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الداخل  يف  صامتة  معركة  الراهنة  اللحظة  يف  تدور 
اإلرسائييل من أجل تشكيل احلكومة اإلرسائيلية السابعة 
والثالثني، وذلك بعد أن قام الرئيس اإلرسائييل يتسحاق 
هرتسوغ بتكليف رئيس الوزراء األسبق بنيامني نتنياهو، 
نوفمرب   13 يف  احلكومة  بتشكيل  الليكود،  حزب  زعيم 
األغلبية من  توصية  إثر حصوله عىل  املايض )2022(، 
اليمينية بواقع 64 مقعد )الليكود 32 مقعد،  األحزاب 
الصهيونية الدينية 14 مقعد، شاس 11 مقعد، هيودات 

هتوراه 7 مقاعد()1( لتشكيل احلكومة اجلديدة.

تشكيل  بديناميكية  املرتبطة  الراهنة  املعطيات  أن  ورغم 
درجة  لرتاجع  نظًرا  العملية  سهولة  من  تعزز  احلكومة 
جيعل  ما  وهو  املشاركة،  االحزاب  اجتاهات  يف  التشتت 
أن  بيد  يسرًيا،  أمًرا  ضيقة  يمينية  حكومة  تشكيل  فرص 
مكامن التعقيد ترتبط بمعطيات السياق الداخيل، وكذا 
البيئة اخلارجية، نظًرا للتوجهات اليمينية املتطرفة لغالبية 
ما  إذا  احلكومة  تلك  جيعل  ما  وهو  املشاركة،  األحزاب 
يف  تطرًفا  األكثر  هي  تشكيلها  يف  املفاوضات  نجحت 

تاريخ إرسائيل.

من  اجلارية  املفاوضات  هذه  تصدره  ما  بقدر  وبالتايل، 
أبيب  تل  رشكاء  عواصم  إىل  ارتداداهتا  تصل  أصداء 
فإهنا  واشنطن،  مقدمتها  ويف  والدوليني،  اإلقليميني 
تسعى  ضاغطة،  عكسية  ارتدادات  املقابل  يف  تستقبل 
خيوط  رسم  يف  ُتسهم  ألن  العواصم  تلك  خالهلا  من 
العمل  من  ُيمّكنها  الذي  النحو  عىل  املرتقب  االئتالف 

معه بام يضمن مصاحلها ومصالح رشكائها يف املنطقة.

املعقدة  واحلسابات  التشابكات  هذه  تدفع  ثم،  ومن 
يضمن  دقيق  بميزان  اختياراته  يف  يوازن  أن  إىل  نتنياهو 
من خالله استيعاب ختوفات رشكائه الدوليني، ويف ذات 
األحزاب  من  رشكائه  ورضاء  والءات  يضمن  الوقت 
املتطرفة، حتى يضمن االستقرار واالستمرارية  اليمينية 

حلكومته املرتقبة.

ويف هذا اإلطار، تتعرض الدراسة بالتحليل ألبرز مالمح 
احلكومة،  لتشكيل  اجلارية  املفاوضات  إليه  توصلت  ما 

وانعكاسات ذلك عىل عوامل استمرار وفشل احلكومة 
املرتقبة ارتباًطا بمتغريات الداخل واخلارج.

املفاوضات الراهنة واإلشكاليات املطروحة

أسبوعها  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  مفاوضات  تدخل 
اخلامس من تاريخ تكليف نتنياهو، والتي مل حتسم حتى 
 14 الفرتة  مد  لطلب  يلجأ  نتنياهو  جعل  ما  وهو  اآلن، 
يوًما  الـ30  جتاوزه  نتيجة  اإلرسائييل  الرئيس  من  يوًما 
به  يسمح  ملا  وفًقا  اجلاري،  ديسمرب   11 يف  انتهت  التي 
الرئيس  عليه  وافق  ما  وهو  اإلرسائييل،  األساس  قانون 

اإلرسائييل ولكن بالتمديد ملدة 10 أيام فقط)2(.
اتفاقات  اآلن-  -حتى  املفاوضات  عن  متخض  وقد 
الصهوينية  حتالف  من  كل  وزعامء  نتنياهو  بني  جزئية 
بن غفري وبتسلئيل سموتريتش، ومل حتسم  إيتامر  الدينية 
)شاس  األخرى  احلريدية  األحزاب  مع  االتفاقات  بعد 
وهيودت هتوراة(، حيث توصل نتنياهو إىل اتفاق جزئي 
مع الزعيم اليميني املتطرف حلزب عوتسام هيودت »إيتامر 
مؤسس  كاهانا  مائري  احلاخام  تالميذ  وأحد  غفري«،  بن 
حركة »كاخ« اليهودية املتطرفة، يتم بموجبه إسناد وزارة 
األمن  وزارة  إىل  اسمها  تغيري  سيتم  التي  العام  األمن 
الرشطة  قوة  عن  مسئوليته  جانب  وإىل  إليه،  القومي، 
الوطنية، سيحصل عىل سلطة إضافية بام يف ذلك سلطة 
حرس احلدود يف الضفة الغربية، والتي تعمل حالًيا حتت 

إرشاف اجليش اإلرسائييل)3(.
زعيم  سموتريتش،  بتسلئيل  توصل  أخرى،  ناحية  من 
بعد  ائتاليف  اتفاق  إىل  ونتنياهو،  الدينية،  الصهيونية 
شكل  عىل  اجلانبان  بني  للخالف  نظًرا  التعثر،  من  حالة 
ينتزعها  أن  سموتريتش  يرغب  التي  الصالحيات 
املقرر  الوزارية  احلقيبة  إىل  لتضاف  الدفاع  وزارة  من 
وكالة  نقل  يف  يرغب  حيث  املالية(  )وزارة  إليه  إسنادها 
اإلدارة املدنية املسئولة عن إدارة جوانب احلياة املدنية يف 
حوايل 60 يف املائة من الضفة الغربية، من وزارة الدفاع 
لتكون ضمن اإلدارات املدنية اخلاضعة لسلطاته كوزير 
اجلانبان  بني  املفاوضات  تعثرت  ذلك  وإثر  للاملية)4(. 
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أنه  الدينية  الصهيونية  زعمت  حيث  االهتامات  وتبادال 
»بعد أن طلب نتنياهو من سموتريتش التخيل عن مطلبه 
بتعيينه وزيًرا للدفاع، تم االتفاق عىل تعيينه وزيًرا للاملية 
باإلضافة إىل توليه مسئولية اإلدارة املدنية«، وهو ما نفاه 
مرحلة  أي  يف  يوافق،  مل  أنه  أكد  حيث  الليكود  حزب 
حكومية  وكالة  أي  نقل  عىل  املفاوضات،  مراحل  من 
حاول  املاضية  األيام  خالل  أنه  بيد  املالية)5(.  وزارة  إىل 
نتنياهو حلحلة الوضع الراهن للمفاوضات حيث ُأعلن 
عن منحه موطئ قدم لسموتريتش يف وزارة الدفاع، مع 
الذي  الغربية  الضفة  يف  االستيطان  عن  املسئول  الوزير 
سيترصف -وهذا أمر أسايس- »بالتعاون واالتفاق« مع 

نتنياهو)6(.
سيتوىل  ائتالفًيا  اتفاًقا  اجلانبان  وقع  ذلك،  إثر  وعىل 
بموجبه سموتريتش وزارة املالية ملدة عامني بالتناوب مع 
باإلضافة  درعي،  أرييه  »شاس«  احلريدي  احلزب  زعيم 
وزارة  يف  منصب  عىل  سموتريتش  حزب  حصول  إىل 
واالرتباط  التنسيق  مكاتب  عن  مسئواًل  سيكون  الدفاع 
املحلية واإلدارة املدنية يف الضفة الغربية، إىل جانب تعيني 
عضو الكنيست عن احلزب أوفري سوفري وزيًرا للهجرة 
واالندماج، وتويل عضو الكنيست أوريت سرتوك وزارة 
حملية جديدة مل يتم حتديد جماالت مسئوليتها بعد)7(. وإىل 
زاد  آخر  تعيني  أيًضا  هناك  كان  التعيينات،  هذه  جانب 
القضائية،  األوساط  يف  الناشئة  اجلدل  حالة  من  بدوره 
سيمشا  املتدين  الصهيوين  الكنيست  عضو  تويل  نتيجة 
سلطة  مجاح  كبح  محلة  عن  دافع  طاملا  الذي  روثامن، 
املحكمة العليا، رئاسة جلنة الدستور والقانون والقضاء 
يف الكنيست)8(، وهو ما اعترب املراقبون أنه يكشف عن نية 
احلزب وتوجهه لتعديل النظام القضائي بام خيدم مصالح 

رشكائه يف االئتالف املرتقب وعىل رأسهم نتنياهو.
أيًضا اتفق نتنياهو وعضو الكنيست اليميني املتطرف آيف 
واملعروف  »نعوم«،  حزب  عن  الوحيد  النائب  ماعوز، 
والدفاع  امليم،  جمتمع  ومناهضة  للفلسطينيني،  بمعاداته 
كنائب  اليهودية،  الدينية  للقوانني  الصارم  التفسري  عن 
اليهودية  »اهلوية  وزير عىل رأس وكالة حكومية جديدة 

هذه  وستمنح  الوزراء،  رئيس  مكتب  داخل  القومية« 
اهليئة اجلديدة سلطة عىل املحتوى يف املدارس اإلرسائيلية 

الذي يتم تدريسه خارج املناهج العادية)9(.
وهيودات  )شاس  االئتالف  أحزاب  بباقي  يتعلق  وفيام 
اآلن،  حتى  بينهم  فيام  املفاوضات  حتسم  فلم  هتوراة(، 
حيث توصل حزب الليكود إىل توقيع اتفاق ائتاليف مؤقت 
مع هيدوت هتوراة يف 6 ديسمرب اجلاري، ومن املقرر أن 
واإلسكان،  البناء  وزارة  عىل  السيطرة  احلزب  يتسلم 
القدس  شئون  وزارة  إىل  باإلضافة  املالية،  جلنة  ورئاسة 
والرتاث، وعدة مناصب نواب وزير والسيطرة عىل عدد 
قليل من جلان الكنيست األخرى)10(. بينام مل يتوصل إىل 
اتفاق مشابه مع حزب شاس، بخالف تضمني االتفاق 
املالية  أن تكون حقيبة  الدينية عىل  الصهيونية  مع حزب 
)الذي  ودرعي  سموتريتش  بني  عامني  ملدة  بالتناوب 
ُحكم بالسجن ملدة 12 شهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة 
ويفرس  رضيبي)11((،  هترب  قضايا  خلفية  عىل  املالية 
خالل  من  االتفاق  هذا  مقومات  هتيئة  إىل  احلاجة  ذلك 
التعيينات  من  العديد  أن  حيث  الترشيعات،  بعض  سن 
الوزارية التي يعتزم نتنياهو وااللتزامات جتاهها ألحزاب 
التحالف القادمة تتطلب تغيريات يف الترشيعات القائمة، 
عىل سبيل املثال، حيتاج رئيس حزب شاس أرييه درعي، 
أجل  من  وزارية  بتويل حقيبة  له  يسمح  مترير ترشيع  إىل 
تويل  التي متنعه من  جتاوز عقبة سوابق االهتام والسجن 

أي منصب وزاري)12(. 
عىل  للسيطرة  األحزاب  هذه  ستسعى  عام،  وبشكٍل 
باحلقائب  الفوز  خالل  من  وهتويدها  االجتامعية  احلياة 
الوزارية املعنية بإدارة وتنظيم احلياة االجتامعية يف املجتمع 
اإلرسائييل بشقيه )العلامين والديني(، من أجل االنتصار 
والثأر ملعتقداهتم اليمينية املتطرفة، وهو ما ُيعيد لألذهان 
بداية اخلالف الذي نشب يف 2018 بني األحزاب احلريدية 
بيتنا  يتزعمه رئيس حزب يرسائيل  الذي  العلامين  والتيار 
احلريديم،  الشباب  جتنيد  قوانني  حول  ليربمان،  أفيغدور 
وحل  االئتالف  تفسخ  إىل  آنذاك  اخلالف  هذا  قاد  حيث 

الكنيست للمرة األوىل يف ديسمرب 2018. 
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التي  التعقيد  من  درجة  جمتمعة  املتغريات  هذه  تفرض 
تصّعب بدورها مهمة نتنياهو يف تشكيل احلكومة، نظًرا 
ووالءات  رضاء  كسب  أجل  من  املتطلبة  للمواءمات 
أو  الزاوية  حجر  متثل  التي  املتطرفة  اليمينية  األحزاب 
من  املرتقب،  احلكومي  االئتالف  يف  امللوك«  »صانع 
وخماوف  قلق  استيعاب  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية، 
اإلقليميني  الرشكاء  وكذا  العلامين،  اإلرسائييل  الداخل 
اليمينية  األحزاب  هلذه  املتطرف  التوجه  جتاه  والدوليني 
مع  والرصاع  اإلرسائييل،  املجتمع  قضايا  مع  تعاملها  يف 
ويف  اخلارجية،  السياسة  قضايا  وكذلك  الفلسطينيني، 

مقدمتها امللف اإليراين. 

عوامل االستقرار واالستمرارية

1- مركزية صنع القرار: يسعى نتنياهو اعتامًدا عىل خربته 
يف  مدة  األطول  الوزراء  رئيس  جعلته  التي  السياسية 
تاريخ إرسائيل، ألن يتوصل التفاق يمّكنه من اهلروب 
يف  املتمثلة  الشخصية  معضالته  جتاوز  أجل  من  لألمام 
ناحية  ومن  قائمة،  مازالت  التي  بالفساد  االهتام  قضايا 
العقد  قارب  الذي  حكمه  إرث  عىل  حيافظ  أخرى 
الراهن  املشهد  تعقيدات  أن  بيد  الزمن.  من  والنصف 
ملفاوضات تشكيل احلكومة التي ُيراهن فيها نتنياهو عىل 
اليمني املتطرف تفرض عليه درجة من الضغط سواء من 
الداخل اإلرسائييل أو الرشكاء اإلقليميني والدوليني من 
املرتقبة،  حكومته  ألعضاء  املتطرفة  امليول  حتجيم  أجل 
سيفرض  الذي  النحو  عىل  أصحاهبا،  الخُيفيها  والتي 
للمجتمع  بالنسبة  الداخيل  االستقرار  عدم  من  درجة 
يف  أبيب  تل  رشكاء  بمصالح  واإلرضار  اإلرسائييل، 

املنطقة.

العتامد  طريقه  يف  نتنياهو  أن  يبدو  بذلك،  وارتباًطا 
مع  االئتاليف  اتفاقه  صياغة  يف  جديدة  اسرتاتيجية 
التخطيط  اليمينية، والتي ترتكز عىل »مركزية  األحزاب 
التنفيذ« بحيث ترتكز عملية صنع القرار يف  مركزية  وال 
يده، لتجنب أية حتركات غري حمسوبة من جانب رشكائه 
يف  ذلك  وانعكس  وإرثه.  بحكمه  وتعصف  تورطه  قد 

حيث  الدينية،  الصهيونية  حتالف  مع  اتفاقاته  نصوص 
بتسلئيل  الدينية  الصهيونية  حزب  زعيم  مع  اتفاقه  نص 
والسياسات  القرارات  مجيع  تكون  أن  عىل  سموتريتش 
رئيس  مع  واالتفاق«  »بالتنسيق  الغربية  بالضفة  املرتبطة 
الوزراء)13(. كام فعل األمر ذاته مع زعيم حزب عوتسام 
عىل  بينهام  االتفاق  نص  حيث  غفري،  بن  إيتامر  هيودت 
لتنظيم  وزارية  جلنة  ويقود  الوزراء  رئيس  يشكل  »أن 
وبالتايل،  الغربية«)14(.  الضفة  يف  الفتية  املستوطنات 
يتعلق  فيام  نتنياهو  يد  يف  مرتكزة  القرار  خيوط  ستظل 
الداخل  مستوى  عىل  سواء  احلساسية  ذات  بامللفات 
مسألة  مثل  والدويل  اإلقليمي  املستوى  أو  اإلرسائييل 

الضفة الغربية وضم املستوطنات. 

يتميز هذا  االئتالف:  مكونات  بني  التباينات  تراجع   -2
االئتالف احلكومي اليميني الضيق إذا ما ُكتب له النجاح، 
بميزة متثلت يف التوحد يف توجهات الرشكاء عىل عكس 
االئتالف احلكومي السابق، حيث جيتمع غالبية املشاركني 
عىل التوجه اليميني املتطرف، والنزوع نحو تغليب اهلوية 
هذا  ويساهم  الفلسطينيني.  ومعاداة  اليهودية  القومية 
نظًرا  واستمراريته  االئتالف  استقرار  تعزيز  يف  بدوره 

لرتاجع اخلالفات والتباينات بني أعضائه.

الرأي  يتجه  احلكومة:  الستقرار  العام  الرأي  ميل   -3
العام اإلرسائييل إىل دعم استقرار واستمرار االئتالف 
إرسائيل  شهدهتا  التي  اجلمود  حلالة  تالفًيا  القادم، 
من  سلسلة  خالهلا  شهدت  أعوام،  أربعة  مدار  عىل 
االئتالف  حل  تم  ومؤخًرا  االنتخابية،  اجلوالت 
تشكيل  عقدة  جتاوز  أجل  من  اهلش،  احلكومي 
اإلرسائيليني،  أمام  كابوًسا  مثلت  التي  احلكومة 
حشد  إىل  األخرية  االنتخابات  خالل  دفعهم  ما  وهو 
حيث  اليهود(،  الناخبني  )وخاصة  للتصويت  أنفسهم 
عن   %4 قدرها  بزيادة   %71.6 التصويت  معدل  بلغ 
كفة  ترجيح  أجل  من  املايض)15(،  العام  انتخابات 
تضمن  ضيقة  يمينية  حكومة  ومترير  اليمينية  األحزاب 

كاملة.   حكم  لفرتة  واستمراريتها  استقرارها 
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واالستيطان:  الضم  قضايا  جتاه  املتطرفة  التوجهات   -1
اليمينية  األحزاب  قادة  غالبية  توجهات  تعكس 
املشاركة يف االئتالف املحتمل، حدة يف التطرف ملعاداة 
الضفة  يف  املتواجدين  هؤالء  وخاصة  الفلسطينيني، 
املستوطنات  توسيع  يف  الرغبة  إىل  باإلضافة  الغربية، 
إىل  الفلسطينية  التطلعات  وإحباط  هناك،  اإلرسائيلية 
حرص  هناك  كان  ولذا  املنطقة)16(.  يف  مستقلة  دولة 
أثناء  املتطرفة  اليمينية  األحزاب  قادة  قبل  من  واضح 
املفاوضات عىل االستحواذ باحلقائب الوزارية املسئولة 
حزب  زعيم  رغبة  يف  انعكس  ما  وهو  امللف،  هذا  عن 
للحصول عىل  بتسلئيل سموتريتش،  الدينية  الصهيونية 
فشل  وحينام  مفاوضاته،  بداية  يف  الدفاع  وزارة  حقيبة 
يف إقناع نتنياهو، قايض ذلك بنقل وكالة اإلدارة املدنية 
 60 حوايل  يف  املدنية  احلياة  جوانب  إدارة  عن  املسئولة 
لتكون  الدفاع  وزارة  من  الغربية،  الضفة  من  املائة  يف 
كوزير  لسلطاته  اخلاضعة  املدنية  اإلدارات  ضمن 
للاملية)17(، والتي انصاع إليها نتنياهو مؤخًرا من خالل 
املسئول  الوزير  مع  الدفاع،  قدم يف وزارة  منحه موطئ 
ذلك  يتم  أن  رشيطة  الغربية  الضفة  يف  االستيطان  عن 

واالتفاق« مع نتنياهو)18(. »بالتعاون 

عوتسام  حلزب  املتطرف  اليميني  الزعيم  حرص  أيًضا 
احلدود  السيطرة عىل رشطة  بن غفري عىل  إيتامر  هيودت 
منصب  عىل  االستحواذ  خالل  من  الغربية،  الضفة  يف 
وزير األمن القومي الذي تم إنشاؤه حديًثا - وهو دور 
موسع لألمن العام يشمل اإلرشاف عىل الدولة. وتعني 
هذه اخلطوة أن بن غفري سيكون له السيطرة عىل قوات 
الضفة  يف  الشغب  أعامل  يف  املشاركة  احلدود  حرس 
الغربية، وكذلك إخالء البؤر االستيطانية التي طاملا دعم 
وجودها)19(. هذا فضاًل عن االجتاه لسن بعض القوانني 
مثل »القانون اجلنويب املوسع«، التي تسمح بإطالق النار 
عىل اللصوص التي ُيقبض عليهم وهم يرسقون أسلحة 

من قواعد عسكرية.

وزارة  من  موسعة  نسخة  إدارة  احلزب  سيتوىل  كام 
الثاين  املسئول  سيتوالها  التي  واجلليل،  النقب  تطوير 
باحلزب، يتسحاق فارسالف، واملسئولة عن تنفيذ تنظيم 
سيتوىل  بينام  الغربية،  الضفة  يف  اجلديدة  املستوطنات 

عميشاي إلياهو وزارة الرتاث املنشأة حديًثا)20(.
وترية  من  تزيد  أن  املتطرفة  التوجهات  هذه  شأن  ومن 
املواجهات األمنية بني القوات اإلرسائيلية والفلسطينيني 
وارتفاع حدة الرصاع بني اجلانبان خاصة يف ظل املوقف 
يسيطر  التي  األمنية  القوات  املتوقع من جانب  املرتاخي 
جتاه  املتطرفة،  اليمني  قيادات  أبرز  أحد  قيادهتا  عىل 
وبالتايل، ستفرض هذه  املستوطنني اإلرسائيليني.  أعامل 
املتغريات درجة من عدم االستقرار الداخيل، هذا فضاًل 
القيادات  هذه  اجتهت  ما  إذا  املتوقع  الدويل  الضغط  عن 
اليمينية اىل اختاذ قرارات حتاول تغيري املعادلة الراهنة يف 
الضفة ليتحول الوضع إىل ضم كامل عىل نحو يستحيل 
بدورها  ستؤثر  عوامل  وهي  الدولتني،  حل  خيار  معه 
املعارضة.  تيارات  مواجهة  يف  االئتالف  استقرار  عىل 
اإلدارة  وخاصة  الدوليون  الرشكاء  ضغط  وكذلك 
اإلقليميون  الرشكاء  وكذلك  واشنطن،  يف  الديمقراطية 
عىل  االبقاء  وأن  خاصة  البحرين(  )اإلمارات،  اجلدد 
الوضع الراهن يف الضفة كان أحد االرتكازات الرئيسية 
بني  املوقعة  اإلبراهيمية  االتفاقات  عليها  تأسست  التي 
اإلرسائييل  الرئيس  يستبقه  أن  حياول  ما  وهو  اجلانبان، 
هرتسوغ برسائل طمأنة هلؤالء الرشكاء من خالل جولته 

اخلليجية التي أجراها مؤخًرا.
الديني  التيار  بني  الداخيل  االستقطاب  درجة  زيادة   -2
اليمينية  لألحزاب  املتوقعة  السيطرة  ظل  يف  والعلامين: 
عرب  إرسائيل  يف  االجتامعية  احلياة  مشهد  عىل  املتطرفة 
املعنية بشئون  الوزارية  استحواذهم عىل معظم احلقائب 
ذات  املتطرفة  أجندهتم  فرض  ثم،  ومن  هناك،  احلياة 
بني  بالفصل  السامح  )ومنها  املتطرف  القومي  التوجه 
املخصصات  وزيادة  العامة  األماكن  بعض  يف  اجلنسني 
األرثوذكس  اليهود  من  اآلالف  لعرشات  احلكومية 
الصارم  بالتفسري  االلتزام  جانب  إىل  املتشددين(، 
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للقوانني الدينية اليهودية، وهو ما ينعكس يف ترصحيات 
حكومة  يف  املحتملني  والرشكاء  اليمينية  األحزاب  قادة 
زعيم  غفري،  لبن  االنتخايب  الرشيك  عرب  حيث  نتنياهو، 
الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، يف وقت سابق، 
عن أنه »يريد أن ختضع إرسائيل للقانون اليهودي«)21(، 
ماعوز،  آيف  املتطرف  اليميني  الكنيست  عضو  دعا  بينام 
بمناهضة  واملعروف  »نعوم«،  حزب  يف  الوحيد  النائب 
جمتمع امليم والشذوذ اجلنيس، الذي اتفق معه نتنياهو عىل 
توليه منصب نائب وزير عىل رأس وكالة حكومية جديدة 
الوزراء،  رئيس  مكتب  داخل  القومية«  اليهودية  »اهلوية 
إىل حظر مسرية فخر املثليني يف القدس)22(. كام أثار خالل 
جلسات الكنيست اليوم اجلدل بترصحياته يف مهامجته ملا 
الليربايل« حيث أوضح أن »أشكال الدين  أسامه »الدين 

الليربايل هي الظالم الذي جيب طرده«)23(.  
من  تزيد  أن  املتطرفة  التوجهات  هذه  من شأن  وبالتايل، 
درجة االستقطاب السيايس واملجتمعي بني التيار الديني 
املتطرف الذي يمثله هؤالء القادة، والتيار العلامين الذي 
التعبري عن رفضه  يقوده فصيل سيايس وجمتمعي بدأ يف 
رئيسة  املثال  سبيل  عىل  أعربت  حيث  التوجهات،  هلذه 
قسم التعليم يف تل أبيب، شرييل ريمون براخا، يف رسالة 
إىل مديري املدارس يف املدينة ذات الغالبية الليربالية عن 
أن تعيني ماعوز املتوقع »هو دراما إدارية يمكن أن تصبح 
دراما أخالقية أيًضا«، كام أكدت السلطات املحلية يف كل 
هرتسليا،  غان،  رمات  جفعتايم،  أبيب،  تل  بلدات  من 
تم  إذا  ستقاوم  أهنا  هشارون،  وهود  هشارون  رمات 
قطع الربامج الليربالية عن املدارس)24(. هذه التحوالت 
املجتمعية،  االنقسامات  حدة  زيادة  يف  ستسهم  بدورها 
املشهد  وتراجع االستقرار، وهو ما سيؤثر عىل استقرار 

السيايس ويقود إىل اهنيار االئتالف. 
إطار  يف  القضائي:  والنظام  الديمقراطية  هتديد   -3
الفساد  الهتامات  نتيجة  نتنياهو  يواجهها  التي  الضغوط 
له،  قضائية  حصانة  تأمني  إىل  يسعى  فإنه  تالحقه،  التي 
سيساعده عىل ذلك رشكاءه اليمينيون يف مقابل صفقاته 
السياسية التي يربمها يف الوقت الراهن معهم. إذ يسعى 

رشكاؤه االئتالفيون إىل مترير ترشيع ُيطلق عليه »القانون 
الفرنيس« الذي يسمح بتأجيل حماكمة نتنياهو عىل جرائم 
الفساد حتى يرتك منصبه. كام خيطط رشكاؤه لسلك مسار 
العقوبات بحيث يمكن حماكمة  بتغيري قانون  آخر يرتبط 
الفساد)25(.  هتم  استبعاد  مع  اجلرائم،  بعض  عىل  نتنياهو 
ُيّقسم  بحيث  العام  النائب  منصب  تعديل  يستهدفوا  كام 
املنصب إىل ثالث وظائف منفصلة، مع تعيني اثنني عىل 
بتهميش  يسمح  ما  وهو  السياسية،  املناصب  من  األقل 
دور املدعية العامة احلالية، غايل باهراف، التي أيدت قرار 
لصعوبة  نظًرا  وذلك  نتنياهو،  إىل  االهتام  بتوجيه  سلفها 
فصلها)26(. واجلدير باإلشارة هنا أنه ليس نتنياهو وحده 
املحتمل استفادته من هذه التعديالت بالنظام القضائي، 
القفز  إىل  درعي  أرييه  شاس  حزب  رئيس  يسعى  حيث 
عىل سوابق سجنه ملدة 22 شهًرا يف السجن من 2000 إىل 
2002 بتهمة الرشوة، باإلضافة إىل تلقيه حكاًم بالسجن 
12 شهًرا مع وقف التنفيذ العام املايض، وهي عوائق حتول 

-وفًقا للقانون احلايل- دون توليه حقائب وزارية)27(. 

من  نصيب  أيًضا  سيناله  املحاكم،  نظام  مستوى  وعىل 
التغيري، حيث يستهدف رشكاء نتنياهو تعديل نظام عمل 
بند  يتضمن  قانون  ترشيع  خالل  من  العليا،  املحكمة 
»التجاوز« والذي يمكن من خالله أن تتعامل احلكومة 
مع بعض قرارات املحكمة عىل أهنا غري ملزمة، مربرين 
من  كثري  يف  تتدخل  العليا  املحكمة  بأن  التعديل  هذا 
األحيان للتخلص من القوانني ذات التوجه اليميني من 
خالل الطعن، وهو ما يعد »إهانة« الختيار الشعب. ويف 
ُيمكن لالئتالف جتاوز األحكام  املقرتح،  الترشيع  ضوء 
ساحقة  سلطة  احلاكمة  الكتلة  يمنح  مما  أغلبية،  بأي 
اإلرسائييل)28(.  والتوازنات  الضوابط  نظام  لزعزعة 
عن  الكنيست  عضو  تقدم  املاضية،  األيام  وخالل 
حزب »عوتسام هيوديت« يتسحاق فارسالف، بمرشوع 
وإحداث  القضاة،  اختيار  جلنة  تغيري  شأنه  من  قانون 
من  والترشيعية  القضائية  السلطة  بني  التوازن  يف  تغيري 
خالل وضع السلطة النهائية عىل تعيني القضاة يف أيدي 

السياسيني)29(.
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القضائية  األوساط  استياء  املقرتحات  هذه  أثارت  وقد 
املحكمة  رئيسة  حذرت  حيث  إرسائيل،  يف  والقانونية 
العليا إسرت حايوت، من أي حترك من شأنه أن يؤثر عىل 
يستطيع  ال  احلرية  »بدون  أنه  مؤكدة  القضاء،  استقالل 
أن  إىل  أشارت  كام  للجمهور«)30(.  أداء مهمتهم  القضاة 
املحاكم »ستستمر يف الوقوف بقوة حتى يف ضوء الربق 
والرعد الذي ُيرى وُيسمع يف هذا الوقت«)31(. كام حذر 
اإلصالحات  هذه  من  اإلرسائيليني،  املحامني  نقيب 

القانونية وحث عىل معارضة شعبية واسعة هلا)32(.
القضائية  األوساط  يف  الناشئة  االستياء  حالة  شأن  ومن 
التي  التعديالت  هذه  ضغط  حتت  للتصعيد،  واملرشحة 
واإلخالل  الديمقراطي،  للنظام  مبارًشا  هتديًدا  تشكل 
الفصل  القائم عىل  تأسيس إرسائيل  املستقر منذ  بالنظام 
االئتالف  عىل  ضغط  عامل  تشكل  أن  السلطات،  بني 
املرتقب وهتديد استقراره، خاصة يف ظل التوسع املتوقع 
وانعكس  الدوليني،  احللفاء  لتشمل  املنتقدين  لدائرة 
أبرز  فوكسامن،  آيب  ترصحيات  خالل  من  مبكًرا  ذلك 
منصب  سابًقا  شغل  والذي  األمريكان،  اليهود  القادة 
أوضح  حيث  التشهري،  مكافحة  لرابطة  الوطني  املدير 
أنه يف حالة إذا توقفت إرسائيل عن أن تكون ديمقراطية 
حالة  يف  أنه  مؤكًدا  دعمها،  من  يتمكن  فلن  مفتوحة، 
اإلرسائييل  القضائي  والنظام  العودة  قانون  تغيري  تم  إذا 
فإن »كل هذه األشياء ستؤثر عىل  العاملي،  املستوى  ذي 
وستعزل  كبري«  بشكل  األمريكيني  اليهود  مع  العالقة 
مع  تقاطع  وقد  العامل)33(.  هيود  من   %70 عن  إرسائيل 
رئيس مؤمتر رؤساء  أيًضا  ما عرب عنه  الترصحيات،  هذه 
املنظامت اليهودية األمريكية الكربى، ويليام داروف، من 
خماوف جدية بشأن اقرتاح قدمته احلكومة املرتقبة لتقييد 
هيدد  ذلك  أن  باعتبار  بشدة،  اإلرسائييل  العودة  قانون 

»األساس املتني للصهيونية«)34(.
4- الصدام املحتمل مع املؤسسة العسكرية: تعد حقيبة 
رشكاء  جانب  من  استهداًفا  احلقائب  أبرز  أحد  الدفاع 
امللفات األمنية  إدارة  نظًرا ألمهيتها احليوية يف  االئتالف 
ولذا  اليمينية،  األحزاب  لغالبية  بالنسبة  األمهية  ذات 

احلقيبة،  هذه  عىل  لالستحواذ  حثيث  سعي  هناك  كان 
حيث  جزئي،  بشكل  فشلت  املحاوالت  هذه  أن  بيد 
اقتطاع بعض الصالحيات من  متكن قادة األحزاب من 
وزارة الدفاع وضمها للحقائب الوزارية التي استحوذوا 
إليها  ُأضيف  التي  العام،  األمن  عليها، عىل غرار حقيبة 
تعمل  والتي  الغربية،  الضفة  يف  احلدود  حرس  سلطة 
متكن  أيًضا  اإلرسائييل،  اجليش  إرشاف  حتت  حالًيا 
زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش من 
الوزير  مع  الدفاع،  وزارة  يف  قدم  موطئ  عىل  احلصول 

املسئول عن االستيطان يف الضفة الغربية.
والفصل  بالدمج  التعديالت  هذه  أثارت  وقد 
القادة  بعض  استياء  الدفاع  وزارة  صالحيات  يف 
بيني  احلايل  الدفاع  وزير  رأسهم  وعىل  العسكريني، 
الذي  اليميني،  الوطنية  الوحدة  حزب  رئيس  غانتس، 
رأى يف هذه التعديالت حماولة لتفكيك األطر العملياتية 
بوظائف  الرضر  سيلحق  ما  وهو  اإلرسائييل،  للجيش 
اجليش  وجود  عىل  خشيته  مؤكًدا  والرشطة)35(،  اجليش 
قيم  »تقويض  أن  معترًبا  الشعب«،  »كجيش  اإلرسائييل 
جيش الدفاع اإلرسائييل، وإدخال االعتبارات السياسية 
يف االعتبارات العملياتية، وإخضاع اجلنود للقادة، يشكل 
خطًرا عىل األمن القومي«)36(، بل وذهب ملناشدة اجلنود 
عىل حد وصفه إىل عدم تقنني الزحف عىل حساب الدم 
لدولة إرسائيل واملجتمع، قائاًل: »ال تدعوا هذه األرواح 

الرشيرة تؤذي جيش الدفاع اإلرسائييل«.
املحتملة  الرضا  عدم  حالة  إىل  تؤرش  التفاعالت  هذه 
ما دخلت االتفاقات  إذا  العسكريني  القادة  بني صفوف 
احلالية حيز النفاذ وتوىل هؤالء القادة اليمينيون السلطة، 
وهو ما ينذر باحتاملية صدام هؤالء القادة اليمينيني بفعل 
ومنهم  العسكرية،  املؤسسة  قادة  مع  املتطرفة  سياستهم 
غانتس الذي سيستمر يف مقاومة هذا الزحف -عىل حد 
الوحدة  حزبه  عرب  املعارضة  مقاعد  خالل  من  زعمه- 
الوطنية الذي حاز عىل 12 مقعد يف الكنيست، ومن ثم، 
عىل  التأثري  إىل  املحتملة  اخلالفات  هذه  تصاعد  سيقود 

متاسك واستقرار االئتالف احلكومي واهنياره.   
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آلية  كون  من  الرغم  عىل  الوزاري:  التناوب  حتدي   -5
إنجاح  يف  تساعد  التي  األدوات  إحدى  »التناوب« 
املفاوضات االئتالفية والتي تم اللجوء إليها مراًرا خالل 
ثنايا  بني  تضمر  أهنا  بيد  السابقة،  احلكومية  االئتالفات 
باستقرار  ُتودي  قد  التي  الضعف  نقاط  بعض  توظيفها 
املرتقب، نجد  االئتالف واهنياره، وبالنظر إىل االئتالف 
سبيل  عىل  ناشئة،  اآللية  هبذه  املرتبطة  التخوفات  بعض 
املثال، من توقع أن يعمل سموتريش، زعيم الصهيونية 
الدينية، كوزير للاملية ملدة عامني ثم حيل حمله زعيم حزب 
يكاد  أنه  حقيقة  عن  النظر  وبغض  درعي.  أرييه  شاس 
يكون من املستحيل إحداث أي تغيري ذي مغزى طويل 
الوزيرين  هذين  فإن  كهذه،  قصرية  فرتة  خالل  األجل 
املحتملني مها قطبان متناقضان من حيث وجهات نظرمها 
االقتصاد  سموتريتش  يتبنى  فبينام  للعامل:  االقتصادية 
حيارب  حني  ويف  املركزية؛  إىل  درعي  يسعى  الليربايل 
يؤمن  وبينام  معهم؛  درعي  يقف  النقابات،  سموتريتش 
بدولة  درعي  يؤمن  احلر،  السوق  باقتصاد  سموتريتش 
خاصة  االئتالف  استقرار  بعدم  ينذر  ما  وهو  الرفاهية، 
إذا ما تعلق األمر بملفات مهمة مثل ميزانية الدولة التي 
الرشكاء  نظر  وجهات  لتباين  نظًرا  بصعوبة  إقرارها  يتم 
حل  إىل  أحياًنا  تؤدي  والتي  بنودها،  حول  واملعارضة 

الكنيست لعدم القدرة عىل متريرها.

التي  اليقني  عدم  حالة  إىل  الراهنة  اللحظة  تشري  إمجااًل، 
تكتنف املشهد السيايس بشأن توجهات احلكومة املقبلة، 
األحزاب  من  املحتملني  أعضائها  عىل  يغلب  والتي 
مهمة  يصّعب  ما  وهو  املتطرفة،  القومية  النزعة  اليمينية 
يف  نتنياهو  حالًيا(  )املنتخب  األسبق  الوزراء  رئيس 
فرتة  مد  يطلب  أن  عىل  أوشك  الذي  احلكومة  تشكيل 
التكليف، نظًرا ملحاولته املواءمة بني تطلعات األحزاب 
إلنجاح  إليها  نتنياهو  حاجة  جيًدا  تعي  -التي  املشاركة 
من  حتصينه  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  االئتالف 
اإلرسائييل،  الداخل  ختوفات  وبني  القضائية-  املالحقة 

ويف مقدمته التيار العلامين، وكذلك رشكاء اخلارج.

بيد أن هذه التعقيدات يمكن تفكيكها بام يضمن استقرار 
احلكم  ملنهجية  وفًقا  واستمراريته  املرتقب  االئتالف 
مع  نتنياهو  إليها  سيتوصل  التي  االتفاقات  وفلسفة 
تركيز  نحو  اجتاهه  يف  بدا  ما  وهو  االئتالف،  يف  رشكاءه 
تداول  يده )خاصة يف ظل  السياسات يف  ختطيط  عملية 
»جملس  تسميته  يمكن  ما  لتشكيل  اجتاهه  عن  التقارير 
أمني مصغر« بدياًل عن الكابينت؛ بحيث يتوىل مسئولية 
منها كل  املهمة، والتي سُيستثنى  األمنية  القرارات  اختاذ 
من بن غفري وسومرتيش(، بينام قدم التنازالت فيام يتعلق 

بآليات التنفيذ.
التداخل  بشكل عام، يشهد االئتالف املرتقب حالة من 
بأجندة  يتعلق  فيام  التالقي  وأرضيات  أهدافه  بنك  يف 
التطرف،  نزعة  عليها  يغلب  والتي  املتصورة،  احلكم 
عامل  لرتاجع  نظًرا  استقرار  عامل  يشكل  ما  وهو 
هذا  االئتالف،  أعضاء  بني  الرؤى  يف  والتباين  التشتت 
املعارضة  معسكر  يف  املحتمل  البديل  غياب  جانب  إىل 
الذي يمكن أن حيشد أغلبية متكنه من تشكيل احلكومة 
يف ضوء خريطة القوى احلزبية داخل الكنيست، وهو ما 
الزمنية  الفرتة  مد  لطلب  اإلرسائييل  الرئيس  قبول  عزز 
بجوالت  القيام  عرب  ومساعدته  بل  نتنياهو،  لتكليف 
مكوكية عىل املستويني اإلقليمي والدويل من أجل طمأنة 
التي  املفاوضات  عملية  عىل  الضغط  وختفيف  الرشكاء 
جيرهيا نتنياهو يف الوقت الراهن. وسيساعد يف ذلك أيًضا 
عدم استعداد أي من األحزاب اليمينية أن يغامر بفقدان 
فشلت  ما  إذا  حال  يف  التصويتية  وقاعدته  ناخبيه  ثقة 
لتشكيل  ذهبية  فرصة  متثل  التي  اجلارية  املفاوضات 

حكومة يمينية ضيقة. 
خالل  نتنياهو  وجهد  دور  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
احلكومة  تشكيل  يف  نجح  ما  إذا  األوائل  العامني 
سيرتكز عىل ختفيف حدة السياسات واستقطاب القبول 
املجتمعي والدويل هلا، من خالل املناورة بعامل اجلمود 
وعدم االستقرار الذي عانى منه املجتمع اإلرسائييل عىل 

مدار أربعة أعوام. 
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