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عزل نتانياهو!
مستقبل احلكومة اإلسرائيلية يف ظل االنقسامات الداخلية
العدد  21 ،1449يناير 2022

فــي يونيــو الماضــي ،نجحــت حكومــة التغييــر المتألفــة مــن نحــو  8تيــارات سياســية فــي اإلطاحــة برئيــس
الحكومــة اإلســرائيلية الســابق ،بنياميــن نتانياهــو ،الــذي هيمــن علــى الســلطة ألكثــر مــن  12عامــاً  ،وتســبب
فــي إدخــال إســرائيل فــي دوامــة انعــدام االســتقرار السياســي ،إال أن االئتــاف الحاكــم الحالــي يواجــه
فــي اآلونــة األخيــرة تحديــات جمــة تهــدد اســتمراريته ،وذلــك علــى أثــر تبايــن مكونــات االئتــاف الحاكــم
فــي مواقفهــا إزاء العديــد مــن القضايــا الداخليــة والخارجيــة ،األمــر الــذي قــد يهــدد الحكومــة اإلســرائيلية
باالنهيــار ،خاصــة فــي حــال تــم إقصــاء نتانياهــو مــن الحيــاة السياســية.

تحديات حكومة التغيير
تفاقمــت الخالفــات يف اآلونــة األخــرة بــن مكونــات االئتــاف
الحاكــم إزاء العديــد مــن القضايــا ،ويتمثــل أبــرز تلــك
املحطــات الخالفيــة يف التــايل:
 -1الخــاف حــول “النقــب” :تفاقمــت خــال األيــام املاضيــة
أزمــة يف منطقــة النقــب ،جنــوب إرسائيــل ،بســبب السياســات
اإلرسائيليــة لتشــجري املنطقــة وتجريفهــا يف إطــار أعــال
الصنــدوق القومــي اليهــودي (كاكال) باعتبارهــا أرايض الدولة،
األمــر الــذي أثــار غضــب املكــون العــريب والبــدو املقيمــن
بتلــك املنطقــة والذيــن اشــتبكوا مــع قــوات األمــن اإلرسائيليــة
يف  12ينايــر يف مواجهــات خلفــت إصابــات متبادلــة واعتُقــل
عــى أثرهــا العديديــن مــن أهــايل قريــة ســعوة األطــرش،
ومــن بينهــم فتــاة ،مــع هــدم ملخيــات العــرب املعتصمــن
بــاألرض.

وتشــكل أرايض النقــب نحــو ثلثــي فلســطني التاريخيــة،
وقــد صــادرت إرسائيــل عــى مــدار الســنوات نحــو %90
مــن أراضيــه اململوكــة للعــرب ،يف ظــل سياســات ومامرســات
لتغيــر هويــة تلــك املنطقــة وتهويدهــا .ووفقـاً للمخططــات
اإلرسائيليــة ،ومبوجــب قانــون  ،2017فمــن املقــرر زراعــة 5
آالف دونــم بالغابــات عــى امتــداد وادي عنيــم الــذي يصــب
يف وادي بــر ســبع ،مــع متهيــد وزراعــة  300دونــم بالقمــح،
كمرحلــة أوىل للمــروع وزر ُعــت بالقمــح قبــل شــهر فع ـاً.
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 ،باإلف ـراج عــن معتقــي البــدو.
وانقســمت مواقــف وزراء الحكومــة اإلرسائيليــة حــول
هــذه املســألة ،إذ دعــا وزيــر الخارجيــة ورئيــس الحكومــة

عــزل نتانياهــو! مســتقبل الحكومــة اإلســرائيلية فــي ظــل االنقســامات الداخليــة ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  21 ،1449ينايــر ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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البديــل ،يائــر البيــد ،لتجميــد أعــال التشــجري ملــا فيهــا مــن
إرضار مبصــدر رزق ســكان تلــك املنطقــة ،كــا دعــا لوقــف
العنــف مــع الت ـزام الحكومــة بحــل أزمــة البــدو والتوصــل
لتســوية يف النقــب ،وهــو املوقــف نفســه الــذي تبنــاه وزيــر
الرفــاه والضــان االجتامعــي املكلــف مــن قبــل الحكومــة
بتســوية مســألة توطــن البــدو .ويف املقابــل ،أكــد وزيــر
اإلســكان اإلرسائيــي ،زئيــف إلكــن ،عــزم الحكومــة اإلرسائيلية
عــى مواصلــة عمليــات التجريــف يف النقــب.
ويف املقابــل ،توجــه وفــد مــن أعضــاء الليكــود ملتابعــة
تطــور أعــال التشــجري اإلرسائيليــة ،وطالــب زعيمــه نتانياهــو
بعــدم التوقــف عــن عمليــات التشــجري مــع مطالبتــه بإدانــة
تحريــض القامئــة املوحــدة.
 -2قانــون مل الشــمل :متكــن الليكــود مــن منــع متريــر قانــون
“مل الشــمل” ،وذلــك بغــرض إح ـراج حكومــة بينيــت ،وذلــك
للمــرة األوىل منــذ إقــراره يف العــام  2003بعدمــا كان يتــم
تجديــده ســنوياً .وتســعى وزارة الداخليــة للمامطلــة عــر
اســتمرار تفعيــل القانــون ،برغــم مــن معارضــة املحكمــة
ال ُعليــا لذلــك .وينــص القانــون عــى منــع ملّ شــمل العائــات
الفلســطينية التــي فيهــا زوج أو زوجــة مــن مواطنــي إرسائيــل
واآلخــر مــن س ـكّان الضفــة الغربيــة أو قطــاع غ ـ ّزة.
ويف املقابــل ،هــددت كتلــة مريتــس اليســارية باالنســحاب
مــن الحكومــة يف حــال طرحــت وزيــرة الداخليــة مــروع
القانــون مــن جديــد .كــا يســعى وزيــر الخارجيــة يائــر
البيــد إىل تقديــم اســتئناف ضــد مــروع قانــون املواطنــة
الــذي تقــدم بــه عضــو الكنيســت “ســمحا رومتــان” مــن
حــزب الصهيونيــة الدينــي ووافقــت عليــه اللجنــة الوزاريــة
اإلرسائيليــة لشــؤون الترشيــع ،عــى الرغــم مــن إســقاط
الكنيســت لــه مــن قبــل.
 -3الربــط الكهربــايئ للعــرب :يشــهد الكنيســت مــداوالت
بشــأن قانــون طرحتــه القامئــة العربيــة املوحــدة يســتهدف
ربــط بعــض املنــازل برشكــة الكهربــاء اإلرسائيليــة حتــى لــو
تــم بناؤهــا دون تصاريــح .كــا سيســمح للرشكــة باســتبدال
شــبكات الطاقــة املؤقتــة غــر القانونيــة والخطــرة املنتــرة
يف بعــض املناطــق بوصــات قانونيــة منظمــة.
وميثــل القانــون موضعـاً للخــاف بــن مكونــات االئتــاف
الحاكــم وداخــل أروقــة الكنيســت ،خصوصــاً بــن رئيــس
لجنــة الشــؤون الداخليــة يف الكنيســت ،وليــد طــه ،ووزيــرة
الداخليــة اإلرسائيليــة ،أييليــت شــاكيد ،املنتميــة لحــزب
“ميينــا” اليمينــي املتطــرف.
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وجديــر بالذكــر أن هنــاك حــوايل  130ألــف عــريب يف
إرسائيــل يعيشــون يف منــازل مبنيــة بشــكل غــر قانــوين وال
ميكــن ربطهــا بشــبكة الكهربــاء مبوجــب الترشيعــات القامئــة
التــي تصنــف أرايض البنــاء بأنهــا أر ٍ
اض زراعيــة وليســت
ســكنية .وهــددت القامئــة العربيــة املوحــدة بقيــادة ،وليــد
طــه ،باالنســحاب مــن االئتــاف مــا مل يُقــر القانــون دون
خلــق صعوبــات يف التنفيــذ مــن قبــل وزيــرة الداخليــة ،فقــد
كان ذلــك املــروع أحــد أهــم الصفقــات التــي دخلــت عــى
أثرهــا القامئــة يف االئتــاف الحاكــم.
 -4االعتقــال اإلداري وملــف األرسى :واجهــت حكومــة
بينيــت اتهامــات بالضعــف بســبب موافقتهــا عــى وقــف
متديــد االعتقــال اإلداري لألســر ،أبــو هــواش ،يف األيــام القليلة
املاضيــة بعدمــا تدهــورت حالتــه جـراء إرضابــه عــن الطعــام
ألكــر مــن  140يومـاً ،يــأيت ذلــك يف ظل تبايــن التوجهــات إزاء
التعاطــي مــع ملفــي االعتقــال اإلداري واألرسى الفلســطينيني
داخــل مكونــات الحكومــة اإلرسائيليــة.
 -5حــل الدولتــن والقضيــة الفلســطينية :يتضــح جليــاً
الخــاف بــن مكونــات الحكومــة االئتالفيــة بشــأن القضيــة
الفلســطينية ،إذ متيــل التيــارات املعتدلــة واليســارية نحــو
دعــم حــل الدولتــن وتحقيــق املزيــد مــن التقــارب والتنســيق
مــع الســلطة الفلســطينية مــن أجــل إرســاء الســام ،ســواء عرب
املســار الســيايس أو املســار االقتصــادي .وميثــل هــذا التيــار
وزيــر الدفــاع ،بينــي جانتــس ،ووزيــر الخارجيــة ،يائــر البيــد.
ويف املقابــل ،ترفــض التيــارات اليمينيــة ،خاصــة
رئيــس الحكومــة ،نفتــايل بينيــت ،أي تقــارب مــع الجانــب
الفلســطيني ،مــع االكتفــاء بالتنســيق األمنــي لحاميــة األمــن
القومــي اإلرسائيــي .كــا يرفــض بينيــت عقــد أي لقــاء مــع
رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس.
 -6الخــاف حــول امللــف النــووي اإليـراين :تتســع الفجــوات
داخــل صفــوف الحكومــة اإلرسائيليــة حــول كيفيــة التعامــل
مــع امللــف النــووي اإليــراين ،واتضــح التبايــن داخــل
الدوائــر األمنيــة اإلرسائيليــة بعــد ترصيحــات رئيــس شــعبة
االســتخبارات العســكرية ،أهــارون حاليفــا ،الداعمــة للتوصــل
التفــاق ،وهــو مــا يتعــارض مــع موقــف رئيــس الحكومــة،
وكذلــك رئيــس جهــاز املوســاد ،ديفيــد بارنيــا.
كــا يتبايــن موقفــا وزارة الخارجيــة ورئاســة الحكومــة
إزاء امللــف ذاتــه ،وإزاء التعامــل مــع الحليــف األمريــي .ويف
هــذا اإلطــار ،يؤيــد البيــد التوصــل لصفقــة جيــدة مــع إيـران،
بينــا يــر بينيــت عــى عــدم إلزاميــة االتفــاق إلرسائيــل.

مستقبل الحكومة اإلسرائيلية في ظل االنقسامات الداخلية

تهديد االئتالف الحكومي

يُقــى سياســياً ملــدة  7ســنوات.

باتــت حكومــة “بينيــت – البيد” بــن فيك كامشــة ،يف مواجهة
إحـراج اليمــن املتطــرف ممثـاً يف الليكــود بشــكل رئيــس من
جهــة ،يف مقابــل ضغــط األح ـزاب العربيــة واليســارية مــن
جهــة أخــرى ،يف العديــد مــن امللفــات والقضايــا الخالفيــة،
وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:

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 األحـزاب اليمينيــة ،أو يتجــه
لتقديــم مزيــد مــن التنــازالت لهــم ،حتــى ال تــرك الحكومــة،
وتتحالــف مــع الليكــود ،وهــو مــا قــد يدفــع األحــزاب
العربيــة يف املقابــل لالنســحاب مــن االئتــاف الحكومــي ،أي
أن أيــاً مــن الســيناريوهني قــد يهــدد االئتــاف الحكومــي.
ومــع ذلــك ،فــإن حــدوث هــذا األمــر ،ســوف يتوقــف عــى
املشــهد الداخــي بالليكــود بعــد نتانياهــو وتوجهــات خليفتــه
يف رئاســة الحــزب.

 -1تلويــح العــرب واليمــن باالنســحاب :تتزايــد التهديــدات
باالنســحاب مــن الحكومــة اإلرسائيليــة ،خاصــة مــع تراجــع
شــعبية األحــزاب العربيــة واليمينيــة ،عــى حــد ســواء،
بســبب عــدم قدرتهــا عــى إرضــاء قاعدتهــا االنتخابيــة،
خصوصــاً بعــد تدهــور حقــوق البــدو يف النقــب ،وكذلــك
بســبب العــرات التــي تشــهدها التوســعات االســتيطانية.
 -2محاولــة الليكــود اســتغالل املوقــف :تلــوح يف األفــق
فرصــة ســانحة لحــزب الليكــود اليمينــي للعــودة لالئتــاف
الحكومــي مــن جديــد ،خاصــة مــع احتامليــة إقصــاء نتانياهو
عــن املشــهد الســيايس ،إذ ت ُتــداول ترسيبــات بشــأن صفقــة
محتملــة بــن نتانياهــو واملدعــي العــام املــوايل لــه ،أفيشــاي
ماندلبليــت ،والــذي ســتنتهي واليتــه نهايــة الشــهر الجــاري،
ومبوجــب الصفقــة املحتملــة ،تُســتبدل عقوبــة الســجن
مقابــل إقــرار نتانياهــو باقرتافــه جرائــم الفســاد ،عــى أن

ويف الختــام ،ميكــن القــول إن االئتــاف الحكومــي يف
إرسائيــل بــات يواجــه العديــد مــن التحديــات ،والتــي قــد
تنــذر باحتــال تفككــه ،خاصــة إذا تــم إقصــاء نتانياهــو مــن
الحيــاة السياســية يف إرسائيــل ،والــذي كان ميثــل العائــق
الرئيــس أمــام تحالــف العديــد مــن األح ـزاب اليمينــة مــع
الليكــود.
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