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تحديات حكومة التغيير
تفاقمــت الخافــات يف اآلونــة األخــرة بــن مكونــات االئتــاف 
الحاكــم إزاء العديــد مــن القضايــا، ويتمثــل أبــرز تلــك 

ــايل:  ــة يف الت ــات الخافي املحط

1- الخــاف حــول “النقــب”: تفاقمــت خــال األيــام املاضيــة 
أزمــة يف منطقــة النقــب، جنــوب إرسائيــل، بســبب السياســات 
اإلرسائيليــة لتشــجر املنطقــة وتجريفهــا يف إطــار أعــال 
الصنــدوق القومــي اليهــودي )كاكال( باعتبارهــا أرايض الدولة، 
ــن  ــدو املقيم ــريب والب ــون الع ــب املك ــار غض ــذي أث ــر ال األم
بتلــك املنطقــة والذيــن اشــتبكوا مــع قــوات األمــن اإلرسائيليــة 
يف 12 ينايــر يف مواجهــات خلفــت إصابــات متبادلــة واعتُقــل 
ــرش،  ــعوة األط ــة س ــايل قري ــن أه ــن م ــا العديدي ــى أثره ع
ــاة، مــع هــدم ملخيــات العــرب املعتصمــن  ومــن بينهــم فت

بــاألرض. 

ــة،  ــي فلســطن التاريخي وتشــكل أرايض النقــب نحــو ثلث
وقــد صــادرت إرسائيــل عــى مــدار الســنوات نحــو %90 
مــن أراضيــه اململوكــة للعــرب، يف ظــل سياســات ومارســات 
لتغيــر هويــة تلــك املنطقــة وتهويدهــا. ووفقــاً للمخططــات 
ــة 5  ــرر زراع ــون 2017، فمــن املق ــة، ومبوجــب قان اإلرسائيلي
آالف دونــم بالغابــات عــى امتــداد وادي عنيــم الــذي يصــب 
يف وادي بــر ســبع، مــع متهيــد وزراعــة 300 دونــم بالقمــح، 
كمرحلــة أوىل للمــروع وزرُعــت بالقمــح قبــل شــهر فعــاً.

وهــددت القامئــة العربيــة املوحــدة باالنســحاب مــن 
االئتــاف الحاكــم مــع عــدم التصويــت لصالــح قراراتــه مــا مل 
تتوقــف عمليــات التجريــف، بينــا طالبــت القامئــة املشــركة 
وزيــر األمــن، عومــر بارليــف، باإلفــراج عــن معتقــي البــدو.

وانقســمت مواقــف وزراء الحكومــة اإلرسائيليــة حــول 
ــة  ــس الحكوم ــة ورئي ــر الخارجي ــا وزي ــألة، إذ دع ــذه املس ه
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فــي يونيــو الماضــي، نجحــت حكومــة التغييــر المتألفــة مــن نحــو 8 تيــارات سياســية فــي اإلطاحــة برئيــس 
الحكومــة اإلســرائيلية الســابق، بنياميــن نتانياهــو، الــذي هيمــن علــى الســلطة ألكثــر مــن 12 عامــًا، وتســبب 
فــي إدخــال إســرائيل فــي دوامــة انعــدام االســتقرار السياســي، إال أن االئتــاف الحاكــم الحالــي يواجــه 
ــات االئتــاف الحاكــم  ــر تبايــن مكون ــات جمــة تهــدد اســتمراريته، وذلــك علــى أث ــرة تحدي ــة األخي فــي اآلون
فــي مواقفهــا إزاء العديــد مــن القضايــا الداخليــة والخارجيــة، األمــر الــذي قــد يهــدد الحكومــة اإلســرائيلية 

باالنهيــار، خاصــة فــي حــال تــم إقصــاء نتانياهــو مــن الحيــاة السياســية.

عــزل نتانياهــو! مســتقبل الحكومــة اإلســرائيلية فــي ظــل االنقســامات الداخليــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1449، 21 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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البديــل، يائــر البيــد، لتجميــد أعــال التشــجر ملــا فيهــا مــن 
ــك املنطقــة، كــا دعــا لوقــف  إرضار مبصــدر رزق ســكان تل
ــدو والتوصــل  ــة الب ــة بحــل أزم ــزام الحكوم ــع الت ــف م العن
لتســوية يف النقــب، وهــو املوقــف نفســه الــذي تبنــاه وزيــر 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــف م ــي املكل ــان االجتاع ــاه والض الرف
بتســوية مســألة توطــن البــدو. ويف املقابــل، أكــد وزيــر 
اإلســكان اإلرسائيــي، زئيــف إلكــن، عــزم الحكومــة اإلرسائيلية 

ــب. ــف يف النق ــات التجري ــة عملي عــى مواصل

ــة  ــود ملتابع ــاء الليك ــن أعض ــد م ــه وف ــل، توج ويف املقاب
تطــور أعــال التشــجر اإلرسائيليــة، وطالــب زعيمــه نتانياهــو 
بعــدم التوقــف عــن عمليــات التشــجر مــع مطالبتــه بإدانــة 

ــض القامئــة املوحــدة. تحري

2- قانــون مل الشــمل: متكــن الليكــود مــن منــع متريــر قانــون 
“مل الشــمل”، وذلــك بغــرض إحــراج حكومــة بينيــت، وذلــك 
ــم  ــا كان يت ــام 2003 بعدم ــراره يف الع ــذ إق ــرة األوىل من للم
ــر  ــة ع ــة للماطل ــعى وزارة الداخلي ــنوياً. وتس ــده س تجدي
ــة  ــة املحكم ــن معارض ــم م ــون، برغ ــل القان ــتمرار تفعي اس
الُعليــا لذلــك. وينــص القانــون عــى منــع ملّ شــمل العائــات 
الفلســطينية التــي فيهــا زوج أو زوجــة مــن مواطنــي إرسائيــل 

واآلخــر مــن ســّكان الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزّة.

ويف املقابــل، هــددت كتلــة مرتــس اليســارية باالنســحاب 
ــروع  ــة م ــرة الداخلي ــت وزي ــال طرح ــة يف ح ــن الحكوم م
ــر  ــة يائ ــر الخارجي ــعى وزي ــا يس ــد. ك ــن جدي ــون م القان
ــة  ــون املواطن ــروع قان ــد م ــتئناف ض ــم اس ــد إىل تقدي البي
ــن  ــان” م ــمحا رومت ــت “س ــو الكنيس ــه عض ــدم ب ــذي تق ال
ــة  ــة الوزاري ــه اللجن ــي ووافقــت علي ــة الدين حــزب الصهيوني
اإلرسائيليــة لشــؤون التريــع، عــى الرغــم مــن إســقاط 

ــل. ــن قب ــه م ــت ل الكنيس

ــداوالت  ــت م ــهد الكنيس ــرب: يش ــايئ للع ــط الكهرب 3- الرب
ــة املوحــدة يســتهدف  ــه القامئــة العربي ــون طرحت بشــأن قان
ــو  ــة حتــى ل ــاء اإلرسائيلي ــازل بركــة الكهرب ربــط بعــض املن
تــم بناؤهــا دون تصاريــح. كــا سيســمح للركــة باســتبدال 
شــبكات الطاقــة املؤقتــة غــر القانونيــة والخطــرة املنتــرة 

ــة.  ــة منظم ــات قانوني ــق بوص ــض املناط يف بع

وميثــل القانــون موضعــاً للخــاف بــن مكونــات االئتــاف 
الحاكــم وداخــل أروقــة الكنيســت، خصوصــاً بــن رئيــس 
ــرة  ــة الشــؤون الداخليــة يف الكنيســت، وليــد طــه، ووزي لجن
الداخليــة اإلرسائيليــة، أييليــت شــاكيد، املنتميــة لحــزب 

ــرف. ــي املتط ــا” اليمين “ميين

وجديــر بالذكــر أن هنــاك حــوايل 130 ألــف عــريب يف 
ــوين وال  ــة بشــكل غــر قان ــازل مبني ــل يعيشــون يف من إرسائي
ميكــن ربطهــا بشــبكة الكهربــاء مبوجــب التريعــات القامئــة 
التــي تصنــف أرايض البنــاء بأنهــا أراٍض زراعيــة وليســت 
ــد  ــادة، ولي ــة املوحــدة بقي ســكنية. وهــددت القامئــة العربي
ــون دون  ــر القان ــا مل يُق ــاف م ــن االئت ــحاب م ــه، باالنس ط
خلــق صعوبــات يف التنفيــذ مــن قبــل وزيــرة الداخليــة، فقــد 
كان ذلــك املــروع أحــد أهــم الصفقــات التــي دخلــت عــى 

ــم. ــاف الحاك ــة يف االئت ــا القامئ أثره

حكومــة  واجهــت  األرسى:  وملــف  اإلداري  االعتقــال   -4
ــف  ــى وق ــا ع ــبب موافقته ــف بس ــات بالضع ــت اتهام بيني
متديــد االعتقــال اإلداري لألســر، أبــو هــواش، يف األيــام القليلة 
املاضيــة بعدمــا تدهــورت حالتــه جــراء إرضابــه عــن الطعــام 
ألكــر مــن 140 يومــاً، يــأيت ذلــك يف ظل تبايــن التوجهــات إزاء 
التعاطــي مــع ملفــي االعتقــال اإلداري واألرسى الفلســطينين 

داخــل مكونــات الحكومــة اإلرسائيليــة.

يتضــح جليــاً  الفلســطينية:  والقضيــة  الدولتــن  5- حــل 
ــة  ــة بشــأن القضي ــة االئتافي ــات الحكوم ــن مكون الخــاف ب
ــو  ــارية نح ــة واليس ــارات املعتدل ــل التي ــطينية، إذ متي الفلس
دعــم حــل الدولتــن وتحقيــق املزيــد مــن التقــارب والتنســيق 
مــع الســلطة الفلســطينية مــن أجــل إرســاء الســام، ســواء عر 
ــار  ــل هــذا التي املســار الســيايس أو املســار االقتصــادي. وميث
وزيــر الدفــاع، بينــي جانتــس، ووزيــر الخارجيــة، يائــر البيــد.

خاصــة  اليمينيــة،  التيــارات  ترفــض  املقابــل،  ويف 
ــب  ــع الجان ــارب م ــت، أي تق ــايل بيني ــة، نفت ــس الحكوم رئي
الفلســطيني، مــع االكتفــاء بالتنســيق األمنــي لحايــة األمــن 
القومــي اإلرسائيــي. كــا يرفــض بينيــت عقــد أي لقــاء مــع 

رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس. 

6- الخــاف حــول امللــف النــووي اإليــراين: تتســع الفجــوات 
داخــل صفــوف الحكومــة اإلرسائيليــة حــول كيفيــة التعامــل 
داخــل  التبايــن  واتضــح  اإليــراين،  النــووي  امللــف  مــع 
ــس شــعبة  ــة بعــد ترصيحــات رئي ــة اإلرسائيلي ــر األمني الدوائ
االســتخبارات العســكرية، أهــارون حاليفــا، الداعمــة للتوصــل 
ــة،  ــس الحكوم ــف رئي ــع موق ــارض م ــا يتع ــو م ــاق، وه التف

ــا.  ــد بارني ــاد، ديفي ــاز املوس ــس جه ــك رئي وكذل

ــة  ــة الحكوم ــة ورئاس ــا وزارة الخارجي ــن موقف ــا يتباي ك
إزاء امللــف ذاتــه، وإزاء التعامــل مــع الحليــف األمريــي. ويف 
هــذا اإلطــار، يؤيــد البيــد التوصــل لصفقــة جيــدة مــع إيــران، 

بينــا يــرص بينيــت عــى عــدم إلزاميــة االتفــاق إلرسائيــل.
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مستقبل الحكومة اإلسرائيلية في ظل االنقسامات الداخلية 

تهديد االئتالف الحكومي
باتــت حكومــة “بينيــت – البيد” بــن في كاشــة، يف مواجهة 
إحــراج اليمــن املتطــرف ممثــاً يف الليكــود بشــكل رئيــس من 
ــن  ــارية م ــة واليس ــزاب العربي ــط األح ــل ضغ ــة، يف مقاب جه
ــة،  ــا الخافي ــات والقضاي ــن امللف ــد م ــرى، يف العدي ــة أخ جه

وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل: 

1- تلويــح العــرب واليمــن باالنســحاب: تتزايــد التهديــدات 
ــة، خاصــة مــع تراجــع  باالنســحاب مــن الحكومــة اإلرسائيلي
شــعبية األحــزاب العربيــة واليمينيــة، عــى حــد ســواء، 
ــة،  ــا االنتخابي ــاء قاعدته ــى إرض ــا ع ــدم قدرته ــبب ع بس
ــك  ــب، وكذل ــدو يف النق ــوق الب ــور حق ــد تده ــاً بع خصوص
ــتيطانية. ــعات االس ــهدها التوس ــي تش ــرات الت ــبب الع بس

2- محاولــة الليكــود اســتغال املوقــف: تلــوح يف األفــق 
ــاف  ــودة لائت ــي للع ــود اليمين ــانحة لحــزب الليك فرصــة س
الحكومــي مــن جديــد، خاصــة مــع احتاليــة إقصــاء نتانياهو 
ــات بشــأن صفقــة  ــداول ترسيب عــن املشــهد الســيايس، إذ تُت
محتملــة بــن نتانياهــو واملدعــي العــام املــوايل لــه، أفيشــاي 
ماندلبليــت، والــذي ســتنتهي واليتــه نهايــة الشــهر الجــاري، 
ومبوجــب الصفقــة املحتملــة، تُســتبدل عقوبــة الســجن 
ــى أن  ــاد، ع ــم الفس ــه جرائ ــو باقراف ــرار نتانياه ــل إق مقاب

ــدة 7 ســنوات.  ــياً مل ــى سياس يُق

ومــن شــأن هــذا اإلقصــاء أن يعــزز فــرص الليكــود مــرة 

أخــرى، إذ إن العديــد مــن األحــزاب اليمينيــة مســتعدة 

للتحالــف معــه مــن جديــد مــن دون نتانياهــو، وبالتــايل، فإنه 

يف حالــة غيابــه عــن رئاســة الليكــود فــإن ائتــاف بينيــت قــد 

ينهــار، خاصــة إذا خرجــت منــه األحــزاب اليمينيــة، أو يتجــه 

لتقديــم مزيــد مــن التنــازالت لهــم، حتــى ال تــرك الحكومــة، 

وتتحالــف مــع الليكــود، وهــو مــا قــد يدفــع األحــزاب 

العربيــة يف املقابــل لانســحاب مــن االئتــاف الحكومــي، أي 

ــي.  ــاف الحكوم ــدد االئت ــد يه ــيناريوهن ق ــن الس ــاً م أن أي

ومــع ذلــك، فــإن حــدوث هــذا األمــر، ســوف يتوقــف عــى 

املشــهد الداخــي بالليكــود بعــد نتانياهــو وتوجهــات خليفتــه 

يف رئاســة الحــزب. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن االئتــاف الحكومــي يف 

ــد  ــي ق ــات، والت ــن التحدي ــد م ــه العدي ــات يواج ــل ب إرسائي

تنــذر باحتــال تفككــه، خاصــة إذا تــم إقصــاء نتانياهــو مــن 

الحيــاة السياســية يف إرسائيــل، والــذي كان ميثــل العائــق 

ــع  ــة م ــزاب اليمين ــن األح ــد م ــف العدي ــام تحال ــس أم الرئي

ــود.  الليك
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