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دوافع القرار األخير
ميكــن تفصيــل أبــرز األســباب التــي دفعــت حكومــة بينيت إىل 

ــتقالة يف التايل:  االس

ــر  ــة يف الكنيســت: واجهــت حكومــة التغي 1- فقــدان األغلبي
ــت  ــي كان ــة، الت ــدت األغلبي ــا فق ــات بعدم ــة صعوب اإلرسائيلي
ــواىل انســحاب  ــد ت ــك بع ــا داخــل الكنيســت، وذل تحظــى به
ــة لتحظــى  ــاف الداعــم للحكوم ــن االئت أعضــاء الكنيســت م
الحكومــة بتأييــد 59 عضــواً بالكنيســت فقــط مــن أصــل 120 
ــذي انعكــس بالســلب عــى قــدرة الحكومــة  عضــواً، األمــر ال
عــى متريــر أجندتهــا الترشيعيــة وأبرزهــا قانــون ياهــودا 

ــامرة.  والس

2- اإلخفــاق يف متريــر يهــودا والســامرا: نجحــت املعارضــة 
بقيــادة رئيــس الــوزراء الســابق، بنيامــن نتانياهــو زعيــم حــزب 
الليكــود، يف 7 يونيــو يف إســقاط “قانــون املســتوطنن”، أو 

قانــون “يهــودا والســامرة”، وذلــك خــال التصويــت عليــه يف 
ــاً، فيــا صــّوت  الكنيســت، إذ صــّوت لصالــح القانــون 52 نائب
ضــده 58 مــن أصــل 120 نائبــاً عــدد نــواب الكنيســت، كــا أن 

نائبــن عربيــن مــن االئتــاف الحكومــي صــّوت ضــده.

أنظمــة  وتطبيــق  فــرض  إىل متديــد  القانــون  ويهــدف 
الطــوارئ يف الضفــة الغربيــة عــى اإلرسائيليــن الذيــن يعيشــون 
فيهــا، ومبوجبــه يتــم فــرض القانــون الجنــايئ اإلرسائيــي وبعضــاً 
مــن القانــون املــدين ليشــمل اإلرسائيليــن الذيــن يعيشــون يف 
ــن  ــتوطنن يضم ــون املس ــة، أي أن قان ــة املحتل ــة الغربي الضف
ــو أنهــم  ــاك، كــا ل ــن يعيشــون هن ــة املســتوطنن الذي معامل

ــور.  ــل يف معظــم األم يعيشــون يف إرسائي

ويســبب عــدم متريــر القانــون يف مشــاكل كبــرة إلرسائيــل، 
متــس حيــاة اإلرسائيليــن يف الضفــة الغربيــة، منهــا عــدم القدرة 
عــى إحالــة اإلرسائيليــن إىل املحاكــم يف إرسائيــل بجرائــم 
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ــم قــرار بحــل الكنيســت،  ــو الجــاري، تقدي ــي بينيــت، فــي 20 يوني ــن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية، نفتال أعل
والــذي صــّوت الكنيســت عليــه باإلجمــاع، فــي 22 يونيــو، فــي قــراءة أوليــة لمشــروع قانــون مــن المتوقــع 
أن يتــم االنتهــاء منــه األســبوع المقبــل، وهــو مــا يعنــي أن إســرائيل مقبلــة علــى انتخابــات مبكــرة فــي نهايــة 
ــر الخارجيــة، يائيــر البيــد، رئاســة الحكومــة، إلــى جانــب  ــر 2022. كمــا تــم االتفــاق علــى أن يتولــى وزي أكتوب
احتفاظــه بحقيبــة الخارجيــة، بينمــا يتولــى نفتالــي بينيــت منصــب نائــب رئيــس الحكومــة إلــى جانــب توليــه 

الملــف اإليرانــي.

االنتخابــات الخامســة: أبعــاد حــل إســرائيل الكنيســت والذهــاب النتخابــات مبكــرة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1578، 23 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ارتكبوهــا يف الضفــة الغربيــة، ولــن يكــون لــدى إرسائيــل 
ــون يف  ــف للقان ــام بعمــل مخال ــي ق ــة اعتقــال إرسائي صاحي
إرسائيــل، ثــم فــّر إىل الضفــة الغربيــة. كــا أن هــذا القانــون 
ميــد تطبيــق القوانــن اإلرسائيليــة عــى املســتوطنن يف الضفــة. 

وياحــظ أنــه تــم ترشيــع القانــون بعــد حــرب يونيــو عــام 
1967، وتــم تجديــده كل خمــس ســنوات كـ”إجــراء طــارئ”، 
وتــم متريــره باملــرة األخــرة يف عــام 2017، وتنتهــي صاحيتــه 
ــرة األوىل  ــي امل ــذه ه ــظ أن ه ــو 2022. وياح ــة يوني يف نهاي
التــي لــن يتــم متريــر القانــون، بســبب االنقســام يف الكنيســت 
ــون  ــذا القان ــر ه ــة متري ــود عرقل ــة الليك ــي، ومحاول اإلرسائي
إلحــراج حكومــة بينيــت والضغــط عليهــا، ودفعهــا لاســتقالة، 
فقــد علّــق النائــب، ياريــف ليفــن، مــن حــزب الليكــود عــى 
إخفــاق متريــر قانــون “يهــودا والســامرة” قائــاً إن “حكومــة 
غــر قــادرة عــى متريــر القوانــن الصهيونيــة واألمنية األساســية 

ليــس لهــا الحــق يف الوجــود”. 

3- اســتباق تحــركات نتانياهــو: يهــدف قــرار بينيــت والبيــد 
بحــل الكنيســت إىل التصــدي االســتباقي ملحــاوالت املعارضــة 
لطــرح مــرشوع ســحب الثقــة مــن الحكومــة الراهنــة وتأليــف 
حكومــة جديــدة مــن دون انتخابــات، وهــي املخططــات التي 
يســعى لهــا زعيــم الليكــود، ورئيــس الــوزراء الســابق، بنيامــن 

نتانياهــو. 

فقــد أفــادت وســائل إعــام عربيــة أن نتانياهــو كان 
ســيحاول اســتغال الوقــت لحــن التصويــت عــى قــرار حــل 
ــت  ــاف بيني ــم أعضــاء ســابقن يف ائت الكنيســت لجــذب دع
– البيــد لتشــكيل حكومــة بديلــة مــن دون الذهــاب إىل 
انتخابــات مبكــرة. وحــاول نتانياهــو بالفعــل اســتالة العضــو 
ــزم  ــذي اعت ــاخ، ال ــر أوروب ــم، ن ــاف الحاك املنشــق عــن االئت
تأييــد مخططــات املعارضــة، وهــو مــا أعلنــه يائــر البيــد، يف 
20 يونيــو، حيــث أكــد محــاوالت الليكــود إســقاط الحكومــة 
عــرب تقديــم الوعــود مبنــح أوروبــاخ حقيبــة وزاريــة بالحكومــة 

ــدة. الجدي

4- الضغــوط الداخليــة والخارجيــة: واجهــت حكومــة بينيــت 
ــدات عــى  ــذي مــارس مزاي ــق الليكــود، ال ضغــوط عــن طري
ــت  ــاته كان ــار أن سياس ــن باعتب ــار اليم ــي لتي ــت املنتم بيني
بعيــدة كل البُعــد عــن اليمــن، وحالــت دون ردع أعــداء 

ــة.  ــا القومي ــرون مبصالحه ــن ي ــل وم إرسائي

ويف املقابــل، فــإن اليســار واملكــون العــريب يف حكومــة 
ــك  ــة لتل ــن عــن السياســات التصعيدي ــا راضي ــت مل يكون بيني
ــات  ــة محادث ــا عرقل ــطينن، ومحاولته ــاه الفلس ــة تج الحكوم
الســام معهــم، وكذلــك سياســتها تجــاه القــدس، فقــد علقــت 
القامئــة العربيــة املوحــدة، أحــد أطــراف االئتــاف الحكومــي، 

تأييدهــا للحكومــة، يف ظــل تصاعــد موجــات العنــف يف 
ــى. ــدس واملســجد األق الق

دالالت استقالة الحكومة 
ــة اســتقالة حكومــة بينيــت، وتــويل يائــر البيــد  تكشــف دالل
رئاســة الحكومــة عــن عــدد مــن الــدالالت، والتــي ميكــن 

ــايل:  ــا يف الت توضيحه

ــن الواضــح  ــة: كان م ــراض انتخابي ــف االســتقالة ألغ 1- توظي
ــت  ــل الكنيس ــرار ح ــف ق ــعت لتوظي ــت س ــة بيني أن حكوم
لاســتعداد لانتخابــات القادمــة. فقــد ســعى بينيــت والبيــد، 
خــال خطابهــا، واللــذان أعلنــا فيــه نيتهــا حــل الكنيســت 
يف 20 يونيــو، للحديــث عــن إنجــازات حكومتهــا، عــى مــدار 
ــد املواجهــات مــع حــاس،  العــام املــايض، خاصــة عــى صعي
باإلضافــة للنجاحــات االقتصاديــة، وكذلــك منــع إمتــام االتفــاق 

ــى اآلن. ــراين حت ــووي اإلي الن

كــا انتقــد البيــد وبينيــت ظاهــرة التمــرد عــى األحــزاب 
واالنشــقاق وااللتحــاق بالخصــوم واعتربوهــا صبيانيــة سياســية 
وانتهازيــة يجــب أن تتوقــف، يف إشــارة لانشــقاقات التــي 
رضبــت صــف حكومــة التغيــر وتســببت يف انهيارهــا، فضــاً 
ــن  ــن العربي ــاخ والنائب ــي أوروب ــب اليمين ــرارات النائ ــن ق ع
التصويــت ضــد بعــض قوانــن الحكومــة، عــى غــرار حكومــة 

ــودا والســامرة”.  “يه

ــعبيتها  ــت أن ش ــة بيني ــدرك حكوم ــرى، ت ــة أخ ــن جه وم
تراجعــت يف الشــارع اإلرسائيــي، عــى نحــو مــا تكشــفه 
اســتطاعات الــرأي، األمــر الــذي دفعهــا ملحاولة إنقاذ شــعبيتها 
ــدو يف مظهــر الحكومــة  ــات مبكــرة، يك تب عــرب الســر النتخاب
ــم  ــا لقي ــد احرتامه ــة، ولتأكي ــة الوطني ــى املصلح الحريصــة ع
ــاره  ــو، وإظه ــا نتانياه ــراج غرميه ــم إح ــن ث ــة، وم الدميقراطي
مبظهــر املتشــبث بالعــودة للســلطة، خاصــة بعدمــا قــى أكــر 
ــى  ــة حت ــة اإلرسائيلي ــس للحكوم ــة كرئي ــاً متصل ــن 12 عام م
مطلــع عــام 2021، وأخفــق يف أخــر عامــن يف تشــكيل حكومــة 

ــات مبكــرة.  عــى الرغــم مــن إجــراء ثــاث انتخاب

ــه  ــد، أن ــر البي ــال، يائ ــة تســير األع ــس حكوم ــد رئي وأك
ــة  ــف املعيشــة، باإلضاف ــاع تكالي ــى معالجــة ارتف ســيعمل ع
ملواجهــة إيــران وحــاس وحــزب اللــه، ومجابهــة القــوى التــي 
تهــدد بتحويــل إرسائيــل إىل دولــة غــر دميقراطيــة، يف إشــارة 

إىل نتانياهــو نفســه.

ــتقالة  ــون الس ــع أن يك ــي: ال يتوق ــدد األمن ــتمرار التش 2- اس
الحكومــة تأثــر عــى القــرارات األمنيــة والعســكرية اإلرسائيلية، 
إذ أن الجــرال أفيــف كوخــايف، رئيــس أركان الجيــش اإلرسائيي، 
ســوف تنتهــي واليتــه يف ينايــر 2023، أي بعــد فــرتة مــن إجــراء 

االنتخابــات املبكــرة، واملقــرر لهــا أكتوبــر القــادم.
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ــة  ــتغل أي موج ــد يس ــد ق ــإن البي ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
جديــدة مــن التصعيــد األمنــي والعســكري خــال فرتة رئاســته، 
ســواء عــى الصعيــد اإلقليمــي مــع إيــران، أو داخــل إرسائيــل 
مــع الفلســطينين والعــرب داخــل إرسائيــل، مــن أجــل تعزيــز 
شــعبيته مــن خــال إظهار نفســه مبظهــر القائــد القــوي القادر 
عــى اتخــاذ قــرارات جرئيــة، خاصــة أنــه لــن يحتــاج إىل دعــم 

الكنيســت، والــذي تــم حلــه. 

3- مخــاوف مــن الجمــود الحكومــي: تشــر التقديــرات إىل أن 
نتنياهــو كان يفضــل تجنــب الذهــاب النتخابــات مبكــرة، نظراً 
ــات  ــد انتخاب ــة بع ــق يف تشــكيل حكوم ــه إذا أخف ــه أن إلدراك
أكتوبــر القادمــة، فســوف يفقــد دعــم حزبــه الليكــود، كــا أن 
ــر  ــد يؤث ــم الفســاد وإرث سياســاته الســابقة ق ــه بته محاكمت
ــل  ــن داخ ــى م ــه حت ــت بدعم ــاء الكنيس ــرارات أعض ــى ق ع

أحــزاب اليمــن نفســها.

ــه  ــم نفس ــعى لتقدي ــد يس ــو ق ــإن نتنياه ــك، ف ــع ذل وم
باعتبــاره رجــل إرسائيــل القــوي، القــادر عــى تشــكيل حكومــة 
ميينيــة متطرفــة، تنتهــج سياســات أمنيــة متشــددة ضــد العرب 
والفلســطينين، خاصــة يف ظــل ارتفاع حــدة التهديــدات األمنية 

التــي تواجههــا إرسائيــل. 

وعــى الرغــم مــن أن اســتطاعات الــرأي العــام يف إرسائيــل 

تشــر إىل أن الغلبــة يف االنتخابــات القادمــة ســتكون ملعســكر 
نتانياهــو، فإنهــا تؤكــد يف الوقــت نفســه، أنــه لــن يتمكــن هــو 
وحلفائــه مــن حصــد أغلبيــة مريحــة، بــل ســيحتاج إىل إقامــة 
تحالفــات مــع قــوى غــر ميينية، مثــل القامئــة العربيــة املوحدة 
بزعامــة منصــور عبــاس، غــر أن املشــكلة أن نتانياهــو يرفــض 
ــاج حكومــة ضعيفــة ذات  ــد إنت التحالــف معــه، حتــى ال يعي
توجهــات أيديولوجيــة متباينــة. فقــد أكــد نتانياهــو، أن يســعى 

لتشــكيل حكومــة ميينيــة تُعيــد األمــن للشــارع اإلرسائيــي. 

ويف املقابــل، فــإن األحــزاب املنضويــة يف االئتــاف الحكومي 
ــن  ــم م ــودة للحك ــن الع ــو م ــع نتانياه ــعون ملن ــن يس الراه
جديــد، وهــو مــا عــرب عنــه وزيــر املاليــة، أفيجــادور ليربمــان، 
ــذان أشــارا إىل أن هــدف  ــر العــدل، جدعــون ســاعر، الل ووزي
االنتخابــات القادمــة هــو منــع نتانياهــو مــن العــودة إىل 

ــة ملصالحــه الشــخصية. الحكــم وتســخر الدول

ويف الختــام، تشــر التقديــرات إىل أن إرسائيــل مقبلــة عــى 
حالــة مــن االضطرابــات السياســية واألمنيــة، خاصــة أن أغلــب 
التوقعــات تشــر إىل أن إجــراء انتخابــات خامســة ســوف 
يعيــد إنتــاج أزمــة تشــكيل حكومــة إرسائيليــة ائتافيــة، بفعــل 
ــزاب  ــن أح ــة م ــة مريح ــاك أغلبي ــف يف امت ــاق أي تحال إخف
ذات توجهــات أيديولوجيــة متجانســة، كــا تشــر نتائــج 

ــرأي.  ــتطاعات ال اس
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