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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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حل الكنيست االسرائيلي واالنتخابات المبكرة
 – 1مدخل:
لم تمر انتخابات واحدة في العقود الثالثة األخيرة ،إال وشهدنا فيها تنقالت بيين األحي از  ،بهي ا المسيتو
أو ذاك؛ وظهور أح از وقوائم انتخابية ،أشبه بفقاعات ،تظهر وتختفي بعد دورة أو دورتين .وحتيى ق يل
العقود الثالثة األخيرة ،كانت ه ه الظاهرة قائمة ،لكن بحجم أخي

بثثيير .أميا ميا نيراه فيي األييا األخييرة

في كيان العدو ،فهو حراك غير مس وق بحجمه ،وباإلمثان القول إن ما يجري فاجأ كثييرين ،ولربميا أن
أبرز المتفاجئين هو نتنياهو نفسه ،ال ي اعتقد حتى األمس القريب ،أنه يمسك بثل األوراق ،وال حثومة
من دونه .وفي السياق استغل بينيي غيانتس حصيوله عليى تكلييت تبيادلي بتشيثيل حثومية جدبيدة وبدبلية
م يين حثوم يية نتني يياهو ،للمض ييي باالتج يياه المع ييابس لوع ييوده االنتخابي يية الس ييابقة ،واالتج يياه بالي ي ات إل ييى
االنسييحا

ميين تحييال

“بيياحول لفييان” مييع حزبييي “بيييع عتيييد” و”تيييلم” ،ل نيياء شيرابة مييع نتنييياهو ،تحييت

ذريع يية مواجه يية جائح يية كورون ييا ومن ييع انهي ييار االقتص يياد اإلسي يرائيلي ،وباألس ييال لرفض ييه ،بفع ييل مواقي ي
عنصرية ،تشثيل حثومة بدبلة تعتمد على دعم خارجي من القائمة المشتركة لألح از العربية .وبالتالي
فال ها

إلى االنتخابات الرابعة في غضون عامين دليل على أن السياسية اإلسيرائيلية فشيلت فيي العميل

تحييت ايييادة رئيييس حثوميية بواجييه الئحيية اتهييا  .وال حتييى عنييدما يقييدمون وظييائ

سييخيفة ويعينييون 32

وزييرا ،معظمهييم فائضييون عيين الحاجيية ميين أجييل “اسييتقرار الحثوميية .وبعييد كييل شيييء ،مهي ه الحثوميية لييم
تسقط على وقع أزمة كورونا وال إبران وال اتفاايات السال  .وال حول االقتصاد والصحة .بل هي سيقطت
علييى وقييع رنبيية نتنييياهو فييي السيييطرة بييأي ثميين علييى الي الد لحماييية مصيييره الشخصييي” .علييى حييد قييول
سامي بيرتس ،في مقال له في صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية.
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لقد صمدت الحثومة الجدبدة سبعة أشهر تقريباً ،مرت خاللها بأزمات متتاليية ،كيان أبرزهيا ومني ال دايية
رفض نتنياهو إقرار ميزانية لعامين ،بما يضمن بقاء الحثومة حتى تشرين الثاني من عا  ،2021وهيو
موعد تنفي بند التناو في رئاسة الحثومة بين نتنياهو وغانتس .وقد أثار ه ا األمير باسيتمرار مخياوف
لد “باحول لفان”  ،بقييادة غيانتس ،مين عيد وفياء نتنيياهو بالت ازميه تط يية اتفاايية االئيتالف الحثيومي،
وشثل أرضية خصيبة ألزميات متعاابية ،رافقهيا اسيتهزاء واسيتخفاف مقصيودبن ومعلنيين مين ق يل نتنيياهو
بشريثه الرئيس في الحثم ،الجنرال غيانتس ،وتفيرده باتخياذ القي اررات ،سيواء فيي إدارة أزمية كورونيا أ فيي
تط يي يية سياسي يية اقتصي ييادية لمواجهي يية التي ييداةيات المحتملي يية للجائحي يية .وانعثي ييس ه ي ي ا الي يينهج االسي ييتهزائي،
والمستخ

أيضاً ،في إخفاء تحركاته السياسيية والدبلوماسيية عين غيانتس ،وعين وزيير الخارجيية الجنيرال

غييابي أشييثنازي ،فييي كييل مييا بتعليية باتفاايييات التط يييع مييع دول عربييية ،بييدءا ميين االتفيياق مييع اإلمييارات
والبح يرين وانتهيياء باالتفيياق مييع المغيير  .وزادت سياسيية نتنييياهو ه ي ه أيض ياً ميين حاليية التييوتر والغلي ييان
صوت ثالثة من أعضياء حيز غيانتس ضيد قيانون
الداخلي في حز غانتس .وانفجرت االمور عندما ّ
لتمدبيد فتيرة إقيرار ميزانيية الدولية حتيى  23كيانون األول الماضيي ،مميا قضيى نهائيياً عليى فير تمدبييد
عمر الحثومة ،على الرغم من ميل نتنياهو وغانتس إلى تأجيل االنتخابيات ،بفعيل التيداةيات التيي جياء
بهييا انشييقاق غييدعون سيياعر عيين “الليثييود” وتشييثيله حزب ياً جدبييداً اسييمهدأمل جدبييد – الوحييدة إلس يرائيل ،
لخوض االنتخابات كمرشح لرئاسة الحثومة ضد نتنياهو.
ميين الواضييح إذن أن الحثوميية اإلس يرائيلية الحالييية باتييت تشييثل ثق يالً علييى الجميييع .فقييد تييم تشييثيل ه ي ه
الحثوميية ،التييي وصييفت بأنهييا ائييتالف ط يوار  ،أم يالً فييي مواجهيية التحييديات المرتبطيية بالصييحة العاميية
واألزمة االقتصادية التيي تسي ت بهيا جائحية كورونيا .ولكين بيدالً مين ذليك ،اتسيم عملهيا بالشيلل إليى حيد
مثوناته ييا ،ال س يييما ح ييول الموازن يية العام يية والتعيين ييات في يي
ب ي يير ،ف ييي ظ ييل الصي يراعات المحتدم يية ب ييين ّ

المناصب الرئيسية الشاغرة في القطاع العا  .ك لك ،فقد برزت نزعة واضحة لد بنيامين نتنياهو للتفرد

في العمل الحثومي ،إذ لم يضع فيي الحسيبان كيالً مين بينيي غيانتس ووزيير الخارجيية غيابي أشيثينازي،
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وهييو أيض ياً عضييو فييي “ازرق – ابيييض” ،عنييد اتخيياذ ق ي اررات تاريخييية بشييأن السياسيية الخارجييية واألميين،
وفييي المقييا األول الق ي اررات المتعلقيية بييالتط يع مييع الييدول العربييية وةخرهييا زيارتييه إلييى السييعودية الشييهر
الماضي.
فييي المقابييل ،عمييد “أرزق-أبيييض” إلييى تعطيييل عييدد ميين التشيريعات التييي اقترحهييا نتنييياهو ،ال بييل عمييل
خل

الكواليس القناع األميركيين بمعارضية خطية ضيم الضيفة الغربيية ،وفية ميا تيردد فيي وسيائل إعيال

إسرائيلة واميركية مؤخ اًر .له ا الس ب ،أشيار ييائير البييد ،زةييم المعارضية ،فيي خطيا

قيد ييه مشيروع

قانون حل الكنيست ،إليى أن “األشيهر الماضيية كانيت صي بة” ،موضيحاً “ليم تكين صي بة بسي ب األزمية
الصيحية أو الكارثية االقتصييادية فحسيب ،بييل كانيت صي بة بسي ب الفشييل العميية لهي ه الحثومية” .وال بييد
من الت كير بأن الحثومة الحاليية تشيثلت ق يل سيتة أشيهر ،بعيد انتهياء ثالثية انتخابيات غيير حاسيمة مين
دون أن بييتمثن أي مرشييح لوحييده ميين حشييد أغل ييية برلمانييية .وفييي النهاييية ،أقنييع بنيييامين نتنييياهو منافسيه
الرئيس بينيي غيانتس ،قائيد الجي يع السيابة ،باالنضيما إلييه فيي حثومية وحيدة وطنيية ،فيي إطيار صيفقة
مي ّيدتها ثييالث سيينوات ،بتنيياو خاللهييا الييرجالن علييى المنصييب ،بمعييدل سيينة ون ي

السيينة لكييل منهمييا،

بجانييب التنيياو بييين “الليثييود” و”أزرق-أبيييض” علييى الحقائييب الو ازرييية .غييير أن تجربيية األشييهر السييتة

الماضية عززت الشثوك في أن يثون نتنياهو غير راغب في التنازل عن منصب رئيس الوزراء لشريثه
المنافس ،وقد أعلن نوا

“الليثيود” صيراحة أن غيانتس ليم يعيد يحظيى بيدعم شيع ي كياف ليخيد كيرئيس

للوزراء.
والواقع أن غيانتس ،الي ي حنيو بوعيده االنتخيابي مين خيالل االنضيما إليى حثومية ب أرسيها نتنيياهو ،فقيد
أمر استثمره نتنياهو انتخابياً ،برغم كونه بواجه ثالث قضايا فساد ،واحتجاجات
الكثير من شع يته ،وهو ٌ
أس وةية تطالب باستقالته ،على خلفية الفشل في المجالين الصحي واالقتصادي.
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واعت يير بينييي غييانتس إن نتنييياهو هييو الي ي قييرر تييدمير الحثوميية و”خييدع ميواطني إسيرائيل” ،مضيييفاً ان
“مالبيين الميواطنين فييي حيزن ،وحيياتهم دمييرت ،والعيائالت تكيافح ميين أجيل البقياء ،ودوليية إسيرائيل ليسييت
لدبها ميزانية”.
لقد تفجرت ق ييل فجير بيو الثالثياء 22 ،كيانون األول الماضيي ،المحاولية األخييرة لمنيع اجيراء انتخابيات
إس يرائيلية جدب ييدة مبثي يرة ،أو تأجيله ييا لع ييدة أش ييهر ،إذ أسييقط الكنيس ييت اقتي يراال االئ ييتالف الح ييابم ،بتع ييدبل
القانون المؤقت ال ي يسمح بتأجيل الموعد األخير إلقرار الموازنة العامة بأس وعين .وكيان هي ا الخيالف
نابعاً من عد ثقة حز أزرق أبيض ب نييامين نتنيياهو إذ اعت ير أن الهيدف مين اقيرار ميزانيية لعيا واحيد
هو ّنية نتنياهو التنصل من اتفاقه مع بيني غانتس على التناو عليى منصيب رئييس الحثومية .واتهميه
غييانتس بأنييه يحيياول النكييو

عيين وعييوده بتسييليم المنصييب والبقيياء رئيس ياً للييوزراء ط يوال فت يرة محابمتييه.

ويعت ر غانتس وعدد من ناقدي نتنياهو أنه يسعى لتشثيل حثومة من الميوالين ليه ،عليى أميل الحصيول
ويييتهم نتنييياهو باالحتيييال وخييرق الثقيية وق ييول
علييى حصييانة ميين المحثميية و سييقا الييتهم الموجهيية ضييده .ت

رشيياو فييي سلسييلة ميين الفضييائح ،والتييي تبييتهم فيهييا بأنييه قييد خييدمات لعييدد ميين الشخصيييات اإلعالمييية

اإلسرائيلية الك يرة في مقابل تغطية صحفية إيجابية عنيه وعين عائلتيه .وسيتدخل محابمية رئييس اليوزراء

اإلسرائيلي مرحلة هامة في شبا المق ل ،عندما ت دأ جلسات االستماع للشهود .في السيياق أعلين رئييس
الكنيست اإلسرائيلي ،ياريت ليفين ،أن االنتخابات المبثرة في إسرائيل ستجري في الثاليو والعشيرين مين
ةذار ف ييي الع ييا  ، 2021ف ييي ارب ييع انتخاب ييات تش ييهدها إسي يرائيل خ ييالل ع ييامين .وق ييال ليف ييين إن إجي يراء
انتخابييات مبث يرة أصييبح تلقائي ياً نظ ي اًر إلخفيياق الكنيسييت فييي إق يرار الميزانييية مييا اسييتدعى حلييه .وسيييبقى
نتنييياهو رئيسييا للييوزراء حتييى تشييثيل حثوميية جدبييدة بعييد انتخابييات ةذار المق ييل .وهييو يشييغل منصييبه مني
 2009وتييولى المنصييب للم يرة األولييى ميين عييا  1996إلييى  .1999ويتمتييع نتنييياهو بعالقيية وثيقيية مييع
الرئيس األمريثي دونالد ترامب ،ال ي اتخ عددا من الخطوات الداعمة له فيي االنتخابيات السيابقة .لكين
رؤوفين حازان األستاذ في قسم العلو السياسة بالجامعية الع ريية بالقيدل يقيول إنيه عنيدما بتيولى اليرئيس
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األمريثي المنتخب جو بابدن منصبه في بنابر كانون الثاني ،فسيخسر نتنياهو أحد األصول المهمة في
حملته االنتخابية.
الجييدبر بال ي كر انييه بحسييب قييانون أسييال الكنيسييت ،إذا لييم بييتم إق يرار الميزانييية السيينوية ف ي ن ذلييك يعنييي
إعالن الكنيسيت عين ح ّيل نفسيه و جيراء انتخابيات خيالل  90بوميا .وكيان رئييس اليوزراء نتنيياهو قيد اتهيم
جر إسرائيل إلى انتخابات جدبدة ،وقال منحن لن نص ّيوت ميع االنتخابيات وسنتمسيك
المعارضة بمحاولة ّ
ولكن مأزرق أبيضم رد عليه بتغريدة على تويتر ،قال فيها مالجمهيور ابتفيى مين شيراء أباذبيب
بالوحدةمّ .
نتنيي يياهوم .وقي ييال القطي ييب السياسي ييي المعي ييارض لنتنيي يياهو في ييي حي ييز مالليثي ييودم  ،جي ييدعون سي يياعر ،للقني يياة

اإلسرائيلية م 13م معندما انظر إلى أداء الحثومة ،ف ن التوجه إلى االنتخابات ليس باألمر السييءم .كميا
أعلين وزييير االقتصيياد وزةيييم حييز مالعمييلم عمييير بييرتس ،أنييه سيصييوت لصييالح حييل الكنيسييت ،بحسييب
مجروزاليم بوستم .وأعير زةييم المعارضية البييد ،عين أمليه فيي تصيويت مأزرق أبييضم لصيالح مشيروع
قانون حل الكنيست ،والتوجه إلى انتخابات .وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر مفيي غضيون 48
ساعة سنضع حدا ألسوأ حثومة في تاريخ الي الدم .وكيان حزبيا مأزرق أبييضم ومهنياك مسيتق لم دبرئاسية
البيد مندمجان في ائي تالف واحيد ،ق يل أن يقيرر غيانتس االنضيما إليى حثومية تنياو ميع نتنيياهو ،ميا
أد إلى انقسيا فيي داخليه ،وتيزعم مهنياك مسيتق لم تييار المعارضية .وقيد تيم تخطيي هي ه األزمية بتسيوية
داخل الحثومة على تأجيل ال ت في الميزانية لميدة ثالثية أشيهر دحتيى  23كيانون األول  ، 2020كميا
اقترال ذلك عضو الكنيسيت تسيفي هياوزر مين حيز مدبيرس إبيرتسم فيي كتلية أزرق أبييض ،وتيم ذليك مين
خييالل تش يريع قييانوني خييا

صييوت عليييه الكنيسييت ،ألن الحثوميية ال تملييك صييالحية تاجيييل ال ييت فييي

الميزانية و قرارها .وتمثلت استراتيجية الليثود في ه ا الصدد بتأجيل األزمة ،واستغالل ه ه الفتيرة لتعزييز
التحال

مع األح از

الدبنية اليهودية تحسباً لالنتخابات المق لة .لكن جاء السقو نتيجة حالة تميرد فيي

بتلة أزرق أبيض ،ميا دفيع الكتلية لعيد المشياركة فيي التصيويت ،كميا أن حالية الشيرس المحيدودة توسيعت
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فييي الليثييود أيضييا ،والمشييهد األخييير فييي الهيئيية العاميية للكنيسييت بؤكييد أن االنتخابييات التييي سييتجري فييي
ةذار المق ل ،ستنتج برلمانا مشرذما ومعقدا ،لربما أبثر من وضعيته الحالية.
فييي المقابييل بيير مسييؤولون كبييار فييي حييز “ازرق أبيييض” ان حيزبهم ليين يخييوض االنتخابييات ال رلمانييية
اإلسي يرائيلية المق ل يية وان الح ييز س يييتفكك ،غي يير ان رئ يييس الح ييز بين ييي غ ييانتس بؤك ييد ان ييه سي ييخوض
االنتخابات .ويقول هؤالء المسؤولون ان حز أزرق أبيض” سيتفكك ولن يصمد لغاية موعد االنتخابات
المق ليية .ويضيييت ه يؤالء ان الشخصييية الثانييية فييي الحييز  ،غييابي اشييثنازي ال ي ي يشييغل منصييب وزييير
الخارجييية فييي حثوميية االحييتالل الحالييية ،بنييوي اعت يزال الحييياة السياسييية ،وك ي لك ةفييي نيس يانكورن ،ال ي ي
يشغل منصب وزير القضاء .في السياق يشيار اليى ان اسيتطالعات اليرأي االنتخابيية التيي جيرت ميؤخ ار
تمنح حز “أزرق أبيض” نتيائج متقلبية غيير ان أفضيل ميا حصيل علييه الحيز فيي هي ه االسيتطالعات
هييو سييتة مقاعييد فقييط فييي الكنيسييت القادميية .وميين المعييروف ان عييدد ن يوا

حييز “أزرق أب ييض” فييي

االئتالف الحثومي الحالي ،هو  14نائبا ،بعدما وقع االنشقاق الك ير في الحز مما أد اليى انفصيال
حز “يع عتيد” برئاسة يائير البيد وحز “تيلم” برئاسة موشييه يعليون ،عين التحيال

االنتخيابي الي ي

حصل على  33مقعدا في الكنيست األخيرة.
في خلفيية الخالفيات بيين الليثيود وأزرق أبييض ،يثمين إصيرار نتنيياهو عليى إقيرار ميزانيية  2020فقيط،
خالفا لالتفياق الموقيع بيين فريقيي الحثومية ،الليثيود برئاسية نتنيياهو ،وأزرق أبييض برئاسية غيانتس؛ ألن
نتنييياهو أراد اإلمسيياك بميزانييية  2021كورقيية ضييغط ،تهييدد بحييل الكنيسييت ،فييي حييال عييد إقرارهييا حتييى
نهاييية ةذار  ،2021بموجييب القييانون األسييال ،وبالتييالي يمنييع التنيياو علييى رئاسيية الحثوميية ،المسييتحة
بييو  17تشيرين الثيياني  .2021امييا فرييية أزرق أبيييض فطالييب بضييمانات أخيير كييي بييتم التنيياو علييى
رئاسة الحثومة بو  17تشرين الثاني من العا المق ل ،وأن ال يحل الليثود الحثومة ق ل ه ا التاريخ.
الحثوميية ميين ناحيتهييا غّلفييت رغ تهييا بتعييدبل القييانون ،وتأجيييل االنتخابييات المبث يرة ،باألوضيياع الصييحية
واالقتصيادية القائميية ،وهييي حقييا عوامييل ميين شييأنها أن تيينعثس علييى سييير الحمليية االنتخابييية ،وأيضييا فييي
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بو االنتخابات .ولكن الحقيقة هي غير ذلك ،إذ أن حسابات نتنياهو هي التي تشوشيت؛ وانضيمت الييه
ف ييي حس ييابات الي يربح والخس ييارة ،كتل يية أزرق أب يييض الت ييي ل يييس فق ييط أنه ييا ستخس يير نصي ي

مقاع ييدها ف ييي

االنتخابات المق لية ،بحسيب االسيتطالعات ،بيل هنياك مالميح لالنشيقاق ،الي ي كيان صيامتا حتيى عمليية
التصويت األخيرة في الهيئة العامة.
علييى مييد أشييهر طويليية ،اعتقييد نتنييياهو أنييه يمس يك بخيييو مصييير الحثوميية ،إال أنييه بموجييب المثييل
الش ييع ي مالعتم يية ل ييم تك يين عل ييى ق ييدر حاج يية الح ارم يييم ،اص ييطد بتط ييورات سياس ييية ،كم ييا ب ييدو ل ييم تك يين
بالحسبان ،فنتنياهو أراد التحثم بموعد االنتخابات المبثرة ،التيي سيعى لهيا مسيبقا ،بميا بتناسيب ميع سيير
محابمته في ثالث قضايا فساد .ففيي حسياباته األوليى ،أر نتنيياهو أن الخليل اإلداري فيي عميل النيابية
العاميية لصييياغة ل يوائح االتهييا  ،وكيفييية إطييالع طيياقم الييدفاع عليهييا ،قييد بييؤدي الييى تأجيييل بييدء جلسييات
المحابمة المخصصة لالستماع لشهود االدعاء ،ألشهر عدبدة ،إال أن التأجيل كان لثالثة أسيابيع فقيط،
والجلسييات سييت دأ بعييد األسي وع األول ميين شييهر شييبا المق ييل .وهي ا يعنييي أن االنتخابييات فييي شييهر ةذار
سييتجري فييي الوقييت ال ي ي يجلييس يييه نتنييياهو فييي قاعيية المحثميية ،و فييادات الشييهود تنشيير فييي وسييائل
اإلعييال  .األميير الثيياني ،هييو انشييقاق الييوزير السييابة جييدعون سيياعر عيين الليثييود؛ وكمييا ب ييدو ،لييم يعييط
نتنياهو وزنا كا يا له ا االحتمال ،وال لتبعات ه ا االنشقاق ،إذ أن استطالعات الرأي تمنح القائمية التيي
سيشييثلها سيياعر ،القييوة الثانييية بعييد الليثييود ،ميين  17مقعييدا كحييد أدنييى الييى  21مقعييدا؛ ورغييم أنييه ميين
السيابة ألوانيه االعتميياد عليى اسييتطالعات اليرأي ،إال أنهييا تيوحي بيأن مقاعييد حيز سيياعر سيتكون علييى
الصيهيونية التيي تيدور فيي فليك الحثوميةك الليثيود ،وأزرق أبييض ،وفيي المعارضية،

حسا

كل األح از

تحال

األح از االستيطانيةك ميمينام ،وأيضا على حسا

حز مبوجد مستق لم .ولكين ليسيت قيوة حيز

سيياعر االسييتطالةية هييي مييا تقليية نتنييياهو ،و نمييا احتمييال أن بنشييأ وضييع يثييون يييه باإلمثييان تشييثيل
حثومة برئاسية سياعر ،مين دون الليثيود ،أي بيدون نتنيياهو .وفيي ظيل الخارطية السياسيية الحاليية حييو
بلتقي الفساد والتعصب والعنصرية التي ال تزال تأخي شيرعيتها مين سياسية التوسيع واالحيتالل مين جهية،
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وفرض الهيمنة األمنية في المنطقة من جهة ثانية ،فقد أصبح التنيافس بيين السياسييين اإلسيرائيليين انميا
بييدور حييول تحقييية صييفقات اسييتثمارية مييع الييدول التييي طبعييت مييع إس يرائيل مييؤخ ار وعلييى امتييداد العييالم.
وبنتيجة ذلك ف نه من الط يعي أن يغيب موضوع الصيراع الفلسيطيني اإلسيرائيلي عين أجنيدة أحي از هي ه
الخارطة ،إال من زاوية التوسع واالستيطان والضم والتهويد.
 – 2ما بعد االنهيار:
يقييول بوهانييان بليسيينر ،رئيييس معهييد إس يرائيل للديمقراطييية ،وهييي مؤسسيية فكرييية مسييتقلة ،لمجليية «فييورين
بوليسيي»ك « ان هيدف نتنييياهو هيو البقيياء فيي السييلطة طيوال فتيرة محابمتييه .واألزمية السياسييية لين تنتهييي
حتى يست دل نتنياهو أو بنجح في محاولته لوق

المحابمة».

به ه المناورة ،بدا أن نتنياهو بتراجع عن الوعود التي قطعها في وقيت سيابة مين هي ا العيا عنيد تشيثيل
حثوميية الطيوار مييع غييانتس ،ظاهرجيييا لمعالجيية التييداةيات االقتصييادية والصييحية لوبيياء فيييرول كورونييا.
وكان نتنياهو قد تعهد فيي ةذار الماضيي خيالل مناشيدة متلفيزة لغيانتس لحثيه عليى الوحيدة بعيد انتخابيات
يهراك «ليين يثييون هنيياك أي خييدع .بييل العثييسك مالبييين الميواطنين
ثالثيية غييير حاسييمة فييي غضييون  15شي ً
معيا إلنقيياذ دولية إسيرائيل ميين أب ير أزمية عالمييية ،ربميا تكييون
بنتظروننيا ييا بينييي .بتوقعيون منيا أن نعمييل ً
اجعيا عين وعيده
أب ر من جميع ضحايا حروبنا .أقول ه ا من أعماق قل ي» .وق يل غيانتس العيرض متر ً

االنتخييابي األساسييي بعييد االنضييما إلييى حثوميية برئاسيية نتنييياهو .لكيين شيرابتهما بييدأت تتفكييك بسييرعة،

حيي ييو انتهي ييك نتنيي يياهو روال الصي ييفقة ونصي ييها .ومي ييع انهيي ييار االئي ييتالف الحثي ييومي في ييي إس ي يرائيل ،بحي ي ّيل

التوجه إليى انتخابيات مبثيرة رابعية ،انفيتح البيا
«الكنيست» و ّ

عليى تش ّيثل خريطية حزبيية سياسيية جدبيدة

في كيان العيدو ،عنوانهيا ت ارجيع الوسيط واليسيار إليى الهيامع ،واحتيدا المعركية داخيل المعسيثر اليمينيي

الكتا
ورجح كثير من ّ
نفسهّ .

أن تأتي االنتخابات المق لة بحثومة يمينية أخر  ،وأبد ةخرون أن فير

فييوز نتنييياهو قوييية رغييم ظهييور منجييمم جييدعون سيياعر ال ي ي انشيية عيين الليثييود ،إال أن التط يييع مييع دول
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يب علييى أمييل
عربييية قييد يثييون مالورقيية الرابحييةم لنتنييياهو .و أر فرييية ةخيير أن التركيييز الفلسييطيني سينصي ّ
مالييتخل

ميين نتنييياهوم ،وأبييد بعضييهم أن إس يرائيل مغييير ناضييجة ألي تسييويةم وأن التغيييير ليين يييأتي إال

مبالضغط عليها من الخارج وبالنضال التحرري على أرض فلسطينم.
وبالتالي ه ا يعني ان إسرائيل تنتقل من أزمة داخلية إلى أخر  ،من دون توّق  .وعامان من األزمات
سياسييها نحو تغليب مصالحهم الشخصية على مصيلحة كييانهم مميا
أث تا فشل نظامها السياسي وجنوال
ّ
دفييع اإلسيرائيليين إلييى انتخابييات عاميية لييمالكنيستم ،هييي الرابعيية خييالل عييامين فقييط .فميياذا عيين تييداةيات

أي نت ييائج ق ييد تفض ييي إليه ييا ف ييي م ييا بتعّل يية بسياس ي ّييي إسي يرائيل
األزم يية األخيي يرة وس يييناريوات م ييا بع ييدها و ّ

ظيها ق ييل حي ّيل مالكنيسييتم واألهي ّيم ،مييا هييي تأثيراتهييا علييى الق يرار فييي تييل أبي يب،
واح يزابهم التييي بييدأ تش ي ّ
سياسياً وأمنياً ،في مرحلة مشبعة
بالتحديات والتغييرات ،إقليمياً ودولياً
ّ
غانتس شرال ما حصل فقال متحدثا ألعضاء الكنيست من حزبه “أزرق أبيض” ،إنه طرال عليى نتنيياهو
خمسة مطالب مقابل الحصول على دعم حزبه لتأجيل الميزانية في الهيئة العامة للكنيست وهييك تمريير
ميزانية 2021-2020؛ والمصادقة على جميع التعيينات للمناصب العليا التي تم تعليقهيا؛ وغيالق كيل
الثغيرات التييي ميين شييأنها السييماال لنتنييياهو بييالتهر ميين تسييليم السييلطة لغييانتس فييي إطييار اتفيياق التنيياو
بينهمييا؛ و بقيياء ةفييي نيسيينكورن وزي ي ار للعييدل؛ والموافقيية علييى قواعييد إج يراءات الكنيسييت .وقييالك “إذا كييانوا
معنيييين فسييوف بوافقييون ،و ذا لييم بوافق يوا ،سييتكون هنيياك انتخابييات” .وقالييت مصييادر ميين حزبييي “أزرق
أبيض” و”الليثود” إن غانتس ،في مفاوضاته مع نتنياهو في األيا األخيرة ،كان على استعداد للحد من
سلطات وزير العدل نيسنكورن من حز أزرق أبيض ،وق ول مطالب نتنيياهو ب عيادة النظير فيي اختييار
مدع عا جدبد ،على الرغم من ترشيح عمييت أيسيمان بالفعيل ،وأن الترتيبيات التيي بيتم بموج هيا اختييار
قضيياة المحثميية العليييا فييي إس يرائيل سيييتم تعييدبلها .لكيين القييت ه ي ه التغيي يرات ،التييي كييان ميين شييأنها أن
حاليييا ويحابمييه بييتهم الفسيياد ،الييرفض ميين العدبييد ميين
تسييمح لنتنييياهو بالتييدخل فييي النظييا الي ي يقاضيييه ً
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زمالء غانتس في حز أزرق أبيض ،ال سيما من ق يل نيسينكورن ،وبالتيالي ت ارجيع غيانتس عنهيا .وزعيم
نتنياهو أن غانتس تراجع عن الشرو بس ب “الضغط الداخلي” في حز أزرق أبيض.
 - 3انشقاق ساعر:
ظهر جدعون ساعر د 54عاما في واجهة السياسة اإلسرائيلية ،حينما تسلم منصب سيثرتير الحثومية،
في أواخر حثومة بنيامين نتنياهو األوليى ،فيي النصي

الثياني مين التسيعينيات .وانتخيب للكنيسيت ألول

مي ّيرة ،فييي انتخابييات  ،2003ضييمن كتليية الليثييود .وفييي تلييك الوالييية ،شييهدت كتليية الليثييود برئاسيية أريئيييل
شارون ،انشقاقا ،على خلفية الخالف حول خطة إخالء مستوطنات قطياع غيزة ،التيي نفي ت فيي صييت
العييا  ،2005وكييان سيياعر ضييمن شيية األقلييية المتمييرد علييى شييارون ،ب يرفض الخطيية .وفييي انتخابييات
 ،2006حينم ييا من ييي الليث ييود بضي يربة قاس ييية ،وس ييقط إل ييى أدن ييى تمثي ييل ل ييه ،مني ي الس ييتينيات م يين الق ييرن
ت
الماضي 12 ،مقعدا ،كان ساعر ضمن األوائل في القائمة ،وأعييد انتخابيه فيي انتخابيات  2009وأيضيا
 ، 2013وفييي تلييك الوالييية القصيييرة ،التييي اسييتمرت عييامين ،اسييتقال سيياعر ميين الحثوميية والكنيسييت فييي
خريييت العييا  ، 2014علييى أثيير خالفييات شخصييية بينييه وبييين نتنييياهو ،ولكنييه عيياد إلييى الكنيسييت ضييمن
بتلة الليثيود فيي انتخابيات نيسيان  ،2019وحصيل عليى موقيع متقيد جيدا فيي القائمية .ومشيثلة نتنيياهو
مع ساعر تكمن في أنه ال يمثن أن بتهمه بأنه يسياري كميا فعيل لغيانتس ولكيل منيافس ةخير ،حتيى مين
الي بن خرجيوا ميين رحييم «الليثييود» .فسيياعر يمينييي متطييرف وصيياحب فكيير عقائييدي بت نييى شييعار «أرض
إسيرائيل الكامليية» أي كامييل مسيياحة فلسييطين التاريخييية ،وييرفض حييل الييدولتين وييرفض التنييازل عيين أي
مسييتوطنة وي يرفض االنسييحا

ميين الضييفة الغربييية .وميين يحمييل ه ي ه األفكييار ال يمثيين اتهامييه باليسييارية

التييي أصييبحت بمثابيية لعنيية سياسييية فييي إسيرائيل .وبالتييالي سيييثون ميين الصييعب علييى نتنييياهو مواجهتييه،
خاصية وأن سيياعر لييس فاسييداً مثيل نتنييياهو ويرييد إعييادة االعتبيار للنظييا «اللي ارليي -الييديمقراطي» كمييا
بدعي.
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فييي نهاييية  ،2019أظهيير سيياعر تمييردا فييي الحييز  ،بييأن فييرض إج يراء انتخابييات جدبييدة علييى رئاسيية
الليثود ،إال أنه تمنيي بخسيارة قاسيية ليه ،بحصيوله عليى نسيبة  %28مقابيل  %72لنتنيياهو ،الي ي أحثيم
سيطرته على الحز من سنوات ،وجعله حزبا تابعا له.
يظهيير سيياعر طيليية حياتييه السياسييية ،فييي أقصييى جنيياال اليمييين االسييتيطاني المتطييرف ،رافضييا أي كيييان
فلسطيني بين النهر والبحر ،ويؤيد السييطرة اإلسيرائيلية الكاملية عليى ميا تسيمى مأرض إسيرائيل الك ير م،
فلسطين التاريخية .كميا أن لدييه مبيادرات ومشياريع قيوانين تقيوض صيالحيات القضياء ،بمعنيى المحثمية
العليا ،فيي التيدخل بقي اررات الكنيسيت وقوانينهيا .وهي ه كلهيا مواقي

معروفية عنيه فيي السياحة اإلسيرائيلية،

ل ا ف نه من المستغر الزج باسمه وكأنه سيثون عنوانا لما يسمى مجمهور الوسيطم ،فهيو لييس موسيطيام
ال فييي السياسيية العاميية ،وال فييي االقتصيياد ،وال فييي المواقي

ميين صييالحيات واسييتقاللية القضيياء ،وال فييي

الحريات السياسية وغيرها .مع ذلك سيظهر ساعر في كل األحوال وكأنه الوجه الجدبد ،األقل سنا ممن
بنافسييهم ،وهييو ذو خلفييية علمانييية ،قييد يثييون عنوانييا قويييا لليمييين االسييتيطاني ،وفييي هي ه الحاليية في ن هي ا
سيثون على حسا
تحال

القوة الزائدة التي يحصل عليها تحال

ميمينيام فيي االسيتطالعات األخييرة ،رغيم أنيه

يسيتند أساسيا عليى التييار اليدبني الصيهيوني ،المتشيدد دبنييا .كميا أن هي ا قيد يثيون عليى حسيا

قييوة حييز مإسيرائيل بيتنييام بزعاميية أ يغييدور لي رمييان .وعلييى الييرغم ميين الصييورة العلمانييية التييي يظهيير بهييا
ساعر ،إال أنه تربطه عالقات جيدة مع كتلتي المتدبنين المتيزمتين ،الحرييديم ،وخاصية ميع كتلية شيال،
ولكنها مصداقةم من غير الواضح إلى أي مد ستمتد.
لم بترك المنشة عن حز الليثود ،جدعون ساعر ،أي مجال للتكهن حيول ط يعية الحيز الي ي أقاميه،
وأطلة علييه اسيم مأميل جدبيد -وحيدة إلسيرائيلم ،إذ أن العنياوين المركزيية ل رنيامج الحيز  ،حسيبما أعلين
عنها مع تقديمه أوراق الحز إلى مسجل األح از  ،تتدرجه فيي خانية اليميين االسيتيطاني المتشيدد ،وهي ا
مييا يعثييس مواق ي

سيياعر المعروفيية أصييال ،ومعييه المنضييمان إليييه ،وهمييا النائبييان تسييفي هيياوزر وبييوعز

هندل ،والثاني هو من واضعي فكرة قانون القومية ق ل أبثر من  9سنوات .وجاء في أهداف الحز أنه
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مسينشط من أجل تط ية الحقوق الط ي ية والتاريخية للشعب اليهودي في مأرض إسرائيلم ،وتث يت هوية
إس يرائيل كدوليية الشييعب اليهييودي ،التييي نظامهييا الييديمقراطي تيشييثل حصيينا لقيمهييا كدوليية قومييية للشييعب
اليهييودي ،تح ييافح عل ييى حق ييوق اإلنس ييان ،وتط يية الحقييوق الفردي يية ،وتط ييور الي ي الد ،وتش ييجع االس ييتيطان
والز ارعيية ،ف ييي الجليييل والنق ييب ومبهييودا والس ييامرةم دالضييفة المحتل يية  ،وعلييى ط ييول المقطييع الشي يرقي م يين
مرتفعات الجوالن ،وعلى طول نهر األردن ،ومنطقة العربة حتى مشارف مدبنة إبالتم.
المثميل ألهيداف حيز سياعر ماليدفع ب صيالحات فيي كيل سيلطات الدولية ،بميا فيي ذليك
الجانب اآلخير و ّ
أجه يزة تط ييية القييانون والقضيياء ونظييا بنيياء الحثييم ،واالقتصيياد الحيير ،مييع ض يمان فيير عادليية ،لكييل
االلت ازمييات ،والتعهييدات المتبادليية ،وتطييوير جهيياز التعليييم ،وجعلييه ميين المتقييدمين فييي العييالم...م .والقسييم
الثاني من األهداف المتعلقة بجهازي الحثم والقضاء ،هي من أبرز أهداف اليمين االستيطاني ،للسيطرة
الكلية على جهاز القضاء وجعله بلون ه ا اليمين ،بموازاة األهداف االسيتيطانية .وحينميا بتحيدث سياعر
عيين االسييتيطان فييي مبهييودا والسييامرةم دالضييفة المحتليية  ،فه ي ا بؤكييد تمسييثه بمييا يسييمى مأرض إس يرائيل
الكاملةم ،وهو معروف عنه رفضه ألي كيان فلسطيني بين النهر والبحر ،يطلة عليه اسم مدولةم .ك لك
ف ن ساعر هو من أبرز األسماء التي تهاجم القضاء اإلسرائيلي ،و ن كان بلهجة مخففة ،ويدفع ويشيجع
مشاريع قوانين لتقويض صيالحيات المحثمية العلييا ،يميا يخي

صيالحيات المحثمية فيي نقيض قي اررات

وقوانين الكنيست والحثومة .وفي تقديميه ألوراق تسيجيل حزبيه أعلين سياعر أنيه فيي حيال ش ّيثل الحثومية

المق لة ،ف ن النائبة التيي انشيقت بعيده عين حيز الليثيود ،يفعيات شاشيا -بيتيون ،سيتتولى منصيب القيائم
بأعمييال رئيييس الحثوميية .وه ي ه النائبيية جيياءت ميين الصييفوف الخلفييية لحييز الليثييود ،فقييد دخلييت ال ييى

الكنيست بعد انتخابات  ،2020ولكنها برزت فيي نهايية العيا  2019حينميا متجيرأتم وجياهرت بتأبييدها
لساعر في منافسته ل نيامين نتنياهو على رئاسة الليثود ،في االنتخابات التي جرت ق يل عيا مين اآلن،
وحصل فيها ساعر على  %28من أصوات الحز  ،مقابل  %72لنتنياهو.
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بي لك في ن شاشييا -بيتييون بييرزت فييي األشييهر األخييرة ،بتوليهييا رئاسيية اللجنيية ال رلمانييية لمثافحيية كورونييا،
مرة ضد ق اررات حثومتها .وفي الليلة األخيرة التي سبقت حل الكنيسيت ،انضيمت نائبية
ووقفت أبثر من ّ
أخر من الليثود لساعر ،وهي ميخال شير ،المعروفة أيضا بيمينيتها االستيطانية ،وقد بنضم لها نوا

ةخييرون ميين الليثييود ،كمثييل الفئ يران الهاربيية ميين السييفينة التييي توشييك علييى الغييرق ،بمعنييى أولئييك ال ي بن
يعرفون أنه ال احتمال لهم في العودة للكنيست ضمن الليثود ،ويبقيى السيؤال حيول ميد اسيتعداد سياعر
الس ييتيعا ك ييل م يين يطي ييرق باب ييه .ولع ي ّيل أفضي ييل توص يييت يمث يين أن يصي ييادفه المت ييابع لك ي ّيم التحلي يييالت
اإلس يرائيلية حيييال الغاييية ميين وراء خطييوة االنشييقاق عيين حييز الليثييود الحييابم ،التييي أقييد عليهييا عضييو
الكنيسييت جييدعون سيياعر ،هييو التوصيييت التيياليك متحرييير إس يرائيل ميين إمسيياك رئيييس الحثوميية بنيييامين
بخّناقهييام .ولكين فييي الوقيت عينييه سيرعان مييا أث تيت خطييوة سياعر هي ه ،عليى األقييل وفقياً لنتييائج
نتنيياهو ت

أحدث استطالعات الرأي العا  ،أنه حتى في حال النجاال في تحقية ه ه الغايية في ن هيدف التح ّيرر مين

خناق إسرائيل ما زال بعيد المنال ،بل إنه غير مطروال أصالً .وبناء على ذلك ،ال تب ّد لنا
إمساك اليمين تب ّ

من تكرار القول إن بقياء نتنيياهو فيي س ّيدة الحثيم أو إزاحتيه منهيا ميا زاال المسيألة األقيل أهميية فيي سيياق
التع يياطي م ييع خص ييائ

الوض ييع اإلسي يرائيلي الق ييائم اآلن ،وم ييا تيحي ييل إلي ييه بالنس ييبة للصي يراع م ييع دول يية

االحتالل .ببقى األمر األهم كامناً في التغييرات التيي يخضيع لهيا هي ا الكييان ونظاميه السياسيي فيي ظيل
هيمنيية اليمييين ،وكيييت يجييري إق يرار جييوهر سياسييته الخارجييية عالمي ياً و قليمي ياً ،بتييأثير ه ي ه التغي يرات ميين
جهيية ،وارتباطياً بييالتحوالت الطارئيية فييي العييالم واإلقليييم ميين جهيية أخيير  .وعلييى صييلة بالوضييع اإلسيرائيلي

القائم وبالتحوالت اإلقليمية والعالميية ،يمثين أن نشيير إليى تطيورين بير از فيي األييا القليلية الفائتية ،بيرتبط
األول بقيا المغر بتط يع عالقاته مع إسرائيل برعاية الواليات المتحدة التي اعترفيت بالسييادة المغربيية
على الص حراء الغربية؛ يما برتبط الثاني ب عالن ثاني دولة عضو فيي االتحياد األوروبيي ،هيي تشييثيا،
عن قرارها افتتاال بعثية دبلوماسيية لهيا فيي مدبنية القيدل ،بعيد هنغارييا .وميع أن نتنيياهو بتمنيى فيي قي اررة
نفسييه ،أبثيير ميين أي شيييء ةخ يير ،أن تسيياعده مثييل ه ي ه التطييورات ف ييي البقيياء بييالرغم ميين تقديمييه إل ييى
15

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()127

2021/01/15

يعول عليها بأن تسياهم أيضياً فيي اليدفع
المحابمة بش هة ارتكا مخالفات فساد ،إال إنه في الوقت ذاته ّ
يصرال ،متباهياً بنجاال السياسة التي بتبعهيا فيي قطي
قدماً بسياسته حيال قضية فلسطين ،كما ال بنفك ّ
لتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني .وما عاد
ثمار التحوالت العالمية واإلقليمية لصالح تأبيد االستمرار في ا ّ

ير أن عالقيات إسيرائيل ميع اليمييين المتط ّيرف فيي أوروبيا تتمحيور حييول صييغة مركزيية قوامهيا مسيياهمة
س ّاً
أح ي از اليمييين المتطييرف األوروبييية وزعمائهييا فييي مت ييييض االحييتالل والمسييتوطناتم ،فييي مقابييل إسييبا

إسرائيل الشرةية على عنصيرية هي ه األحي از وعليى ممارسياتها القومجيية المتعصيبة .وميا نسيتطيع قوليه
هو أن األنظار في إسرائيل سيتبقى متجهية فيي الفتيرة القريبية المق لية نحيو ميا سيتؤول إلييه خطيوة انشيقاق
ساعر عن الليثود ،مع ضرورة األخ في االعتبار أن الحالة السياسية الراهنة ،والقائمة من فترة طويلية،
تشي ليس فقط بعد وجيود خطيا

سياسيي منياقض لخطيا

اليميين حييال القضيية الفلسيطينية بيل كي لك

بعد وجود معارضة حقيقية منافسة له ا اليمين .وفي ه ا الصدد ربميا يجيدر بنيا أن نسيتعيد رؤيية سي ة
أن عّر عنها المؤرس اإلسرائيلي يغئال عيال ق يل عيدة أعيوا  ،وأبيد فيهيا أن معظيم المقاربيات التيي تقيد

تفس يرات لمسألة صعود اليميين فيي إسيرائيل ومواصيلته الحثيم عليى ميد عشيرات األعيوا ال تضيع بيدها
علييى الج ي ور الحقيقييية له ي ه المسييألة .وممييا كتبييه فييي حينييه أنييه ال اسييتعالء النخييب القديميية ،وال تجاهييل
الثقافيية الشييراية ،همييا الل ي ان أديييا الييى أفييول مييا تيسييمى ب ييماليسارم ،وال حتييى التمييييز والغ ي ن علييى أسييال

اجتميياعي ،الفت ياً إلييى أنييه حييان الوقييت لالعت يراف بحقيقيية أن مه ي ا الشييعب داإلس يرائيلي كييان يميني ياً فييي
أساسه .ومن ال داية كان بت نى فك اًر يقول إنه شعب هللا المختار ،وحيد وفريد من نوعه ،ال تنط ية علييه
القواعد اإلنسانية العامة .وفقط في األزمنة الص بة عندما كان أقلية تمسك بالفكر اليسياري ،الكيوني فيي

جييوهره ،كييي بنييال الييدعم فييي العييالم المتنييور ويضييمن بقيياءهم .وب أريييه في ن الييدعوات التييي توجييه فييي اآلونيية
األخي يرة إلييى ممعسييثر اليسييارم ل ي ل كييل جهييد ميين أجييل اسييتعادة الحثييم ،مثي يرة للشييفقة .فمييا المعنييى ميين
تغيير القيادة اإلسرائيلية الحال ية إذا كانت مناسيبة لهي ا الشيعب فيي هي ا اليزمن بتطيابة تيا

وميا المعنيى

إذا كييان ماليسييارم له ي ا الغييرض مطالب ياً بييأن بتخفييى فييي هيئيية اليمييين وبييأن بت نييى سياسيية حثوميية اليمييين
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القائمة فاليمين يفعل هي ا بطريية مباشير وط يعيي ،ولين بينجح ماليسيارم أبيداً فيي أن يمثيل تليك السياسية
بصداية أفضل من اليمين الحابم.
لقد اد تحرك ساعر المباغت الى اعادة خلط أوراق الخريطة الحزبيية فيي إسيرائيل .وب ّيين بشيثل سيافر،

ومن دون رتوش ،أن المعركية االنتخابيية المق لية فيي إسيرائيل سيتكون عليى الحثيم داخيل صيفوف اليميين
اإلسي يرائيلي ،م يين دون أن تك ييون هن يياك في يوارق جوهري يية ب ييين المعس ييثرين ،ف ييي قض ييايا األم يين والسياس يية
واالقتص يياد .ب ييل إن المعس ييثر المض يياد لنتني يياهو ،تح ييت اي ييادة س يياعر ،تيظه يير تش ييدداً أب يير لجه يية دع ييم

االستيطان ورفض حل الدولتين ،وتط ية وفرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن والمستوطنات في

الضفة الغربية المحتلة ،سواء كانت داخل الكتل االستيطانية أ خارجها.
 – 4تقلبات في خريطة المعسكرات:
يطينيي ال ي  48إليى حي ّيد ال
وفقياً للتوقعيات الحاليية سييتراجع معسيثر الوسيط واليسييار ميع خلييط أحي از فلس ّ

ومؤييدوه مين جهية ،وسياعر
يمثنه معه تأليت الحثومة ،بالتوازي مع انقسيا اليميين عليى نفسيهك نتنيياهو ّ

ومؤيدوه من جهة أخر  ،وكالهما غيير قيادر عليى تيأليت الحثومية د 58مقعيداً لنتنيياهو و 59لسياعر ،
ّ
وهو ما يعيد األمور إلى ما كانيت علييه فيي االنتخابيات السيابقة ميع خيروج لغيانتس الي ي اختيار حثومية

«الوحدة» على تماسك تحالفه .بينما تبقى االحتماالت مفتوحة مع وجود ثالثية أشيهر ،في ن القيدر األبييد
م يين س ييابقاتها ،وأن غ ييانتس وحزب ييه عل ييى مش ييارف

أن حظ ييوظ نتني يياهو ف ييي االنتخاب ييات الرابع يية أض ييع

النهاية .ومن ةخر التطورات انشقاق عضوة الكنيست ميشيل شير عن «الليثيود» وانضيمامها إليى حيز
سيياعر ،علم ياً بأنهييا صي ّيوتت ضييد المشييروع القاضييي بتأجيييل تيياريخ إق يرار الميزانييية ،لييتعلن بعييدها أنهييا
ستسييتقيل ميين الكنيسييت وتنضي ّيم إلييى حييز «أمييل جدبييد» لتضيياف إلييى نييائ ين انش يّقا ق لهييا هميياك وزييير
االتصاالت بوعاز هندل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن ،تسي ي هاوز.
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المقدميية حييز
لقيد بييدا حتميياً أن بييؤول االئييتالف الحيالي القييائم علييى المصيالح الشخصييية ألط ارفييه ،وفيي ّ

مالليثودم برئاسة نتنياهو وحز مأزرق أبيضم برئاسة بني غانتس ،إلى السيقو  ،لكين السيؤال كيان حيول
موعييد هي ا السييقو  .تسييعة أشييهر ثك ييت أنهييا أبثيير ميين كا ييية إلنهيياء االئييتالف ،خاصيية مييع اقتي ار موعييد
التنيياو علييى رئاسيية الحثوميية ،التييي لييم يثيين نتنييياهو تليفي ّير بهييا ويتنييازل عنهييا لغريمييه غييانتس .ووفق ياً
انحل مالكنيستم نتيجة الخالف على إقرار موازنية الدولية ،بيين واحيدة برييدها نتنيياهو وت ْكفيل ليه
للقانونّ ،

إمثانييية البق يياء رئيس ياً للحثوم يية فييي المرحل يية االنتقالييية ،وب ييين اثنتييين للع ييامين الحييالي والمق ييل وف ية م ييا
تقتضيه مصيلحة غيانتس ،الي ي سييتوّلى عنيدها رئاسية الحثومية .والخيالف هنيا ال بتعّلية بط يعية الحيال
تنصييل نتنييياهو ميين التزاماتييه بشييأنها بموجييب اتف ياق
بالموازنيية نفسييها ،بييل بثرسي
يي رئاسيية الحثوميية ،التييي ّ
ّ
حل مالكنيستم كي ببقى هو رئيساً للحثومة إلى حين إجراء االنتخابيات.
التناو مع غانتس ،ودفع إلى ّ

يب التركيييز حتييى ةذار المق يل ،موعييد إج يراء االنتخابييات الرابعيية ،علييى الحمييالت
أي حييال ،سينصي ّ
وعلييى ّ
االنتخابييية ،وتحدبييداً داخييل المعسييثر اليمينييي ،حيييو تجييا تذ

الش يرائح الناخبيية بييدأ يحتييد ميين اآلن ،ب يل

يمثيين القييول إن المعركيية تكيياد تكييون محصييورة عمليياً بييين اليمييين واليمييين ،يمييا معسييثر الوسييط واليسييار
بتّجه نحو التمركز على هامع الل بة السياسية.
عما سبقها من استحقاقات ،وتحدبداً في ما بتعّلية بالمعسيثر اليمينيي،
تختل االنتخابات الرابعة المق لة ّ
ية عين حزبيه غيدعون سياعر ،الي ي أنشيأ
عمة انقساماته الوافد الجدبد ،القطب مالليثيوديم المنش ّ
بعد أن ّ

حزبياً جدبيداً بنيافس مالليثيودم ونتنييياهو عليى موقعيهميا .فقيد احت ّيل سيياعر ،فيور انشيقاقه ،مثانية وازنية فييي
شريحة ك يرة من ناخ ي الوسط إليه ،إضافة إلى

قدر أن يج
االستقطا
الم ّ
ّ
الحاد داخل اليمين ،ومن ت
شرائح من مريديه من اليمين ،األمر ال ي يجعل المعركة االنتخابية المق لة يمينية بامتياز.

علييى خلفييية ذلييك ،يمثيين تفسييير كييال نتنييياهو ال ي ي كحي ّيدد وجهيية معركتييه االنتخابييية مبثي اًر ،إذ طلييب ميين

الشرائح اليمينية على اختالفها التصويت لصالح حز مالليثيودم حصي اًر ،عليى اعتبيار أن هي ا التصيويت
يتمثن ميين تييأليت حثوميية يمينييية الحق ياً أبثيير ثبات ياً
الشييرذمة والي ّ
ييؤمن لليمييين االبتعيياد عيين ك
هييو ال ي ي سي ّ
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واسييتم اررية .ويشييير كييال نتنييياهو إلييى أن الرجييل لييم يعييد بييولي اهتمامياً ك يي اًر ،كمييا فييي السييابة ،ألحي از
الوسط واليسار ،وأنه حسم من اآلن هوية منافسيه فيي االسيتحقاق المق يلك اليميين المتط ّيرف الي ي يقيوده
نفتالي بينت ،وك لك ساعر ال ي يمّثيل تهدبيداً فعليياً لزعامتيه .وهيو تهدب ٌيد تدعميه التقيدبرات الم ّنيية عليى

نتائج استطالعات الرأي ،التي تؤكد مثانة ساعر في التنيافس المق يل ،لييس فقيط فيي عيدد المقاعيد التيي

سييينالها حزبييه الجدبييد ديثيياد يصييل إلييى ثالثييين  ،بييل أيضياً فييي التنييافس علييى التكليييت لتييأليت الحثوميية
ومؤي ييدوه ،م يين حي ييو ع ييدد المقاع ييد ،م ييا س يييحوزه نتني يياهو
المق ل يية .ووفقي ياً لالس ييتطالعات ،بي يوازي س يياعر ّ

ومؤيدوه.

فييي المقابييل ،بييات واضييحاً ت ارجييع حييز مأزرق أبيييضم ،إلييى حي ّيد نيييل عييدد قليييل جي ّيداً ميين المقاعييد فييي
مالكنيستم المق ل ،ورّبما أيضاً السقو الكامل ،لينتهي كما بدأ ،مع صفر إنجازات .وهو تقدبر يف ّسر ما
ورد ميين تسيريبات عيين أن قط ييي مأزرق أبيييضم ،أي بنييي غييانتس وغييابي أشييثنازي ،يميييالن إلييى اعتيزال

تأبد أن مأزرق أبيضم كان مجيرد حيز موسيمي ،ليم تق كيو
الشأن السياسي ،والخروج من الحلبة .وهث ا ،كب ّ
يتمر فييي حثمييه ط يوال األشييهر
مثوناتييه علييى الصييمود طييويالً ،ولييم بتجيياوز كونييه ّ
مطييية لنتنييياهو كييي يسي ّ
ّ

الماضية.

 - 6خاتمة:
إ ن التجربيية السياسييية اإلس يرائيلية تقييول إن المفاجييتت واردة حتييى بالنسييبة لفيير

نتنييياهو وأنييه ال يجييب

االستعجال في ن يه سياسيياً ،فهيو رجيل يمتليك الكثيير مين الخ يرة وخاصية فيي إدارة الحميالت االنتخابيية
وفييي اسييتقطا

النيياخ ين والبقيياء ويوجييد فييي جع تييه الكثييير ميين األوراق ،فهييو ال ب يزال المفضييل لرئاسيية

الحثوم يية عل ييى ك ييل منافس يييه ل ييد الجمه ييور اإلسي يرائيلي ،وق ييد يف يياج الجمي ييع بحص ييوله عل ييى فرص يية
االستمرار في التربع على كرسي رئاسة الحثومة لفترة اضا ية قيد ال تطيول ،ولكنهيا قيد تشيثل فرصية ليه
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للخيروج بشييثل ةميين ميين الحلبيية السياسييية .ومييا علينييا سييو االنتظييار وترقييب التطييورات السياسييية القادميية
وما يمثن أن تتمخض عنه علها تأتي بشيء جدبد أفضل ولو بشثل نس ي.
لقد أصبح ب مثان بنيامين نتنياهو أن بتباهى أما منافسيه من اليمين ،وهو على أعتا

جولة انتخابات

رابعة ،أنه ساهم أبثر من أي زةييم إسيرائيلي سيابة ،فيي خلية كيل الظيروف التيي سياعدت عليى شيرعنة
االس ييتيطان ،وتأبي ييد االح ييتالل ،وجع ييل عملي يية المي ييس بحق ييوق اإلنس ييان وسي يرقة األرض وتأس يييس نظي ييا
أبارتهابييد عنصييري أم ي ار يمثيين غييض الطييرف عنييه ،وكييل ه ي ا تحييت شييعار ومسييمى الكلميية التييي يمقتهييا
وكرل مسيرته السياسية من أجل مسخها و فراغها من مضمونها ،أال وهي كلمة مالسال م ال ي يمثن أن
بتحقيية فقييط بحسييب اريييه ممقابييل السييال م ومييع أي دوليية فييي العييالم باسييتثناء الطييرف الوحيييد القييادر علييى
جلبه بشثل حقيقي ،وهم الفلسطينيون .والواقع ان شعار السيال مقابيل السيال هيو أبثير شيعار يمثين أن
ببعد السال ويجعله أم ار غير قابل للحدوث ،والهدف الحقيقي منه هو إعادة تسوية االحيتالل ،والقضياء
على فر

الحل ميع الفلسيطينيين مين خيالل زرع قناعية ليد اإلسيرائيلي العيادي أنيه باإلمثيان التوصيل

الييى حييل ش ي يه مييع الفلسييطينيين دون االنسييحا

ميين المنيياطة المحتليية وتفكيييك االسييتيطان ،وأن علييى

الجمهييور الي ي ب ييدي المبيياالة مت ازبييدة تجيياه الص يراع وبقيياء االحييتالل ،أن بنتظيير فقييط اللحظيية المناسييبة،
وعد التأثر كثي ار من بقاء السيطرة العسثرية وبالقوة عليى شيعب أعيزل ومحاصير ميع كيل ميا بنيتج عنهيا
من انتهاك لحقوق اإلنسان وممارسات عنيفة وحواجز واقتحامات لل يوت في الليل.
لق ييد تح ييال

نتني يياهو والي يرئيس األميرك ييي المنتهي يية والبتي يه دونال ييد ت ارم ييب مع ييا م يين أج ييل خ ييداع الجمه ييور

اإلس يرائيلي م يرتينك األولييى ،عنييد اإلعييالن عيين مصييفقة القييرنم وتسييوية وهييم إمثانييية إنهيياء الص يراع ميين
خالل ضم  %30من األراضي المحتلية ومحاولية شيرعنة سيرقة األ ارضيي وتسيوي بقياء االحيتالل وعيادة
إنتاجه ،واألهم أن كل ه ا ممثن بدون الفلسطينيين ومن طرف واحد.
والثانية في تخليهما عن الصفقة لصيالح االتفياق مال ارئيعم ميع اإلميارات وتصيوير التط ييع ونقيل العالقيات
من السرية إلى العلنية على أنهما اتفاق سال  ،و بقاء الواقع الحقيقي على حاله.
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إن سلوك نتنياهو وترامب يقيول بثيل بسياطة أن اسيتمرار حالية عيد المسياواة أمير عيادي وانتهياك حقيوق
اإلنسييان أميير يمثيين التغاضييي عنييه ،وأن الواقييع جميييل وال داعييي لتغيييير شيييء ،وأن الشيييء الشيياذ والي ي
يفترض أن يثون مؤقتا وأن بنتهي في بو من األيا يمثن أن يستمر إلى األبد ،وأن الفلسطينيين الي بن
برفضون اآلن سيوافقون في نهاية األمر لمجرد أن دولة عربية ق لت به ا األمر.
لم يثن نتنياهو ،برغم كل ما يملكه من قدرة على الخداع وتحريت الحقائة والكي

 ،بقيادر عليى اجتي ارال

ه ي ه المعج يزة ،ل يوال ت يزامن وجييود رئيييس فييي ال يييت األبيييض بتسييم بالعنجهييية الممزوجيية بييالغرور والجهييل
والالمبيياالة التييي مثنتييه ميين الييدول علييى كييل المرج ي يات السييابقة وتأبيييد نتنييياهو بشييثل أعمييى ،وحييابم
عربي مهزوز وبال عمود فقري سياسي أو فكري ،يطمح إلى أن بلعب دو اًر أوسع في المنطقة من خالل
بوابة إسرائيل وعلى حسا

القضية الفلسطينية.

النتيجة المأساوية له ا التزاوج الخطر ،والتع ير األبثر فظاظة عن ه ا الجنين المشوه هو اتفاق التط يع
اإلميياراتي  -البحرينييي -اإلس يرائيلي ،وال ي ي يمثيين اعتبيياره العنصيير األبثيير إداميية لالحييتالل اإلس يرائيلي
العسثري ،وغض الطرف عن ممارساته العنيفة وانتهاباتيه اليوميية لحقيوق اإلنسيان ،كميا انيه األداة التيي
شرعنت الضيم ال ازحي

وخرقيت جيدار التضيامن العربيي ،وقوضيت المرج ييات العربيية والدوليية المسيتندة

إل ييى الش ييرةية الدولي يية ،وجعل ييت أم ييل التوص ييل إل ييى س ييال دائ ييم بنه ييي االح ييتالل اإلسي يرائيلي لأل ارض ييي
الفلسطينية أبعد من أي وقت مضى.
حز الليثود افتعيل أزمية الميزانيية مين أجيل تفكييك الحثومية الحاليية والي ها

إليى انتخابيات ،وذليك مين

أجل تحقية هدفين مركزيينك التيأثير عليى محابمية نتنيياهو وطليب تأجييل المحابمية بسي ب االنتخابيات،
ومنع اتفاق التناو عليى منصيب رئييس الحثومية .ويعتميد هي ا الخييار عليى فكيرة أن نتنيياهو ال يشيارك

غييانتس وال غييابي أشييثنازي فييي أعمالييه علييى المسييتو الييدولي دمثييل توايييع اتفاايييات التط يييع ،اللقيياء مييع

ول ي ي العهييد السييعودي وغيرهمييا وال ب ي كرهما عنييد الحييدبو عيين إنجييازات الحثوميية .وذلييك ،حسييب ه ي ا
الخيار ،بس ب أن نتنياهو عقد النيية عين سيابة إصيرار وتصيميم عليى تفكييك الحثومية الحاليية والي ها

إلى انتخابات في العا  .2021ويعتقيد أصيحا

هي ا الخييار أن تأجييل األزمية عليى ميزانيية الدولية ق يل
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أشهر والق ول بالتسوية التي اقترحها هاوزر كانا مجرد تكتيك ليثودي من أجل االدعاء أنه كان مسيتعدا

للتسييوية وحييل األزميية ،والييدليل ق ولييه بيياقتراال هيياوزر .وتييدفع به ي ا الخيييار االعتبييارات التاليييةك أوال ،أن

الليثيود رغييم تراجعيه فييي اسيتطالعات اليرأي إال إنيه قييادر عليى العييودة إليى تمثيلييه االنتخيابي السييابة ،أو
االقت ي ار منييه فييي أي دورة انتخابييات ،وذلييك بنيياء علييى تجربتييه االنتخابييية التييي اسييتطاع فيهييا نتنييياهو

اسييتمالة قواعييد اليمييين ميين جدبييد خييالل الحمليية االنتخابييية ميين خييالل قد ارتييه الخطابييية والشييع وية .فضييال

عين حقيقية أن قواعيد اليميين هييي قواعيد ملتزمية بالتصيويت لليميين ،وسييتبقى فيي النهايية فيي كتلية اليمييين
وليين تن يزاال بصييورة ك ي يرة للمعارضيية اإلس يرائيلية .ثاني ييا ،تشييير اسييتطالعات ال يرأي العييا إلييى أن نت ييائج

االنتخابات القادمة سوف تضمن أغل ية د 67-65لكتلة اليمين ،وه ا األمير يمثين نتنيياهو مين تشيثيل

كجرْتيه صيحيفة ممعياري م فيي
حثومة يمينية مستقرة حتى لو حصيل عليى  29مقعيدا ،بحسيب اسيتطالع أ ْ
األول د ، 2020في ن الليثيود
نهاية شهر تشرين الثاني د . 2020وفي استطالع ةخر أ ْ
تجر ك
ِي في تشرين ّ
يحصل على مقاعد تصل إلى  29-27مقعدا .وفي ه ه االستطالعات ،تحصل كتلة اليمين على عيدد

مقاعد بتجاوز  61مقعداً إن يثن حزبا الليثود كوميمينام في ائتالف حثومي مستق لي.
ّ
ّ
ثالثا ،بنطلة ه ا الخيار من أن حز ميمينام ،بزعامة نفتالي بينيت ،وبرغم عدائه لنتنياهو ،غير أنه في
النهاييية سييوف برضييخ لضييغط اليمييين بتشييثيل حثوميية يمينييية مييع الليثييود فييي مقابييل حصييوله ،أي حييز

ميمينام ،على مناصب و ازرية مرموقة مثل و ازرة الدفاع ل ينيت ،وو ازرة العدل ألبيلت شابيد ،وغيرهميا مين
الحقائييب المهميية .عييالوة علييى ذلييك ف ي ن الليثييود قييد يضييغط علييى ميمينييام وجمهييوره لعقييد ه ي ا االئييتالف
اليميني ،رغم الرواسب السل ية بين الليثود وميمينام ،عليى اعتبيار أن إسيرائيل تحتياج إليى حثومية يمينيية

مسييتقرة وقوييية للوقييوف أمييا إدارة بابييدن الجدبييدة ،والضييغو التييي قييد تمارسييها علييى إس يرائيل فييي ملفييات
عدبدة ،وأهمها المل

الفلسطيني .وفي الختيا كتيب أنشيل بيابر فيي “هيترتس” أنيه “فيي افضيل الحياالت،

سيتبقي نتييائج االنتخابييات ميرة اخيير التعييادل فييي النظيا السياسييي .وفييي اسيوأ الحيياالت ،سييينجح بنيييامين
نتنياهو في الحصول على غال ية من اجل قوانين الحصانة التي ستهربه من المحابمة”.
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