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نظرة عامة
يهيمن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عىل املشهد السيايس اإلرسائييل منذ
قرابة  25عا ًما ،حيث تقلَّد واليته األوىل بني عامي  1996و ،1999تبعتها دوراتٌ متتالية
منذ  .2009وبفوزه يف خمس انتخابات ،يُصبح نتنياهو رئيس الوزراء األطول خدم ًة يف
تاريخ إرسائيل ،لرييس األُسس لنموذج ُحكم الرجل الواحد فيها ،إذ يعز ُز نفوذَه برتكيز
أقرب اىل التقديس
السلطة السياسية يف يديه ،وتطويع اإلعالم االرسائييل ،وخلق هال ٍة َ
حول شخصيته جعلت مؤيديه يطلقون عليه لقب “امللك”.
لقد استطاع نتنياهو أن يحاف َظ عىل منصبه برغم التحديات األخرية التي واجهها
ُ
وإخفاق كتلته اليمينية يف الفوز مبا يكفي من
حكمه ،مبا فيها ته ُم الفساد املوجهة له
ٍ
مقاعد الكنيست يف آخر عمليتني انتخابيتني لتشكيل حكومة خارج إطار التحالفات.
وليك نفهم قدرة نتنياهو عىل البقاء السيايس ،ال بد من دراسة اليمني اإلرسائييل
ورصاعاته الداخلية .يُحلل هذا التعقيب السياس َة اإلرسائيلية الداخلية ،ويركز عىل
سياسة نتنياهو ،عقيد ًة ومامرسة ،ويحاول تفسري لغز البقاء السيايس لنتنياهو إىل
اآلن.

www.Al-Shabaka.org

ُحكم الرجل الواحد

وعالو ًة عىل ذلك ،يلجأ نتنياهو يف كثري من األحيان إىل استخدام نظريات املؤامرة
وإشاعة الخوف لتأمني سلطته السياسية ،واحتكار مهمة الحفاظ عىل أمن إرسائيل.
يقول آبراهام بورغ ،رئيس الكنيست السابق ،إن نتنياهو “يبث الخوف يف كل مكان،
حل لكم “‘.وبفضل هذه االسرتاتيجية استطاع نتنياهو
ومن ثم يخرج ليقول ’أنا عندي ّ
قمع املعارضة ،ووأد تحركات احتجاجية ابرزها “احتجاج الخيام ”،أكرب ِ
الحراكات
االحتجاجية الشعبية يف تاريخ إرسائيل والتي خرجت ضد سياسات اإلنفاق الحكومي
عىل القطاع العسكري واألمني.
ال يتواىن نتنياهو كذلك عن التحريض ضد الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل إذ
يصفهم كحصان طروادة ،وإرهابيني ،وطابور خامس يف املجتمع اإلرسائييل .وقال مرا ًرا
وتكرا ًرا يف وصف الناخبني العرب بأنهم “يتدفقون أفوا ًجا إىل صناديق االقرتاع ”،إلقناع
املواطنني اليهود بالتصويت له باعتباره القائد الذي يستطيع أن يوقف “التهديد
العريب”.

“يغرس نتنياهو الوالء األعمى وصورة
القائد األوحد يف عقلية املجتمع
اإلرسائييل”.

يتّبع نتنياهو اسرتاتيجيتني لتعزيز نفوذه السيايس داخل الحكومة اإلرسائيلية .تكمن
مناصب متعدد ٍة يف آن واحد ،حيث ترأس أثناء توليه رئاسة الوزراء
األُوىل يف تقلُّده
َ
وزار ٍ
ات عديد ًة كان آخرها وزارة االتصاالت والزراعة والصحة والرفاه والخدمات
االجتامعية ،ولكنه اضطُر لالستقالة من هذه املناصب يف كانون األول/ديسمرب 2019
يشن نتنياهو أيضً ا حمل ًة ممنهجة لتهميش معارضيه الداخليني والخارجيني 2.فبتصفية
توس ِعه يف مامرسة
بسبب التهم الجنائية املوجهة إليه .وتكمن اسرتاتيجيته الثانية يف ُّ
كل معارض ٍة له داخل حزبه الليكود وإنشاء شبكة والءات داخلية ،مت َّك َن من ترسيخ
َّ
التعيينات السياسية لضامن الوالء لشخصه يف املؤسسات واملناصب الحكومية املختلفة،
صورته باعتباره الوحيد القادرعىل إيصال الليكود اىل سدة الحكم ،إذ يدَّعي أن
مبا فيها مؤسسة القضاء.
اليمني الحقيقي ال تقوم له قامئة بدونه .وعىل الصعيد الخارجي ،حارص نتنياهو
معارضيه من اليسار الصهيوين باتهامهم “بالخيانة والتخاذل وحب العرب ”،وس ِّن
يهيمن نتنياهو كذلك عىل الخطاب السيايس يف إرسائيل من خالل استغالل نفوذه
ترشيعات ت ُقيد عمل مؤسسات حقوق االنسان املحسوبة عىل اليسار التي تتجرأ عىل
وعالقاته يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية .إذ تشري لوائح االتهام املقدمة ضده يف ثالث
جيش االحتالل
مارس الضغط عىل وسائل إعالمية إرسائيلية لتلميع صورته انتقاد االنتهاكات اإلرسائيلية السافرة التي يرتكبها يف غالب األحيان ُ
قضايا فساد منفصلة إىل أنه َ
1
واملستوطنون يف األرض الفلسطينية املحتلة.
وتشويه سمعة خصومه ومعارضيه .ويف هذا الصدد ،يؤكد أستاذ العلوم السياسية،
ياشا مونك ،أن نتنياهو يتصف بالعديد من صفات الشعبوي املستبد ،فهو يقمع اآلراء
املخالِفة ،ويسعى إىل السيطرة عىل وسائل اإلعالم العامة ،وأنشأ كذلك آلة دعائية
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موالي ًة له من خالل صحيفة “إرسائيل هيوم” املجانية املمولة من امللياردير األمرييك
شيلدون أديلسون.

أرىس نتنياهو ُحكم الرجل الواحد مستخد ًما هذه التوليفة من األدوات السياسية -
بسط السيطرة عىل تيار اليمني واحتكاره ،وعرقلة املامرسات الدميقراطية ،واستغالل

 .1من تلك القضايا القضية  4000التي تدّعي أن نتنياهو دخل يف اتفاق “أخذ وعطاء” مع رشكة بيزك لالتصاالت وموقع والال اإلرسائييل لضامن تغطية إعالمية مواتية ،والقضية  3000التي تدّعي أن نتنياهو حاول أن يتحكم يف املضمون السيايس لصحيفة يديعوت
احرونوت اليومية األعىل مبي ًعا يف إرسائيل وذات املوقع اإللكرتوين املعروف.
رئيسا للحزب يف  ،1992حيث عدَّل نظام االنتخاب الداخيل باستحداث االنتخابات التمهيدية متقصدًا إضعاف اللجنة املركزية وخصومه السياسيني .كانت
 .2متكَّن نتنياهو من تهميش معارضيه الداخليني بعدما أدخل تغيريات تنظيمية داخل الليكود عقب انتخابه ً
وعي أعضاءهام
رئيس الحزب يعني األعضاء لشغل املناصب اإلدارية الرئيسية .استحدث نتنياهو كذلك هيئتني جديدتني داخل الحزب  -هام مكتب الحزب وإدارة الحزب َّ -
اللجنة املركزية قبل التعديل تنتخب معظم املناصب داخل الحزب ،وأ ّما يف عهد نتنياهو ،صار ُ
أيضً ا .وصار حزب الليكود أكرث مركزي ًة يف هيكله تحت قيادة نتنياهو يف الفرتة  ،1993-1996وفق َد طابعه الفصائيل ليصبح خاض ًعا لحكم تحالف ٍ
واحد مسيطر.
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املخاوف الوجودية لدى الصهاينة اإلرسائيليني  -وذلك بالتزامن مع صعود ال ُحكام
الشعبويني املستبدين يف أماكن أخرى من العامل .وبالنظر إىل اعتامد نتنياهو الكبري عىل
دعم اليهود الرشقيني له ،فإن منوذجه ل ُحكم الرجل القوي يتشابه يف بعض جوانبه مع
3
مناذج ُحكم أخرى يف الرشق األوسط.

اإلصالح بني األحزاب
تحديدًا ،مل يستطع نتنياهو يف انتخابات نيسان/أبريل 2019
َ
الدينية وبني أفيغدور ليربمان الذي يطرح نفسه ،بصفته زعيم اليمني العلامين املتطرف،
بديل لنتنياهو يف قيادة اليمني العلامين الليربايل .فبعد أن كانت األحزاب الدينية
ً
ُ
الخالف بينهام ويف صلبه
دب
وليربمان من املكونات املتامسكة يف تحالف نتنياهوَّ ،
مسأل ُة الخدمة العسكرية اإللزامية لليهود الحريديم .فالخدمة العسكرية من املكونات
األساسية يف هوية الفرد اإلرسائييل ،ودالَّة كُربى عىل العضوية يف املجتمع املدين
فضل عىل أن اإلرسائيليني
اإلرسائييل ،و ُمحدِّد حاسم يف معنى املواطنة اإلرسائيليةً 5.
يَعدّون الخدم َة العسكرية مؤسس ًة جامعة يُفرتض أن تنصهر فيها جميع الخالفات
السياسية واأليديولوجية  -وهي قيمة وجودية أساسية الستمرار إرسائيل بالنظر إىل
6
التغريات الدميغرافية التي تلوح يف األفق.

التناقض يف هوي ِة إرسائيل كدول ٍة يهودية ودميقراطية يف آن واحد ،حيث
يُع ِّزز نتنياهو
َ
يُقدِّم الطابع اليهودي عىل الدميقراطي .وقد ت َّوج اسرتاتيجيته هذه بس ّن قانون الدولة
القومية الذي يساهم يف أدينة الخطاب السيايس اإلرسائييل ويدمغ اليمني الصهيوين
بطابع ديني متزايد.

أفسدت أجندة نتنياهو سياسة الوضع القائم والتي هي عبارة عن توافقات وضعها
دافيد بن غوريون عام  1947بهدف لجم الرصاع الديني-العلامين يف الدولة الجديدة
التي ستولد .ومبوجبها أُعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية سنة  1952عىل
الرغم من اعتبارها ’بوتقة االنصهار‘ لجميع اليهود عىل اختالف أصولهم وخلفياتهم.
وامتنع بن غوريون أيضً ا عن صياغة دستورإلرسائيل ،وتجنب النقاش حوله ،واكتفى
بتعريفها كدولة يهودية ودميقراطية ،معلالً ذلك بأن االمتناع عن الخوض يف رصاعات
داخلية محددة هي الحل األمثل للحفاظ عىل السلم الداخيل.

أستطاع نتنياهو عرب تلك االدوات غرس الوال َء األعمى وصور َة القائد األوحد يف عقلية
املجتمع اإلرسائييل ،وتصوير نفسه بأنه السيايس الوحيد القادر عىل حامية إرسائيل
ومصالحها من خالل عالقاته املتشعبة وشخصيته الكاريزماتية.

اليمني اإلرسائييل والرصاع الديني-العلامين

يصور نتنياهو الليكود عىل أنه الحامي الوحيد للمصالح اليهودية من خالل ربط
التامثل بني اليمني السيايس (الذي ميثله الليكود) واليهود املتدينني (الحريديم) .وبذلك
يعتمد عىل ثالث قوى رئيسية :اليمني القومي اإلرسئييل ،واليمني املتطرف ،و”اليمني
الناعم” بحسب وصف إيهود سربنزاك .ويف حني أن اليمني القومي واليمني املتطرف
العبان قدميان يف السياسة اإلرسائيلية ،فإن اليمني الناعم  -املك ِّون الرئييس يف تحالفات
العب جديد يسرتعي البحث.
نتنياهو السياسية ٌ -
تحالف فضفاض من األشكناز املتدينني والسفارديم املتدينني
اليمني الناعم هو
ٌ
واملهاجرين العلامنيني من االتحاد السوفيايت السابق .للوهلة االوىل ،تبدو هذه الفئات
متنافر ًة لدرجة أنها لن تجلس إىل طاولة واحدة ،والصدامات بينها تحدث بالفعل ،وال
سيام بسبب رغبة نتنياهو يف إرضاء الكتلة املتدينة .غري أن هذا التحالف يتغذى من
4
عدائه املشرتك تجاه العرب واليسار العلامين اإلرسائييل.

“تشهد إرسائيل رصا ًعا داخل ًيا عىل متثيل
اليمني السيايس وعىل طابع دولة إرسائيل”.
وبفضل هذا االتحاد ،استطاع اليمني أن يس َّن ترشيعات تكفل حضو ًرا أقوى للدين يف
الحياة اإلرسائيلية العامة مبا ضَ ِمن منح تسهيالت وإعفاءات رضيبية لليهود الحريديم،
واالستمرار بإعفاء طالب املدارس اليهودية الدينية من الخدمة العسكرية ،وتشديد
مامرسات الحياة اليومية مثل غلق الشوارع وتجميد حركة املواصالت العامة أيام
السبت ،وتعزيز صالحيات الحاخامية الكربى يف إرسائيل التي متارس صالحيات
األحوال الشخصية يف شؤون مثل الزواج والطالق والتحول إىل اليهودية وتحديد
الهوية اليهودية .فاقمت هذه السياسات الرصاعات داخل اليمني الناعم وأفضت
السن َة املاضية إىل انهيار تحالف نتنياهو التقليدي الذي ضَ ِمن له ولليكود يف السابق
االحتفا َظ بالسلطة منذ .2009
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تنامى غيظ تياري اليمني واليسار العلامين ،من اليهود الحريديم بسبب إعفائهم من
الخدمة العسكرية .فهم يرونهم عال ًة عىل الدولة ليس لرفضهم الخدمة العسكرية
وحسب ،وإمنا لحصولهم عىل تسهيالت وإعفاءات رضيبية رغم إحجامهم عن االنخراط
فضل عىل أن نهج حياتهم املتزمت واالنعزايل ومعاملتهم املرأة يتناقض
يف سوق العملً .
بشدة وصورة إرسائيل الليربالية واملنفتحة املراد تسويقها للعامل .أ َما اليهود الحريديم
فينظرون إىل اليهود العلامنيني كأصحاب نهج حيا ٍة منحل وبعيد عن الرشيعة
اليهودية ،وأن اختالطهم بديانات أخرى يهدد وجود اليهودية نفسها.
يف الوقت ذاته ،أعاق نتنياهو جميع املحاوالت الرامية إىل حل الرصاع الفلسطيني-
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ورضب بعرض الحائط املطالب الفلسطينية األساسية ،واستغل الوقت يف
اإلرسائييل.
َ
إحداث تغيريات جغرافية وسياسية عىل أرض الواقع باالستمرار يف بناء املستوطنات
وانتزاع االعرتاف األمرييك بالضم اإلرسائييل غري القانوين للقدس ومرتفعات الجوالن،
والعمل الوثيق مع إدارة ترامب إلخراج “صفقة القرن”.
تنطوي سياسة إدار ِة الرصاع التي اتبعها نتنياهو ،أيضً ا عىل تعزيز التنسيق األمني بني
الجانبني اإلرسائييل والفلسطيني ،وتساهم يف زيادة الشعور باألمن واالستقرار داخل
إرسائيل ،وال سيام أن واقع الحياة اليومية الذي يعيشه الفلسطينيون تحت االحتالل
بعي ٌد متا ًما عن مرأى معظم اإلرسائيليني .وبالتايل أُسقط الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل
من األجندة االنتخابية منذ فرتة طويلة ،وقاد هذا الفراغ إىل أن ينشغل الشار ُع
اإلرسائييل بالرصاعات الداخلية املبينة أعاله.
إن ما يحصل اليوم يف إرسائيل رصا ٌع داخيل ذو حدين يتعدى بلوغ العدد املطلوب
من املقاعد لتشكيل االئتالف الحكومي .فهو رصا ٌع عىل متثيل اليمني السيايس يف
إرسائيل من جهة ،ورصا ٌع عىل طابع دولة إرسائيل من جهة ثانية .وقد استطاع نتنياهو

 .3كان حزب حريوت (الليكود اليوم) يف املايض حرك ًة مناهض ًة للنخبوية وموجه ًة ضد حزب ماباي ومؤسساته املهيمنة (مثل الهستدروت والحركة الكيبوتسية) التي اضطلعت بدو ٍر رئييس يف تهميش اليهود الرشقيني (املزراحيني) ،الذين أمسوا كتل ًة انتخابية وازنة
لليكود .ويرى نيسيم مزراحي بأن السلوك السيايس لليهود الرشقيني يشبه البناء األرسي ،وبهذه الطريقة أيضً ا يوضح هشام رشايب السياس َة يف العامل العريب واملجتمعات الجامعية .يقول مزراحي“ :ت ُظهر البيانات أن الكثريين من هؤالء يؤمنون أن الشخص املرتبع يف قمة
الهرم السيايس يعمل لِام فيه خري الجامعة .وإذا مل تجر األمور عىل ما يرام ،فإنهم ال يشككون يف ترصفه بدوافع ليست يف صالحهم”.
خطاب اليسار اإلرسائييل وذلك بسبب ذكراياتهم يف االتحاد السوفيتي ،ويف الوقت نفسه ،يُعارض املتدينون علامنية اليسار اإلرسائييل.
يحتمل معظم اإلرسائيليني الروس ،رغم طابعهم العلامين وعدائهم للمتدينني،
ُ
 .4ال
َ
 .5لعل إرسائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي تختلف فيها “املواطنة”عن”الجنسية ”،فالتمتع بحقوق املواطنة الكاملة يختلف عن كسب جنسية وجواز سفر الدولة.
 .6يشري التقرير اإلحصايئ لسنة  2019الصادر من املعهد اإلرسائييل للدميقراطية إىل أن عدد اليهود املتدينني يبلغ يف إرسائيل  1,125,000نسمة  12% -من مجموع السكان  -وعددهم يتزاي ٌد باطراد مقارن ًة بالفئات السكانية األخرى داخل إرسائيل.
بدل من حله كام يتضح من عدم رغبته يف السامح للفلسطينيني مبامرسة سيادة حقيقية يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية .وقد تسارع هذا النهج بسبب االنتفاضة الثانية ،بيد أنه متجذ ٌر يف قرار رئيس الوزراء اإلرسائييل
 .7يتبنى نتنياهو نهج إدارة الرصاع ً
ليفي إشكول القايض “باالمتناع عن اتخاذ القرار” يف أعقاب حرب .1967

مايو 2020
يف السنوات األخرية تثبيت هيمنته بواسطة استقطاب الرصاعات الداخلية يف اليمني
اإلرسائييل بالرتكيز عىل األعداء املشرتكني .غري أن تلك الرصاعات وصلت ح َّد الصدام
املبارش الذي تجىل يف رفض ليربمان دخول ائتالف نتنياهو قبل أن يتنازل األخري يف
مسألة إعفاء املتدينني من الخدمة العسكرية.
إن سياسات نتنياهو املتمثلة يف إعادة هيكلة اليمني ،وتقديم الطابع اليهودي للدولة
عىل طابعها الدميقراطي ،وخلخلة توازن الرصاعات يف إرسائيل أحدثت تغري ٍ
ات جديد ًة
وأوجدت ديناميات وائتالفات غ َري مسبوق ٍة يف السياسة اإلرسائيلية .ويف ظل هذه
الظروف ،أتقن نتنياهو اللعب َة السياسية وعرف كيف يُسخرها ملصلحته حتى أتت
انتخابات نيسان/أبريل  2019وفشل يف تشكيل الحكومة .فكانت اللحظة التي بدأ
عندها سباقه من أجل البقاء السيايس.

نتنياهو ينجو مجددًا
يخوض نتنياهو حربًا شخصي ًة رشسة ضد خصومه السياسيني ،مرتك ًزا إىل قاعدته
الشعبية ،وشخصيته الكاريزماتية ،ونفوذه اإلعالمي .وكأي حاكم شعبوي ،يرفض
نتنياهو االنسحاب أو التصديق بأنه قد يخرس .وبحسب مونك ،فإن ِقلة فقط من
ال ُحكام الشعبويني املنتَخبني يرتكون مناصبهم باالنتخابات الحرة والنزيهة .ويف معظم
األحيان يجعلون بلدانهم أكرث فسادًا ،ويعيدون صياغة الدساتري لالستزادة من السلطة،
وينتهكون الحقوق السياسية واملدنية األساسية .وهذا ما َد َرج نتنياهو عىل فعله منذ
سنوات من خالل مهاجمة مؤسسات بارزة يف إرسائيل ومن ثم االدعاء بأنه ضحية
اإلعالم الليربايل والنظام القضايئ.
تقوم اسرتاتيجية نتنياهو لضامن استمراره عىل شخصنة السياسة بالرتكز عىل مسألة
القائد املناسب الذي ينبغي أن يقود إرسائيل .كان التحدي الحقيقي الذي واجهه
نتنياهو يف االنتخابات األوىل والثانية يكمن يف كيفية تشكيل حكومة من خالل رأب
الصدع الحاصل يف كتلة اليمني الذي غذته سياساته لسنوات ،وإقناع جميع األطراف
وخصوصا ليربمان باالنضامم إليه .ويف االنتخابات الثالثة ،استطاع نتنياهو بفضل
ً
تردد زعيم ائتالف أزرق أبيض بيني غانتس وكوفيد -19أن يقلب السؤال من كيف
نشكِّل حكوم ًة يف ظل هذه الظروف إىل َمن ينبغي له أن يشكِّل حكوم ًة يف ظل هذه
الظروف.
ينكب نتنياهو اآلن عىل فعل ما يتقنه :إدارة األزمات وتصوير نفسه بصورة امل ُخلص
األوحد إلرسائيل .وال شك يف أن جائحة فريوس كورونا تصب يف مصلحة نتنياهو .فهو
يقود الجهود الوطنية الحتواء الوباء منذ بداية تفشيه ،ويتهم خصو َمه بعرقلة مسعاه
مبواصلة التقاتل عىل تشكيل الحكومة .وأخذ يرفع شعار الوحدة الوطنية ورضورة
تغليب املصلحة الجامعية يف وقت الشدة ،واستطاع إقناع غانتس والشارع اإلرسائييل
نجح يف تفكيك ائتالف
بأهمية تشكيل حكومة طوارئ وطنية لدحر الفريوس .وبذلك َ
أزرق أبيض ووجد طريق ًة للبقاء يف منصبه.
وقَّع نتنياهو اتفاقًا لتقاسم السلطة يضمن موقعه كرئيس للوزراء ملدة  18شه ًرا
إضاف ًيا يف حكومة طوارئ وطنية ،ويستطيع مبوجبه التأثري يف تعيني القضاة واملسؤولني
القانونيني ،بينام يُحاكَم بتهم االحتيال وخيانة األمانة وقبول الرِىش .فبحسب االتفاق،
يوافق كال الطرفني عىل التعيينات الرئيسية ،مبا فيها منصبي النائب العام واملدعي
العام ،أي أن نتنياهو ميلك حق النقض يف تعيني املسؤولني الذين سيقررون مصريه يف
املحكمة.
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ال يبدو أن هذا التضارب يف املصالح يؤثر يف نتنياهو الذي ال يزال يتمتع بشعبية
وتأييد كبري لدرجة أن منارصيه خرجوا يف مظاهرات تتهم القضاء اإلرسائييل بالفساد
وتعمد مالحقة نتنياهو .ويف حني كان خصومه يأملون من املحكمة العليا أن ت ُعلن

عدم قانونية واليته بسبب لوائح االتهام الجنائية ،إال أن ذلك مل يحدث ،بل رفضت
املحكمة منع نتنياهو من تشكيل الحكومة ،ورفضت منع إبرام اتفاق تقاسم السلطة
مع غانتس.
رض بقاء نتنياهو عىل الساحة السياسية يف الدميقراطية اإلرسائيلية ومؤسساتها.
لقد أ َّ
غري أن مقدار الرضر الذي يُحدثه الشعبويون يف املؤسسات الدميقراطية يعتمد عىل
مدى تركز السلطة يف أيديهم .ومبا أن رئيس الوزارء اإلرسائييل يكاد يكون دامئًا معتمدًا
ائيل
قائل إن من املفرتض إذن أن تكون يف إرس َ
عىل دعم رشكائه االئتالفيني ،قد يقول ٌ
ضواب ُط عىل االستبداد بالسلطة ال توجد يف دو ٍل أخرى .غري أن التطورات األخرية
تدحض هذا االفرتاض ،حيث إن ائتالف أعضاء الليكود الثالثة السابقني الذين انشقوا
عن الحزب ودخلوا الكنيست من خالل أحزاب أخرى يف ائتالف أزرق أبيض وائتالف
العمل -جرس ومريتس ،يضمن لنتنياهو ائتالفًا من  61عض ًوا يف حكوم ٍة وطنية موسعة.
وهذا يعني أن نتنياهو يُنشئ حكومته داخل حكومة الوحدة الوطنية ويعززه تفوقه
باسم اإلجامع .وحتى لو أراد غانتس أن يخرج من الحكومة ،فإنه لن يؤثر يف استقرارها
ورشعية ُحكمها.

“ َمن يفهم دميومة نتنياهو السياسية
يدرك الديناميات الداخلية وهياكل
النفوذ الخفية يف السياسة اإلرسائيلية”.
إن التحدي الذي يواجهه نتنياهو يف حكومة الوحدة الوطنية ال يهدد بقا َءه يف
السلطة وحسب ،بل يهدد بقا َءه وهيمنته أيضً ا ،وهذا ما أيقنه منذ البداية .فتشكيل
حكوم ٍة كبرية يقتيض إرضاء كل واحد فيها عند توزيع الحقائب الوزارية .وهذا مدعا ٌة
للصدامات الداخلية ويشكِّل تحديًا لحلفاء نتنياهو التقليديني الذين يسعون للحفاظ
عىل سلطتهم بينام يحاول نتنياهو أيضً ا أن يُريض خصومه.
ت ُعد الوالية الحالية والية نتنياهو الرابعة عىل التوايل والخامسة يف حياته ،وهذه
الحقيقة يف ظاهرها تسمو بسمعته كنابغة سيايس ومخرضمٍ ال يُه َزم .غري أن َمن يفهم
هذه الدميومة السياسية يدرك الديناميات الداخلية وهياكل النفوذ الخفية يف السياسة
فضل عىل أن نتنياهو لن يستطيع االستمرار دون دعم فئات عديدة يف
اإلرسائيليةً .
املجتمع اإلرسائييل ونجاح صورته الشعبوية بصفته “أب األُمة” و”القائد القوي” ،وهي
الصورة التي يروجها لنفسه .ويف حني قد يبدو أن نتنياهو كسب املعركة ،إال أنه مل
يتغلب سوى عىل املؤسسات والقيم الدميقراطية اإلرسائيلية الهشة.

نجمة عيل ناشط ٌة سياسية وأكادميية مختصة يف علم االجتامع والعلوم السياسية.
حازت عىل درجة البكالوريوس من جامعة حيفا وعىل درجة املاجستري من
الجامعة العربية يف القدس .عملت نجمة يف الفرتة ما بني  2014و 2018كباحثة
يف املركز الوطني لدراسات السالم والرصاع يف جامعة اوتاغو يف نيوزيلندا ،حيث
حازت عىل درجة الدكتوراه.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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