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ودراسة السياسات

بـــعـــد مـــفـــاوضـــات صـــعـــبـــة، تــمــكــن 
تحالف مناوئ لبنيامني نتنياهو 
مـــــــن وضـــــــــع حـــــــد لــــحــــكــــمــــه الـــــــذي 
ائتالفيه  حكومة  وتشكيل  عــاًمــا،   12 استمر 
يــتــنــاوب عــلــى رئاستها  ــزاب،  أحــ مــن ثمانية 
ويئير  »يمينا«،  رئيس حــزب  بنيت،  نفتالي 
لبيد، رئيس حزب »يوجد مستقبل«، بحيث 

يرأسها األول في العامني األولني.

خلفيات تشكيل الحكومة 
ــابـــات الــكــنــيــســت  ــتـــخـ بـــعـــد ظـــهـــور نـــتـــائـــج انـ
األخيرة في آذار/ مارس 2021، كلف الرئيس 
اإلسرائيلي، رؤوفني ريفلني، رئيس الحكومة 
الـــقـــائـــم، نــتــنــيــاهــو، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بعد 
ــزب الــلــيــكــود مـــنـــفـــرًدا عــلــى أكــبــر  حـــصـــول حــ
الكنيست؛ أي 30 مقعًدا من  مــن مقاعد  عــدد 
حكومة  تشكيل  نتنياهو  حـــاول   .120 أصــل 
املؤيد  اليمني  معسكر  إلــى  تستند  ائتالفيه 
لــه، والــبــالــغ 52 مــقــعــًدا، وإلـــى حــزب »يمينا« 
ولــــه ســبــعــة مــقــاعــد، وإلــــى الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
املــــوحــــدة )الـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة الــجــنــوبــيــة(، 
ولــهــا أربــعــة مــقــاعــد. وقــد وافـــق كــل مــن حزب 
على  الجنوبية  اإلســالمــيــة  والــحــركــة  يمينا 
ــتــــالف نــتــنــيــاهــو الـــحـــكـــومـــي. لــكــن  دخــــــول ائــ
حزب »الصهيونية الدينية« الفاشي، التابع 
أعضاء، رفض  ولــه سبعة  نتنياهو،  ملعسكر 
املشاركة في حكومة تستند إلــى دعــم قائمة 
عربية. وقد مارس نتنياهو ضغوًطا كبيرة 
عــلــى قــيــادة هـــذا الــحــزب لتغيير مــوقــفــه، من 
القائمة  رئيس  بني  اجتماع  ترتيب  ضمنها 
العربية املوحدة، منصور عباس، والحاخام 
الــروحــي لالستيطان  حاييم دروكــمــان، األب 
اليهودي في األراضي العربية املحتلة، وأحد 
أبرز الحاخامات املتطّرفني، لحثه على إقناع 
بقبول  الــديــنــيــة«  »الصهيونية  حـــزب  قــيــادة 
املشاركة في ائتالف حكومي يقوده نتنياهو 
ــمـــه مــن  ــه، أو دعـ ــيـ ــــذه الـــقـــائـــمـــة فـ وتــــشــــارك هـ
دروكمان  أن  بيد  الحكومي.  االئتالف  خــارج 
رفض ذلك، وأعلن تأييده موقف قيادة حزب 
للمشاركة  الــرافــض  الــديــنــيــة«  »الصهيونية 
في حكومة ائتالفيه تستند إلى دعم الحركة 

اإلسالمية الجنوبية. 
ــــي تــشــكــيــل  ــو فــ ــيـــاهـ ــل نـــتـــنـ ــــى إثـــــــر فــــشــ ــلـ ــ وعـ
الحكومة  تشكيل  تكليف  انــتــقــل  الــحــكــومــة، 
إلــــى لــبــيــد، زعـــيـــم حــــزب »يـــوجـــد مــســتــقــبــل«، 
وهـــو الــحــزب الــثــانــي فــي الــكــنــيــســت، ولـــه 17 
مقعًدا. حاول نتنياهو، بشتى الطرق، إفشال 
مهمة لبيد، بما في ذلك تصعيد االعتداءات 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة املــحــتــلــة، 
خــصــوصــا فــي األقــصــى وفـــي الــشــيــخ جـــّراح. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــصــواريــخ األولـــى التي 
األقصى  هبة  مــع  تضامًنا  حــمــاس  أطلقتها 
كانت تحذيرية، ولم ُتلحق أضراًرا، وكان في 
إمكان إسرائيل استيعابها أو الرد عليها بما 
يتناسب معها، فقد انتهز نتنياهو الفرصة 
 حرب على قطاع غزة، استمرت 11 يوًما. 

ّ
لشن

تزامًنا مع ذلك، شن نتنياهو حملة تحريض 
بنيت،  ورئيسه  »يمينا«  حــزب  على  واســعــة 
لــه،  املـــنـــاوئ  التغيير  مــجــمــل معسكر  وعــلــى 
لتشكيل حكومة  الشرعية عنه  نــزع  مــحــاواًل 
ــا نــتــنــيــاهــو  ــ ــذا الـــســـيـــاق، دعـ ــ ــــي هـ ــلـــة. وفـ بـــديـ
أنصاره وقادة حاخامات التيار الصهيوني 
الــديــنــي للضغط عــلــى بــنــيــت، وعــلــى أعــضــاء 
حـــزب »يــمــيــنــا« فــي الــكــنــيــســت، وأيـــًضـــا على 
جـــدعـــون ســـاعـــر، زعــيــم حــــزب »أمــــل جــديــد«، 
الليكود، ملنعهم من تشكيل  انشق عن  الــذي 
حــكــومــة بــديــلــة مـــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وقــد 
أصـــــدر غــــالة الـــحـــاخـــامـــات، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
ــمــــان، بــيــاًنــا أعــلــنــوا فــيــه أنــه  الــحــاخــام دروكــ
»يجب القيام بكل شيء« ملنع تشكيل ائتالف 
حكومي بديل. ووصل التحريض إلى درجة 
)الشاباك(  الداخلية  املخابرات  رئيس  دفعت 
ناداف أرغمان إلى إصدار بيان حّذر فيه من 
مــخــاطــر الــتــحــريــض الــســائــد، ومـــن إمــكــانــيــة 
حصول اغتيال سياسي بسببه، كما حصل 
عام 1995، حني اغتيل رئيس الوزراء األسبق، 
إسحاق رابني، على يد أحد املتطرفني اليهود. 

تشكيلة الحكومة وخطوطها العريضة
الكنيست،  ثقة  لبيد   – بنيت  حكومة  حــازت 
بــحــصــولــهــا عـــلـــى دعـــــم 60 عـــضـــو كــنــيــســت 
ــد عــن  ــ ومـــعـــارضـــة 59 وامـــتـــنـــاع عـــضـــو واحــ
التصويت، لتنهي بذلك حكم نتنياهو الذي 
الحكومة من  عــاًمــا. وتتألف هــذه  استمر 12 
27 وزيًرا وستة نواب وزراء، وهي ثالث أكبر 
حــكــومــة فــي تــاريــخ إســرائــيــل مــن حــيــث عــدد 
وزرائها ونــواب الــوزراء. وقد جاء هذا العدد 
الكبير للوزراء في الحكومة إلرضاء األحزاب 
الكثيرة املشاركة في االئتالف غير املتجانس 
الذي تستد إليه، ولتشجيع أعضاء الكنيست 
بحصول  دعمها  على  لنتنياهو  املعارضني 

قسم كبير منهم على مناصب وزارية.
ــــالف الـــحـــكـــومـــي مــــن ثــمــانــيــة  ــتـ ــ يــتــشــكــل االئـ
ــزاب مــخــتــلــفــة ســيــاســًيــا وأيـــديـــولـــوجـــًيـــا؛  ــ أحــ
املتطرف،  اليمني  إلــى  منها  ثالثة  ينتمي  إذ 
ــران إلـــى  ــ ــ ــــى الـــيـــمـــني، ويــنــتــمــي آخـ ــان إلـ ــنــ واثــ
ــة إلــــــى حـــزب  ــ ــافـ ــ ــار الـــصـــهـــيـــونـــي، إضـ ــيــــســ الــ
عــربــي ذي تــوجــه إســـالمـــي. وهــــذه األحــــزاب 
هــــي: حــــزب »يــمــيــنــا« بــرئــاســة بــنــيــت رئــيــس 

الحكومة ووزير االستيطان وله ثالثة وزراء 
)بــقــي لـــه ســتــة نــــواب فـــي الــكــنــيــســت بــعــد أن 
على  احتجاًجا  الكنيست  أعــضــاء  أحــد  تركه 
تشكيل بنيت للحكومة مع املعسكر املناوئ 
لنتنياهو(، وحزب »يوجد مستقبل« برئاسة 
لــبــيــد، وهـــو رئــيــس الــحــكــومــة الــبــديــل ووزيـــر 
في  نــائــًبــا   17( ولـــه سبعة وزراء  الــخــارجــيــة 
الــكــنــيــســت(، وحــــزب »أزرق أبـــيـــض« بــقــيــادة 
بيني غانتس، وزيــر األمــن ولــه أربــعــة وزراء 
)8 نـــــواب(، وحــــزب »الــعــمــل« بــرئــاســة مـــراف 
ميخائيلي وزيرة املواصالت وله ثالثة وزراء 
)7 نـــواب(، وحــزب »إســرائــيــل بيتنا« بقيادة 
ــر املــالــيــة، ولـــه ثالثة  أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وزيـ
ــــواب ولـــكـــن أحــدهــم  ــان لـــه ســبــعــة نـ ــ وزراء )كـ
تــرك الــحــزب فــي يــوم تشكيل الحكومة لعدم 
تعيينه وزيًرا فبقي له 6 نواب(، وحزب »أمل 
جديد« برئاسة جدعون ساعر، نائب رئيس 
الحكومة ووزير القضاء، وله أربعة وزراء )6 
نــــواب(، وحـــزب »مــيــرتــس« بــرئــاســة نيتسان 
هوروفيتس، وزير الصحة، وله ثالثة وزراء 
الجنوبية«  اإلسالمية  و»الــحــركــة  نـــواب(،   6(
بقيادة عباس )4 نواب( وله نائب وزير، وفق 

ما جاء في اتفاق االئتالف. 
وفـــي مــا يــخــص عملية اتــخــاذ الـــقـــرارات في 
الــحــكــومــة، نــــّص اتـــفـــاق االئـــتـــالف بـــني لبيد 
وبنيت على أن الحكومة تتكون من كتلتني، 
ــــى كــتــلــة حـــزب »يــمــيــنــا« وتــشــمــل حــزب  األولـ
»أمل جديد«، والثانية كتلة »يوجد مستقبل« 
أبـــيـــض« و»الــعــمــل«  ــزاب »أزرق  ــ وتــشــمــل أحــ
على  واتفق  و»ميرتس«.  بيتنا«  و»إسرائيل 
ــه فــــي إمــــكــــان وزراء كــــل كــتــلــة مــــن هــاتــني  ــ أنـ
الكتلتني تعطيل اتخاذ أي قرار في الحكومة 
فـــي حــــال وجـــــود إجـــمـــاع بـــني وزراء الــكــتــلــة 
التي تريد تعطيل قرار الحكومة. ومنح ذلك 
قـــوة كــبــيــرة لــحــزبــي »يــمــيــنــا« و»أمــــل جــديــد« 
الــحــكــومــة؛  فــي  فــقــط  املــمــثــلــنْي بسبعة وزراء 
قـــرار في  اتــخــاذ أي  إذ فــي إمكانهما تعطيل 

الحكومة ال يوافقان عليه.
 أمـــــــا فـــــي مـــــا يــــخــــص تـــشـــكـــيـــلـــة الـــكـــابـــيـــنـــت 
تـــقـــرر أن يتشكل  فــقــد  - األمـــنـــي،  الــســيــاســي 
مـــن 12 وزيـــــــًرا مــنــاصــفــة بـــني الــكــتــلــتــني، أي 
و»أمـــل جديد«  »يمينا«  لحزبي  أنــه سيكون 
األمني،  السياسي  الكابينت  في  وزراء  ستة 
بينما سيكون فيه لألحزاب الخمسة الباقية 
اليمني  أحــــزاب  أن  يــعــنــي  وهــــذا  ســتــة وزراء. 
املتطرف التي يمثلها 12 نائًبا فقط وضعت 
شروًطا قصوى لالنضمام إلى تحالف ضد 

أن االقتصاد اإلسرائيلي  الحكومة، ال سيما 
ال يــــــزال يـــعـــانـــي األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
املستجد  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  سببتها 
)كوفيد19-(. إلى جانب ذلك، أولت الخطوط 
الــعــريــضــة لــلــحــكــومــة أيـــًضـــا أهــمــيــة لــطــابــع 
الدولة؛ فقد أكــدت أن الحكومة ستعمل على 
تعزيز أسس إسرائيل بصفتها دولة يهودية 
وديــمــقــراطــيــة، وأنــهــا ستعزز وحـــدة الشعب 
ــالـــم وســتــشــجــع الــهــجــرة  ــعـ الـــيـــهـــودي فــــي الـ
اليهودية إلى إسرائيل وستزيد من التفاهم 

املتبادل بني إسرائيل ويهود العالم. 
الحكومة  أن  العريضة  الــخــطــوط  أكـــدت  كما 
اإلســرائــيــلــيــة ســتــســتــمــر فـــي تــهــويــد مــديــنــة 
االئتالف  اتفاقية تشكيل  فــي  الــقــدس. وجــاء 
أن الحكومة ستعمل من أجل »نمو وازدهار 
القدس عاصمة إسرائيل وأنها ستستمر في 
أجــل تحويلها  مــن  كبير  فيها بشكل  الــبــنــاء 
إلــــى مــيــتــروبــولــني ديـــنـــامـــي ومـــتـــجـــدد«؛ ما 
يعني تعزيز االستيطان اليهودي في القدس 
العريضة  الخطوط  املحتلة. وأكدت  الشرقية 
وزاراتــهــا  جميع  ستنقل  الحكومة  أن  أيــًضــا 
ووحـــداتـــهـــا الــقــطــريــة إلــــى الـــقـــدس فـــي أقـــرب 
وقت؛ وذلك من أجل تعزيز مكانتها بصفتها 
ا وقاعدة للحكم. ووفًقا ملا جاء في اتفاق 

ً
رمز

ــًمــــا مــالــًيــا  ــتـــــالف، ســـتـــقـــدم الـــحـــكـــومـــة دعــ ــ االئـ
في  املقامة  أريئيل  جامعة  مليزانية  إضــافــًيــا 
مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية املحتلة. 
الكنيست لنيل  أمــام  وأكــد بنيت فــي خطابه 
ثقتها بحكومته، على أن الحكومة ستستمر 
فــي بــنــاء املــســتــوطــنــات وتــعــزيــز االستيطان 

اليهودي في كل أنحاء أرض فلسطني.
ومن املالحظ أن الخطوط العريضة للحكومة 
ــات االئـــــتـــــالف الـــحـــزبـــيـــة تــجــاهــلــت  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واتـ
ـــا، وفــي  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــجــاهــاًل تـــاًمّ
الــوقــت نفسه أكــد أحــد بنود اتــفــاق االئتالف 
املبرم بني حزَبي »يوجد مستقبل« و»يمينا« 
ــــوب ضـــمـــان املــصــلــحــة اإلســرائــيــلــيــة في  وجـ
املنطقة )ج( في الضفة الغربية املحتلة. ومن 
الحكومة اإلسرائيلية  أجل تحقيق ذلك، فإن 
وزارة  فـــي  املــدنــيــة  اإلدارة  بــتــعــزيــز  ســتــقــوم 
ــل منع  ــن بـــوظـــائـــف وبـــإمـــكـــانـــات مـــن أجــ ــ األمـ
الــفــلــســطــيــنــيــني مــــن الـــبـــنـــاء فـــيـــهـــا، ومــنــعــهــم 
أراضــيــهــم فيها.  مــن تثبيت وجـــودهـــم عــلــى 
ومـــن هـــذه الــنــاحــيــة تــحــديــًدا، قــد تــكــون هــذه 
إلى  إذ تهدف  مــن سابقتها؛  أســوأ  الحكومة 
الفلسطينية  السلطة  حرمان  وضــع  تكريس 
من أي صالحيات في غالبية أراضي الضفة 
)املــنــطــقــة ج( وتــوســيــع االستيطان  الــغــربــيــة 

اليهودي فيها.

تحّديات تواجه الحكومة
التي يتشكل منها  الثمانية  األحــزاب  تواجه 
االئـــتـــالف الــحــكــومــي تــحــدًيــا كــبــيــًرا، يتمثل 
التي  الحكومة  هــذه  الحفاظ على  كيفية  فــي 
والــخــالفــات  التناقضات  أحــزابــهــا  بــني  تكثر 
الــســيــاســيــة واأليــــديــــولــــوجــــيــــة، أطــــــول فــتــرة 
ممكنة. فاالئتالف الحكومي يضم أحزاًبا من 
أقصى اليمني إلى أقصى اليسار الصهيوني، 
إلــــى جـــانـــب الــحــركــة اإلســـالمـــيـــة الــجــنــوبــيــة. 
الصهيوني  اليمني  إلــى  تنتمي  منها  فثالثة 
ــيـــنـــا« و»أمـــــل  املــــتــــطــــّرف، وهـــــي أحــــــــزاب »يـــمـ
ـــان قــادتــهــا  جـــديـــد« و»إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، وكـ
املــتــطــرف في  اليميني  الــجــنــاح  إلــى  ينتمون 
ــد انــشــقــوا عــنــه بسبب  حـــزب »الــلــيــكــود«، وقـ
وليس  نتنياهو  مــع  الشخصية  خــالفــاتــهــم 
أيــديــولــوجــي.  بسبب أي خـــالف ســيــاســي أو 
ــزاب الــثــالثــة ضـــد الــحــقــوق  ــ وتــقــف هـــذه األحــ

إنشاء  وضــد  الفلسطيني  للشعب  الوطنية 
الفلسطينية  املــنــاطــق  فــي  فلسطينية  دولـــة 
االســتــمــرار  تــدعــم  املحتلة ســنــة 1967، وهـــي 
في االستيطان اليهودي وتعزيزه في مجمل 
ــــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة  أراضـ
املحتلة، وتدعو إلى ضم أجزاء واسعة منها 
إلى إسرائيل. وُيعّد رئيس الحكومة بنيت - 
الــتــيــار الديني  وهــو أول رئــيــس حكومة مــن 
الــصــهــيــونــي، وقــــد عــمــل فـــي الــســابــق أمــيــًنــا 
عـــاًمـــا ملــجــلــس املــســتــوطــنــات الـــيـــهـــوديـــة في 
الضفة املحتلة - من أشّد القادة اإلسرائيليني 
بحقوقهم،  واستخفاًفا  للفلسطينيني  عــداء 
ومــــن أكــثــرهــم مــثــابــرة فـــي الـــدعـــوة إلــــى ضم 
التي  )ج(  منطقة  عليها  يطلق  مــا  إســرائــيــل 
تبلغ مساحتها نحو 62 في املئة من مجمل 

مساحة الضفة املحتلة.
ــيـــح أن هـــــــذه األحــــــــــــزاب تـــمـــكـــنـــت بــعــد  صـــحـ
ــاق عـــلـــى الــخــطــوط  ــفــ جـــهـــود كـــبـــيـــرة مــــن االتــ
هذه  أن  بيد  الحكومي،  لالئتالف  العريضة 
الذي  املشترك  القاسم  شكلت  التي  الخطوط 
ــاق عــلــيــه، تــجــنــبــت الــتــطــرق إلــى  ــفـ يــمــكــن االتـ
ستواجهها  التي  الحقيقية،  الخالف  قضايا 
الــحــكــومــة عــلــى أرض الــــواقــــع. ولـــعـــل قــســًمــا 
ــديــــات واملــــشــــكــــالت الـــتـــي  ــتــــحــ ــًرا مـــــن الــ ــيــ ــبــ كــ
ســـتـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــة يـــرتـــبـــط بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، فحدة التناقضات بني االحتالل 
سيما  ال  الفلسطيني،  والشعب  اإلسرائيلي 
العرقي في  التطهير  في ما يخص استمرار 
اقتحامات  وتعاظم  املحتلة  الشرقية  القدس 
في  وصــلــت  األقــصــى،  للمسجد  املستوطنني 

الشهور األخيرة إلى ذروة جديدة. 
القضايا  مــن  العديد  بنيت  وتــواجــه حكومة 
امللحة التي عليها اتخاذ قرارات بشأنها وفي 
مقدمها: قضية إخالء العائالت الفلسطينية 
من بيوتها في حي الشيخ جراح عند صدور 
ــرار بــذلــك مـــن املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة خــالل  قــ
األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، وقــضــيــة تــعــاظــم وتــيــرة 
ــام املـــســـتـــوطـــنـــني لــلــمــســجــد األقـــصـــى،  ــتـــحـ اقـ
ومــصــيــر الــبــؤرة االســتــيــطــانــيــة الــتــي أقيمت 
مـــؤخـــًرا فـــي قــلــب الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، 
والــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لـــلـــبـــؤر االســتــيــطــانــيــة 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة،  ــ املـــنـــتـــشـــرة فـ
واملـــوقـــف مــن حــمــاس وقــطــاع غــــزة؛ أتستمر 
في السياسة التي اتبعها نتنياهو في هذه 
أنها ستغيرها  أم  األخــيــر  العقد  فــي  املسألة 
كما كان يدعو علًنا قادة االئتالف الحكومي 
قبل وصولهم إلى الحكم؟ وهل تبقى الحركة 
ا  اإلسالمية الجنوبية، أو حزب ميرتس، جزًء
املسؤولية  وتتحمل  الحكومي  االئــتــالف  من 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة الــكــامــلــة عـــن أعــمــال 
الــحــكــومــة وجــرائــمــهــا؟ مـــاذا ســيــكــون موقف 
أقــدمــت حكومة بنيت مــثــاًل على   

ْ
إن الــحــركــة 

إخالء العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح، 
لألقصى  املستوطنني  اقتحامات  من  وزادت 
لم  وإذا  لتهويده،  تمهيًدا  فيه  الصالة  بغية 
تقم الحكومة بإزالة البؤرة االستيطانية غير 
الــقــانــونــيــة وفـــق الــقــانــون اإلســرائــيــلــي، التي 
أقيمت قبل عدة أيام في قلب الضفة املحتلة؟ 
أن  الحكومة  ستواجه  التي  التحديات  ومــن 
الليكود  قيادة حــزب  في  نتنياهو سيستمر 
وقـــــيـــــادة مــــعــــارضــــة حـــكـــومـــة بـــنـــيـــت؛ بــغــيــة 
إسقاطها في أسرع وقت ممكن والعودة إلى 
الحكم مجدًدا، كما فعل في املرتني السابقتني 
ــم. ويـــــبـــــدو أن  ــكــ ــحــ الـــلـــتـــني خـــســـر فـــيـــهـــمـــا الــ
نتنياهو، الذي ال يزال يتمتع بشعبية - رغم 
قــضــايــا فساد  ثـــالث  فــي  للمحاكمة  تــقــديــمــه 
إســرائــيــلــي  قــائــد  أي  شعبية  بكثير  تــفــوق   -
آخـــر، مــصــّر على االســتــمــرار فــي قــيــادة حزب 
الليكود وقــيــادة املــعــارضــة. ومــن املــرجــح أنه 
سيتغلب على أي منافس له من داخل حزب 
الليكود إذا حــاول أحد قادته منافسته على 
قــيــادة الــحــزب. ومــن املــرّجــح كذلك أن يسعى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن خـــــالل حـــــزب الـــلـــيـــكـــود ومـــن 
املتطرف  اليمني  بقادة  القوية  خالل عالقاته 
االســتــيــطــانــي والــيــمــني الـــفـــاشـــي، إلــــى إثــــارة 
املشكالت - إن استطاع - في وجه الحكومة؛ 
ــات واملــــظــــاهــــرات  ــاجــ ــتــــجــ مـــثـــل تـــنـــظـــيـــم االحــ
ضدها، وتكثيف اقتحامات األقصى، والقيام 
بنشاطات اســتــفــزازيــة مــن أجــل نــزع شرعية 
الحكومة، وتشجيع الخالفات بني مركباتها 

بغرض إسقاطها. 

خاتمة
تبدو هذه الحكومة، ملن يتفحص خطوطها 
الـــعـــريـــضـــة وشـــخـــوصـــهـــا حـــكـــومـــة الــيــمــني 
واليمني املتطرف، مستترًة بغطاء من اليسار 
الجنوبية.  اإلسالمية  والحركة  الصهيوني 
ويعتمد مصير هذه الحكومة، التي تشكلت 
بــهــدف إســقــاط نتنياهو، على مدى  أســاًســا 
تــمــاســك مــكــونــاتــهــا الــحــزبــيــة وقــدرتــهــا على 
ومــدى  بينها  فيما  القائمة  التناقضات  حــل 
استعداد الحركة اإلسالمية الجنوبية وحزب 
ميرتس في االستمرار في دعم الحكومة عند 
العدوانية  سياساتها  تنفيذ  على  إقــدامــهــا 
القدس،  الفلسطيني ســواء في  تجاه الشعب 
ال سيما فــي الشيخ جــراح واألقــصــى، أو في 
ــي كـــل األحــــــــوال، يـــبـــدو أن  ــزة. وفــ ــ الــضــفــة وغــ
هذه الحكومة التي تستند إلى أغلبية هشة 
لــن تتمكن مــن االســتــمــرار في  الكنيست  فــي 
وخصوًصا  طويلة،  فترة  الحالية  صيغتها 

في ضوء قيادة نتنياهو للمعارضة. 

خلفيات تشكيلها واحتماالت استمرارها

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

تواجه األحزاب الثمانية 
التي يتشكل منها 

االئتالف الحكومي 
تحديًا كبيًرا، يتمثل في 

كيفية الحفاظ على 
الحكومة

حازت حكومة بنيت 
– لبيد ثقة الكنيست، 

بحصولها على دعم 
60 عضو كنيست 

ومعارضة 59 وامتناع 
عضو واحد عن 

التصويت

تشكلت أخيرا حكومة إسرائيلية برئاسة تناوبية بين نفتالي بينت ويئير لبيد، بعد مفاوضات عسيرة أقصت الرئيس السابق بنيامين 
نتنياهو الذي تحول إلى صفوف معارضتها محاوال إسقاطها. هنا إضاءة على خلفيات تشكيلها واحتماالت استمرارها

الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين بين نفتالي بينت )يمين الصورة( ويئير لبيد في مقر إقامته في القدس المحتلة 2021/6/14 )فرانس برس(

مالحظ أن الخطوط العريضة للحكومة اإلسرائيلية الجديدة واتفاقات 
ا، وفي الوقت  االئتالف الحزبية تجاهلت القضية الفلسطينية تجاهًلا تاًمّ
نفسه أكد أحد بنود اتفاق االئتالف المبرم بين حزبَي »يوجد مستقبل« 
في  )ج(  المنطقة  في  اإلسرائيلية  المصلحة  ضمان  وجوب  و»يمينا« 
الحكومة  فإن  ذلــك،  تحقيق  أجل  ومن  المحتلة.  الغربية  الضفة 
اإلسرائيلية ستعزز اإلدارة المدنية في وزارة األمن بوظائف وبإمكانات من 
أجل منع الفلسطينيين من البناء فيها، ومنعهم من تثبيت وجودهم 
على أراضيهم. ومن هذه الناحية قد تكون هذه الحكومة أسوأ من 

سابقتها.

تجاهل القضية الفلسطينية
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نــتــنــيــاهــو، وقـــد اســتــجــيــب لــهــا. فــمــن ناحية، 
ا لــلــيــمــني يــمــنــع الــحــكــومــة 

ً
يـــعـــّد ذلــــك إنــــجــــاز

مــن اتــخــاذ أي قـــرارات ال تــروقــه. ومــن ناحية 
أخـــرى، تــبــدو هــذه األحــــزاب فــي نظر غالبية 
لألمانة  خــائــنــة  بمنزلة  اإلســرائــيــلــي  الــيــمــني 
ــعــــرب«، في  ألنــهــا تــحــالــفــت مـــع »الـــيـــســـار والــ
مقابل كل هذه املناصب، وتحقيق حلم بنيت 
بأن يصبح رئيس حكومة من دون حق، فقد 
حاز حزبه على 7 مقاعد فقط في االنتخابات 

البرملانية. 
ــتـــضـــح مـــــن وثــــيــــقــــة الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة  يـ
الحكومي  االئتالف  اتفاقات  ومن  للحكومة، 
الـــقـــضـــايـــا االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة،  أن 
والــقــضــايــا الــداخــلــيــة األخـــــرى فـــي املــجــتــمــع 
ــة فـــي بــرنــامــج  ــويــ اإلســـرائـــيـــلـــي، تــحــتــل األولــ
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