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 لبيد -حكومة بينيت 
 أجندة اجتماعية اقتصادية، وتعزيز لالستيطان بال أفق سياسي

 1أشرف عثمان بدر
 

 :مدخل
 

رئيس حزب يوجد مستقبل  Yair Lapidجنح ايئري لبيد 
( فيما فشل فيه بنيامني نتنياهو Yesh Atid)يش عتيد 

Benyamin Netenyahu  رئيس حزب الليكود(Likud ،)
منذ أتسيس "دولة إسرائيل" واملنبثقة  39وهو تشكيل احلكومة الـ 

. فبعدما أقر نتيناهو بفشله،  22الـ  Knessetعن الكنيست 
كلف الرئيس اإلسرائيلي لبيد بتشكيل احلكومة، الذي قام بدوره 
بعقد سلسلة من االتفاقيات االئتالفية مع سبعة أحزاب، القاسم 
املشرتك بينها السعي للتخلص من حكم نتنياهو. جتاوز لبيد 
رغبته الشخصية يف تويل رائسة احلكومة من أجل مترير هذا 

 Naftaliاق، وذلك مبوافقته على التناوب مع نفتايل بينيت االتف

Bennett  رئيس حزب ميينا(Right Party على رائسة )
، 27/8/2123احلكومة، على أن يتوالها أوالً بينيت، وحىت اتريخ 

على الرغم من أن  حزب بينيت مل حيصل يف انتخاابت الكنيست 
من احلزب )وقد غادر عضو  121مقاعد من أصل  7إال على 

 احتجاجاً على االتفاق ليصبح عدد أعضاء ميينا يف الكنيست ستة(.

                                                           

 ة العربية.، ويتقن اللغمرشح لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية ، وأسري حمرر.فلسطيينابحث  1

 ايئري لبيد

 نفتايل بينيت
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اسات املتوقع لبيد، والسي -هتدف هذه الورقة إىل التعرف على أبرز توجهات حكومة بينيت 
انتهاجها يف الفرتة القادمة، وذلك ابالستناد على دراسة وحتليل اخلطوط العريضة للحكومة، 

يست ت االئتالفية واملالحق اليت مت  نشرها ابللغة العربية على موقع الكنابإلضافة إىل االتفاقيا
اإلسرائيلي، واليت جاءت على شكل اتفاقيات ثنائية بني احلزب املكلف بتشكيل احلكومة )يوجد 

 مستقبل(، وابقي أحزاب االئتالف احلكومي.
، وحمور ع املناصبقسمت الورقة إىل مدخل وحمورين أساسيني؛ حمور هيكلية احلكومة وتوزي

اخلطوط العريضة للحكومة واالتفاقيات االئتالفية، الذي يتفرع إىل: احملور االقتصادي 
، والتمييز املمأسس، ومشاريع 1997واالجتماعي، وعالقة الد ِّين بـ"الدولة"، والعالقة مع مناطق 

 قوانني. وتنتهي الورقة ابلسيناريوهات املتوقعة ملستقبل احلكومة.
 

 :هيكلية احلكومة وتوزيع املناصب أولا:
 

حصل االئتالف احلكومي على أغلبية ضئيلة خالل التصويت على منحه الثقة يف الكنيست، 
، 121عضواً من أصل  91فقد فاز أبصوات 

وذلك بعدما امتنع أحد أعضاء العربية 
املوحدة عن التصويت احتجاجًا على توزيع 

ن عضوًا م 19املناصب، يف مقابل معارضة 
  بينهم أعضاء القائمة العربية املشرتكة.

يتشكل االئتالف احلكومي من تكتلني، تكتل ميينا الذي يضم "ميينا" وحزب أمل جديد 
New Hope وتكتل "يوجد مستقبل" الذي يضم أزرق أبيض ،Blue and White والعمل ،

Labor Partyبيتنا إسرائيل"، و (بيتينو  يسرائيلYisrael Beitenu") ومريتس ،Meretz نص .
االتفاق بني "ميينا" و"يوجد مستقبل" على إمكانية تعطيل اختاذ أي قرار ال يوافق عليه وزراء أي 

على تعطيل  27تكتل )بشكل مجاعي(، وهذا يعين قدرة تكتل ميينا املمثل بسبعة وزراء من جمموع 
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تقبل يف تكتل يوجد مس اختاذ أي قرار. عالوة على ذلك يتمثل تكتل ميينا بشكل متساٍو مع
 Political-Security(كابينت) والسياسية األمنية للشؤون املصغ ر اإلسرائيلي الوزاري اجمللس

Cabinet عضواً، وهذا مينح تكتل ميينا قوة وقدرة على تنفيذ أجندته وعدم  12، واملكون من
دول التايل ح اجلالرضوخ لرأي ابقي أعضاء احلكومة يف حال وجود خالف بني التكتلني. ويوض

توزيع الوزارات يف احلكومة حبسب احلزب، مع اإلشارة إىل عدد أعضائه ابلكنيست واملناصب 
 واللجان اليت سيتوالها. 

 توزيع املناصب يف الئتالف احلكومي والكنيست
 
 

رئيس احلزب/  احلزب
 وزير

 عدد
 أعضائه

 الوزارات مناصبه ابلكنيست

/ نفتايل بينيت ميينا
 6 الوزراءرائسة 

رائسة جلنة: الكنيست، 
 والصحة

 ثالث وزارات:
الداخلية، واألداين، 

 واالستيطان.
وانئب وزير يف مكتب رئيس 

 الوزراء.

يوجد 
 مستقبل

ايئري لبيد/ 
 17 اخلارجية

 رائسة الكنيست.
رائسة جلان: العمل 

والتكنولوجيا، وتطوير وضع 
املرأة واملساواة اجلندرية، 

واألمن الداخلي، واخلارجية 
عد ب. )حىت التبادل(واألمن 

يتوىل يوجد  التبادل
مستقبل: القانون والقضاء، 
 والتعليم، والرتبية والرايضة.

 سبع وزارات:
اخلارجية حىت موعد 

االستبدال، واالقتصاد، 
واملساواة االجتماعية، والرفاه، 

واملخابرات، والطاقة، 
والسياحة، وانئب وزير يف 

 وزارة اخلارجية.
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أزرق 
 أبيض

بيين جانتس 
Benny 

Gantz /
 الدفاع

8 

 انئب رئيس الكنيست.
 رئيس جلنة االقتصاد.
رئيس جلنة طلبات 
 )شكاوى( اجلمهور.

 عضو جلنة اخلارجية واألمن.
عضو يف اللجنة املشرتكة 

 االمن. مليزانية

 أربع وزارات:
وزير الدفاع )الذي سيعني  

كنائب لرئيس الوزراء(، والرتبية 
والرايضة، ووزير اهلجرة 
"العلياة" واالستيعاب، 

والتحديث والعلم 
 والتكنولوجيا.

 العمل

مراف 
ميخائيلي 

Merav 

Michaeli /
 املواصالت

7 

 رائسة جلنة العمل والرفاه.
 انئب رئيس الكنيست.

رائسة جلنة الدستور والقانون 
حىت التبادل وتويل مراف 
ميخائيلي عضوية جلنة 
القضاة كممثلة عن 

 احلكومة.
رائسة جلنة املخدرات 

 والكحول.
 العمال األجانب.

عضو جلنة األمن واخلارجية 
 ورائسة جلنة فرعية للجنة.
ممثل الكنيست يف املؤمتر 

 الربملاين األورويب.
ت، يسممثلي العمل يف الكن

يتولوا العضوية يف اللجان 
 حبسب االئتالف احلكومي.

املواصالت،  ثالث وزارات:
واألمن الداخلي )مع انئب له 
من يوجد مستقبل(، ووزير 

 الشتات.
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"إسرائيل 
 بيتنا"

أفيجدور 
ليربمان 

Avigdor 

Lieberman /
 املالية

6
2 

 رائسة جلنة املالية.
رائسة جلنة االصالح 

 واملشاريع.
يف اللجان التالية: عضوية 

االقتصاد، والداخلية، 
والتعليم، والعمل والرفاه، 

 واخلارجية واألمن.
 انئب رئيس الكنيست.

املالية،  ثالث وزارات:
والزراعة، ووزير النقب واجلليل 

 والضواحي.
 

أمل 
 جديد

جدعون ساعر 
Gideon 
Sa‘ar /
 القضاء

6 

رائسة جلنة التعليم والرتبية 
والرايضة حىت موعد 

التبادلية، وبعد ذلك رائسة 
 جلنة اخلارجية واألمن.

 انئب رئيس الكنيست.
 رائسة جلنة حقوق الطفل.
عضو يف جلنة املخابرات 
التابعة للجنة اخلارجية 

واألمن، واللجنة الفرعية 
مليزانية األمن، ورئيس إحدى 
اللجان الفرعية حىت موعد 

 التبادلية.

 أربع وزارات:
القضاء حىت موعد التبادلية، 
واخلارجية مع بدأ التبادلية. 
ة والتعليم ووزارة الثقافة، والبني

التحتية واإلسكان، واإلعالم، 
 والقدس والرتاث.

 وانئب لرئيس الوزراء.
وانئب وزير يف إحدى 

 الوزارات اليت يديرها احلزب.

 مريتس

نيتزان هورويتز 
Nitzan 

Horowitz /
 الصحة

6 

نة اهلجرة رائسة جل
  Aliyah"العلياة"

 واالستيعاب والشتات.
ة رائسة جلنة فرعية اتبعة للجن

 اخلارجية واألمن.

ثالث وزارات: الصحة، 
 والبيئة، والتعاون االقليمي.

 

                                                           

 تقلص عددهم إىل ستة بعد انسحاب أحد األعضاء احتجاجاً على عدم تعيينه وزيراً. 2
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رائسة اللجنة اخلاصة 
 بصندوق "مواطين إسرائيل".
عضو يف اللجان التالية: 

املالية، واخلارجية واألمن )يف 
اللجنة الفرعية للخدمات 

 السرية(، والداخلية...
 انئب رئيس الكنيست.

العربية 
 املوحدة

منصور عباس/ 
 4 3انئب وزير

 رئيس جلنة الداخلية.
 انئب رئيس الكنيست.

رائسة جلنة شؤون اجملتمع 
 العريب.

انئب وزير يف مكتب رئيس 
 الوزراء
 

 
   :اثنياا: اخلطوط العريضة للحكومة والتفاقيات الئتالفية

 

يربز دافَعان أساسيان لتشكيل االئتالف 
احلكومي مت  إيرادمها يف مقدمة اخلطوط العريضة 
للحكومة واالتفاقيات االئتالفية، عرب اإلشارة إىل 
األزمة اليت عانت منها احلياة السياسية اإلسرائيلية 
واملمتدة على مدار سنتني، وهبدف جتنب الذهاب 

زمة االقتصادية الناجتة عن كوروان. وحبسب ما ورد يف إىل انتخاابت خامسة، عالوة على األ
املقدمة، فإن  االئتالف احلكومي سيسعى لرفع املستوى االقتصادي، ابلرتكيز على األمن والصحة 
واالقتصاد، مع ختصيص فقرة تنص على السعي لزايدة منو وازدهار القدس كعاصمة لـ"إسرائيل"، 

ى لعمل على استكمال نقل املكاتب احلكومية إليها. عالوة علوزايدة البناء االستيطاين فيها، مع ا

                                                           

 يف مكتب رئيس الوزراء وليس يف احلكومة. 3
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العالقة مع يهود العامل، واالهتمام بـ"اهلجرة اليهودية" وتشجيعها. ويف االتفاق مع توطيد 
  الذي ينص على استيعاب يهود إثيوبيا خالل ثالث سنوات. 13أبيض جند بند حزب أزرق 

ر د االتفاقيات قد توزعت على مخسة حماور: احملو ميكننا القول أبن  اخلطوط العريضة وبنو 
، والتمييز 1997االقتصادي واالجتماعي، وعالقة الد ِّين بـ"الدولة"، والعالقة مع األرض احملتلة 

 املمأسس، ومشاريع قوانني. وفيا يلي التفاصيل:
 
 

 :احملور القتصادي والجتماعي. 1
 

يتصدر االهتمام ابجلانب االقتصادي 
واالجتماعي جدول أعمال احلكومة، عرب السعي 

 Highإىل زايدة العاملني يف جمال اهلاي تيك 

Tech  من جمموع  2129حىت سنة  %11إىل
من اخلطوط  3العاملني )كما ورد يف البند 

 2العريضة(. والتعهد ببناء مستشفى يف النقب وآخر يف اجلليل ابإلضافة إىل مطار إضايف )البند 
ألف  311من اخلطوط(. على صعيد أزمة السكن والعمل على حلها، وضعت احلكومة هدفاً هلا بناء 

 %1.91نسبة ية بمن اخلطوط(. وفيما يتعلق ابلصحة تقرر ختصيص زايدة سنو  11وحدة سكنية )البند 
 إعفاء بعض من اخلطوط(. وابلنسبة للتعليم العايل يتم 18يف ميزانية اخلدمات الصحية )البند 

التخصصات املطلوبة من الرسوم. وأخرياً فيما يتعلق ابملصاحل التجارية والقطاع السياحي )الفنادق 
عمها (، فسيتم دواملطاعم(، اليت تضررت نتيجة محلة "حارس األسوار" )معركة سيف القدس

على االهتمام برفع املستوى االقتصادي  21مالياً. وقد نص االتفاق مع أزرق أبيض يف البند 
ورفاهية مستوطنات غالف غزة وأشكلون )عسقالن(، عالوة على تطوير منطقة الشمال، كما 

 يف االتفاق مع حزب أمل جديد. 33ورد يف البند 
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 : . عالقة الد ِّين بـ"الدولة"2
 

تؤشر مقدمة وثيقة اخلطوط العريضة على وجود تراجع عن قانون "القومية" أو "يهودية الدولة"، 
من خالل عدم اإلشارة إليه، وإمنا الرتكيز على معاجلة الشروخ املوجودة يف اجملتمع اإلسرائيلي على 

أساس أهنا "دولة يهودية دميوقراطية" 
ابالستناد على وثيقة "االستقالل". فيما 

إىل أن  عالقة الد ِّين  19البند  يشري
بـ"الدولة" تكون حسب توافق أغلبية 
الشعب، وهذه إشارة ضمنية إىل عدم 

قانون "يهودية الدولة"، وإمنا العمل حبسب اآللية اليت جرى تنفيذها عرب العقود السابقة إنفاذ 
 ـ"يهودية الدولة". لوالقائمة على التمييز العنصري، لكن دون التصريح بذلك عرب التبين الصارخ 

توجد حماولة لـ"علمنة الدولة" ابدر إليها بعض أحزاب االئتالف احلكومي، جند ذلك يف 
االتفاقيات املوقعة بني يوجد مستقبل، وكل من مريتس، والعمل، وأرزق أبيض، و"إسرائيل بيتنا"، 

 الزوا.. عالوة يف واليت نصت على العمل من أجل احملافظة على حقوق املثليني واالعرتاف حبقهم
على تطوير املواصالت العامة والسماح هلا ابحلركة يوم السبت، وكذلك تعديل القانون احلايل 
الذي يسمح للسلطة احمللية بفرض إغالق احملالت يوم السبت، حبيث يسمح بفتحها دون احلاجة 

، واليت تنص 2119ا سنة هملوافقة السلطة احمللية. وكذلك تنفيذ اتفاقية "حائط املبكى" اليت مت  سن  
على الصالة املختلطة )رجال ونساء( يف ساحة املبكى )الرباق(، حبيث يكون يف ساحة املبكى 

 ثالثة أماكن للصالة، إحداها للرجال، واألخرى للنساء، والثالثة خمتلطة.
من املشكوك فيه قدرة تكتل يوجد مستقبل على مترير هذه القوانني والقرارات على ضوء البند 

( على أي قرار ال يتوافق معه. عالوة Vetoاملوقع مع ميينا، والذي يعطيه حق النقض )الفيتو 
(، ينصان على احملافظة 22و 23على ذلك جند بنَدين واضَحني وصرحَيني يف االتفاق مع ميينا )

ى الوضع القائم فيما يتعلق بعالقة الد ِّين بـ"الدولة" والتهود والزوا.. مع األخذ بعني االعتبار عل
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أن إفشال ميينا ملثل هذه القرارات يتطلب التوافق مع حزب أمل جديد، علماً أبن االتفاق املوقع 
ماء أمل انتمع أمل جديد مل يتطرق إىل أي من القرارات املذكورة، وظلَّت مسكواًت عنها، لكن 

جديد لليمني املتطرف، يدفعنا لرتجيح عدم موافقته على هذه القرارات واحنيازه ليمينا، وذلك 
 حىت حيافظ على مجهور انخبيه وخزان أصواته.

 

 :7691. العالقة مع األرض احملتلة 3
 

تتجاهل اخلطوط العريضة للحكومة وجود السلطة الفلسطينة بشكل اتم، فال جند أي إشارة 
إىل احملافظة  9هلا أو لوجودها أو املوقف منها، أو حىت للعملية السلمية. وإمنا يتم اإلشارة يف البند 

يالء إعلى األمن ابلسعي لـ"السالم"، ومن خالل تقوية وزارة اخلارجية. وهذا يعين ضمنًا عدم 
املفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة أي اهتمام، والرتكيز على بناء عالقات مع 
الدول على العربية على أساس حتقيق األمن لـ"إسرائيل"، ال على أساس حتقيق "السالم". هنالك 

مريتس، واليت  من االتفاقية مع 12إشارة خجولة وغري مباشرة إىل العملية السلمية جندها يف البند 
تنص على االمتناع عن خطوات أحادية فيما يتعلق 
ابملسار السياسي، يستشف من البند احلاجة 
للتنسيق مع السلطة الفلسطينية يف أي حل  
سياسي يطرح، وعدم القيام خبطوات أحادية  

كتنفيذ عملية الضم. جيب األخذ بعني االعتبار 
قية بأبن  ذلك موقف فردي حلزب مريتس وال ميثل 

أحزاب االئتالف، وحىت مريتس يعد منخرطًا يف 
ته دعم االستيطان وتعزيزه يف الضفة الغربية، مبوافق

من اخلطوط العريضة للحكومة،  22على البند 
والذي ينص على توفري دعم جلامعة مستوطنة أريل 

Ariel  .املتواجدة هناك 
 جامعة مستوطنة أريل
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من أراضي  %19 و.، واليت تشكل حن يربز يف االتفاقيات الثنائية االهتمام ابملناطق املصنفة
(، 32(، وأمل جديد )بند 29جند ذلك يف االتفاقيات املوقعة مع ميينا )بند الضفة الغربية، 
(، واليت تنص على احملافظة على املصاحل 23)بند  "(، و"إسرائيل بيتنا33)بند وأزرق أبيض 

لالزمة لضبط املدنية يف وزارة الدفاع املوارد ااإلسرائيلية يف مناطق .، وابلتايل خيصص ملكتب اإلدارة 
على أن املرحلة  اً خروقات البناء، والسيطرة "غري القانونية" على األرض يف مناطق .. وهذا يعطينا مؤشر 

القادمة ستشهد تضييقاً على سكان مناطق .، وخصوصاً املزارعني يف مناطق األغوار ورعاة األغنام، 
 .ونية" على األراضي اليت تصنف معظمها كأراضي "دولة" اتبعة لالحتاللبذريعة سيطرهتم "غري القان

توجد خطة لتعزيز االستيطان يف 
ااي جندها بني ثن ة الغربيةفالضمناطق 

من  31االتفاقيات الثنائية، من بينها البند 
مل جديد، والذي ينص على أاالتفاق مع 

وضع خطة عامة إلنشاء الطرق يف الضفة 
الغربية "يهودا ومشرون" وغور األردن، 

، وذلك على هامش اخلطة اخلمسية لوزارة 2121حبيث يتم االنتهاء من وضع اخلطط حىت هناية 
دمة املقصود هو خ املواصالت، اهلدف املعلن للخطة اخلمسية هو خدمة سكان "يهودا ومشرون"،

من  ن مل يكن اآلالف من الدومناتاملستوطنني اليهود فيها. وهذا يعين ضمنًا مصادرة املئات إ
 أراضي الضفة الغربية وخصوصاً يف املناطق .، بذريعة إنشاء طرق جديدة. 

من االتفاق مع أمل جديد على وضع خطة  37يضاف إىل خطة الطرق ما ورد يف البند 
، . "وطنية" للحفاظ على املواقع "األثرية". وهذا أيضاً أسلوب ملتف لتعزيز السيطرة على مناطق

 فاملقصود ابملناطق األثرية حبسب التصنيفات اإلسرائيلية، املناطق املذكورة ابلتوراة أو الرتاث الديين
اليهودي، ومعظم هذه املواقع "األثرية" متواجدة يف مناطق .، لذلك من املتوقع تعزيز السيطرة 

 على هذه املناطق. 
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  :. التمييز املُمأسس4
 

ميكننا االدعاء أبن اخلطوط العريضة للحكومة 
يالً واالتفاقية املوقَّعة مع القائمة العربية املوحدة متثل دل

على التمييز واإلقصاء املمأسس يف الكيان 
اإلسرائيلي، جتاه السكان األصليني من العرب. 

الذي  13وابلرغم من تضمني اخلطوط العريضة بند 
ة يف على اجلرمي ينص على تقوية الشرطة والقضاء

والذي يبدو يف ظاهره حماولة لرفع  ،الوسط العريب
التمييز عن العرب، إال أنه دليل على أن حماربة اجلرمية 
مل يكن يومًا على رأس جدول اهتمامات احلكومات 
اإلسرائيلية املتعاقبة، ما دامت هذه اجلرمية والعنف 

ثل إىل أن  الدافع احلقيقي إليراد هذا البند ال يتمجيب االنتباه هنا  الناتج عنها حيصد أرواح العرب،
يف السعي لرفع الظلم عن العرب، وإمنا تعزيز وإحكام السيطرة عليهم. فمن االستخالصات األولية 
ملعركة سيف القدس واليت انتشرت عرب وسائل اإلعالم العربية، حتول سالح اجلرمية حنو "مقاومة" 

 ف جهاز الشرطة وعدم قدرته على السيطرة، متثل ذلك يفاملستوطنني اليهود، عالوة على ضع
عدم قدرته على قمع املظاهرات يف اللد، مما دفع احلكومة اإلسرائيلية للز. بعناصر اجليش لضبط 
األمور، كل ذلك دفع بعض اإلسرائيليني للتوصية بتقوية جهاز الشرطة، من أجل السيطرة على 

قضاء على اجلرمية املنظمة يف الوسط العريب، حىت ال أي مواجهات أو مظاهرات مستقبلية، وال
 يتحول سالحها يف أي مواجهه قادمة مع املقاومة حنو اإلسرائيليني. 

رمان لكنها يف احلقيقة "حقوق" مت  ح ،صحيح أن القائمة املوحدة قد حص لت بعض اإلجنازات
الذي ينص على وضع خطة مخسية )حىت  8العرب منها وليست "امتيازات". يرد يف االتفاقية بند 

 املوحدةرئيس القائمة العربية 
مع  تفاقيةليوق ع ا منصور عباس

 ايئري لبيد ونفتايل بينيت
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 4،مليارات دوالر( 9 )حنو مليار شيكل 31( لتقليص الفوارق مع اجملتمع العريب، خيصص هلا 2129
وهذا إقرار ضمين بوجود فوارق بني اجملتمع العريب واجملتمع اليهودي يف "إسرائيل". كما تنص 

مليار  2.1العنف واجلرمية مبيزانية مقدراها على وضع خطة مخسية للقضاء على  9االتفاقية يف البند 
 Ayalonايلون أسنوات، ووضع خطة اسرتاتيجية حملور  1على مدى  مليون دوالر( 766 )حنوشيكل 

(، 11( للمواصالت بني املدن العربية )بند 2131)حىت  مليارات دوالر( 6 )حنومليار شيكل  21مببلغ 
(. نالحظ هنا استخدام مصطلح 12والعمل على توفري متثيل مالئم للعرب يف الوظائف احلكومية )البند 

مطاطي "مالئم" وليس عادل أو مساوي لنسبتهم يف اجملتمع، يف إشارة إىل عدم وجود متثيل "مالئم" 
 للعرب يف الوظائف احلكومية.

اآلف وحدة سكنية  11على بناء  12 ميس التمييز أيضاً مشاريع اإلسكان، فقد نص البند
ألف وحدة سكنية خالل فرتة والية احلكومة على مدار  21سنواًي يف الوسط العريب، مبعىن 

ألف وحدة سكنية،  311سنوات، بينما تعهدت احلكومة يف خطوطها العريضة على بناء  2
من اجملتمع يف "إسرائيل"، سيحصلون على  %21وهذا يعين أن العرب الذي يشكلون حنو 

 فقط من وحدات اإلسكان )هذا إن مت  تنفيذها(.  %13حنو 
استطاعت القائمة املوحدة احلصول على تعهد ابالعرتاف بثالث قرى عربية، أما 

، تقرر متديد قرار جتميده 18وحبسب البند  Kaminitz Lawابلنسبة لقانون "كامينتس" 
إلغاء الغرامات مع ، و 2122حىت سنة 

تعهد بتعديل القانون. لكن جيب أن 
 مت  "كيمنتس" الذي  االنتباه إىل أن قانون

، يقوم 1/2/2117يف يف الكنيست  همترير 
على تعديل فصل اإلنفاذ والعقاب من 

                                                           

 وفق معطيات بنك "إسرائيل" املركزي ملعدل النصف مت اعتماد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيلي 4
 .3.2659، الذي بلغ 2021األول من سنة 
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ا م التخطيط والبناء، وكذلك تعديل العديد من القوانني األخرى، هبدف زايدة اإلنفاذ ضد   قانون
اء غري زايدة العقوابت اليت ميكن فرضها على مرتكيب "جرائم" البنويتضمن . "جرائم البناءُيسمى "
كام القانون متنح أحو تسهيل األدوات اإلدارية اليت تسمح هبدم البناء غري القانوين. ، و املرخص

كم ا صالحية االهتام وإصدار احلكم وفرض الغرامة، اليت تفوق غرامات احمل اً صغري  إدارايً  اً موظف
 شاكيد أييلتوقد اعرتفت . ألف دوالر( 92 )حنو ألف شيكل 311خبمسة أضعاف وتصل إىل 

Ayelet Shaked مستوطين ن  القانون خمصص للعرب، وألن  ( أبالسابق )وزيرة العدل
، قطقام نتنياهو بتجميده يف املوشافيم ففقد  ،تضرروا من هذا القانون Moshavim "5"املوشافيم

 6وحماولة تعديله. القانونجتميد وهذا يفسر موافقة نتنياهو على 
يربز االستعالء والفوقية االستعمارية يف بنود االتفاقية مع القائمة املوحدة، فجميع الكتل 
املنضمة لالئتالف احلكومي وضعت ضمن اتفاقياهتا بندًا ينص على عدم انضمام أي قائمة 

 كتلة، إال العربية املوحدة ال جند أي بند ينص على ذلك، مبعىنبرملانية للحكومة بدون موافقة ال
حيق ألي حزب منضم لالئتالف احلكومي االعرتاض على انضمام حزب جديد لالئتالف ما 
عدا املوحدة اليت ال يوجد أي بند مينحها هذا احلق. عالوة على ذلك فإن املوحدة هي الكتلة 

 للشؤون املصغ ر رائيلياإلس الوزاري وجد هلا متثيل يف اجمللسالوحيدة يف االئتالف احلكومي اليت ال ي
والسياسية، وجلنة اخلارجية واألمن يف الكنيست. مما يعيد إىل ذاكرتنا ما درجت عليه  األمنية

 للشؤون املصغ ر اإلسرائيلي الوزاري املؤسسة من اعتبار العرب مبثابة "طابور خامس". وحىت اجمللس
ال يوجد متثيل للموحده فيه، فعلى الرغم  Socio-Economic Cabinetة االجتماعية االقتصادي

ا بقيت يف نظر املؤسسة اإلسرائيلية  من أن احلكومة ما كانت لتقوم بدون دعم املوحدة، إال أهن 
  ممثلة ملواطنني من الدرجة الثانية، ال حيق هلم املشاركة يف وضع السياسات.

 

                                                           

 مستوطنات العمال داخل "إسرائيل". 5
 الفلسطيين املركز ،قضااي إسرائيليةأشرف بدر، حكومة الضم اإلسرائيلية: تغيري يف الشكل ال يف اجلوهر، جملة  6

 .92، ص 2121، 78العدد  )مدار(، اإلسرائيلية للدراسات
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 :. مشاريع قوانني5
 

احتوت اخلطوط العريضة للحكومة على حزمة مشاريع قوانني سيقدمها االئتالف احلكومي 
للكنيست من أجل متريرها، يف مقدمتها قانون جيعل السقف األعلى لشغل منصب رئيس الوزراء 

(، والذي ميكننا أن نطلق عليه "قانون نتنياهو"، فاهلدف من القانون 8سنوات متتالية )البند  8
عاماً، مما صنع منه  12ظاهرة نتنياهو الذي استمر يف شغل منصب رئيس الوزراء مدة عدم تكرر 

 ما يشبه "امللك". 
يضاف إىل "قانون نتنياهو" ما ورد يف 

ابلعمل على سن قانون التجنيد  17البند 
حبسب ما أقر ابلقراءة األوىل يف الكنيست 

، والذي ينص على إمكانية استبدال 21الـ 
ية ابخلدمة العسكرية لبعض اخلدمة الوطن

. وقد أاثر هذا Haredimفئات الشعب، واملقصود ببعض فئات الشعب هم العرب واحلريدمي 
القانون يف حينه ضجة عند احلريدمي، الذين يتهربون من التجنيد اإلجباري يف اجليش بذريعة 

فرض معادلة  ينية إىلدراسة التوراة. ينبع احلرص على سن  هذا القانون من تطلع األحزاب غري الد
"املساواة ابلعبء" اليت لطاملا طمح هلا العلمانيون يف "اجملتمع اإلسرائيلي"، فهنالك شعور عام 

جنيد، وهذا ويف الوقت نفسه يعفون من الت ،لديهم أبن  املتدينني حيصلون على امتيازات مالية
 خمالف للمساواة بني مواطين الدولة.

واستمرارًا للُعرف الذي سنته حكومة نتنياهو، وكمحاولة استباقية لتفكيك لغم قد يفجر 
من االتفاق مع ميينا على أن إقرار امليزانية يكون لسنتني، ويف  11االئتالف احلكومي، نص البند 

 يوماً. وهذه حماولة 31حال اخلالف حوهلا حيسم اخلالف رئيُس الوزراء ويتخذ هبا قرارًا خالل 
استباقية حىت ال يتفكك االئتالف احلكومي، فلطاملا كان اخلالف حول إقرار امليزانية سببًا يف 
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اهنيار احلكومات اإلسرائيلية. إن هذا االتفاق ُيسه ِّل ابستمرار احلكومة على األقل ملدة سنتني، 
 دون أن تتفكك بسبب اخلالف حول امليزانية.
قع أن ليها االتفاقات الثنائية مع األحزاب من املتو يوجد بعض مشاريع القوانني اليت نصت ع

من االتفاق مع أمل جديد بسن  31متر عرب التصويت دون معارضة جدية، منها ما يرد يف البند 
، قانون تنظيم حيازة القنب الطيب وعدم جترميه

ابإلضافة إىل معاجلة اإلدمان. وكذلك ما 
من اقرتاح  12وقع عليه حزب العمل يف البند 

انون زايدة إجازة الوالدة، واقرتاح قانون ق
يوفر بديالً لسجن النساء احلوامل واألمهات 

 .21يف البند 
 

  :اثلثاا: السيناريوهات املتوقعة ملستقبل احلكومة
 

هنالك سيناريوهني رئيسيني متوقعني ملستقبل احلكومة، ومها استمرار احلكومة وتفككها، الذي 
 يتفرع إىل احتمالني:

 :سيناريو إكمال مدة احلكومة. 1
 

يبقى هذا السيناريو واردًا وإن كان مستبعداً، بسبب 
ور اليت ومن األم .التناقضات بني أطراف االئتالف احلكومي

قد تسهم يف حتقق هذا السيناريو املستبعد، إصرار نتنياهو 
على عدم مغادرة احلياة السياسية وقيادة املعارضة من أجل 
إسقاط احلكومة، وذلك بعكس ما جرت عليه العادة يف 

األحزاب اإلسرائيلية، اليت يقوم فيها رئيس احلزب الذي يفشل 
د قيادة فساح اجملال لتصعييف تشكيل احلكومة ابلتنحي وإ

 بنيامني نتنياهو
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جديدة عرب االنتخاابت الداخلية. إن إصرار نتنياهو على البقاء يف احلياة السياسية سيمد احلكومة 
أبحد أسباب وجودها، فاخلشية من عودة نتنياهو ستدفع الفرقاء يف االئتالف احلكومي ملزيد من 

لليكود، ى نتنياهو إبرادته عن قيادة االتماسك واحلرص على عدم انفراط عقد احلكومة، إال إذا تنح
أو أجرب على ذلك عرب انتخاابت داخلية، وقتئذ سيكون من املرجح مع أول أزمة يف االئتالف 
احلاكم، انفراط عقدها، وعودة حزيب أمل جديد وميينا إىل حاضنتهما الطبيعية وهي حزب تكتل 

 الليكود.
 :. سيناريو اهنيار احلكومة2

 

 اريو إىل احتمالني رئيسيني:ينقسم هذا السين
حبيث ال تكمل احلكومة عدة أشهر. يبقى هذا االحتمال وارداً أ. اهنيار سريع للحكومة: 

وإن كانت املؤشرات ال تفيد بذلك، فعلى الرغم من األلغام اليت وضعها نتنياهو يف وجه احلكومة  
كمسرية األعالم يف القدس، وإخالء العائالت الفلسطينية يف حي الشيخ جراح، وكذلك بعض 

 توقع أن تتجاوز احلكومة هذه األزمات أبقل اخلسائر، وتستمر يفالبؤر االستيطانية، إال أنه من امل
أداء عملها ما مل حيدث شيء دراماتيكي كاندالع 
حرب مع املقاومة يف قطاع غزة، فمن املستبعد وقتئذ 
استمرار القائمة املوحدة يف ائتالف حكومي يشن حرابً 

 على قطاع غزة يقتل السكان ويدمر البيوت.
ة بينيت مبعىن اهنيار احلكومة خالل سنتني أي يف فرت ومة خالل الفرتة األوىل: ب. اهنيار احلك

وقبل استالم لبيد، ولكن بعد مرور بضعة أشهر، وهذا سيناريو مرجح. فإن جتاوزت احلكومة 
خالفاهتا وأقرت امليزانية، فلن تسلم من التناقضات األخرى املتعلقة ابملوقف من املتدينني وعالقة 

"الدولة"، واألهم من ذلك من املتوقع يف حال مل يتم فك احلصار عن قطاع غزة، جتدد الد ِّين بـ
املواجهة واندالع حرب جديدة، ويف هذه احلالة من املتوقع انسحاب املوحدة من االئتالف 

 احلكومي، ولرمبا مريتس.
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، إال أن االئتالف احلكوميعلى الرغم من التناقضات األيديولوجية واالجتماعية بني أعضاء 
الصمغ الالصق بينها، وهو معاداة نتنياهو، ما زال قائماً، مما سيكون دافع لالستمرار يف هذا 
االئتالف. ومن املتوقع أال يدخر نتنياهو جهداً لتفكيك هذا االئتالف عرب افتعال األزمات ووضع 

ليت تذكره مبقوالته ون أمام بيت بينيت واالعراقيل أمامه، برز ذلك يف الالفتات اليت وضعها املستوطن
حول تصفية قيادة املقاومة يف قطاع غزة، يف حماولة جلر ِّه ملواجهة مع املقاومة، قد تؤدي سياسياً 

 إىل تفكك االئتالف احلاكم.
متتاز هذه احلكومة أبجندهتا االجتماعية واالقتصادية، وحرصها على الشأن االقتصادي، دون 

ال أنه وابلرغم الستمرار وجودها، إ اً إضافيإىل العملية السلمية، وهذا سيعطيها مربراً النظر ابهتمام 
من تنوع ألوان املشاركني هبا ال ختفي هذه احلكومة تطلعها لتعزيز االستيطان وإحكام السيطرة 
على القدس، وهذا تناقض قد تدفع حياهتا مثناً له، ففي الوقت الذي سيسعى فيه بينيت لتعزيز 

ستيطان حىت يدفع عن نفسه هتمة االرمتاء يف أحضان اليسار، قد يكون ذلك سبباً يف تفجر اال
 تفجري االئتالف احلاكم. َثَّ من و  ،األوضاع األمنية من جديد
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