف ســعيها ملناكفــة 

الحكومــة واالئتــاف وإســقاطها.  

معركة الحريديم ضد الحكومة

ــل،  ــض الكت ــت بع ــم، قال ــاف الحاك ــكيل االئت ــع تش م

إنهــا معنيــة بإبقــاء البــاب مفتوًحــا أمــام كتلتــي املتدينــني 

ــدة  ــاف أو واح ــا لائت ــي تنضم ــم"، ك ــني "الحريدي املتزمت

ــا"  ــل "يمين ــاص كت ــكل خ ــا؛ وبش ــة الحًق ــا يف مرحل منهم

و"أمــل جديــد" و"أزرق أبيــض"، وإىل حــّد مــا كتلــة 

ــتقبل". ــد مس "يوج

إال أنــه يمكــن القــول إن رد كتلتــي الحريديــم "شــاس" 

ــوراة" عــى تشــكيل الحكومــة، كان شــديًدا،  و"يهــدوت هت

ــن  ــارين م ــع مستش ــاون م ــني التع ــض الكتلت ــل رف مث

ــم،3  ــوة ملقاطعته ــة، والدع ــع الحكوم ــون م ــم يعمل الحريدي

كذلــك فــإن كتلــة "يهــدوت هتــوراة"، هــددت باالنســحاب 

مــن معســكر اليمــني الــذي يقــوده الليكــود، إذا مــا تراجعت 

كتلــة الليكــود عــن موقفهــا بالتصويــت ضــد تمديــد قانــون 
ــم الشــمل.4 حرمــان العائــات الفلســطينية مــن ل

ــدة،  ــع ع ــم، دواف ــي الحريدي ــن كتلت ــدد م ــذا التش له

ولكــن أولهــا، دون منافــس، قلــق الكتلتــني مــن التوجهــات 

العلمانيــة يف هــذه الحكومــة، خاصــة وأنهــا خاضــت تجربــة 

ــت  ــا بقي ــو 2013- 2015، حينم ــني نتنياه ــة بنيام حكوم

ــك  ــل يف تل ــاث كت ــرط لث ــاف، ك ــارج االئت ــان خ الكتلت

ــة:  ــة الحالي ــية يف الحكوم ــة أساس ــي رشيك ــة، ه الحكوم

ــت  ــمها "البي ــي كان اس ــا" الت ــتقبل"، و"يمين ــد مس "يوج

ــا  ــت يومه ــي كان ــا"، الت ــل بيتن ــة "إرسائي اليهــودي"، وكتل

ــف.  ــود بتحال ــة الليك ــن كتل ضم

لدوافــع  يومهــا  الحريديــم  كتلتــي  اســتبعاد  كان 

اقتصاديــة باألســاس، إذ أن الكتلتــني متهمتــان مــن أحــزاب 

عــدة، بأنهمــا تتبعــان االبتــزاز املــايل مــن الخزينــة العامــة 

ملؤسســات الحريديــم، وتمنعــان ســن قانــون يفــرض 

ــة  ــم الخدم ــبان الحريدي ــن ش ــاحقة م ــة الس ــى الغالبي ع

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــع ديني ــا لدواف ــي يرفضونه ــكرية، الت العس

مــن توجهاتهــم اليمينيــة االســتيطانية، اآلخــذة بالتشــدد يف 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــرة، ع ــنوات األخ الس

إضافــة إىل طمــوح كتلتــي "يوجــد مســتقبل" و"إرسائيل 

بيتنــا"، إىل تخفيــف قيــود قوانــني اإلكــراه الدينــي، خاصــة 

ــى  ــودي ع ــال اليه ــبت، والح ــود الس ــة بقي ــك املتعلق تل

األغذيــة، وإتاحــة الــزواج املدنــي، وغــره. وإىل جانــب هــذا، 

ــون  ــن قان ــاه س ــع باتج ــة إىل الدف ــك الحكوم ــوح تل طم

ــم. ــبان الحريدي ــي لش ــد اإللزام التجني

وعــى الرغــم مــن اســتبعاد الكتلتــني مــن تلــك الحكومة، 

إال أنــه لــم يتغــر يشء مــن هــذه القوانــني، واملتغــّر الوحيد، 

كان خفــض ميزانيــات مؤسســات الحريديــم الدينيــة، 

وطــاب تلــك املعاهــد، الذيــن هــم يف جيــل العمــل.

ــا  ــني، أيًض ــدى الكتلت ــا ل ــة هاجًس ــك الحكوم ــكلت تل ش

ــم  ــات تتعاظ ــة، والتخوف ــذه الحكوم ــكلت ه ــا تش حينم

ــب  ــاف طل ــل يف االئت ــض كت ــن رف ــم م ــى الرغ ــا، ع لديهم

ــة أفيغــدور ليربمــان، رئيــس حــزب "إرسائيــل  وزيــر املالي

بيتنــا"، خفــض ميزانيــات مؤسســات الحريديــم، يف جوانــب 

ــدة.  ــل ع تموي

تصاعــد الجــدل اإلرسائيــي حــول طبيعــة جمهــور 

ــداده  ــد أع ــع تزاي ــرة، م ــة األخ ــود الثاث ــم يف العق الحريدي

ــنوية  ــبته الس ــت نس ــذي بات ــي، ال ــر الطبيع ــل التكاث بفع

تامــس 4%، مقابــل نســبة تكاثــر عامــة يف إرسائيــل )تشــمل 

الحريديــم( 1,9%. وهــم اليــوم يشــكلون نســبة تفــوق %13,5 

مــن عــدد املواطنــني يف إرسائيــل )ال يشــمل القــدس والجــوالن 

ــود  ــايل اليه ــن إجم ــن 16% م ــز ع ــبة تقف ــني(، ونس املحتل

ــتمرار. ــاع باس ــذة باالرتف ــب آخ ــذه نس ــني، وه اإلرسائيلي

ــع  ــة، وم ــت ملموس ــم ليس ــت أعداده ــايض كان ــي امل فف

ــم  ــن أنه ــث ع ــري الحدي ــا يج ــة حينم ــم، خاص تكاثره

ــدأ  ــل،5 ب ــنوية يف إرسائي ــوالدات الس ــن ال ــكلون 30% م يش

الحديــث عــن كونهــم يشــكلون عبئـًـا اقتصاديًــا عــى حزينة 

الدولــة، كــون نســبة مشــاركتهم يف ســوق العمــل ال تصــل 

إىل 50% للرجــال يف جيــل العمــل، ونحــو 62% لــدى النســاء. 

ــش. ــون يف الجي ــم ال ينخرط ــا كونه وأيض

ويف عقليــة اقتصــاد الســوق، فــإن هــذا الجمهــور ليــس 

ــًرا،  ــد فق ــح األش ــن الرائ ــو ضم ــة، وه ــن ناحي ــا م منتًج

وليــس اســتهاكيًا، باملفهــوم العــري لاســتهاك، بســبب 

ــه التقشــفية. حيات
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ــبان  ــى ش ــكرية ع ــة العس ــرض الخدم ــى ف ــة ع واملعرك

ــم  ــراط الحريدي ــى أن انخ ــان ع ــا ره ــم، يف خليفته الحريدي

ــن  ــيخرجهم م ــل، س ــوق العم ــم يف س ــن ث ــش، وم يف الجي

مجتمعاتهــم املنغلقــة عــى ذاتهــا، نحــو الحيــاة املفتوحــة. 

ــن  ــم، الذي ــات الحريدي ــار حاخام ــه كب ــا يدرك ــذا م وه

ــون  ــا يرفض ــكرية، كم ــة العس ــرض الخدم ــون ف يرفض

ــال  ــع رج ــادف لدف ــة اله ــات االجتماعي ــض املخصص خف

ــك  ــن تل ــرب م ــب أك ــل بنس ــوق العم ــو س ــم نح الحريدي

القائمــة. وكل هــذا مــا يجعــل صــوت الحريديــم أعــى ضــد 

ــة. ــذه الحكوم ه

تأثير تشكيل الحكومة على الليكود

ــن  ــه م ــا تحمل ــة بم ــة الحكوم ــود تركيب ــأ صم فاج

تناقضــات، لربمــا حتــى املشــاركني فيهــا، وبطبيعــة الحــال 

فاجــأ حــزب الليكــود، الــذي راهــن رئيســه بنيامــني نتنياهو 

عــى فشــل تشــكيل الحكومــة، إال أن مــن فتــح البــاب أمــام 

ضمــان أغلبيــة ترتكــز عــى كتلــة عربيــة تتبنــى الخطــاب 

ــو  ــو نتنياه ــات، ه ــى االنتخاب ــطيني، حت ــي الفلس الوطن

ــو  ــدة" عض ــة "املوح ــس القائم ــاوض رئي ــذي ف ــه، ال ذات

الكنيســت منصــور عبــاس، عــى مــدى أســابيع، عــدا عــن 

ــات آذار  ــد انتخاب ــة بع ــت قائم ــات كان ــاالت وعاق اتص

ــات آذار 2021. ــد انتخاب ــا بع ــفت الحًق 2020، وتكش

النتيجــة الفوريــة لتشــكيل الحكومــة، هــو انتهاء رئاســة 

ــة دون انقطــاع.  ــا متواصل نتنياهــو للحكومــة بعــد 12 عاًم

ــخصيات  ــإن ش ــه، ف ــاء منصب ــن إنه ــدث ع ــا نتح وحينم

ــي  ــة ه ــة الحكوم ــول طاول ــت ح ــزب، جلس ــارزة يف الح ب

أيًضــا 12 عاًمــا دون انقطــاع، قــد تــرضرت، ومعهــم مئــات 

ــات  ــوزارات واملؤسس ــف ال ــني يف مختل ــارين واملوظف املستش

ــع  ــن تربّ ــتفيدة م ــت مس ــي كان ــة، الت ــركات الحكومي وال

ــة هــذه الفــرة. الليكــود عــى رأس الهــرم الحاكــم طيل

ــود  ــة الليك ــه لرئاس ــذ عودت ــا، من ــدى 16 عاًم ــى م وع

ــة الوقــت عــى  ــة العــام 2005، عمــل نتنياهــو طيل يف نهاي

اســتبعاد شــخصيات ممكــن أن تنافســه عــى رئاســة 

ــا  ــه كلي ــق قبضت ــى أطب ــة، حت ــم الحكوم ــن ث ــزب، وم الح

ــة.  ــة الربملاني ــايل الكتل ــزب، وبالت ــى الح ع

ــاب اإليجــاز، فــإن نتنياهــو تــوّرط يف الســنوات  ومــن ب

الخمــس األخــرة، بمعنــى منــذ نهايــة العــام 2016، 

بسلســلة تحقيقــات يف قضايــا فســاد، حتــى قُدمــت لوائــح 

اتهــام ضــده، وتــم البــدء بمحاكمتــه فعليًــا يف الشــهر األول 

ــام 2021. ــن الع م

خــال هــذه الفــرة، لــم تكــن يف الحــزب أصــوات ضــد 

اســتمرار رئاســة نتنياهــو، باســتثناء غدعــون ســاعر، الــذي 

قــرر منافســة نتنياهــو عى رئاســة الليكــود يف الشــهر األخر 

مــن العــام 2019، وحصــل عــى نســبة 23% مــن األصــوات، 

ــن  ــي م ــن الثان ــهر تري ــزب يف ش ــن الح ــل ع ــم انفص ث

العــام 2020، تمهيــًدا النتخابــات آذار 2021، ليشــكل حــزب 

"أمــل جديــد" الــذي فــاز يف تلــك االنتخابــات بـــ 6 مقاعــد، 

وهــو رشيــك يف الحكومــة الحاليــة ويتــوىل حقيبــة العــدل.

تقــول تقديــرات عديــدة إنــه يف حــال طــال عمــر 

الحكومــة ألكثــر مــن عــام، فــإن مكانــة نتنياهــو يف 

ــدًدا  ــتراجع، ألن ع ــته، س ــن منافس ــس ال يمك ــه  كرئي حزب

ــزب،  ــة الح ــول إىل رئاس ــة يف الوص ــخصيات معني ــن الش م

وقيادتــه يف االنتخابــات املقبلــة، ومنهــا مــن يــرى أن 

نتنياهــو بــات عقبــة أمــام ضمــان أغلبيــة برملانيــة لصالــح 

ــة. ــة الحالي ــة الربملاني ــرى يف الوالي ــا ج ــود، كم ــزب الليك ح

ــزاب  ــل أح ــيكون رد فع ــف س ــروح: كي ــؤال املط والس

اليمــني االســتيطاني الريكــة يف الحكومــة الحاليــة، يف حــال 

ــه  ــر منصب ــود، أو خ ــة الليك ــن رئاس ــو ع ــى نتنياه تنح

باملنافســة؟ ســيكون الــرد عــى هــذا الســؤال ضمــن 

ــة.  ــتقبل الحكوم ــة ملس ــيناريوهات افراضي س

سيناريوهات افتراضية لمستقبل الحكومة

ــة،  ــل الحكوم ــى عم ــهر ع ــن 3 أش ــل م ــرور أق ــد م بع

يف مطلــع شــهر آب 2021، خــرج الكنيســت لعطلتــه 

ــال  ــن مج ــن م ــم يك ــهرين، ول ــي تســتمر ش ــة، الت الصيفي

لتحقيــق وقائــع عــى األرض، لكــن بالنســبة الئتــاف هــش 

ــة الصيفيــة تبعــده عــن مخاطــر  يف الكنيســت، فــإن العطل

ــة. ــع املعارض ــة م املواجه

باإلمــكان القــول، إنــه ال يوجــد أي مــن األحزاب املشــاركة 

يف الحكومــة الحاليــة، معنــي بإســقاط الحكومــة، عــى األقل 

يف املــدى املنظــور، ألن مكاســب كل حــزب يف هــذه الحكومــة، 

ال يمكــن تحقيقهــا يف ظــل حكومــة برئاســة نتنياهو. 

ــم تكــن يف الســنوات  ــا" ســجل ســابقة، ل فحــزب "يمين

الـــ 73 إلرسائيــل، بــأن يــرأس الحكومــة رئيس حــزب ممثل 

بكتلــة برملانيــة صغــرة، قوتهــا 5% مــن مقاعــد الربملــان. وال 

يعقــل أن يتنــازل رئيــس الحكومــة نفتــايل بينيــت عــن هــذه 

الفرصــة الذهبيــة بالنســبة لــه.

ــي  ــتقبل، الت ــد مس ــرب، يوج ــة األك ــبة للكتل ــذا بالنس وك

ــد،  ــر لبي ــها يائ ــيتوىل رئيس ــاف، س ــة االئت ــب اتفاقي حس

ــوم 23 آب 2023.  ــة ي ــة الحكوم رئاس
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وأيضــا باقــي الكتــل، "إرسائيــل بيتنــا"، و"أمــل جديــد" 

و"العمــل" و"مرتــس"، ترفــض الراكــة يف حكومــة 

يرأســها نتنياهــو، وأيضــا كتلــة "أزرق أبيــض" لهــا تجربــة 

فاشــلة يف حكومــة مشــركة مــع الليكــود.

ــة  ــب رؤي ــن الصع ــه م ــو أن ــائد ه ــاع الس ــن االنطب لك

هــذه الحكومــة تســتمر حتــى موعــد االنتخابــات القانونــي، 

يف نهايــة تريــن األول مــن العــام 2025، عــى الرغــم مــن 

ــة. ــد مســتحيات يف السياس ــه ال توج أن

والعقبات االفراضية التي تقود إىل انهيار االئتاف، هي: 

ــرور  ــد م ــة بع ــة خاص ــل الحكوم ــدم عم ــع تق م  .1

عــام وأكثــر، فــإن األحــزاب الريكــة ســتبحث عــن 

ــن  ــور، وم ــى الجمه ــا ع ــها تعرضه ــازات لنفس إنج

ــل  ــة داخ ــا خافي ــق بقضاي ــازات تتعل ــا إنج بينه

ــا. ــا هن ــابق ذكره ــدة، والس ــاالت ع ــاف يف مج االئت

ــا  ــول قضاي ــاف، ح ــل االئت ــواب داخ ــرد ن ــة تم حال  .2

سياســية، ولكــن كمــا يظهــر املشــهد الســيايس مــع 

ــع شــهر  ــة للكنيســت يف مطل ــدورة الصيفي انتهــاء ال

ــل  ــّرد يف الكت ــاالت تم ــر ح ــم تظه ــه ل آب 2021، فإن

ــة  ــدة، يف كتل ــرد الوحي ــة التم ــت حال ــة، وكان الربملاني

ــى  ــد، وأبق ــب واح ــا نائ ــق عنه ــي انش ــا" الت "يمين

ــا. ــن 62 نائبً ــدال م ــا، ب ــة 61 نائبً ــاف بأغلبي االئت

ــة،  ــرد قريب ــاالت تم ــود ح ــدم وج ــر، بع ــذا التقدي ه  .3

ــن  ــاحقة م ــة الس ــة أن الغالبي ــا إىل حقيق ــود أيًض تع

ــواب  ــة ون ــب وزاري ــوا مناص ــاف تول ــاء االئت أعض

وزراء، ورئاســات لجــان برملانيــة مهمــة. فحتــى لــو 

ــم  ــن عضويته ــتقالوا م ــوزراء اس ــة ال ــا إن غالبي قلن

ــة  ــم يف العضوي ــوا محله ــن حل ــإن م ــة، ف الربملاني

ــم،  ــارة مقعده ــني بخس ــوا معني ــن يكون ــة، ل الربملاني

ألن مــن يتمــرد مــن بينهــم ســيفقد فــوًرا عضويتــه 

ــة. ــه الربملاني ــر إىل عضويت ــودة الوزي ــة، بع الربملاني

ــل  ــا: ه ــره هن ــابق ذك ــروح، والس ــرب املط ــؤال األك الس  .4

إنهــاء رئاســة بنيامــني نتنياهــو لحــزب الليكــود، خــال 

ــتيطاني  ــني اس ــل يم ــجع كت ــة، سيش ــة الربملاني الوالي

ــة،  ــن الحكوم ــروج م ــى الخ ــاف، ع ــاركة يف االئت مش

ــود؟ ــة الليك ــة برئاس ــة بديل ــكيل حكوم وتش

ــه  ــا اآلن، ألن ــيكون صعبً ــؤال س ــذا الس ــى ه ــرد ع ال  .5

ــاالت واردة. ــرة، وكل االحتم ــة كب ــرايض بدرج اف
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