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تشكيلة الحكومة وخطوطها العريضة
تحديات تواجه الحكومة
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ما ،وتشكيل
بعد مفاوضات صعبة ،متكن تحالف مناوئ لبنيامني نتنياهو من وضع حد لحكمه الذي استمر  12عا ً
حكومة ائتالفيه من مثانية أحزاب ،يتناوب عىل رئاستها نفتايل بنيت ،رئيس حزب «ميينا» ،ويئري لبيد ،رئيس حزب
«يوجد مستقبل» ،بحيث يرأسها األول يف العامني األولني.

خلفيات تشكيل الحكومة
بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست األخرية يف آذار /مارس  ،2021كلف الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني،
رئيس الحكومة القائم ،نتنياهو ،بتشكيل الحكومة بعد حصول حزب الليكود منفردًا عىل أكرب عدد من مقاعد
الكنيست؛ أي  30مقعدًا من أصل  .120حاول نتنياهو تشكيل حكومة ائتالفيه تستند إىل معسكر اليمني املؤيد
له ،والبالغ  52مقعدًا ،وإىل حزب «ميينا» وله  7مقاعد ،وإىل القامئة العربية املوحدة (الحركة اإلسالمية
الجنوبية) ،ولها  4مقاعد .وقد وافق كل من حزب ميينا والحركة اإلسالمية الجنوبية عىل دخول ائتالف نتنياهو
الحكومي .لكن حزب «الصهيونية الدينية» الفايش ،التابع ملعسكر نتنياهو ،وله سبعة أعضاء ،رفض املشاركة
يف حكومة تستند إىل دعم قامئة عربية .وقد مارس نتنياهو ضغوطًا كبرية عىل قيادة هذا الحزب لتغيري
موقفه ،من ضمنها ترتيب اجتامع بني رئيس القامئة العربية املوحدة ،منصور عباس ،والحاخام حاييم دروكامن،
األب الروحي لالستيطان اليهودي يف األرايض العربية املحتلة ،وأحد أبرز الحاخامات املتطرفني ،لحثه عىل
إقناع قيادة حزب «الصهيونية الدينية» بقبول املشاركة يف ائتالف حكومي يقوده نتنياهو وتشارك هذه
القامئة فيه ،أو دعمه من خارج االئتالف الحكومي .بيد أن دروكامن رفض ذلك ،وأعلن تأييده موقف قيادة حزب
«الصهيونية الدينية» الرافض للمشاركة يف حكومة ائتالفيه تستند إىل دعم الحركة اإلسالمية الجنوبية.
وعىل إثر فشل نتنياهو يف تشكيل الحكومة ،انتقل تكليف تشكيل الحكومة إىل لبيد ،زعيم حزب «يوجد
مستقبل» ،وهو الحزب الثاين يف الكنيست ،وله  17مقعدًا .حاول نتنياهو بشتى الطرق إفشال مهمة لبيد،
مبا يف ذلك تصعيد االعتداءات اإلرسائيلية يف القدس الرشقية املحتلة ،خاصة يف األقىص ويف الشيخ
جراح .ورغم أن الصواريخ األوىل التي أطلقتها حامس تضام ًنا مع هبة األقىص كانت تحذيرية ،ومل ت ُلحق أرضا ًرا،
ن حرب عىل
وكان يف إمكان إرسائيل استيعابها أو الرد عليها مبا يتناسب معها ،فقد انتهز نتنياهو الفرصة لش ّ
ما.
قطاع غزة ،استمرت أحد عرش يو ً
تزام ًنا مع ذلك ،قام نتنياهو بشن حملة تحريض واسعة عىل حزب «ميينا» ورئيسه بنيت ،وعىل مجمل معسكر
محاول نزع الرشعية عنه لتشكيل حكومة بديلة .ويف هذا السياق ،دعا نتنياهو أنصاره
ً
التغيري املناوئ له،
وقادة حاخامات التيار الصهيوين الديني للضغط عىل بنيت ،وعىل أعضاء حزب «ميينا» يف الكنيست ،وأيضً ا
عىل جدعون ساعر ،زعيم حزب «أمل جديد» ،الذي انشق عن الليكود ،ملنعهم من تشكيل حكومة بديلة من
حكومة نتنياهو .وقد أصدر غالة الحاخامات ،ويف مقدمتهم الحاخام دروكامن ،بيانًا أعلنوا فيه أنه «يجب
القيام بكل يشء» ملنع تشكيل ائتالف حكومي بديل .ووصل التحريض إىل درجة دفعت رئيس املخابرات
الداخلية (الشاباك) ناداف أرغامن إىل إصدار بيان حذّر فيه من مخاطر التحريض السائد ،ومن إمكانية حصول
اغتيال سيايس بسببه ،كام حصل عام  ،1995حني اغتيل رئيس الوزراء األسبق ،إسحاق رابني ،عىل يد أحد
املتطرفني اليهود.

تشكيلة الحكومة وخطوطها العريضة
حازت حكومة بنيت – لبيد ثقة الكنيست ،بحصولها عىل دعم  60عضو كنيست ومعارضة  59وامتناع عضو واحد
ما .وتتألف هذه الحكومة من  27وزي ًرا وستة نواب
عن التصويت ،لتنهي بذلك حكم نتنياهو الذي استمر  12عا ً
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وزراء ،وهي ثالث أكرب حكومة يف تاريخ إرسائيل من حيث عدد وزرائها ونواب الوزراء .وقد جاء هذا العدد الكبري
للوزراء يف الحكومة إلرضاء األحزاب الكثرية املشاركة يف االئتالف غري املتجانس الذي تستد إليه ،ولتشجيع
أعضاء الكنيست املعارضني لنتنياهو عىل دعمها بحصول قسم كبري منهم عىل مناصب وزارية.
يتشكل االئتالف الحكومي من مثانية أحزاب مختلفة سياس ًيا وأيديولوج ًيا؛ إذ ينتمي ثالثة منها إىل اليمني
املتطرف ،واثنان إىل اليمني ،وينتمي آخران إىل اليسار الصهيوين ،إضافة إىل حزب عريب ذي توجه إسالمي.
وهذه األحزاب هي :حزب «ميينا» برئاسة بنيت رئيس الحكومة ووزير االستيطان وله ثالثة وزراء (بقي له ستة
جا عىل تشكيل بنيت للحكومة مع املعسكر املناوئ
نواب يف الكنيست بعد أن تركه أحد أعضاء الكنيست احتجا ً
لنتنياهو) ،وحزب «يوجد مستقبل» برئاسة لبيد ،وهو رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية وله سبعة وزراء (17
نائ ًبا يف الكنيست) ،وحزب «أزرق أبيض» بقيادة بيني غانتس ،وزير األمن وله أربعة وزراء ( 8نواب) ،وحزب «العمل»
برئاسة مراف ميخائييل وزيرة املواصالت وله ثالثة وزراء ( 7نواب) ،وحزب «إرسائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليربمان،
وزير املالية ،وله ثالثة وزراء (كان له سبعة نواب ولكن أحدهم ترك الحزب يف يوم تشكيل الحكومة لعدم تعيينه
وزي ًرا فبقي له  6نواب) ،وحزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر ،نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ،وله أربعة
وزراء ( 6نواب) ،وحزب «مريتس» برئاسة نيتسان هوروفيتس ،وزير الصحة ،وله ثالثة وزراء ( 6نواب) ،و»الحركة
اإلسالمية الجنوبية» بقيادة عباس ( 4نواب) وله نائب وزير ،وفق ما جاء يف اتفاق االئتالف.
نص اتفاق االئتالف بني لبيد وبنيت عىل أن الحكومة تتكون
ويف ما يخص عملية اتخاذ القرارات يف الحكومةّ ،
من كتلتني ،األوىل كتلة حزب «ميينا» وتشمل حزب «أمل جديد» ،والثانية كتلة «يوجد مستقبل» وتشمل أحزاب
«أزرق أبيض» و»العمل» و»إرسائيل بيتنا» و»مريتس» .واتفق عىل أنه يف إمكان وزراء كل كتلة من هاتني
الكتلتني تعطيل اتخاذ أي قرار يف الحكومة يف حال وجود إجامع بني وزراء الكتلة التي تريد تعطيل قرار
املمثلي بسبعة وزراء فقط يف الحكومة؛ إذ
الحكومة .ومنح ذلك قوة كبرية لحزيب «ميينا» و»أمل جديد»
ْ
يف إمكانهام تعطيل اتخاذ أي قرار يف الحكومة ال يوافقان عليه.
أما يف ما يخص تشكيلة الكابينت السيايس  -األمني ،فقد تقرر أن يتشكل من  12وزي ًرا مناصفة بني الكتلتني،
أي أنه سيكون لحزيب «ميينا» و»أمل جديد» ستة وزراء يف الكابينت السيايس األمني ،بينام سيكون فيه
لألحزاب الخمسة الباقية ستة وزراء((( .وهذا يعني أن أحزاب اليمني املتطرف التي ميثلها  12نائ ًبا فقط وضعت
رشوطًا قصوى لالنضامم إىل تحالف ضد نتنياهو ،وقد استجيب لها .فمن ناحية ،يع ّد ذلك إنجازًا لليمني مينع
الحكومة من اتخاذ أي قرارات ال تروقه .ومن ناحية أخرى ،تبدو هذه األحزاب يف نظر غالبية اليمني اإلرسائييل
مبنزلة خائنة لألمانة ألنها تحالفت مع «اليسار والعرب» ،يف مقابل كل هذه املناصب ،وتحقيق حلم بنيت بأن
يصبح رئيس حكومة من دون حق ،فقد حاز حزبه عىل  7مقاعد فقط يف االنتخابات الربملانية.
يتضح من وثيقة الخطوط العريضة للحكومة ،ومن اتفاقات االئتالف الحكومي أن القضايا االقتصادية واالجتامعية،
والقضايا الداخلية األخرى يف املجتمع اإلرسائييل ،تحتل األولوية يف برنامج الحكومة ،ال سيام أن االقتصاد
اإلرسائييل ال يزال يعاين األزمة االقتصادية التي سببتها جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد .)-19إىل
جانب ذلك ،أولت الخطوط العريضة للحكومة أيضً ا أهمية لطابع الدولة؛ فقد أكدت أن الحكومة ستعمل عىل
تعزيز أسس إرسائيل بصفتها دولة يهودية ودميقراطية ،وأنها ستعزز وحدة الشعب اليهودي يف العامل
وستشجع الهجرة اليهودية إىل إرسائيل وستزيد من التفاهم املتبادل بني إرسائيل ويهود العامل.
كام أكدت الخطوط العريضة أن الحكومة اإلرسائيلية ستستمر يف تهويد مدينة القدس .وجاء يف اتفاقية
تشكيل االئتالف أن الحكومة ستعمل من أجل «منو وازدهار القدس عاصمة إرسائيل وأنها ستستمر يف البناء
 1يتشكل الكابينت السيايس -األمني من نفتايل بنيت ،ويئري لبيد ،وأفيغدور ليربمان ،وبيني غانتس ،وعومر بارليف ،وزئيف ألكني ،ونيتسان هوروفيتس ،ويفعات
شاشا بيطون ،وجدعون ساعر ،وأييلت شاكيد ،ومتان كهانا ،ومراف ميخائييل.
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فيها بشكل كبري من أجل تحويلها إىل ميرتوبولني دينامي ومتجدد»؛ ما يعني تعزيز االستيطان اليهودي يف
القدس الرشقية املحتلة .وأكدت الخطوط العريضة أيضً ا أن الحكومة ستنقل جميع وزاراتها ووحداتها القطرية
إىل القدس يف أقرب وقت؛ وذلك من أجل تعزيز مكانتها بصفتها رم ًزا وقاعدة للحكم .ووفقًا ملا جاء يف
دعم مال ًيا إضاف ًيا مليزانية جامعة أريئيل املقامة يف مستوطنة أريئيل يف
اتفاق االئتالف ،ستقدم الحكومة
ً
الضفة الغربية املحتلة .وأكد بنيت يف خطابه أمام الكنيست لنيل ثقتها بحكومته ،عىل أن الحكومة ستستمر
يف بناء املستوطنات وتعزيز االستيطان اليهودي يف كل أنحاء أرض فلسطني.
تجاهل
ً
ومن املالحظ أن الخطوط العريضة للحكومة واتفاقات االئتالف الحزبية تجاهلت القضية الفلسطينية
حزب «يوجد مستقبل» و»ميينا» وجوب
ما ،ويف الوقت نفسه أكد أحد بنود اتفاق االئتالف املربم بني
َ
تا ًّ
ضامن املصلحة اإلرسائيلية يف املنطقة (ج) يف الضفة الغربية املحتلة .ومن أجل تحقيق ذلك ،فإن الحكومة
اإلرسائيلية ستقوم بتعزيز اإلدارة املدنية يف وزارة األمن بوظائف وبإمكانات من أجل منع الفلسطينيني
من البناء فيها ،ومنعهم من تثبيت وجودهم عىل أراضيهم فيها .ومن هذه الناحية تحديدًا ،قد تكون هذه
الحكومة أسوأ من سابقتها؛ إذ تهدف إىل تكريس وضع حرمان السلطة الفلسطينية من أي صالحيات يف
غالبية أرايض الضفة الغربية (املنطقة ج) وتوسيع االستيطان اليهودي فيها.

تحديات تواجه الحكومة
ريا ،يتمثل يف كيفية الحفاظ عىل هذه
تواجه األحزاب الثامنية التي يتشكل منها االئتالف الحكومي تحديًا كب ً
الحكومة التي تكرث بني أحزابها التناقضات والخالفات السياسية واأليديولوجية ،أطول فرتة ممكنة .فاالئتالف
الحكومي يضم أحزابًا من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار الصهيوين ،إىل جانب الحركة اإلسالمية الجنوبية.
فثالثة منها تنتمي إىل اليمني الصهيوين املتطرف ،وهي أحزاب «ميينا» و»أمل جديد» و»إرسائيل بيتنا»،
وكان قادتها ينتمون إىل الجناح اليميني املتطرف يف حزب «الليكود» ،وقد انشقوا عنه بسبب خالفاتهم
الشخصية مع نتنياهو وليس بسبب أي خالف سيايس أو أيديولوجي .وتقف هذه األحزاب الثالثة ضد الحقوق
الوطنية للشعب الفلسطيني وضد إنشاء دولة فلسطينية يف املناطق الفلسطينية املحتلة سنة ،1967
وهي تدعم االستمرار يف االستيطان اليهودي وتعزيزه يف مجمل أرايض الضفة الغربية والقدس الرشقية
املحتلة ،وتدعو إىل ضم أجزاء واسعة منها إىل إرسائيل .ويُع ّد رئيس الحكومة بنيت  -وهو أول رئيس حكومة
ما ملجلس املستوطنات اليهودية يف الضفة
من التيار الديني الصهيوين ،وقد عمل يف السابق أمي ًنا عا ً
املحتلة  -من أش ّد القادة اإلرسائيليني عداء للفلسطينيني واستخفافًا بحقوقهم ،ومن أكرثهم مثابرة يف
الدعوة إىل ضم إرسائيل ما يطلق عليها منطقة (ج) التي تبلغ مساحتها نحو  62يف املئة من مجمل مساحة
الضفة املحتلة.
صحيح أن هذه األحزاب متكنت بعد جهود كبرية من االتفاق عىل الخطوط العريضة لالئتالف الحكومي ،بيد أن هذه
الخطوط التي شكلت القاسم املشرتك الذي ميكن االتفاق عليه ،تجنبت التطرق إىل قضايا الخالف الحقيقية،
ريا من التحديات واملشكالت التي ستواجهها
التي ستواجهها الحكومة عىل أرض الواقع .ولعل
ً
قسم كب ً
الحكومة يرتبط بالقضية الفلسطينية ،فحدة التناقضات بني االحتالل اإلرسائييل والشعب الفلسطيني ،ال سيام
يف ما يخص استمرار التطهري العرقي يف القدس الرشقية املحتلة وتعاظم اقتحامات املستوطنني للمسجد
األقىص ،وصلت يف الشهور األخرية إىل ذروة جديدة.
وتواجه حكومة بنيت العديد من القضايا امللحة التي عليها اتخاذ قرارات بشأنها ويف مقدمها :قضية إخالء
العائالت الفلسطينية من بيوتها يف حي الشيخ جراح عند صدور قرار بذلك من املحكمة اإلرسائيلية خالل
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األسابيع املقبلة ،وقضية تعاظم وترية اقتحام املستوطنني للمسجد األقىص ،ومصري البؤرة االستيطانية
التي أقيمت مؤخ ًرا يف قلب الضفة الغربية املحتلة ،والوضع القانوين للبؤر االستيطانية املنترشة يف
الضفة الغربية املحتلة ،واملوقف من حامس وقطاع غزة؛ أتستمر يف السياسة التي اتبعها نتنياهو يف
هذه املسألة يف العقد األخري أم أنها ستغريها كام كان يدعو عل ًنا قادة االئتالف الحكومي قبل وصولهم إىل
الحكم؟ وهل تبقى الحركة اإلسالمية الجنوبية ،أو حزب مريتس ،جز ًءا من االئتالف الحكومي وتتحمل املسؤولية
ن أقدمت حكومة
القانونية والسياسية الكاملة عن أعامل الحكومة وجرامئها؟ ماذا سيكون موقف الحركة إ ْ
مثل عىل إخالء العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح ،وزادت من اقتحامات املستوطنني لألقىص بغية
ً
بنيت
الصالة فيه متهيدًا لتهويده ،وإذا مل تقم الحكومة بإزالة البؤرة االستيطانية غري القانونية وفق القانون
اإلرسائييل ،التي أقيمت قبل عدة أيام يف قلب الضفة املحتلة؟
ومن التحديات التي ستواجه الحكومة أن نتنياهو سيستمر يف قيادة حزب الليكود وقيادة معارضة حكومة
بنيت؛ بغية إسقاطها يف أرسع وقت ممكن والعودة إىل الحكم مجددًا ،كام فعل يف املرتني السابقتني
اللتني خرس فيهام الحكم .ويبدو أن نتنياهو ،الذي ال يزال يتمتع بشعبية  -رغم تقدميه للمحاكمة يف ثالث
رص عىل االستمرار يف قيادة حزب الليكود وقيادة
قضايا فساد  -تفوق بكثري شعبية أي قائد إرسائييل آخر ،م ّ

املعارضة .ومن املرجح أنه سيتغلب عىل أي منافس له من داخل حزب الليكود إذا حاول أحد قادته منافسته
جح كذلك أن يسعى نتنياهو ،من خالل حزب الليكود ومن خالل عالقاته القوية
عىل قيادة الحزب .ومن املر ّ
بقادة اليمني املتطرف االستيطاين واليمني الفايش ،إىل إثارة املشكالت  -إن استطاع  -يف وجه الحكومة؛
مثل تنظيم االحتجاجات واملظاهرات ضدها ،وتكثيف اقتحامات األقىص ،والقيام بنشاطات استفزازية من أجل
نزع رشعية الحكومة ،وتشجيع الخالفات بني مركباتها بغرض إسقاطها.

خامتة
ة
تبدو هذه الحكومة ،ملن يتفحص خطوطها العريضة وشخوصها حكومة اليمني واليمني املتطرف ،مسترت ً
أساسا
بغطاء من اليسار الصهيوين والحركة اإلسالمية الجنوبية .ويعتمد مصري هذه الحكومة ،التي تشكلت
ً
بهدف إسقاط نتنياهو ،عىل مدى متاسك مكوناتها الحزبية وقدرتها عىل حل التناقضات القامئة فيام بينها
ومدى استعداد الحركة اإلسالمية الجنوبية وحزب مريتس يف االستمرار يف دعم الحكومة عند إقدامها عىل
تنفيذ سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني سواء يف القدس ،ال سيام يف الشيخ جراح واألقىص،
أو يف الضفة وغزة .ويف كل األحوال ،يبدو أن هذه الحكومة التي تستند إىل أغلبية هشة يف الكنيست لن
وخصوصا يف ضوء قيادة نتنياهو للمعارضة.
تتمكن من االستمرار يف صيغتها الحالية فرتة طويلة،
ً
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