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 ورقة تحلیلیة

 الحالة اإلسرائیلیة تأزیمو ..یمین نتنیاھو "البیبزم"

 عماد أبو عّواد

ا أن تعمل المعارضة ضد االئتالف الحكومي، وأن تسعى ألن تكون البدیل وتتصدر المشھد لیس غریبً 
فكارھا وأیدولوجیاتھا، وھذا من أبجدیات العمل السیاسي ألتطبیق برامجھا االنتخابیة وخدمة 

منھا  اوالبرلماني في الدول الدیموقراطیة، ففي سبیل وصولھ للحكم واستمراره فیھ لخمسة عشر عامً 
أحد عشر ویزید متواصلة، استخدم بنیامین نتنیاھو رئیس الوزراء السابق في "إسرائیل" كّل الوسائل 

 ن، األمر الذيقضى على الخصوم وقّزم المنافسی .الدیموقراطیة الُممكنة من خالل سطوتھ الداخلیة
 ولّد ضده الكثیر من المتربصین بھ.

المغلّف بالقانون والدیموقراطیة ضد خصومھ، فتح الباب أمام منافسیھ  1ویمینھ "البیبزم" سلوك نتنیاھو
ة ومختلفة للخالص من سطوتھ، وإعادة البحث عن مسارب ملتویة ومشارب مختلطَ  كي یبدؤواھ ئوأعدا

، الذي یوجھ دفة القیادة 2ا عن مركزیة الرجل األوحدبعیدً سیر العملیة التنافسیة الدیموقراطیة 
، فبدأ العمل الجدي من خالل كسر تقلید تاریخي وركیزة 3والتحالفات بما یخدم بقاءه في بفلور

رائیل" من ضّم حزب فلسطیني إلى االئتالف أیدولوجیة تتمثل في منع أّيٍ من المعسكرات في "إس
ي كسر ا عن جدلیة من الذالحاكم، بغض النظر عن الموقف الفلسطیني التاریخي الرافض كذلك، وبعیدً 

 الحاجز أوالً.

ن مجرد ییھودیة الدولة التي قوننھا البرلمان اإلسرائیلي، تنص على أّن الدولة للیھود وأّن الفلسطینی
ا فإّن ضم الموحدة بزعامة منصور عباس إلى االئتالف، وإن كان ھذا م، وعملیً أقلیة غرباء في أرضھ

في الوسط  اا عند الغالبیة الفلسطینیة، فإنّھ في ذات السیاق یتلقى معارضةً كبیرةً أیضً األمر مرفوضً 
 oا على األقل الیھودي، وبغض النظر عن المعارضات فإّن وجود الموحدة في االئتالف كسر نظری

ة الدولة، ولم یكن لھذا الكسر أن یكون لوال احتدام الصراع الداخلي ما بین معسكرین أساسیین یھودی
على الساحة السیاسیة اإلسرائیلیة، وما بین مكونات كّل معسكر ھناك فجوات كبیرة، وانقسامات 

 متجذرة.

الداخلي  ابفي إطار الحر إاللذلك لم یكن التصویت ضدّ تمدید قانون الفصل العنصري في الضفة 
د ض البیبزم)( ل إلى السلطة، ولكنّھ ھذه المرة تجاوز حدود عمل المعارضةوالُمتمثل بالصراع للوص

الحكومة، إلى عمل المعارضة ضد الدولة، ھذه التُھمة وجھھا زعیم الصھیونیة الدینیة بتسالئیل 
 یلھانإلى االئتالف الحالي حینما اعتمد على منصور عباس لتمریر الحكومة و اسابقً  سموتریتش
 اومن ھُنا فإّن التصویت ضد تمدید القانون یأتي في سیاق كسر كّل األعراف والتقالید وحربً لألغلبیة، 

ا ؤخرً م السیاسي التقدیر نناقش تداعیات السلوك ا ضد الحكومة. في ھذاعلى الدولة ولیس تصویتً 
 على الدولة ومركباتھا. ا للمعارضةیدً وتحد

																																																													
 اسم یُطلق على مكونات الیمین (الحریدیم، الصھیونیة الدینیة واللیكود) المؤمنون فقط بقیادة نتنیاھو ویعملون لعودتھ بأي ثمن. 1	
ون أّن بن جوری إلى یُمكن اعتبار مرحلة دیفید بن جوریون مع بدایة تأسیس "إسرائیل" وما قبل ذلك مرحلة الرجل األوحد، مع االنتباه 2	

 كان یعمل لصناعة القیادات ولم ینتقم من المنافسین والخصوم.
 اسم البیت الذي سكنھ رئیس الوزراء اإلسرائیلي السابق نتنیاھو في القدس. 3	
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 تعطیل سیر الحكم في "إسرائیل"

األسبق  "الموساد"، بھذه الكلمات وصف تامیر باردو رئیس 4"إسرائیل" فعّلت منظومة تدمیر ذاتي
 oا في دولة االحتالل، في إطار تعلیقھ على سلوك المعارضة اإلسرائیلیة والتي تتعمد الواقع الُمعاش حالی

سقاطھا ومعارضة الجھة الحاكمة، حتى لو توافقت ھذه القوانین مع الضمیر إسقاط القوانین بھدف إ
 الوجداني للمصوت أو المشروع السیاسي واالجتماعي الذي یتبناه.

ي في المشھد السیاسحیث إّن تعطیل سیر الحكم ووضع العصي في الدوالیب بات السمة الغالبة على 
خالق لجنة األفیوجد في "إسرائیل" بعض اللجان األساسیة في الكنیست، "إسرائیل"، فمنذ عام ال 

والضبط ألول مّرة ال تتشكل في تاریخ "إسرائیل"، ال یوجد لجنة رقابة على الدولة، وكّل ذلك بحجة 
تلك اللجان بحجة عدم رضاھا عن نسبة تمثیلھا،  أن تمألرفضت "البیبزم"  أّن المعارضة اإلسرائیلیة 

 لنسبة كانت وفق القانون ووفق التمثیل النسبي لھا في الكنیست.رغم أّن ا

 مكّل األحزاب لجماھیرھا المختلفة سواًء في االئتالف أ نالوعودات التشریعیة موبالرغم من 
ا غیر مسبوق وتعطیالً تحت عنوان المناكفة المتبادلة حتى لو تعطلت المعارضة، فإّن الواقع أنتج جمودً 

سعار ، وال نزلت أانون تشریع الحشیش القنب الھندي)(ق "الكنابس"فال مّر قانون "المواطن"، مصالح 
الشقق ولم یتحقق ُحلم العلمانیین بإقرار المواصالت العامة یوم السبت، وغیرھا من الوعودات كالتي 

 قطعھا رئیس وزراء االحتالل على نفسھ بإخالء الخان األحمر.

الحكومة االئتالفیة في "إسرائیل" أغلبیة ثابتة ومستقرة، بل ال تمتلك وربما ألول مّرة في تاریخھا، 
في القضایا الخالفیة، رغم أّن االتفاق  52في أحسن األحوال وتنزل إلى  اداعمً  60تتأرجح ما بین 

التي ال  على القوانینو أ، االئتالفي ینص على التصویت الجمعي على ما تم االتفاق علیھ من قوانین
سیر دونھا الدولة حتى لو خالفت القناعات الشخصیة واألبعاد األیدولوجیة للتیارات المختلفة، تیُمكن أن 

لكن ذلك لم یحدث وبات یقود إلى تعطیل مسارات حیاتیة، وقوانین كانت تمر بأریحیة تامة كتمدید 
 قانون الفصل العنصري في الضفة.

 

 یةثارة الصراعات الداخلإو ومؤسساتھا الصدام مع الدولة

ربما كانت كلمات زعیم حزب أمل جدید ووزیر العدل في "إسرائیل" جدعون ساعر في تعلیقھ على 
. والناظر بالفعل إلى سلوك 5ا، حیث قال بالنسبة لھم فلتحترق الدولةسلوك المعارضة اإلسرائیلیة دقیقً 

مكونات المعارضة ورغم محاوالت رجاالتھا خاصة بنیامین نتنیاھو الظھور بمظھر رجل الدولة، 
ضرار ھناك توجیھ منظم من أجل تفعیل صدام دائٍم مع الدولة، وإن كان الھدف اإل ففي الواقع

 سي.بالحكومة، فال بأس لو ُمست الدولة ككل في سبیل تحقیق الھدف الرئی

																																																													
. 2022\6\1رئیل كاھانا، رئیس الموساد األسبق: إسرائیل فعلت منظومة تدمیر ذاتي. معریف، ا 4	

https://www.facebook.com/emad.hammad.pal/videos/420934829673958  
. 2022\6\7عارضة: بالنسبة لھم فالتحترق الدولة، واي نت، ساعر عن تصویت الم 5	

https://www.facebook.com/emad.hammad.pal/videos/420934829673958  
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األصل فإّن ما قام بھ نتنیاھو من في یتامار بن جفیر وسلوكھ لیس منفصالً عن حالة الصدام ھذه، وإ
تشریع وجود بن جفیر ودعمھ للوصول إلى الكنیست رغم ما واجھھ من تُھم، جاء في سیاق الصدام 

حة تجاه زیادة مسانة بن جفیر في ایكامع الدولة والبحث عن الذات. وھا ھو الیوم أي نتنیاھو یفعّل م
الصدام مع الدولة لإلضرار باالئتالف الحاكم والتسریع من انھیاره، حیث ولّدت ضغوطات بن جفیر 
على حكومة دولتھ قبولھا بكسر األعراف في المسجد األقصى، وكاد أن یقود ذلك إلى مواجھة لطالما 

" على خلفیتھا المزید من وتداعیات ما حدث ربما ستواجھ "إسرائیل .اعتبرتھا "إسرائیل" زائدة
 التحدیات األمنیة، وارتفاع سقف المواجھة في ساحة الضفة الغربیة.

لھجوم ا فقط بایتخلل ھجمة البیبزم سحب الشرعیة من كل مؤسسات الدولة، فالموضوع لیس مرتبطً 
حت تسقاطھا، بل تعداه ذلك إلى حدود التشكیك بكّل المؤسسات ووضعھا إعلى أداء الحكومة ومحاولة 

عالم كلّھا عدوة للدولة من المحكمة واإلواالدعاء العام، ومیزان عالقتھا بیمین نتنیاھو، فالشرطة، 
تلك الجھات بأنّھا یساریة نتنیاھو، الذي یصف  ضدّ في التحقیق  أتواطوجھة نظرھم، وذلك ألنّھا ت

 ومنطلقاتھا العمل ضد الیمین والدولة ولیس إقرار القانون.

 سمنصور عباتابع لإلى حدود مھاجمة الشاباك اإلسرائیلي، ووصفھ بأنّھ  ااالتھامات مؤخرً انسحبت 
ثناء االحتجاج على تقدیم أحد محققي الشاباك سیجارة لُمعتقل على خلفیة تنفیذ عملیة أ، والموحدة

، وشبكة أمان وضمان صھیونيفي ھجوم غیر مسبوق على مؤسسة محل فخر ، 6المزیرعة "إلعاد"
 ، جّراءن العام، وھو األمر الذي یُمكن تفسیره كأحد ُمسببات تراجع الثقة بالمؤسسات العامةلألم

الھجوم غیر المتوقف ضدھا، ودخولھا تحت تصنیفات یساریة ویمینیة األمر الذي قاد إلى التعامل 
 ة.خیمعھا وفق الخلفیة األیدولوجیة ولیس وفق ما تقدمھ من خدمات للدولة وتُمثلھ من قیمة تاری

الصراع على الكرسي والتملیك وصل إلى ترسیخ االنقسام الداخلي بدل التغلب علیھ من خالل حكومة 
وكما یقول یائیر شیلج "لقد وصل االنقسام الداخلي أحزاب بخمس أیدولوجیات قلیلة التقاطع،  8ضمت 

والتعاطي الداخلي عند كال سلوك ل، وبالنظر إلى ا7إلى حدود المساس بقضایا كانت تُعتبر بقرة مقدسة"
، البیبزم فإّن التعامل یكون وفق الفائدة التي تعود على التیار ال الدولة مالتیارین سواًء االئتالف الحاكم أ

ا الوسطیة التي قد تقود إلى حلول مقبولة والنظرة باتت إّما سوداء كاملة أو بیضاء كاملة، ملغین تمامً 
 على الطرفین.

من الخبراء الذین عایشوا اغتیال إسحاق رابین رئیس الوزراء األسبق في  وحینما قدّر مجموعة
أخذوا بعین االعتبار تكرار الحالة ولكن ، 8"إسرائیل"، بأّن القتل القادم على خلفیة سیاسیة لیس بعیداً 

لیھ إبشكل أوسع، فالمظاھرات األسبوعیة من قبل البیبزم أمام بیوت أعضاء حزب یمینا الذي ینتمي 
ا تحت عنوان الخیانة وبیع قیم "إسرائیل"، وكأّن القیم باتت محصورة بوجود الي بنت، تأتي دائمً نفت

م یتجرأ فیحاي شیكلي لآوقبلھ  ،نتنیاھو في الحكم، وھذا أدى إلى انسحاب عیدیت سیلمان من االئتالف

																																																													
، 2022\5\15بن كسبیت، البیبزم سیقوم بكل شيء الرجاع نتنیاھو للحكم. معاریف،  6	

917531-https://www.maariv.co.il/journalists/Article  
، 2022\5\3یائیر شیلج، ال یوجد یمین ویسار، المفقود ھو لنا كلّنا، مكور ریشون،  7	

https://www.makorrishon.co.il/opinion/483297/  
، 2022\10\18، 12عاما، الخبراء والمتظاھرین الذین كانوا ھناك یقدرون: القتل السیاسي بات قریبا، القناة  26لیا سفیلیكین، بعد  8	

c6fe204b4129c71026.htm-politics/2021_q4/Article-https://www.mako.co.il/news  
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مایة ك إجراءات الحمتعتھ للمغادرة، وسط تشدید الشاباأورباخ یحزم أعلى الدخول للحكومة، واآلن نیر 
 للكثیر من الشخصیات في الكنیست في صورة لم تكن من قبل.

 

 قبر األیدولوجیا

ف الوصول إلى كرسي الحكم ودفع الطروالمصلحة الشخصیة قبل األیدولوجیا، بات المشھد یتمثل في 
زعیم  ،شسموترتبتسالئیل ، فھذا زاویة حتى لو على حساب المبادئ األیدولوجیة الراسخةالاآلخر إلى 

انون یصوت ضد تمدید ق ،أیدولوجیة اآلن في "إسرائیل"ربما الشخصیة األكثر ، الصھیونیة الدینیة
الفصل العنصري في الضفة الغربیة، سموترتش أكثر المنادین بضم الضفة وأكثر العاملین لالستیطان 

لى ا الوعود التي قطعھا عناسیً فیھا، ھو ذاتھ من یبرر لنفسھ أّي وسیلة وحیلة للعودة إلى السلطة، مت
 نفسھ وأمام جماھیره.

 فاوضفقد تواألبعد من ذلك أّن التخلي عن األیدولوجیا متاح للبیبزم وحرام على التیارات األخرى، 
، 9اءنتنیاھو على إثر تلك األنب سموتریتش وقاطعمع منصور عباس لضمھ للحكومة، من قبل نتنیاھو 

ھ الیوم على حكومة بینت یأتي تحت عنوان أنّكم بعتم الدولة لعباس!، ئوشركا فإّن أكبر ھجوم نتنیاھو
بل ووجھ نتنیاھو ذات مّرة خطابھ لمنصور عباس تحت عنوان سیدي رئیس الوزراء كنوعٍ من الھجوم 

أّن من وضع اللبنة األولى لالعتماد على حزب إلى لبید، مع أّن الواقع یُشیر -الكبیر على حكومة بنت
 ھ للحكومة كان بنیامین نتنیاھو.فلسطیني وضم

واألمر ذاتھ ینسحب كذلك على حزب میرتس الیساري، والذي قبل بدفن أیدولوجیتھ وتملیك زعیم 
استیطاني رئاسة الحكومة، بل ومنح بنت مساحة كبیرة في بناء الوحدات االستیطانیة وكّل ذلك تحت 

ت والالبیبزم أقوى من القیم والمبادئ التي تشكللتُصبح أیدولوجیا البیبوم عنوان ال لعودة نتنیاھو، 
 علیھا األحزاب المختلفة من كال التیارین.

وفي الوقت الذي كان من الُممكن أن تُقدم حكومة بنت میزات ال تقل عن تلك التي منحھا نتنیاھو 
فاظ حالحریدیم بشقیھم شاس ویھدوت ھتوراة ارتكز على ضرورة ال مع للحریدیم، فإّن مبدأ التفاوض

ا، في مشھد یوضح أّن االئتالف والتحالف على نتنیاھو، بمعنى نتنیاھو أوالً ومطالب الحریدیم ثانیً 
 أكبر من المطالب الحزبیة، وربما لو انضم الحریدیم ونتنیاھو-الذي تكون ما بین الصھیونیة الدینیة

ستقرة لت إلى حكومة مالحریدیم والصھیونیة الدینیة للحكومة، لتخلى بنت عن میرتس وعباس، وتحو
 ولحققت األبعاد األیدولوجیة والمطلبیة لھم بصورة كبیرة.

 

 خالصة واستنتاجات

الصراع في "إسرائیل" بات یسیر في اتجاھات یراھا المراقبون الیھود على أنّھا األكثر خطورة منذ 
ل تفاؤل وھذا ما جع فالنظام الدیموقراطي یرتطم بصخرة تكّسر المعاییر الدیموقراطیة، تأسیس الدولة،

																																																													
. 2021\4\2موران ازوالي، بعد خطاب عباس، سموتریتش یرفض الحدیث مع نتنیاھو، واي نت،  9	

https://www.ynet.co.il/news/article/HkNF85mSd  



	 6	

 %60، بعد أن كانت الثقة تتجاوز 10فقط %32اإلسرائیلي بمستقبل نظامھ الدیموقراطي تصل إلى 
 .11قبل نحو عامین فقط %54قبل سنوات قلیلة، و

ان كا مع بدء الحدیث عن اتھامات بالفساد، وتحدیدً  ،وبالنظر إلى الُمتسبب الرئیس فإّن إرث نتنیاھو
في حرف سكة المسار الداخلي في "إسرائیل"، فشعور رئیس الوزراء آنذاك نتنیاھو نقطة التحول األھم 

أبعد من ذلك و ،بأّن رقبتھ یلتف حولھا خیط غلیظ، دفعھ للبحث عن تولیفة حكومیة تضمن لھ الحصانة
غریزة اإلصرار على البقاء في الحكم، والخروج بصیغ ربما  فیھ تُعفیھ من المحاكمة، األمر الذي رفع

 األعراف والقیم الُمتعارف علیھا في دولة االحتالل. ھا كسرتیموقراطیة من خالل التحالفات ولكند

الكراھیة الداخلیة التي تجذرت والتي تُسمى والثالث سنوات األخیرة كشفت عُمق األزمة اإلسرائیلیة، 
رار مثل تك. د الثامنلعنة العقوحرب األخوة وخراب البیت الثالث، وفي "إسرائیل" الكراھیة المجانیة، 

ھذه المصطلحات وغیرھا یُعبر عن أزمة كبیرة، ربما ساھم في إخفاء جزء منھا الواقع اإلقلیمي 
السيء واالنقسام الفلسطیني الذي یؤخر القضیة الفلسطینیة. وأمام ھذه الحالة یُمكن الخالص إلى 

 مجموعة من االستنتاجات:

، حیث یُمكن اعتبار خیانتھ للمبادئ صھیونیةلعلى الدولة ا االیسار والمركز أكثر حرصً  .1
واألیدولوجیا في سیاق محاولتھ تخلیص الدولة من البیبزم، وإعادة الھیبة للمؤسسات وترسیخ 

أصابع أخرى  5القیم الدیموقراطیة، لذلك ضحى وملّك بنت حكومة رغم عدم امتالكھ سوى 
	ا إلى أربعة فقط.تراجعت مؤخرً  ،في حزبھ

 
رسالة واضحة للفلسطینیین بأّن دعم االستیطان وارد عند میرتس والعمل،  اوفي سلوكھ أیضً 

وترسیخھ بصورة یمینیة اتضح بشكل جلي عند المركز، األمر الذي یعني أّن رھانات تیار 
 التسویة ضرب من السراب ولیس لھا رصید على األرض.

 

ؤدي غیاب نتنیاھو لن یصعب الخالص منھا في "إسرائیل"، حتى لربما ییُشكل نتنیاھو حالة  .2
لقد استطاع نتنیاھو تقسم الُمقسم في "إسرائیل"، فلم یعد رثھ الُمتمثل بالبیبزم، إإلى غیاب 

الیمین على قلب رجل واحد، وال المتدینون في ذات القارب، وربما تعلّق اآلخرین بھ ورؤیتھ 
ُ في إطار بحثھ عن استمرار مجده الذا ھ أكثرقارب نجاة، دفعھ لرفع سقف ھم تي والتخلص من ت

	الفساد.
 

اللیكود دون نتنیاھو سیتحول إلى حزب تستطیع بقیة األحزاب منافستھ، وربما ھذا ھو العامل  .3
م نیر بركات وادلشتاین وغیرھواألھم الذي یدفع رجاالت الدولة من اللیكود كیسرائیل كاتس، 

غرب ا، واألعشرین مقعدً  التمسك بھ حتى الرمق األخیر، فدونھ اللیكود ربما لن یتجاوزإلى 

																																																													
حكومة  %27ائتالف جدید،  %31یؤیدون االنتخابات،  %37تامار ھیرمان واوري عنبي، إذا فقدت الحكومة األغلبیة في الكنیست،  10	

  https://www.idi.org.il/articles/38994، 2022\6\6اقلیة، المعھد اإلسرائیلي للدیموقراطیة، 
 المرجع السابق. 11	
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 اجدیدً  اا خاصة وأن یُشكل حزبً من ذلك أّن نتنیاھو دون اللیكود ربما یستطیع أن یجترح طریقً 
	یكون فرس رھان للكثیرین.

 

ال یُمكن فصل أزمات "إسرائیل" الحالیة عن ارتفاع حالة التحدي التي یرفعھا الفلسطیني في وجھ 
وفضحت ادعاءات  عن حالة الضعف اآلخذة في التجذراالحتالل، فھذه األزمات الُممتدة كشفت 

باتت ف ووحدة داخلیة ال یُمكن التشكیك بھا،"إسرائیل" المستمرة بأنّھا تعتمد على أسس صلبة وقویة، 
 oا، والبحث عن الذات عند النخبة الحاكمة یُبرره أي ا، وعقائدھا تتساقط تباعً مؤسساتھا تُھاجم داخلی

سلوك، لتقترب شیئا فشیئا لتكون "دولة" شرقیة تتأثر بنُظم الحكم اإلقلیمیة، آخذةً أسوأ ما فیھا من 
 صراعٍ على الكرسي ودوران حول شخصیة مركزیة واحدة.

 

   	


