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م 2022-1-18التاريخ:   

 واالنقالب السياسي الثاني في اسرائيل 25الـ انتخابات الكنيست االسرائيلية 

 

 نائب رئيس مركز الناطور للدراسات واالبحاث، باحث متخصص في العلوم السياسي –د. يوسف يونس 

 

 المقدمة:  

في ضوء نتائج االنتخابات االسرائيلية االخيرة اصبحت الطريق  •

معبدة لتحول عميق في النظام السياسي االسرائيلي، ينذر بانقالب 

عياته عن االنقالب الذي قاده مناحيم بيعن جديد ال يقل أهمية في تدا

، والذي أفرز قيادة يمينية وضعت إسرائيل في مسار 1977عام  

مشروع  والقدس  الغربية  الضفة  في  لينطلق  جديد،  استراتيجي 

 .االستيطان والتهويد على نطاق واسع

التي سبق أن حّددت في اسرائيل،    صعود الفاشية العنصريةيعتبر  و •

هويتها العنصرية من خالل قانون القومية، ليس خارجا عن السياق  

االجتماعية   وحوامله  الصهيوني،  المشروع  لتطور  العام 

الدولتين،  والذي  والسياسية،   لرؤية  أكيدة  نهاية  ستمثل  جديدة،  لمرحلة  التأسيس  نحو  بوتائر سريعة،  يتّجه 

جريف الوجود الفلسطيني، بعد أن تّم تجريف الحقوق السياسية والمدنية وستكون المرحلة الجديدة عنوانها، ت

وسيسعى التحالف الجديد إلضفاء الطابع الديني على دولة االحتالل من جانب، ومحاربة الوجود    ،للفلسطينيين

التسوية ووفق رؤية حل   والقضاء على خيار  الغربية،  الدولتينالفلسطيني،  الضفة  تهويد  وتيرة  ، وتسريع 

اضافة الى تعزيز (.  1وتكثيف االستيطان،  وصوال الى ضم الضفة الغربية او اجزاء منها الى اسرائيل )

 مكانة الدين في حياة اليهود، وتغيير العالقة بين السلطات، مع التركيز على تقليص تأثير المنظومة القضائية.  

األمنية والدفاعية والخارجية للحكومة   عن حدود التغيير الذي سيطرأ على السياسات  تساؤالتولقد تم طرح   •

ثلثي مقاعد   أكثر من  التي تغطي  اليمين  اإليديولوجية ألحزاب  المرجعيات  القادمة؟، علما وان  االسرائيلية 

بين   ما  اختالف  يوجد  وال  الملفات،  معظم  في  تتالقى  تكاد  والسياسية،  األمنية  ومواقفها  الجديد،  الكنيست 

 الحكومة الحالية والسابقة.  

ومستقبل الصراع    والخارجية،سواء على صعيد التحديات الداخلية    التساؤالت،وسنحاول االجابة على تلك   •

، محاولين استقراء رؤية استراتيجية لمستقبل الفلسطيني االسرائيلي في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة

المرتقبة، وخصوصا على صعيد مع تقديم توصيات يمكن االستفادة منها في مواجهة التحديات    االوضاع،

 صناعة القرار الفلسطيني.
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 نتائج ومؤشرات:
  

 (2)  25النتائج النهائية الرسمية النتخابات الكنيست الـ
 

مجموع الناخبين  
 المؤهلين

مجموع األصوات التي تم  
نهائي  –إدخالها   

نسبة  
 التصويت 

مجموع االصوات  
 الصحيحة 

االصوات الغير  
 صحيحة 

6788804 4،794،593 70.63٪ 4،764،742 29851 

 

 القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم:

نسبة   عدد المقاعد  اسم القائمة 
 التصويت 

عدد االصوات  
 الصحيحة 

الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس 
 الوزراء 

32 23.41 % 1.115.336 

هناك مستقبل بقيادة يائير البيد لمنصب رئيس  
 الوزراء 

24 17.79 % 847.435 

 516.470 % 10.84 14 الصهيونية الدينية بقيادة بتسئيل سموتريتش 

معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس لمنصب رئيس  
 الوزراء 

12 9.08 % 432.482 

 392.964 % 8.25 11 جمعية السفارديم بقيادة الحاخام عوفادي "شاس" 

 280.194 % 5.88 7 التوراة(علم  –يهودية التوراة )اغودات يسرائيل 

 213.687 % 4.48 6 يسرائيل بيتينو بقيادة افيغدور ليبرمان

 194.047 4.07 5 القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس

 178.735 % 3.75 5 الجبهة الديمقراطية والحركة الوطنية للتغير 

 175.992 % 3.69 4 حزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي

   120 المجموع

 

% من النواب 25نواب سابقون، حوالي    3نائبا جديدا، وعاد إليه   28دخل إلى الكنيست في واليته الجديدة   •

 % من أعضاء الكنيست.24امرأة، يشكلن   29الجدد هم من كتلة “الصهيونية الدينية”، وبلغ عدد النساء 

مقعدا في الكنيست    52مقعداً بدال من    64االنتخابات وحصل على  حققت معسكر نتنياهو فوزاً ملموساً في   •

مقعداً بدال   11(، شاس )6مقعداً بدال من    14(، الصهيونية الدينية )30مقعداً بدال من    32السابق: الليكود )

ليبرمان    –غانتس   –مقاعد(. وفي المقابل تراجع تحالف لبيد   7مقاعد بدال من    8(، يهوديت هتوراة )9من  

بعد ان   12مقاعد بدال من    4مقعدا، وتراجع معسكر أحزاب الوسط واليسار الى    45مقعدا بدال من    42ى  ال

 مقاعد.  5(، ولم تتجاوز حركة ميرتس نسبة الحسم، بدال من  7مقاعد بدال من  4حصل حزب العمل على )

 5اعد(، القائمة الموحدة )مق  6مقاعد بدال من    5مقاعد: القائمة المشتركة )  10وحصلت القوائم العربية على   •

 مقاعد(.  4مقاعد، بدال من 

مقاعد(، حزب التجمع   4مقاعد(، وحزب ميرتس )كان لديه    6ولم يتجاوز حزب يمينا نسبة الحسم )بدال من   •

 الوطني الديمقراطي )كان له مقعد واحد(. 

 
2 - Israel Elections Commission website  -https://votes25.bechirot.gov.il/ 
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% إلى  41.5من  اليسار فقد تراجعت    –%، أما كتلة الوسط  49.6% إلى  48.3ارتفعت كتلة نتنياهو من   •

 %. 10.8% إلى 8.6%، وارتفعت كتلة العرب من 38.3

على   • للتغيير، حصل  العربية  الحركة  مع  والمساواة  للسالم  الديمقراطية  الجبهة  لف صوتا، أ  179تحالف 

لف صوت، ولم يتجاوز نسبة الحسم، ولو استمر التحالف بين األحزاب الثالثة أ   138وحصل التجمع على  

الف   194مقاعد، وحصلت القائمة الموحدة على   9الف صوت، وهذا يعطيهم    317 كانوا سيحصلون على

 (.3مقعداً ) 15الف صوت، ما يعطيهم  511صوت، ولو بقي التحالف بين األحزاب األربعة لحصلوا على 

،  2021% في انتخابات  67.4%، مقارنة بنسبة  70.63، بلغت  25نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الـ   •

%، ويالحظ زيادة نسبة التصويت في البلدات المحسوبة على اليمين 73.4نسبة التصويت بين اليهود    وبلغت

اليسار على نسبة    –%(، وفي المقابل حافظ ناخبو الوسط  6.9% وديمونا  4.6%، بئر السبع  2)أشكلون  

 %(. 0.3%، وهرتسليا 0.3%، وغفعتاييم 0.4)تل أبيب  2021تصويت مشابهة النتخابات 

إلى    وفي • التصويت  انخفضت نسبة  العربي، وبينما  انتخابات 64.8%، مقارنة مع  44.6المجتمع  % في 

% في مقابل 10.8، اال انه قوة األحزاب العربية ارتفعت نسبياً عن االنتخابات السابقة، ووصلت إلى  2020

وز نسبة الحسم. ويالحظ % سابقاً، لكن قوتها النسبية معاً لم تكبر بسبب انشقاق “التجمع” الذي لم يتجا8.6

صوتت أغلبية الناخبين   1992في الوسط العربي استمرار التخلي عن األحزاب الصهيونية، ففي انتخابات  

 (.4% من العرب لألحزاب الصهيونية ) 14.2صوت  2022%(، وفي 52.3العرب ألحزاب صهيونية )

بين   • ما  الحريديم  لدى جمهور  التصويت  نسبة  إلى  88تراوحت  قوة %، و%90  تعزيز  الى  ادى  ما  هو 

%، ونجح حزب شاس في زيادة قوته، بسبب عودة الحزب إلى  14.2% إلى 12.8األحزاب الحريدية من  

%،  12.8ت هتوراة زادت أصواته بنسبة  دياليهود الشرقيين من خارج المتدينين، في حين أن تحالف يهو

 .  (5نصفها تعود الى النسبة العالية جدا في التكاثر الطبيعي ) 

لحزب يمينا، وظهر ذلك في المدن    2021أغلبية مؤيدي الصهيونية الدينية وقوة يهودية صوتت في انتخابات   •

%  14.2% والقدس  15.7التي حقق فيها حزبا الصهيونية الدينية وقوة يهودية نجاحاً واضحاً )بئر السبع  

ازدياد قوة الصهيونية    %، أي أن أساس10.8% إلى 5.1%(، وارتفعت قوة الحزبين من 13.3وعسقالن 

. وجاءت الزيادة في التصويت لألحزاب الدينية، والصهيونية الدينية/قوة يهودية ناجم عن اختفاء حزب يمينا

 (. 6) ألف صوتا 237الدينية، على حساب التراجع في أصوات الليكود، بنحو 

تجعل   • الدينية  والصهيونية  الحريديم  جمهور  لدى  العالية  التصويت  ممن نسبة  ملحوظ  بشكل  أعلى  نسبتهم 

مارسوا حق التصويت، بفضل تعديالت األنظمة التي تتيح التصويت خارج أماكن التصويت، والتي ساهمت 

، وبقدر أكبر في االنتخابات األخيرة، إذ 2021في ارتفاع هذا النمط من التصويت بشكل حاد في انتخابات  

%  5خارج أماكن سكناهم، وحسب التقديرات، فإن % ممن مارسوا حق التصويت صوتوا 9.6أن أكثر من  

 (.7% بين اليهود )10من العرب الذين مارسوا حق التصويت، صوتوا خارج أماكن سكناهم، مقابل 

 
 م ٢٠٢٢-١١-٦، مركز الناطور نتائج انتخابات المستعمرة فلسطينياً  ،حمادة فراعنة - 3
 01-12-2022 –مباط عال ، 2022أوري فيرتمان ومئير ألرن: المجتمع اإلسرائيلي في ضوء نتائج انتخابات  - 4
 م2022-11-21، مركز مدار % خالل عامين45صوات وزادت أصواتها األ% من 30برهوم جرايسي: األحزاب الدينية حازت على  - 5
 مصدر سابق –أوري فيرتمان ومئير ألرن  - 6
 مصدر سابقبرهوم جرايسي:   - 7
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 اتجاهات التصويت: 

انتخابات في نحو أربع سنوات ولذلك كان مصراً على أن يكون له    خمسسئم المجتمع اإلسرائيلي إجراء   •

%  72ضح ذلك من خالل ارتفاع نسبة التصويت إلى نحو  اتاستقرار النظام السياسي، وقد    الدور الرئيسي في

على مواضيع إسرائيلية داخلية، ولم يدخل في اعتبارها   52الـ  (. تركزت المنافسة في انتخابات الكنيست  8)

 (. 9أي صراع أيديولوجي او موضوع التسوية مع الفلسطينيين، الذي لم يعد على جدول األعمال )

األحزاب المؤيدة لنتنياهو حظيت بدعم اليهود الشرقيين، الذين يقطنون مدن التطوير، واألحياء الشعبية داخل   •

والمستوطنينالمدن   الديني  التيار  وأتباع  التعاونية   ،الكبرى،  والقرى  الوسطى  الطبقة  إلى  والمنتمين 

 )الكيبوتسات( والذين هاجروا حديثا، يميلون إلى دعم قوى اليمين واليسار العلماني.

ابات،  مقعدا التي حصل عليها معسكر نتنياهو في االنتخ  64القوة الحقيقية لليمين اإلسرائيلي هي أكبر من   •

نائبا يمينيا، فقد فاز حزب إسرائيل بيتنا بستة مقاعد، وهناك ستة نواب يمينين في    12فهناك في المعارضة  

حزبي يوجد مستقبل وإسرائيل الرسمية، وهكذا يمكن القول ان عدد أعضاء الكنيست المحسوبين على معسكر  

أي أن قّوة اليمين في المجتمع اإلسرائيلي نائبا من معسكر اليسار والوسط،    36نائبا، مقابل    76اليمين هو  

 (.10تصل إلى أكثر من الثلثين )

لم يقم نتنياهو بإدارة الحملة االنتخابية لحزب الليكود فقط، بل عمل من اجل نجاح معسكره اليميني المتطرف،  •

ديم  وبذل اقصى جهده لتوحيد حلفائه، لضمان عدم تشتت األصوات، وسعى للحصول على دعم احزاب الحري

 
 م2022-11-25اللواء محمد إبراهيم الدويري: عودة نتانياهو إلى الحكم هل هناك جديد؟، االهرام  - 8
 مصدر سابقماجد كيالي:   - 9

 م 2022- 11-10جمال زحالقة: أربع مالحظات حول االنتخابات اإلسرائيلية، القدس العربي  - 10
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الشرقيين والغربيين، مقابل وعود زيادة المخصصات المالية لمؤسساتهم الدينية والتعليمية واالجتماعية. ومنع  

بن غفير )عوتسما يهوديت( وبتسئيل سموتريتش )الصهيونية    إتمارهتوراة”، واقنع    تييهودتفكك حزب “

 .  (11) بخوض االنتخابات في قائمة واحدة آفي عوز )نوعام(الدينية( و

أسباب عديدة منعت المعسكر المناوئ لنتنياهو من االحتفاظ بالحكم، اهمها الصراع بين البيد وغانتس، على   •

بديل جدي، يغير من مستوى   تقديم  يتم  نتنياهو"، ولم  "إزاحة  فقط على  بالتركيز  المعسكر واالكتفاء  قيادة 

الحكومة لنفتالي بينيت اليميني المتطرف،   التوغل اليميني في المجتمع اإلسرائيلي، فقد تم منح مقعد رئيس

ولم تُظهر إسرائيل صورة مختلفة عما كانت عليه خالل سنوات حكم اليمين، وظلت القاعدة االنتخابية لليمين 

على حالها، وتحولت أكثر باتجاه اليمين المتطرف. ولم يسع لبيد إلى تعزيز حظوظ المعسكر الذي من الممكن  

نياهو، ولم يركز على عقد تحالفات كان يمكن أن تحقق مكاسب إضافية، فلو اتحد  ان يساعده لإلطاحة بنت

حزب العمل مع حركة ميرتس لحصال على ثالثة مقاعد إضافية، والقوائم العربية، رفضت االتحاد بين قائمتَي 

اوز نسبة »الجبهة« و"الحركة العربية للتغيير« مع »التجّمع الوطني الديمقراطي«، وفشل »التجّمع« في تج

 (. 12مقاعد، وغياب االتفاق بين هذه القوائم على فائض األصوات ) 3الحسم، وبالتالي خسارة  

مقعدا(، في    14صوتا ) 516146، حيث حصلت على االنتخاباتالدينية الفائز األكبر في  الصهيونيةتعتبر  •

الثالثة في الكنيست بعد   مقاعد(، وبذلك اصبحت القوة 6) 2021صوتا في انتخابات العام   225641مقابل 

الليكود وهناك مستقبل، وما يميز تيار الصهيونية الدينية هو مطابقة هذا التيار بين الدين والصهيونية، ال سيما 

موجات   صعود  العام    االستيطانمنذ  بعد  الغربية  الضفة  حركة  1967في  من  التيار  هذا  خرج  حيث   ،

األساسية لهذا التيار، إذ    االنتخابيةمتدادهم في الجيش القاعدة  ، األمر الذي جعل من المستوطنين وااالستيطان

(. ويرجع صعود “الصهيونية الدينية” 13% من اصوات الجيش )20انه حصل على    االنتخاباتتظهر نتائج  

 % من أصواتهم. 20إلى ارتفاع نسبة تأييدها في أوساط الشباب الحريديين، حيث حصلت على  

االنتخابات • هذه  نتائج  فالتيار    جاءت  إسرائيل،  في  الديمغرافي  الواقع  على  طرأت  التي  للتحوالت  تجسيدا 

والدات،   8الحريدي الذي يشهد أعلى نسبة تكاثر طبيعي، حيث يبلغ متوسط عدد والدات المرأة الحريدية  

واليمينية    بات يمثل خزانا انتخابيا لقوى اليمين الديني المتطرف، وهو ما يدفع باتجاه تعاظم قوة القوى الدينية

المتطرفة في المشهد السياسي االسرائيلي. وركز نتنياهو جهوده على استغالل كتلة الشباب “الحريديم”، والتي  

جاءت من مجتمع انتخابي مهيأ للنمو الديمغرافي، وقام بزيارات انتخابية لتحفيز هذه الشريحة للمشاركة في  

 يسارية. االنتخابات، مستخدماً حجة حماية البالد من حكومة 

تراجع قوة اليسار لم يكن في االنتخابية االخيرة، وانما جاء واضحا في تراجع النخب اليسارية التي تمثل هذا  •

التوّجه في اإلعالم والثقافة والفن وفي الجهاز القضائي والجامعات واألجهزة األمنية، وهو ما يسمح لمعسكر  

يديولوجية التي يخوضها منذ سنوات للهيمنة الكاملة على  اليمين اإلسرائيلي لمواصلة المعركة السياسية واأل

 (.14الدولة العميقة )

 

 
 م 2022-11-10مركز الناطور   –األخيرة  د. سنية الحسيني: مالحظات حول االنتخابات اإلسرائيلية  - 11
 . 09-11-2022صحيفة االيام  –أشرف العجرمي: االنتخابات اإلسرائيلية: النتائج واالحتماالت  - 12
 م 2022-11- 27مركز الناطور  –العميد أحمد عيسى: دالالت صعود الصهيونية الدينية وتراجع الثقة بالجيش  - 13
 مصدر سابق جمال زحالقة:   - 14
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 تشكيلة الحكومة االسرائيلية:

ً مدعومالحكومة االكثر يمينية في تاريخ اسرائيل،  تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل   • عضو كنيست،    64من    ا

  .الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديتو حزب الليكود، والحزبين الحريديين شاس ويهدوت هتوراةمن 

وجاء أول اتفاق ائتالفي مع حزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة األمن القومي،  •

العشوائية، ورئاسة لجنة   المستوطنات  الجليل والنقب، وصالحيات تسوية وضع  الى وزارة تطوير  اضافة 

ونائب رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، مع صالحيات خاصة،  ر االقتصاد.  األمن الداخلي بالكنيست ونائب وزي

 .اضافة الى مقعد في لجنة اختيار القضاة، المكونة من تسع اعضاء

سموتريتش والذي ينص على منحه   برئاسة بتسلئيلالصهيونية الدينية  وجاء االتفاق االئتالفي الثاني مع حزب   •

وزارة المالية لمدة عامين، وتعيين وزيرا في وزارة األمن سيكون له دور كبير في اختيار رئيس اإلدارة  

المدنية في الضفة الغربية، ومنسق أنشطة الحكومة في الضفة الغربية، ما يمنح سموتريتش صالحيات تنفيذ  

ا  الضفة  في  اإلسرائيلية  الحكومة  الدولة على  سياسات  التي ستقدمها  الردود  لغربية، وسيكون مسؤوال عن 

البؤر االستيطانية والهدم   الضفة، بما في ذلك  اإلدارية في  العليا، بشأن األمور  المحكمة  قبل  توجهات من 

 والتخطيط والبناء والتهجير القسري. 

وزير ورئيسا لوكالة    ووفق االتفاق مع حزب “نوعام” تم تعيين رئيس الحزب آفي معوز في منصب نائب •

حكومية جديدة لـ”الهوية اليهودية القومية” داخل مكتب رئيس الوزراء، وسيتم نقل وحدة وزارة التربية والتعليم 

المسؤولة عن التدريس الخارجي الى سيطرة معوز، مما يمنحه سلطة على الهيئات غير الرسمية التي تشارك 

 .سفي التدريس أو إلقاء المحاضرات في المدار

وتوصل نتنياهو إلى اتفاق  يتسحاق غولدكنوبف، منصب وزير اإلسكان،  ومنح زعيم حزب يهدويت هتوراة   •

مع حزب "شاس" ينص على إسناد وزارتي الداخلية والصحة إلى الحزب خالل النصف األول من والية 

الحكومة الجديدة، على أن يتولى وزارة المالية في النصف الثاني، كما سيتولى حقيبتي الخدمات الدينية والرفاه  

ن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، رئيس حكومة بديل،  يدرس نتنياهو إمكانية تعييواألمن االجتماعي.  

   .إذا ما منعت المحكمة اإلسرائيلية العليا، األخير، من تولي منصب وزير في الحكومة الجديدة

واتفق نتنياهو مع سموتريتش على تعديل قانون التربية الرسمية بحيث ستتمكن وزارة التربية والتعليم من  •

اب، وسيتم سن قانون اعدام االرهابيين وفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة  اقالة معلم يبدي دعما لالره

وتعهد بن   .الغربية، كما ستخصص ثمانية مليارات شيكل في اطار خطة خمسية لتطوير طرق الضفة الغربية

 .غفير بتمرير مشروع قانون اعدام اإلرهابيين

عضو كنيست، وانتخب    54صوتا، فيما عارضها    63ومنحت الهيئة العامة للكنيست الثقة للحكومة، بأغلبية   •

وزيرا اليمين الدستورية أمام الكنيست، ويضم المجلس    30أمير أوحانا )الليكود( رئيسا للكنيست، وأدى نحو  

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع يوآف غاالنت والعدل ياريف  الوزاري المصغر )الكابينيت(،  

إيل والخارجية  غفير، ليفين  بن  إيتمار  القومي  واألمن  درعي،  أرييه  والداخلية  الصحة  وزراء  كوهين"،  ي 

النقل ميري  الشؤون االستراتيجية رون ديرمر"، وزير  والمالية بتسلئيل سموتريتش، باإلضافة إلى وزير 

ت من  ريغيف، وزير الطاقة يسرائيل كاتس، وزير الزراعة آفي ديختر"، ويالحظ ان غالبية أعضاء الكابيني 

 حزب الليكود ، باستثناء سموتريتش وبن غفير، ما يعني أن الليكود سيكون صاحب القرار النهائي.
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 : 37قائمة بأسماء الوزراء في الحكومة االسرائيلية ال

 

 رئيس الحكومة: بنيامين نتنياهو )الليكود(. .1

 وزير الخارجية: إيلي كوهين )الليكود(.  .2

الدينية"( وزيرا مسؤوال عن  .3 بتسلئيل سموتريتش )"الصهيونية  )الليكود(، مع  وزير األمن: يوآف غاالنت 

 "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، و"اإلدارة المدنية" لالحتالل في الضفة. 

 وزير الداخلية: أرييه درعي )"شاس"(، وبعد عامين سيتسلم حقيبة المالية.  .4

 القومي: إيتمار بن غفير )"الصهيونية الدينية"(.  وزير األمن .5

 وزير المالية: بتسلئيل سموتريتش وبعد عامين سينتقل إلى الداخلية.  .6

 وزيرة المواصالت: ميري ريغيف )الليكود(. .7

 وزير القضاء: ياريف ليفين )الليكود(. .8

 وزير الصحة: أرييه درعي )شاس(. .9

 وزير الطاقة: يسرائيل كاتس. .10

 إلسكان: يتسحاق غولدكنوب )"يهدوت هتوراه"(. وزير البناء وا .11

 وزير االقتصاد: نير بركات )الليكود(. .12

 وزير اإلعالم: شلومو كارعي )الليكود(.  .13

 وزيرة حماية البيئة: عيديت سيلمان )الليكود(. .14

 وزيرة االستخبارات: غيال غمليئيل )الليكود(. .15

 وزير الثقافة والرياضة: ميكي زوهر )الليكود(. .16

 ن االجتماعية: "يعقوب ميرغي )"شاس"( ويخلفه بعد نصف المدة يوآف بن تسور )"شاس"(. وزير الشؤو .17

 وزير الشؤون الدينية: ميخائيل مالخيئلي )"شاس"(. .18

 وزير الزراعة: آفي ديختر )الليكود(. .19

 وزير الشؤون اإلستراتيجية: رون ديرمر )يعينه الليكود وليس عضوا في البرلمان(.  .20

 والتكنولوجيا: أوفير أكونيس )الليكود(.  وزير االبتكار والعلوم .21

 وزير السياحة: حاييم كاتس )الليكود(. .22

 وزير التعليم: يوآف كيش )الليكود( وحاييم بيتون )"شاس"( وزير في الوزارة.  .23

 وزير تطوير النقب والجليل: يتسحاق فسرالوف )"عوتسما يهوديت"(.  .24

 وزير الهجرة واستيعاب القادمين الجدد )"المهاجرين" اليهود(: أوفير سوفير )"الصهوينية الدينية"(. .25

 وزير الشتات والمساواة االجتماعية: عميحاي شيكلي )الليكود(. .26

 وزير شؤون التراث )اليهودي(: عميحاي إلياهو )"عوتسما يهوديت"(.  .27

 )"الصهيونية الدينية"(.وزيرة المهام القومية: أوريت ستروك  .28

 إتباريان )الليكود(. -وزيرة بال حقيبة في مكتب رئيس الحكومة: غاليت دستال .29
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37الخطوط العريضة للحكومة االسرائيلية الـ  

 

إلى  • نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  المقبلة،  اإلسرائيلية  للحكومة  العريضة  الخطوط  وثيقة  الجديد،  االئتالف  قدم 

 تبنى الحكومة الجديدة أفكار اليمين المتطرف الفاشي: سكرتارية الكنيست، وت

للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل، وستدفع الحكومة وتطور  .1

 .االستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجوالن والضفة الغربية

وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خالل محاربة العنف الحكومة ستعمل من أجل تحصين األمن القومي   .2

واإلرهاب بحزم؛ وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي اإليراني؛ تعزز مكانة القدس؛ وستعمل  

من أجل دفع السالم مع جميع الدول المجاورة من خالل الحفاظ على المصالح األمنية، التاريخية والقومية 

تفاقيات التطبيع مع دول عربية وخاصة في الخليج، وستعمل الحكومة من أجل تعميق كبير  اإلسرائيلية"، أي ا

للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خالل التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس 

 .العربي  –ئيلي الحكومة حلوال وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سالم جديدة من أجل إنهاء الصراع اإلسرا

الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة األمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع  .3

العربي، من خالل تشجيع التعليم وتوفير حلول مالئمة والئقة للشبان واستثمار مالئم في البينة التحتية في  

 .العربيةالبلدات 

بواسطة تطوير المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات الحكومة ستسعى إلى عدالة اجتماعية   .4

االجتماعية من خالل محاربة الفقر بواسطة التعليم، التشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة بين السكان؛  

وستعمل من أجل تشجيع استخدام المواصالت العامة وحل مشاكل ازدحام المواصالت؛ وستدفع خطة لمواجهة  

ء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم. وستنظر إلى خفض أسعار السكن  غال

وزيادة عدد الشقق كغاية قومية"، ولن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات )أرنونا( خالل 

 .2023العام 

ا .5 وإعادة  الحكم  القدرة على  أجل ضمان  من  التشريعية الحكومة ستنفذ خطوات  السلطة  بين  الالئق  لتوازن 

القضائية والسلطة  التنفيذية  المحكمة    .والسلطة  االلتفاف على  قانون  أفضية لسن  على منح  الوثيقة  ونصت 

طابع  ذات  أساس  قوانين  مع  وتتعارض  الكنيست  يسنها  قوانين  شطب  من  األخيرة  منع  يتم  بحيث  العليا، 

 .دستوري

مسرحين من الجيش في القبول للجامعات في عدة مجاالت، بينها كليات  الحكومة ستسعى إلى منح افضلية ل .6

الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة. ويعني ذلك استبعاد المواطنين العرب عن هذه  

الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم األفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصالحات في جهاز    .المجاالت

التعليم من خالل العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز  

 الهوية اليهودية.

إسرائيل، وستحترم الديانات وتقاليد أتباع الديانات في ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث   .7

الدولة بموجب وثيقة االستقالل". وتعهدت "بالحفاظ على الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة مثلما كان  

 ساريا منذ عشرات السنين في إسرائيل وبضمن ذلك بما يتعلق باألماكن المقدسة. 
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 :تحديات الحكومة االسرائيلية القادمة

على الرغم من ان إسرائيل تخرج من حالة الفوضى التي دخلتها منذ أربع سنوات، واصبح لديها القدرة على   •

تشكيل حكومة مستقرة تتجانس فيها الكتل األربع التي ستشكل االئتالف بقيادة حزب الليكود، ثقافياً وسياسياً 

ينية ودينية وسلطوية، قد تكون بداية تحّول سيغير وأيدلوجياً وفكرياً، اال ان نتيجة االنتخابات تمثل “ثورة” يم

قومي، خاصة في ضوء صعود اليمينية الفاشية. ما يجعل نتنياهو،   –وجه الدولة، معاد لليبرالية، حريدي  

يقف أمام مفترق حاسم فيما يتعلق بتوجهات الحكومة القادمة، في ظل تركيبة الحكومة التي تستند الى تحالف  

ينية، والتي تدفع باتجاه "حكم يميني"، وإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وتعزيز الهوية  احزاب الفاشية الد

 (.15اليهودية في موضوع الدين والدولة، وتنفيذ تعيينات يمينية، وضم الضفة الغربية )

 تحديات داخلية:   -أوال 

 مستقبل المؤسسة العسكرية:  -أ 

اليمي • األحزاب  فرضتها  التي  التعديالت  القادة  اثارت  بعض  استياء  الدفاع،  وزارة  صالحيات  على  نية 

العسكريين، باعتبار ان هذه التعديالت ستشكل محاولة لتفكيك األطر العملياتية للجيش، وإدخال االعتبارات 

السياسية في االعتبارات العملياتية، ما سيلحق الضرر بوظائف الجيش، ما سيشكل خطًرا على األمن القومي، 

يقف   مرحلة  قدراته  في  بتطوير  الجيش  سيبدأ  حيث  مسبوقة،  غير  تحديات  امام  االسرائيلي  الجيش  فيها 

ومخططاته استعدادا الحتماالت تطور االوضاع االقليمية والدولية باتجاه تنفيذ ضربة عسكرية إليران، ما  

لتي تركز على  يعني الخروج من استراتيجية الحرب بين الحروب، والتي يتبناها الجيش االسرائيلي حاليا، وا 

منع وصول االسلحة المتطورة إلى حزب هللا، والحيلولة دون التمركز اإليراني في سورية، وضرب اهداف  

ايرانية على عالقة بالمشروع النووي، عبر سلسلة من العمليات االستخبارية، واالنتقال الى تنفيذ عمليات 

   (.16عسكرية استراتيجية لتدمير المشروع النووي االيراني ) 

وتفرض كذلك التطورات الميدانية في الضفة الغربية، نفسها بقوة على اولويات الجيش االسرائيلي، خصوصا   •

في ضوء التصعيد اليومي واحتماالت انفجار االوضاع، في ظل توجهات الحكومة القادمة التي ستخلق العديد 

ية لتغيير الوضع في الحرم القدسي  من بؤر التوتر في الضفة الغربية، عالوة على مخططات الصهيونية الدين

 الشريف، ما يعني المزيد من التورط لقوات الجيش في مجريات االحداث الميدانية.

ومن شأن مقترح قانون إخضاع منصب الحاخام العسكري األكبر للجيش لسلطة الحاخامية، وليس للجيش،  •

ة، وبموجب القانون، "سيُعيّن الحاخام  ضمن االتفاقات االئتالفية، أن يؤجج التوتر داخل المؤسسة العسكري

من   ومؤلفة  األكبر،  السفاردي  الحاخام  برئاسة  لجنة  جانب  من  الرئيسي  وسياسي   5العسكري  حاخامات 

وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثالن آخران عن منظمات المعاهد الدينية، وقائد 

م العسكري الرئيسي المنتهية واليته، وسيخضع الحاخام للحاخامية شعبة األيدي العاملة في الجيش، والحاخا

الكبرى، وليس لرئيس األركان. وهو االمر الذي سيضع الجيش تحت ضغوط االنقسامات السياسية ويجعله  

 
 م،2022-11-3إسرائيل اليوم ، أمير اتينغر: نتنياهو على مفترق طرق: تحقيق أيديولوجية اليمين مقابل إرضاء خصومه - 15
 م2022-12-13العبرية  12القناة ، : تحّديات غير مسبوقة2023نير دفوري: الجيش اإلسرائيلي في العام  - 16
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يقترب من مفترق طرق، وتزايد القلق المتزايد من احتماالت انعكاس الكراهية واالنقسام والتشرذم في المجتمع 

 (.17ئيلي، على مستقبل الجيش اإلسرائيلي )اإلسرا

وستؤدي الصالحيات التي تم منحها للصهيونية الدينية، في تحديد سياسات االحتالل في الضفة الغربية، األمر   •

الذي كان من اختصاص رئيس االركان ووزير الجيش، هذه الخطوة ستؤدي إلى "كسر التسلسل القيادي" في 

كتيبة  72ضى ستضر بجاهزية القوات. وتعترض المؤسسة األمنية على نقل الجيش، وستخلق حالة من الفو

من قوات حرس الحدود العاملة في الضفة المحتلة، إلى إمرة رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، 

القوات سيتطلب استدعاء واسعا لقوات  القومي، باعتبار ان نقل هذا الحجم من  الذي سيتولى حقيبة األمن 

تياط، لسد الفجوة ومنع نقص قوات االحتالل في الضفة، األمر الذي ستطلب تعديل قانون قوات االحتياط،  االح

 فيما شددت القيادات العسكرية على لم تجر أي استعدادات على األرض تسمح بتبني هذا القرار. 

اهم التحديات امام الجيش الدعوات المتزايدة الى استخدام القوة الخارجة عن القواعد ضد الفلسطينيين، ستشكل   •

الضفة   في  االحتكاك  في وحدات  تخدم  التي  الجنود  األغلبية من  ان  المقبلة، حيث  المرحلة  في  االسرائيلي 

بالخطيرة،  العسكرية  وتتميز خدمتهم  إسرائيل،  في  وجغرافياً  اجتماعياً  المهمشة  المناطق  تأتي من  الغربية 

ي االستخبارات، وأنظمة التكنولوجيا أو وحدات النخبة في الجيش،  والعائد منها أقل بكثير في مقابل من يخدم ف

باإلضافة إلى أن الخدمة العسكرية ال تجّهزهم لالندماج في سوق العمل المدني بعد خدمة طويلة، وأحياناً 

اجتماعياً،  موقوتة  قنبلة  عن  الحديث  يدور  جداً،  منخفضة  تطّور  احتماالت  مع  التطوير  مناطق  في  يبقون 

ة بين المستوى المقاتل في الميدان وبين المستوى القيادي، التي تتغلغل أيضاً في القيادة بدرجة أقل،  والفجو

 (. 18تتوّسع نحو الحيّز العام الجماهيري )

على الرغم من ان الجيش االسرائيلي ال يزال يحافظ على مكانته لدى الجمهور والثقة بقدراته وجاهزيته، اال  •

ه مع الجنود، فإن ثقة الجمهور باتت منخفضة جداً، وتراجع االهتمام بالخدمة العسكرية ان كل ما يتعلق بتعامل

الحريديم   صفوف  في  وخصوصا  العسكرية،  الخدمة  رفض  ظاهرة  واتسعت  المواطنين،  من  الكثير  لدى 

قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات شن عمليات عسكرية أو حروب في  وهو ما سيقلص  والصهيونية الدينية،  

مستقبل، حيث ستعتبر قطاعات واسعة من الجمهور أن هذه الحكومة تفتقد األهلية األخالقية إلصدار قرارات  ال

 (.19بشن عمليات عسكرية ما دام أتباع األحزاب المشاركة فيها ال يؤدون الواجب العسكري )

سيواجه جهاز الشاباك صعوبات وخصوصا نشاطاته إلحباط اإلرهاب اليهودي، وسيكون لتركيبة الكابينت   •

ً   اً وصالحيات بن غفير، دور في تحديد القرارات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في الضفة الغربية.    هاما

ة تفرض على الجهاز إدارة تحقيقات ومن المتوقع ان يمارس بن غفير ضغوطا لتغيير قانون “الشاباك” بطريق

المطالب  أحد  العمليات، وسيكون  منفذي  تجاه  باعتماد سياسة جديدة  العربي، وسيطالب  الوسط  في  جنائية 

 األولى فرض أحكام اإلعدام، على الرغم من اعتراضات الشاباك.

 

 

 
 حقل ألغام السياسة الداخلية الجيش اإلسرائيلي في : 2022-12-22العبرية  13القناة  - 17
 م2022-12-13معهد  االمن القومي االسرائيلي ، كوبي ميخائيل: اتّساع الفجوة بين الجيش والمجتمع في إسرائيل - 18
 م2022-11- 10الجزيرة   – نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وكلفتها الداخلية الباهظة، صالح النعامي - 19
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 مستقبل جهاز القضاء:   -ب 

فتحت تشكيلة الحكومة اليمينية المتطرفة الباب امام جدل داخلي أن هذه الحكومة ستعمل على المس بمكانة   •

قوانين تعفي رئيس الحكومة والوزراء والنواب من وسيكون على رأس اهدافها تمرير تشريعات والقضاء،  

وصال تركيبة  في  بالتدخل  للحكومة  تسمح  قوانين  وسن  الخدمة،  أثناء  القضائي  المحاكمة،  الجهاز  حيات 

العالقة بين  الكنيست، ما سيعني تغييرات في  الحكومية وتشريعات  التدخل بالقرارات  العليا في  والمحكمة 

العليا بحيث ال   المحكمة  تقلص من صالحيات  التي  القوانين  القضائية وتمرير  التشريعية والسلطة  السلطة 

انه الكنيست باعتبار  الغاء تشريعات تقرها  القانون األساسي. ويعتبر سموتريتش أن  تستطيع  ا تتناقض مع 

اليمين في الحكم بال صالحيات بسبب القوانين التي يتحكم فيها رجال غير يمينيين، لذا يجب اقتالعهم وتغيير 

منظومة القوانين نحو سيطرة يمينية كاملة، وينسحب األمر على كل المؤسسات التي تشكل حارسة للدولة  

العميق فاسرالف، بمشروع  20ة ) العلمانية  الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" يتسحاق  (. وتقدم عضو 

القضائية والتشريعية من خالل   السلطة  التوازن بين  القضاة، وإحداث تغيير في  لتغيير لجنة اختيار  قانون 

 وضع السلطة النهائية على تعيين القضاة في أيدي السياسيين. 

العليا، من خالل تشريع قانون يتضمن بند "التجاوز" والذي يمكن من  وسيتم استهداف نظام عمل المحكمة   •

خالله أن تتعامل الحكومة مع بعض قرارات المحكمة على أنها غير ملزمة، مبررين هذا التعديل بأن المحكمة  

العليا تتدخل في كثير من األحيان للتخلص من القوانين ذات التوجه اليميني من خالل الطعن، وهو ما يعد 

إهانة" الختيار الشعب. وفي ضوء التشريع المقترح، يُمكن لالئتالف تجاوز األحكام بأي أغلبية، مما يمنح  " 

 الكتلة الحاكمة سلطة ساحقة لزعزعة نظام الضوابط والتوازنات اإلسرائيلي.

تشري  • وتمرير  قضائية،  تأمين حصانة  إلى  سيسعى  فإنه  نتنياهو،  يواجهها  التي  الفساد  قضايا  إطار  ع  وفي 

وتعديل  منصبه،  يترك  حتى  الفساد  جرائم  على  نتنياهو  محاكمة  بتأجيل  يسمح  الذي  الفرنسي"  "القانون 

صالحيات النائب العام، ما يسمح بتهميش دور المدعية العامة الحالية، غالي باهراف، التي أيدت قرار توجيه 

فصلها لصعوبة  نظًرا  نتنياهو،  إلى  التكذلك  وسيستفيد    ،االتهام  هذه  أرييه من  رئيس حزب شاس  عديالت 

وأثارت هذه المقترحات استياء   درعي، الذي صدرت ضده احكام قضائية تحول دون توليه حقائب وزارية.

األوساط القضائية والقانونية في إسرائيل، باعتبار ان هذه التعديالت تشكل تهديًدا مباشًرا للنظام الديمقراطي، 

 واإلخالل بالنظام المستقر منذ تأسيس إسرائيل القائم على الفصل بين السلطات.  

 الصراع على هوية الدولة :  –ج 

ينية الفاشية لالستيالء على ممكنات القوة في الدولة، والبدء في صناعة القوانين المتفردة، مع سعي التيارات الد •

ما يعني اقصاء التيارات االخرى، ما يؤشر الى ان المسار الصاعد نحو "الدولة الدينية" كمركب جوهري 

ونية، دون اغفال الجذور  في اسرائيل آخذ في التراكم، معززاً بممكنات ثقافية ديمغرافية وممكنات مالية وقان

  (.21األصلية التي ُربطت الفكرة منذ البدايات )

 
 04-11-2022، صحيفة االيام إسرائيل تصبح ابنة بيئة الشرق أكرم عطا هللا: االنتخابات: - 20
 .٢٠٢٢-١١-٦صحيفة االيام  – أكرم عطا هللا: إسرائيل عودة إلى األصول اليهودية - 21



12 
 

الصراع داخل إسرائيل، طوال عقود بين اليمين واليسار، سيكون بين اليمين التقليدي الليبرالي  وبعد ان كان   •

ة  مواصلة طموحه إلى مقعد رئيس الحكومة، من الجبهالى  بن غفير،  وسيسعى  واليمين الديني المتطرف،  

تحول س، التي  " يهودية الدولة"بوابة  ومن  ،  " الحرب الدينية" الفلسطينية، التي يفضل الدخول لها من بوابة  

إسرائيل إلى دولة دينية طائفية عنصرية متشددة. لن تكتفي بالعداء والعنف ضد الفلسطينيين، بل ستطال كل 

 (.22صراعا داخل اليمين، على وراثة نتنياهو )وسيبدأ مواطني الدولة من يساريين وعلمانيين وليبراليين، 

منذ سنوات يجري تداول الحكم في اسرائيل لصالح اليمين، ولكن الدولة العميقة كانت ال زالت محكومة ببقايا   •

يسيطر عليها، وتعتبر جولة االنتخابات الحالية  دون أن ، وإن كان اليمين تسلل إليها اليسارية النخبة العلمانية

كثر أهمية في تاريخ إسرائيل، تنذر بتغيير هائل على مستوى الدولة وبنيتها وطبيعة المؤسسة والقانون األ

جارفة   وقومية  دينية  شعبوية  نحو  االنزياح  ضوء  في  الديمقراطية،  ووجه  الداخلية  والعالقات  ،  والثقافة 

امة والقيم الديمقراطية، والذي يعتمد  مع ازدياد قوةً التيّار المعادي للثقافة الع  (.23ثقافي حضاري ) واضطراب  

 (.  24توجًها دينيًا أصوليًا، إلى جانب أيديولوجيا قومية، أخذ نفوذه بالتعّمق في جهاز التعليم والجيش )

والدولة  • الدين  بين  العالقة  في طابع  تحول  إلحداث  الدينية خططاً  الفاشية  احزاب  ثورة  ، ووضعت  إحداث 

تمرير قانون يسحب والشريعة اليهودية "الهاالخاه" على حساب قوانين الدولة،  قضائية تعلي من شأن أحكام 

مواجهة المثلية الجنسية، والتشدد في  ومن المحكمة العليا صالحية مراقبة القوانين التي يصدرها الكنيست،  

اليهودية،   قوانين حرمة السبت، وإخضاع كثير من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية لتعليمات الشريعة 

 (.25وتقليص حضور المرأة في الفضاء العام، ومعارضة اندماج النساء في وحدات الجيش ) 

"قانون العودة" الذي يحكم : واهمهااثارتها وهناك العديد من القضايا التي سيكون من الصعب على الحكومة  •

يدعو    .إلى اليهوديةالهجرة في إسرائيل ويضمن الجنسية ألي شخص لديه جد يهودي أو أي شخص تحول  

الخطوة   هذه  اليهود،  المهاجرين غير  الذي سيقلل عدد  بند األجداد،  إلغاء  إلى  المتدينة”  “الصهيونية  حزب 

انتقدت أحزاب و  ستواجه معارضة من اليهود الروس، ويتوقع ان يتجنب سموتريتش الدخول في هذه المعركة.

العل العدل  محكمة  قرار  الليكود،  من  وجزء  اليهودية الحريديم،  إلى  أرثوذكسي  غير  بتحول  االعتراف  يا 

يحصر  أن يبادر االئتالف الى إصدار قانون  المستبعد  ألغراض الحصول على الجنسية اإلسرائيلية، ومن  

التحول إلى اليهودية من خالل الحاخامية فقط، حيث ستواجه هذه الخطوة اعتراضات التقدميين، واليهود غير 

 (.26ين يشوب عالقاتهم مع إسرائيل توتر بالفعل )األرثوذكس في الشتات، الذ

المخاوف من حدوث تحول جذري في إسرائيل إلى دولة دينية قد يكون مبالغاً فيه، بسبب القيود السياسية،  ف •

حتى مع وجود أغلبية لهذه األحزاب، فإن تمرير أي تشريع يتطلب قدراً معيناً من الرصيد السياسي، وستكون  

با مقيّدة  القضايا  األحزاب  في  تحفظاً  أكثر  سيكون  الذي  الليكود،  لدى حزب  والعلمانية  الليبرالية  لتوجهات 

الدينية، على الرغم من انه سيكون بمفرده وال يتمتع بدعم االحزاب اليمينية التقليدية او احزاب الوسط، وهو 

 (. 27)في الحكومة دل ما يجعل من مفارقات السياسة االسرائيلية ان حزب الليكود سيكون هو الحزب المعت

 
 08-11-2022، صحيفة االيام رجب أبو سرية ، إسرائيل تدفع ضريبة فوز نتنياهو - 22
 مصدر سابقأكرم عطا هللا:  - 23
 م2022-12-1مركز مدار  – شلحت: نحو معركة أخرى على صورة إسرائيلانطوان  - 24
 ، مصدر سابق صالح النعامي  - 25
 مصدر سابق جوداه آري غروس،  - 26
 م2022-11-7تايمز أوف إسرائيل ، جوداه آري غروس، إسرائيل لن تتحول دولة شريعة - 27
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 : 48العالقة مع فلسطينيو  -هـ

تعكس سياسات الحكومات اإلسرائيلية في األعوام األخيرة موقفاً ثنائياً إزاء المجتمع العربي الفلسطيني : من  •

جهة، هناك اعتراف بأن تطّور المجتمع العربي الفلسطيني سيعود بالفائدة على األغلبية اليهودية، ومن جهة 

ين العرب الفلسطينيين عن قوميتهم وتعاُطفهم  أُخرى، هناك عدم قدرة على التحمل بكل ما يخص تعبير المواطن

الفلسطينيين الفلسطينيون    ،مع  المساواة بين العرب  اليهودي، رؤية تفيد بأن  حيث تسود في داخل المجتمع 

الدولة،   يهودية  مع  تتناقض  اليهودي  وواليهود  المجتمع  داخل  عديدة  أوساط  في  عداء  عن  الحديث  يدور 

ً نعكاسللمواطنين العرب في إسرائيل، ا  للصراع بين الشعبين، وعدم الثقة بالجمهور العربي.   ا

الكنيست   • في  األغلبية  بسبب  التعبير،  مساحة حرية  بتقليص  القادمة  اليمينية  الحكومة  قيام  لتوقعات  ونظرا 

، والذي بات 48وضعف النظام القضائي، تتعزز التخوفات من فرض سياسة عدوانية باتجاه فلسطينيي الـ

من القومية المتطرفة التي تنظر إلى كل عربي كإرهابي محتمل على الرغم من انهم يشكلون   يتحول إلى نوع

% من الصيادلة. هذا التحول في توجهات اليمين الفاشي،  50% من ممرضاتها،  25% من أطبائها،  20

العنصرية،   الديسيكون هناك تركيز واستهداف من قبل  ويؤشر ان إسرائيل تتجه بقوة نحو  نية الصهيونية 

أوساط   في  الكثيرين  لدى  القومية  المشاعر  ستتعزز  السياسات  تلك  ظل  وفي  الفلسطينيين،  النقب  لسكان 

 (.28)  ةفلسطينيي الداخل، ما يرفع فرص التوتر واحتماالت الصدامات الدامي

 مستقبل الحكومة :   –و 

أجندة الحكم، التي يغلب عليها نزعة التطرف، وهو ما ويشهد االئتالف المرتقب حالة من التداخل في أهدافه  •

يشكل عامل استقرار نظًرا لتراجع عامل التشتت والتباين في الرؤى بين أعضاء االئتالف، وفي المقابل توجد 

 العديد من العوامل التي تعتبر ان هناك العديد من العوامل المؤثرة على مستقبل هذا التحالف : 

 عوامل االستقرار :  -

اليميني  ي .1 التوجه  المشاركين على  الحالي بالوحدة في توجهات الشركاء، حيث يجتمع غالبية  تميز االئتالف 

ما سيساهم في تعزيز   الفلسطينيين، وهو  اليهودية ومعاداة  القومية  الهوية  تغليب  المتطرف، والنزوع نحو 

 عضائه. استقرار االئتالف واستمراريته نظًرا لتراجع الخالفات والتباينات بين أ

، تالفيًا لحالة الجمود التي شهدتها إسرائيل على مدار  اليمينييتجه الرأي العام اإلسرائيلي إلى دعم االئتالف   .2

أربعة أعوام، شهدت خاللها سلسلة من الجوالت االنتخابية، وهو ما دفعهم خالل االنتخابات األخيرة إلى حشد  

% عن االنتخابات الماضية، من أجل    4ادة قدرها  ٪ بزي71.6أنفسهم للتصويت، حيث بلغ معدل التصويت  

 ترجيح كفة األحزاب اليمينية وتمرير حكومة يمينية تضمن استقرارها واستمراريتها لفترة حكم كاملة.   

تعقيدات المشهد الراهن التي صاحبت تشكيل الحكومة فرضت على نتنياهو ضغوط من الداخل اإلسرائيلي  .3

ن من أجل تحجيم الميول المتطرفة ألعضاء حكومته، واعتمد نتنياهو استراتيجية  والشركاء اإلقليميين والدوليي

مركزية "   ، وليسجديدة في صياغة اتفاقاته االئتالفية مع األحزاب اليمينية، ترتكز على "مركزية التخطيط

االتفاق   التنفيذ" بحيث تتركز عملية صنع القرار في يده، لتجنب أية مغامرات من شركائه. وهو ما اتضح في

 
 م2022-11-10مركز الناطور  – د. أسعد عبد الرحمن: بن غفير في عيون إسرائيلية - 28



14 
 

بالضفة   المرتبطة  والسياسات  القرارات  جميع  تكون  "أن  على:  االتفاق  الدينية، حيث نص  الصهيونية  مع 

الغربية "بالتنسيق واالتفاق" مع رئيس الوزراء". وكذلك األمر مع بن غفير، حيث نص االتفاق على: " يشكل  

الضفة الغربية"، وبالتالي، ستظل خيوط  رئيس الوزراء ويقود لجنة وزارية لتنظيم المستوطنات الفتية في  

 (.29القرار في يد نتنياهو فيما يتعلق بالملفات الحساسة ) 

 عوامل الفشل :  -

من المتوقع أن تشهد الحكومة القادمة خالفات داخلية، بسبب مطالب مكونات االئتالف، حيث تتركز مطالب  .1

تغيير منهاج التعليم في مدارس الحريديم، والمطالبة   الحريديم في ميزانيات مؤسساتهم الدينية والتعليمية، وعدم

بسن القانون الذي يسحب صالحية المحكمة العليا، وإلغاء قوانين وقرارات حكومية، فيما يتعلق بخدمة الشبان  

الحريديم اإللزامية في الجيش، وتطبيق قوانين الشريعة اليهودية، وقوانين السبت واألعياد، ما يرتبط بحركة 

الدينية ستتركز مطالبهم على موضوع االستيطان، المواصال الصهيونية  اما تحالف  التجارية.  ت والحركة 

وتسريع عملية تهويد القدس المحتلة، على الرغم من تعارضها مع توجهات نتنياهو السياسية، الذي ال يرغب 

 (.30في مواجهة اعتراضات دولية ) 

االئتالف؛ حيث من المنتظر ان تقوم الحكومة القادمة بزيادة ستتحمل إسرائيل كلفة اقتصادية جراء تشكيل هذا   .2

الضمان   مخصصات  توسيع  عن  فضال  واالجتماعية،  والتعليمية  الدينية  لمؤسساتها  المالية  المخصصات 

ستجبر  كبيرة،  مالية  مخصصات  توجيه  االستيطانية  التوجهات  وستتطلب  الحريدية،  للعائالت  االجتماعي 

 (.  31الميزانية، مع العلم أن إسرائيل تعاني من تبعات أزمة االقتصاد العالمية )الحكومة على تجاوز إطار 

إذا ما اتجهت القيادات اليمينية الى اتخاذ قرارات لتغيير المعادلة الراهنة في الضفة ليتحول الوضع إلى ضم   .3

الدولتين،   حل  خيار  معه  يستحيل  نحو  على  يوثر  كامل  تيارات قد  مواجهة  في  االئتالف  استقرار  على 

إلقليميون، خاصة وأن االبقاء المعارضة، وضغط الشركاء الدوليون وخاصة اإلدارة االمريكية، والشركاء ا

 الرئيسية التي تأسست عليها االتفاقات اإلبراهيمية.المرتكزات على الوضع الراهن في الضفة كان أحد  

سيطرت األحزاب اليمينية المتطرفة على الحياة االجتماعية والسياسية في إسرائيل سيساعدهم على فرض   .4

الصارم بالتفسير  وااللتزام  المتطرفة،  درجة    أجندتهم  يزيد  أن  من شأنه  ما  اليهودية، وهو  الدينية  للقوانين 

االستقطاب السياسي والمجتمعي بين التيار الديني المتطرف والتيار العلماني، هذه التحوالت ستسهم في زيادة  

 (. 32حدة االنقسامات المجتمعية، ما سيؤثر على استقرار المشهد السياسي )

استقرار االئتالف، فقد تم االتفاق أن يعمل سموتريش، كوزير للمالية لمدة عامين ثم يحل  آلية "التناوب" تهدد   .5

يسعى درعي إلى المركزية؛ وفي    ،. وبينما يتبنى سموتريتش االقتصاد الليبرالي)شاس(  محله أرييه درعي

حر، يؤمن حين يحارب سموتريتش النقابات، يقف درعي معهم؛ وبينما يؤمن سموتريتش باقتصاد السوق ال 

 درعي بدولة الرفاهية، وهو ما ينذر بعدم استقرار االئتالف خاصة إذا ما تعلق األمر بميزانية الدولة. 
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