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أنطوان شلحت *
الحكومة اإلسرائيلية الـ :34
نتنياهو و"شركاؤه الطبيعيون"

شكلت

التنازالت التي قدمها بنيامين نتنياهو لشركاء ائتالف احلكومة اإلسرائيلية
الـ  34وحكومته الرابعة ،والتي حققت مطالب جميع الشركاء ،وأساس ًا من ناحي َتي
ال قاطع ًا على إصراره على أن يؤلف ـ ربما كمرحلة أوىل ـ
امليزانيات و"القضايا املبدئية" ،دلي ً
حكومة يمينية وحريدية ضيقة.
هناك َمن يعتقد أن احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة التي بدأت واليتها يف  2015 / 5 / 15لن
تكون مستقرة ،لكن هذا االعتقاد سابق ألوانه .ويبدو أن السبب األهم الذي سيقف وراء استقرارها
يعود إىل وجود إجماع بين مركباتها على السياسة اإلسرائيلية العامة ،اخلارجية والداخلية.

تركيبة احلكومة اجلديدة وخطوطها العامة

ُعرضت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة (الـ  )34على الكنيست يف  ،2015 / 5 / 14ونالت ثقته يف
اليوم نفسه بتأييد  61عضو كنيست يف مقابل معارضة  59عضواً.
وتستند احلكومة إىل دعم أحزاب االئتالف وهي خمسة أحزاب يمينية وحريدية متطرفة تضم
جمتمعة  61عضو كنيست موزعين كالتايل" :الليكود" ( 30مقعداً)؛ "كلنا" برئاسة موشيه كحلون
( 10مقاعد)؛ "البيت اليهودي" ( 8مقاعد)؛ "شاس" ( 7مقاعد)؛ "يهدوت هتوراه" ( 6مقاعد).
ويف آخر حلظة قرر حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست ووزير اخلارجية السابق أفيغدور
ليبرمان ،عدم االنضمام إىل حكومة نتنياهو .وقال ليبرمان إن السبب احلقيقي الذي حدا به إىل عدم
ضم حزبه إىل االئتالف احلكومي هو أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ترك "املعسكر القومي"،
مؤكداً أن األخير بهذه اخلطوة مل يعد ينتمي إىل اليمين.
وفيما يلي اخلطوط العريضة حلكومة نتنياهو الرابعة (انظر موقع رئيس احلكومة اإلسرائيلية
يف الشبكة اإللكترونية):
 للشعب اليهودي احلق غير القابل للنقض يف دولة سيادية يف أرض إسرائيل ـ وطنه القومي
والتاريخي.
* كاتب وباحث فلسطيني.
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 إن احلكومة ستدفع العملية السياسية قدم ًا ،وتسعى التفاق سالم مع الفلسطينيين ومع
جميع جيراننا ،من خالل احلفاظ على مصالح إسرائيل األمنية والتاريخية والقومية .وإذا ما تم
سيطرح كي تصادق احلكومة والكنيست عليه ،وإذا ما اقتضت احلاجة
التوصل إىل اتفاق كهذا ،فإنه ُ
بموجب القانون القائم ،فسيتم طرحه لالستفتاء العام.
 ستعمل احلكومة بشكل فاعل من أجل توطيد األمن القومي وحتصينه ،وتوفير األمن
الشخصي ملواطنيها من خالل حماربة العنف واإلرهاب بصورة حازمة.
 ستعمل احلكومة من أجل خفض تكلفة املعيشة يف إسرائيل يف جميع اجملاالت ،وخصوص ًا
يف جماالت السكن والغذاء والطاقة.
 ستعمل احلكومة بإصرار لزيادة املنافسة يف السوق اإلسرائيلية بما يف ذلك يف قطاعات
البنوك والتأمينات واالستثمارات بهدف خفض تكلفة اخلدمات التي يحصل عليها املواطن ،وضمان
اعتمادات مسهلة وزهيدة التكلفة للمصالح االقتصادية الصغيرة واملتوسطة.
 ستعمل احلكومة على تقليص الفجوات يف اجملتمع اإلسرائيلي من خالل توفير املساواة يف
الفرص يف جها َزي التعليم والصحة ،واالهتمام بمكانة املرأة واألقليات ،ومعاجلة قضايا املسنين،
ومكافحة الفقر ،وزيادة مساعدة الشرائح الضعيفة يف اجملتمع.
 ستضع احلكومة يف رأس أولوياتها مساعدة املناطق اجلغرافية البعيدة عن وسط البلد،
وستمنحها أفضليات يف جماالت متعددة بغية مساعدة مواطنيها اقتصادي ًا واجتماعي ًا ويف شتى
النواحي.
 ستضع احلكومة يف طليعة أولوياتها جهاز التربية والتعليم وضرورة تطويره.
 ستعمل احلكومة على دمج حمدودي احلركة والقدرات يف اجملتمع ،وستهتم بشؤونهم
وحاجاتهم.
 ستزيد احلكومة مساعداتها للعائالت التي لديها أوالد يف الفئة العمرية املبكرة.
 ستضع احلكومة يف رأس أولوياتها قضية الهجرة (اليهودية) إىل إسرائيل واستيعاب
املهاجرين ،وستعمل بإصرار لزيادة هذه الهجرة من دول العامل كافة.
 ستحافظ احلكومة على طابع الدولة اليهودي وتراث إسرائيل ،وستحترم األديان وعقائد
أبناء الديانات األُخرى التزام ًا بما نصت عليه وثيقة االستقالل.
 ستعمل احلكومة على تغيير نظام احلكم بهدف توطيد استقرار السلطة ،وستدفع باإلصالحات
يف هذا اجملال قدم ًا.
 ستوطد احلكومة تطبيق القانون يف إسرائيل.
 ستعمل احلكومة على احلفاظ على البيئة وجودة احلياة.
 ستعمل احلكومة على تعزيز منطق َتي اجلليل والنقب.
على صعيد العالقة مع الفلسطينيين يف املناطق احملتلة منذ سنة  ،1967فإن من املتوقع
أن تص ّعد احلكومة اجلديدة ممارسات االستيطان واالحتالل (وهو ما انعكس على نحو مباشر يف
ثاين اجتماع عقدته احلكومة يف  2015 / 5 / 19باتخاذ قرار ينص على وضع خطة خماسية
لـ "تنمية القدس املوحدة" يف الفترة  2016ـ  ،)2020وأن تص ّعد نهجها القائم على إدارة الصراع
مع الفلسطينيين وليس على حله.
ويهدف نتنياهو من وراء هذا النهج إىل إبقاء تسوية القضية الفلسطينية معلقة حتى إشعار آخر.
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وهو نهج يجاهر به منذ تفجر أحداث "الربيع العربي" يف سنة  2011بحجة أن منطقة الشرق األوسط
تتغير كلي ًا ،وأن ال مصلحة إلسرائيل بتغيير الوضع القائم ألن األوضاع اإلقليمية ال تسمح بذلك.
وش ّدد نتنياهو على هذا خالل كلمته يف مستهل أول اجتماع عقدته احلكومة يف ،2015/5/15
إذ قال" :سنتعامل بحزم ومسؤولية وصرامة مع احملاوالت لتح ّدي حدودنا وأمننا سواء من قريب أو
من بعيد .وعلى جميع أعداء إسرائيل أن يدركوا أن لدينا خطوط ًا حمراً إزاء جميع التهديدات املوجهة
إلينا .وكانت هذه سياستنا يف احلكومات السابقة ،وستستمر يف احلكومة احلالية أيض ًا ".وأضاف:
"سنواصل اجلهود لدفع التسوية السياسية قدم ًا ،مع احلرص على املصالح احليوية ألمن املواطنين
اإلسرائيليين .كما سنسعى بموازاة ذلك الغتنام الفرص الناجتة من التطورات اإلقليمية وحماور
العمل اجلديدة يف الدول املعتدلة واملسؤولة يف حميطنا" (موقع رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف
الشبكة اإللكترونية).
وجاء االتفاق االئتاليف بين الليكود و"البيت اليهودي" واشي ًا بهذه السياسة ،إذ ينص أحد بنود
االتفاق على ضمان مساواة ميزانية "جامعة أريئيل" يف مستعمرة أريئيل يف الضفة بميزانيات
اجلامعات اإلسرائيلية األُخرى .وينص بند آخر على زيادة امليزانيات اخملصصة ملستوطني قطاع
غزة الذين ُنقل معظمهم إىل املستعمرات يف الضفة الفلسطينية احملتلة .وينص بند ثالث على تشكيل
"طاقم مهني" يعمل على تثبيت وشرعنة جميع املباين واألحياء االستيطانية التي أقيمت يف الضفة
(املقصود البؤر االستيطانية التي أقامها املستوطنون وتعهدت حكومة أريئيل شارون بتفكيكها).
كما يقضي االتفاق بتكليف وزارة الزراعة التي توالها وزير من "البيت اليهودي" (أوري أريئيل)
املسؤولية عن املشروع املسمى رسمي ًا "تنظيم التوطين يف النقب" ،واملعروف باسم "خمطط برافر"،
بهدف تطبيقه ،وهو يتضمن اقتالع  30قرية عربية وتشريد أهلها البالغ عددهم نحو 40,000
ال عن تكثيف "مشاريع
نسمة ،واستكمال مصادرة ما بين  800,000إىل  900,000دونم ،فض ً
االستيطان العبري" يف منطقة اجلليل.
وورد يف االتفاق أيض ًا أن كتل َتي الليكود و"البيت اليهودي" ستعمالن على سن قانون يق ّيد
ال من
اجلمعيات التي تتابع قضايا حقوق اإلنسان ،وال سيما يف املناطق احملتلة ،وتتلقى تموي ً
اخلارج بهدف كبح عملها.
وبموجب االتفاق تم تعيين عضو الكنيست احلاخام إيلي بن دهان ،املمثل عن حزب "البيت
اليهودي" ،نائب ًا لوزير الدفاع اإلسرائيلي ،وتفويضه املسؤولية الكاملة واحلصرية عن كل ما يتعلق
بـ "اإلدارة املدنية" يف الضفة الغربية.
ويمثل بن دهان األوساط الدينية املتشددة واليمين االستيطاين املتطرف ،ويحمل آراء عنصرية
واضحة ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصة .وقد ع ّبر عن هذه اآلراء واملواقف جهاراً يف أكثر
من مرة ،كان أبرزها موقف عنصري أطلقه يف  1آب  /أغسطس  ،2013يف إبان إشغاله منصب ًا
حكومي ًا رسمي ًا هو نائب وزير األديان يف احلكومة اإلسرائيلية السابقة ،وذلك يف مقابلة معه
أجرتها إذاعة إسرائيلية تدعى "راديوس" ،وقال فيها" :الفلسطينيون ،يف نظري ،ليسوا آدميين ،بل
رب على السالم ...إنه ال يريد
حيوانات آدمية"!! وأضاف يف املقابلة ذاتها" :الشعب الفلسطيني مل ُي َّ
السالم ...ماذا يع ّلمونهم يف خميمات األطفال؟ .عندنا يأخذون األطفال إىل مراكز األلعاب .وماذا
يوجد عندهم؟ أسلحة وتدريبات على احلرب"!
وفيما يتعلق بسياسة احلكومة اجلديدة الداخلية جتاه فلسطينيي الـ  ،48فإنها ستكون أكثر
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عدائية ،وخصوص ًا بعد الدور الذي أداه الفلسطينيون يف االنتخابات األخيرة من خالل املشاركة
فيها بقائمة مشتركة ،األمر الذي فتح شهية اليمين للتضييق وملزيد من إجراءات اخلنق ،وهو ما تم
تلمسه عقب االنتخابات عبر تصعيد سياسة هدم البيوت وتصريحات املسؤولين بأن هذه السياسة
ّ
ستستمر ولن تتغير.
وسيواجه فلسطينيو  48أيض ًا مزيداً من انتهاكات حقوقهم املدنية من خالل مشاريع القوانين
التي تنوي احلكومة اجلديدة س ّنها ،ويف مقدمها تقييد حرية عمل احملكمة العليا مع أنها ليست
حمكمة منصفة بحق الفلسطينيين.

نتائج االنتخاباتُ :حكم اليمين يبدو األكثر رسوخ ًا

هناك ميل لدى بعض احملللين اإلسرائيليين إىل التركيز على أن نتائج االنتخابات أظهرت أن
حتظ بأغلبية ،وإنما فقدت  4مقاعد يف الكنيست الـ  .20فهذه الكتلة لديها
كتلة اليمين ـ احلريديم مل
َ
 57مقعداً (الليكود  ،30و"البيت اليهودي"  ،8و"إسرائيل بيتنا"  ،6وشاس  ،7ويهدوت هتوراه  ،6وذلك
يف مقابل  61مقعداً يف الكنيست السابق) ،وكتلة "الوسط اليسار ـ العرب" زادت بمقعدين وأصبح لها
 42مقعداً ("املعسكر الصهيوين"  ،24والقائمة املشتركة  ،13وميرتس  .5والزيادة سببها مقعدان
إضافيان للقائمة املشتركة) ،وكتلة الوسط زادت هي أيض ًا بمقعدين وأصبح لها  21مقعداً ("يوجد
مستقبل"  ،11و"كلنا"  10مقاعد) وذلك يف مقابل  19مقعداً كانت لـ "يوجد مستقبل" يف الكنيست
السابق.
ويف واقع األمر ،فإن التغيرات األساسية التي طرأت على خريطة الكنيست حدثت جميعها داخل
الكتل ،فقد حظي الليكود بنصر كبير وزاد من قوته بعشرة مقاعد ـ أي  %50ـ األمر الذي ُيعتبر إجنازاً
كبيراً من جميع النواحي ،غير أن هذه الزيادة يف قوة الليكود جاءت جميعها من داخل كتلة اليمين:
 5مقاعد من "إسرائيل بيتنا" ،و 4مقاعد من "البيت اليهودي" ،ومقعد واحد من يهدوت هتوراه (عالوة
على ذلك ،فقدت شاس  4مقاعد).
أما
يف كتلة الوسط اليسار ـ العرب ّ
توحد حزب العمل مع حزب "احلركة" برئاسة تسيبي ليفنيّ ،
حزب كديما (كان له مقعدان يف الكنيست السابق) فاختفى .وهكذا حظيت هذه الكتلة (بعد أن أخذت
حتظ
مقعداً واحداً من ميرتس) حتت االسم اجلديد "املعسكر الصهيوين" ،بـ  24مقعداً ،وهو إجناز مل
َ
بمثله منذ انتخابات .1992
يف كتلة الوسط تأسس حزب جديد هو "كلنا" ملوشيه كحلون ،وقد تقاسم بالتساوي تقريب ًا مع
"يوجد مستقبل" الـ  21مقعداً التي حصل عليها حزبا الوسط الكبيران ،وذلك يف مقابل  19مقعداً
حصل عليها "يوجد مستقبل" وحده يف االنتخابات السابقة.
ومن أبرز ما أثبتته نتائج االنتخابات العامة للكنيست الـ  ،20أن ُحكم اليمين يبدو األكثر رسوخ ًا
يف إسرائيل ،وأنه حتى يف حال اختمار األسباب اإلسرائيلية اخلاصة بـ "التغيير" ،فإن ذلك سيكون
يف اجتاه ُحكم الوسط األقرب إىل اليمين.
بطبيعة احلال ثمة أسباب كثيرة جتعلنا نقول إن ُحكم اليمين يبدو األكثر رسوخ ًا ،لكن مهما تكن
هذه األسباب ،فإن سببين اثنين منها لهما الوقع األكبر:
األول ،التغيرات الديموغرافية لدى اجملتمع اليهودي والتي تشي بأن هناك ازدياداً مطرداً يف
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عدد اليهود احلريديم واملتدينين :نحو  %10من السكان يف إسرائيل من احلريديم (سترتفع إىل %25
يف منتصف القرن الـ  ،)21و %35من املتدينين غير احلريديم واحملافظين ديني ًا ،يف مقابل نسبة
أقل من الثلث من العلمانيين ،والتي من املتوقع أن تنخفض أكثر يف العقود املقبلة.
الثاين ،التحوالت التي طرأت على اخلطاب السياسي اإلسرائيلي الذي نأت فيه أغلبية األحزاب
اإلسرائيلية بنفسها عن احلديث عن "السالم" ،وانزاحت نحو مواقف اليمين .ويكفي أن نشير إىل أن
زعيم "املعسكر الصهيوين" يتسحاق هيرتسوغ (رئيس حزب العمل) تب ّنى عدداً من الءات نتنياهو
ويف مقدمها :ال ألي تسوية سياسية تتضمن تقسيم القدس .كما أن رئيس حزب "يوجد مستقبل"
يائير لبيد أعلن أنه لن يؤيد تقسيم القدس ،وحرص رئيس حزب الوسط اجلديد "كلنا" موشيه كحلون
على أن يؤكد انتماءه إىل "املعسكر القومي" ،وحتى رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غالئون قالت أنها
نادمة على قرار مقاطعة منتوجات املستوطنات يف هضبة اجلوالن السورية احملتلة.
ثمة ملف آخر يجب التوقف عنده يف هذه االنتخابات ،وهو امللف املتعلق بمقاربة األحزاب
اإلسرائيلية حيال املشكالت االقتصادية ـ االجتماعية .ويف هذا الصدد تؤكد حتليالت إسرائيلية
أنه خالل األعوام الستة لوالية احلكومتين األخيرتين برئاسة نتنياهو مل يزدد الوضع االقتصادي
ال ،فقد اختفى التضخم املايل ،وتقلصت البطالة،
لإلسرائيليين سوءاً ،بل ثمة َمن يقول إنه
حتسن قلي ً
ّ
وارتفع بمعدل واضح مستوى معيشة العائالت حتى يف الفئات العشرية الدنيا.
وثمة حتليالت ُأخرى ترى أنه يف الصراع بين معادلة "التخويف وإشاعة الذعر والكراهية" التي
ّ
بثّها نتنياهو ،وبين معادلة "األمل بالتغيير" التي بثّها هيرتسوغ ،كان النجاح من نصيب املعادلة
األوىل .ويظهر أنه من فرط تكرار عنصر التخويف ،أصبح بعض أقطاب "اليسار" يدعو إىل أخذه يف
االعتبار من منطلق أن ثمة ما يبرره ،مثلما ع ّبر عن ذلك األديب اإلسرائيلي األكثر شهرة عاموس
عوز أخيراً ("هآرتس".)2015 / 3 / 10 ،
صوت جمهور الناخبين يف إسرائيل
غير أن أبلغ التحليالت كانت تلك التي أكدت أنه مل يسبق أن ّ
من أجل تغيير جذري إ ّ
ال بعد حدوث صدمة كبيرة للوضع القائم السياسي واالقتصادي ـ االجتماعي.
ومل حتدث صدمة كهذه يف انتخابات ( 2015هآرتس.)2015 / 3 / 18 ،
كما عكست نتائج االنتخابات للكنيست اجلديد ظاهرتين مهمتين يف إسرائيل ،هما" :مثابرة"
انزياح اجملتمع اليهودي نحو اليمين واليمين االستيطاين ،واستمرار حالة التشرذم احلزبي
والسياسي الداخلي.
وبحسب ما أجملت صحيفة "هآرتس" ،فإن ثمة أسباب ًا كثيرة لفشل "املعسكر الصهيوين" يف
احللول حمل حكومة نتنياهو ،لكن أكثر هذه األسباب تأثيراً هو مواصلة حزب العمل منذ عدة أعوام
ممارسة سياسة النعامة القائمة على التهرب من املوضوع السياسي ،وخصوص ًا من املسألة
األساسية ـ استمرار االحتالل .فقد انتهجت رئيسة احلزب السابقة شيلي يحيموفيتش هذه السياسة
يف املعركة االنتخابية يف سنة  2013وانتهت بفشلها ،كما واصل يتسحاق هيرتسوغ هذه السياسة
يف االنتخابات األخيرة وفشل هو أيض ًا .فماذا اقترح معسكر اليسار هذه املرة؟ باستثناء شعارات
مثل "غالء املعيشة" و"إضافة مساعدة ثالثة يف مدارس الروضة" ودعم التعليم ،مل يقدم "املعسكر
الصهيوين" أي خطة سياسية حقيقية .وال شك يف أن خطاب ًا أجوف عن استئناف املفاوضات
السياسية والتعهد بوقف البناء خارج الكتل االستيطانية ال يشكل خطة إلنهاء االحتالل (نشرة
"خمتارات من الصحف اإلسرائيلية".)2015 / 3 / 20 ،

