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 ومآالت حكومة نتنياهو السادسة  اتقراءة يف سياس

 1د. عد�ن أبو عامر 

 

 : مقدمة
 

اإلسرائيلي، وحصلت احلكومة اليمينية اجلديدة    Knessetرياً، خرج الدخان األبيض من الكنيست  خأ
فرصة جديدة لتشكيل حكومته    Benjamin Netanyahuعلى ثقته، مما منح رئيسها بنيامني نتنياهو  

السادسة، وهو جيعله "ملكاً متوجاً" لدولة االحتالل، وهناك من ابلغ بوصفه "ملك ملوك إسرائيل"، 
 اء، مبا فاق أسالفه. ألنه قضى أطول فرتة زمنية برائسة الوزر 

يشكِّل هذا التطور اإلسرائيلي فرصة مناسبة لقراءة مجلة من احملاور اخلاصة ابحلكومة اجلديدة،  
املتوقعة،   الداخلية  بسياساهتا  السابقة، مروراً  نتنياهو اخلمسة  مبدى اختالفها عن حكومات  بدءاً 

عه  الدينية يف  الدولة  سيناريو  من حتقق  املخاوف  واقعية  جتاه  ومدى  املتوقع  لسلوكها  ده، وصوًال 
الشعب الفلسطيين مع تصاعد املقاومة يف الضفة الغربية، واستئناف اقتحامات املسجد األقصى،  

، ابإلضافة إىل مآالت عالقتها  48ومستقبل العالقة مع غزة، جبانب تصاعد استهداف فلسطينيي  
، جبانب مستقبل التطبيع مع ابقي الدول العربية  املتوترة مبكراً مع اإلدارة واألمريكية واالحتاد األورويب 

 
، قطاع غزة، فلسطني. حاصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ السياسي من  سابقاً   أستاذ العلوم السياسية يف جامعة األمة 1

حول السياسة الفلسطينية املعاصرة والصراع  جامعة دمشق. متخصص يف الدراسات اإلسرائيلية. نشر عدداً من الكتب  
العريب اإلسرائيلي. يعمل ابحثاً ومرتمجاً لدى عدد من املراكز البحثية العربية والغربية. ويكتب بصفة دورية يف عدد من  

 الصحف واجملالت العربية.
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، وانتهاًء بتحديد سياسته املتوقعة جتاه امللفات اإلقليمية والدولية يف  2020الذي بدأه نتنياهو يف  
 إيران وسورية ولبنان وأوكرانيا. 

 

 : أوًال: اختالف احلكومات
 

بدعم   واليت حتظى  السادسة،  الذي سيرتأس حكومته  نتنياهو  أن  من معسكر   64صحيح  مقعداً 
آالف    5اليمني بشقَّيه الديين والقومي، هو ذاته الذي ترأس حكوماته اخلمسة السابقة، بفرتة زادت عن  

هناك مجلة من  % من اترخيها، لكن  20ألف يوماً، مبا نسبته    26يوم من وجود "إسرائيل" البالغ قرابة  
 التباينات اجلوهرية اليت جتعلها خمتلفة عن سابقاهتا، سواء بتكويناهتا الداخلية، أم ببيئتها اخلارجية. 

لعل أول اختالف جوهري أننا أمام احلكومة السادسة (ورمبا األخرية) لنتنياهو الذي دخل عامه الثالث  
عة أعوام، وهو أمر مستبعد بسبب االضطراابت  والسبعني، ويف حال أمتت حكومته واليتها الدستورية ألرب 

اليت تشهدها الساحة اإلسرائيلية منذ سنوات، فسنكون أمام زعيم يدخل عامه السابع والسبعني، وهو عمر  
متقدم نسبياً، وسيكون من الصعب عليه سياسياً وصحياً الدخول يف جولة انتخابية جديدة لرتؤس حكومة  

هناك من سبقه من رؤساء  سابعة، ألنه حينها سيكون عشية   أن  الرغم من  الثامن، على  دخوله عقده 
،  David Ben-Gurion  احلكومات الذين تولوا مناصبهم وهم يناهزون هذا العمر مثل ديفيد بن جوريون 

 Shimon Peres .2، ومشعون برييز  Golda Meir، وجولدا مائري  Yitzhak Shamirوإسحق شامري  
للنظر أننا أمام حكومة يقودها هناك اختالف اثٍن الفت  

، الذي حصل على أعلى نسبة من مقاعد  Likud  الليكود
وزارة، فيما    18مقعداً، وحظي بـ    32بواقع    120الكنيست الـ  

الثالثني على شركائه، فحركة شاس   احلقائب  توزعت ابقي 
Shas    مقعداً يف الكنيست، حظيت خبمسة    11اليت �لت

 
 الببليوغرافيا اخلاصة برؤساء احلكومات اإلسرائيلية، موقع شبكة عاميت، انظر: 2

https://amit.org.il/seventyisrael/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-
%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-2    (ابللغة العربية) 

https://amit.org.il/seventyisrael/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-2
https://amit.org.il/seventyisrael/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-2
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مقاعد حظي بوزارة واحدة فقط، كما    7الذي �ل    Yahadut HaTorahه  وزارات، وحزب يهودوت هاتورا 
عظمة يهودية  وزارات، فيما �لت    3مقاعد و   7على    Religious Zionismحصلت الصهيونية الدينية  

 Noam .3  وزارات، ومقعد واحد حلزب نوعم   3مقاعد و   6على    ) Otzma Yehudit(عوتسما يهوديت  
شركائه   ملطالب  لالستجابة  نتنياهو  اضطرار  لكن 
جعله مينحهم وزاراٍت مفصلية، ومنها املالية ابلتناوب بني 

مسوتريتش   بيتسلئيل  الدينية  الصهيونية   Bezalelزعيم 

Smotrich    درعي آرييه  شاس  ،  Aryeh Deriوزعيم 
  عظمة يهودية عيم  كما حصل األول على منصب وزير بوزارة احلرب بصالحيات واسعة، فيما حظي ز 

حبقيبة األمن القومي املوسعة، أما الليكود فحصل على "اجلزء   Itamar Ben-Gvirإيتمار بن غفري  
، ووزارة اخلارجية  Yoav Galantمن نصيب اجلنرال يوآف جاالنت  وكانت  املتبقي" من وزارة احلرب  

 . Israel Katzويسرائيل كاتس  Eli Cohenحظي هبا ابلتناوب إيلي كوهني 
هذه التقسيمة أاثرت غضب الليكوديني على زعيمهم الذي اهتموه ابلتفريط حبقوقهم الوزارية املهمة،  
احلقائب   وذهاب  احلزبية،  رموزه  غياب  بسبب  سواء  صرفة،  ليكود  حكومة  أمام  لسنا  أننا  والنتيجة 

 4لي من الداخل."السيادية" لشركائه، أم احنراف بر�مج احلكومة عن مبادئه اخلاصة ابجملتمع اإلسرائي
واالختالف الثالث يرتبط ابلرب�مج اخلاص ابحلكومة اجلديدة، فعلى الرغم من توافقها يف اخلطوط 

سّيما املتعلق ابلفلسطينيني، إال أن البنود املتعلقة ابملواقف والسياسات   العامة يف املوضوع السياسي، ال
اجلديدة جتاه اجملتمع اإلسرائيلي خمتلفة كثرياً عن حكومات نتنياهو السابقة، فهو وحزبه يصّنفان أب�ما  

لق هبوية  من اليمني الليربايل العلماين، وال يتفقان مع معظم ما يدعو إليه شركاؤهم املتدينون فيما يتع
الدولة الدينية، وتسهيل التهرب من اخلدمة العسكرية، وز�دة اجلرعة "التوراتية" يف سلوكيات اإلسرائيليني، 

 
 ، موقع املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، انظر:2022النتائج النهائية لالنتخاابت اإلسرائيلية، تشرين الثاين/ نوفمرب  3

https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2022-1    (ابللغة العربية) 
 ، انظر:7/12/2022د، موقع واال، اتل شاليف، املعركة على احلقائب الوزارية يف الليكو  4

https://news.walla.co.il/item/3544854    (ابللغة العربية) 

https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2022-1/
https://news.walla.co.il/item/3544854
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ال سّيما تعطيل الر�ضة وإنتاج الكهرابء يف أ�م السبت، وحماربة الشاذين، وغريها من القضا� اليت تعزز  
 5وراة والتلمود.خماوف العلمانيني بشأن الدولة احملكومة مبنطق الت

أما االختالف الرابع فيتمثل يف عدم سيطرة نتنياهو على كل وزرائه، كما جرت عادته يف حكوماته  
السابقة، على الرغم من أ�ا تشكلت من ائتالفات متنوعة، لكنها اتَّسمت ابنضباط نسيب يف املواقف  

أطلقت عليه وسائل اإلعالم لقب  والتصرحيات، لكنه هذه املرة، وقبل أن حيوز على مصادقة الكنيست  
لوحده أربع توضيحات فقط، خصوصاً    26/12/2022حيث أصدر يوم    6"رئيس حكومة التوضيحات"، 

 بتصرحيات شركائه اليمينيني حول قضا� داخلية وخارجية. 
 لعل ما قد مينح هذا االختالف وجاهة علمية تلك الرتكيبة الغريبة اليت أنتجها نتنياهو حلكومته، ففي

والتعليم  األمن  هي:  مثلها  وثالثة  واخلارجية،  والرفاهية  املالية  وهي  وزيران،  سيتناوب  وزارات  ثالث 
 والرفاهية، ّمت تقسيمها جلزأين إلرضاء شركائه. 

 

 :اثنياً: الدولة الدينية
 

بدا الفتاً أن يعلن نتنياهو على منصة الكنيست أن "إسرائيل" لن تتحول إىل "دولة شريعة، وستحافظ  
املفاوضات االئتالفية، فيما حذرت   املتدينني يف  الليربايل"، عقب تسريب مطالب  اليمني  على طريق 

 
 ، انظر:3/12/2022، 12رون خولدائي، حتويل إسرائيل اىل دولة شريعة، موقع القناة  5

https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q4/Article-64755291457d481026.htm     (ابللغة العربية) 
 ، انظر: 2022/ 26/12، يديعوت أحرونوتموران أزوالي، نتنياهو رئيس حكومة التوضيحات، موقع صحيفة  6

https://www.ynet.co.il/news/article/bj8csplyj    (ابللغة العربية) 

https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q4/Article-64755291457d481026.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/bj8csplyj
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ين يسعون جلعله تلمود�ً املعارضة من سيطرهتم على مفاصل الدولة والوزارات احليوية، ال سّيما التعليم الذ
صرفاً، "بعيداً عن اجلغرافيا والر�ضيات واحلاسوب"، ولعل أتخر نتنياهو عن إجناز حكومته جاء بسبب  
هذه املطالب اليت "تقرّبه من الغرق يف وحل مستنقعهم"، على حّد وصف خصومه، أل�م ضغطوا عليه،  

 7مل يستجب هلم. وابتزوه، بل وهددوه إبمكانية انفراط عقد االئتالف إن 

القوى   تفاصيل مفاوضات االئتالف على أن  املطَّلعني منهم على  ال خيتلف إسرائيليان، ال سّيما 
الدينية أظهرت رغبتها بـ"التهام" احلكومة، مما أدخل دولة االحتالل نفقاً جديداً يف خالفاهتا الداخلية،  

الف مع  الصراع  مستقبل  السياسي حول  التباين  من  هوية  ابالنتقال  االستقطاب حول  إىل  لسطينيني، 
 الدولة، بني كو�ا يهودية تلمودية أو علمانية ليربالية. 

ملزيد من التفاصيل، جرى احلديث بني أقطاب االئتالف اليميين حىت الساعات األخرية اليت سبقت 
املفاهيم التلمودية يف  إعالن احلكومة، حول النشاط التجاري يوم السبت، بزعم عدم تدنيسه، ودمج  

املناهج الدراسية احلكومية، وتوسيع الشواطئ املنفصلة بني اجلنسني، ومنع إدخال الفطري يف عيد الفصح 
 للمستشفيات. 

الذي حاز    Avi Maozووصل بعضو االئتالف احلاخام آيف ماعوز  
اهل لتعميق  التعليم  بوزارة  مقاسه"  على  تفصيله  "ّمت  منصب  وية  على 

اليهود   ضّد  عدوانية  مواقف  الختاذ  الناشئة،  األجيال  لدى  اليهودية 
العلمانيني، ومعارضة خدمة النساء يف اجليش، ورفض جلب "الوثنيني"  
إىل الدولة من يهود االحتاد السوفيييت السابق، مما دفع أوساطاً إسرائيلية  

 8للتحذير من "الدخول يف عصر الظالم".

 
 ، انظر: 2022/ 2/12، 13ما� آيدان، ال تستهينوا بوعود املتدينني، موقع القناة  7

https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/meir-cohen-903347135/?pid=517&cid=902986281     (ابللغة العربية) 
 ، انظر:4/12/2022، 12ميخا كوهني، ماعوز لن يسيطر على نظام التعليم، موقع القناة   8

https://www.mako.co.il/newscolumns/2022_q4/Article-
8e68f2d5b5cd481026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby  (ابللغة العربية)   

 

 آيف ماعوز

https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/meir-cohen-903347135/?pid=517&cid=902986281
https://www.mako.co.il/newscolumns/2022_q4/Article-8e68f2d5b5cd481026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
https://www.mako.co.il/newscolumns/2022_q4/Article-8e68f2d5b5cd481026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
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الغريب والتناقض بعينه أن هذا االئتالف الذي يغلب عليه طابع  
املتدينني ينوون سّن قوانني ضّد ما يرو�ا سياسات خمالفة للتوراة، ومنها  
مسريات الشاذين جنسياً، لكنه االئتالف ذاته الذي منح الثقة لتعيني  

أوحا�   أمري  أول   Amir Ohanaالليكودي  للكنيست، وهو  رئيساً 
 اّذ يتوىل هذا املنصب. ش

الديين   الطابع  عليه  سيغلب  اجلديدة  للحكومة  اجتماع  أول  فإن مشهد  أكثر،  توضيح  أجل  من 
" على  kippahاليهودي، سواء من احلاخامات ذوي اللحى الطويلة، أم أولئك الذين يرتدون "الكيبا  

ئه، وهو مشهد مل يتوقعه  % من مجيع أعضا25�ئباً يف الكنيست، مبا يزيد عن    34رؤوسهم، ويشكلون  
 أكثر اإلسرائيليني تشاؤماً، وسيجد نتنياهو نفسه الذي ال خيفي علمانيته حماطاً هبؤالء.

(الكابينت   والسياسية  األمنية  للشؤون  املصغر  الوزاري  اجمللس  تركيبة  إن  بل  فحسب،  ذلك  ليس 
Cabinet القوات، سيكون فيه وزراء    )، الذي يقرر مسائل احلرب والعمليات وجتنيد االحتياط واستدعاء

مل خيدموا يوماً يف اجليش، بل إن توّجه االئتالف بسحب صالحية تعيني احلاخام األكرب للجيش من 
   9هيئة أركانه شكَّل انقالابً يف ُعرف ُمتـََّبع منذ أتسيسه قبل أكثر من سبعة عقود.

هذه كلها أعراض يتوقع أن يكون رّد فعل اإلسرائيليني عليها كبرياً، ولعله غري متوقع، وقد متثلت بدا�ته  
بـ"الدولة الدينية، ودولة "هاالخاه   "، أي الشريعة، Halakhaيف رفض قطاعات واسعة ملا ابت يعرف 

ن العصيان والتمرد رفضاً حلكم وحكومة التلمود"، وصوالً لدعوة عدد من كبار اجلنراالت واملسؤولني إبعال 
ابراك   إيهود  أبرزهم:  ومن  يعلون  Ehud Barak"احلاخامات"،  وموشيه   ،Moshe Ya‘alon  ودان  ،

جلعاد  Dan Halutzحالوتس   وعاموس   ،Amos Gilead  جوالن و�ئري   ،Yair Golan  ويوفال  ،

 
 ، انظر: 24/12/2022انقالب: تعيني احلاخام األكرب للجيش سيكون بيد الوزير وليس هيئة األركان، موقع سريوجيم،  9

https://www.srugim.co.il/744861-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-
%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-

%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-
%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-

%D7%99%D7%A9  (ابللغة العربية) 

 أوحا�أمري 

https://www.srugim.co.il/744861-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A9
https://www.srugim.co.il/744861-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A9
https://www.srugim.co.il/744861-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A9
https://www.srugim.co.il/744861-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A9
https://www.srugim.co.il/744861-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A9
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ليربمان  Yuval Diskin  ديسكني  وأفيجدور   ،Avigdor Lieberman ،10   آيزنكوت أن غادي  حىت 
Gadi Eisenkot   قائد اجليش السابق مل يرتدد بدعوة اإلسرائيليني للنزول للشوارع، احتجاجاً على أخذ

   11الدولة حلالة غري مسبوقة من االحرتاب الداخلي والعزلة اخلارجية. 
لطات احمللية بعدم تعددت طرق الدعوة هلذا التمرد بني املطالبة بـ"انتفاضة مدنية" اترة، وخماطبة الس 

التزام قرارات احلكومة اجلديدة اترة أخرى، واترة اثلثة الدعوة لتطبيق سياسة "األرض احملروقة" يف حماولة  
 لتقويض استقرار احلكومة.

أكثر من ذلك، فقد تصاعدت العرائض والدعوات اليت متّثل قطاعات واسعة من اجملتمع، أبرزهم 
ال، الذين حذروا مجيعاً من مغبة تنفيذ احلكومة لسياساهتا الداخلية،  املعلمني، والقضاة، ورجال األعم

أل�ا حتوِّل "إسرائيل" إىل "دولة ظالمية"، ومل يتبقَّ سوى مسافة قصرية فقط من "التدهور إىل اهلاوية"،  
كات  حذروا أن احلكومة القادمة وقوانينها وقراراهتا ستشكل حمفزاً للشر   High-techبل إن خرباء اهلايتك  

 العاملية للهروب من "إسرائيل"، مما يعين فقدان مليارات الدوالرات من استثماراهتا. 
من السفراء والديبلوماسيني برسالة لنتنياهو يعربون    105وقد بعث  

فيها عن قلقهم من إمكانية أن تلحق سياسة حكومته الضرر بعالقات 
ومصاحلها، وأعربوا عن خماوفهم من تصرحيات رّددها تل أبيب اخلارجية،  

 Yaelبل إن سفرية "إسرائيل" يف فرنسا �عيل غريمان   12الوزراء اجلدد، 

German .13استقالت بعد حلظات فقط من املصادقة على احلكومة 

 
 ، انظر:12/2022/ 20ليربمان يعلن: إسرائيل يف الطريق لتصبح دولة ظالمية، وجيب القتال ملنع ذلك، موقع واال،  10
    https://news.walla.co.il/item/3547139  (ابللغة العربية) 
  ، انظر:1/12/2022، يديعوت أحرونوتآيزنكوت يدعو لنزول ماليني اإلسرائيليني اىل الشوارع،  11

https://www.ynet.co.il/news/article/bjf5pnrpi     (ابللغة العربية) 
 انظر: ، 2022/ 12/ 28، يديعوت أحرونوتدبلوماسيون إسرائيليون: سياسة احلكومة ستضر بعالقاتنا اخلارجية،  12

https://www.ynet.co.il/news/article/hjicejcto      (ابللغة العربية) 
، انظر: 2022/ 29/12، معاريفغريمان تستقيل من منصبها سفرية يف فرنسا، موقع صحيفة  13

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-968728   (ابللغة العربية) 

 �عيل غريمان

https://news.walla.co.il/item/3547139
https://www.ynet.co.il/news/article/bjf5pnrpi
https://www.ynet.co.il/news/article/hjicejcto
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-968728
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إضافية  مع العلم أن مؤيدي احلكومة خيشون أن تكتسب دعوات العصيان والتمرد الداخلي خطورة  
لكو�ا موّجهة للخارج أيضاً، وتلقى استقباالً جيداً حول العامل الذي مل خيِف ختّوفه من احلكومة الناشئة،  
بزعم أن هذه الرسائل ال تشجع أعداء "إسرائيل" فحسب، بل حلفاءها الذين قد يُقدمون يف مرحلة ما  

ت بذلك بعض العواصم الغربية، وإن  على حرما�ا من الدعم الدويل، وقطع عالقاهتم معها، كما هدَّد
 بشكل ضمين.

 

 :اثلثاً: التحدي الفلسطيين 
 

ليس من شّك أن هذه احلكومة ابإلضافة  
إىل تشكلها من جانب ظالمي على الصعيد  
اإلسرائيلي الداخلي، فإ�ا تعد األكثر دموية  
أن   حىت  الفلسطينيني،  جتاه  وفاشية  وتطرفاً 

اتفاقاهتا   من  تضمنت  عدداً  االئتالفية 
ابلتفصيل مجلة من اإلجراءات والسياسات العدوانية جتاه األراضي احملتلة، مما يزيد من توقعات أن تكون  
الفرتة القادمة زاخرة ابلتطورات املتسارعة، بفعل شعور وزرائها أ�م يف سبق مع الزمن لفرض مزيد من 

 ي قد يُطرح.الوقائع اليت ال تفسح اجملال مستقبالً ألي حّل سياس
 ميكن احلديث عن امللف الفلسطيين وموقعه يف احلكومة اجلديدة من خالل احملاور التالية: 

: ساحة الصراع األشد مع االحتالل، وقد زاد جرعة إضافية ابندالع موجة عمليات  الضفة الغربية .1
، وال يتوقع اإلسرائيليون أن تتوقف، بل قد تتصاعد وفق تناسب  2022املقاومة منذ آذار/ مارس  

طردي مع تنصيب احلكومة، اليت مل تتواَن يف إصدار التهديد والوعيد للفلسطينيني، واتفاق أقطاهبا  
واقرتاح ليكوديني   14، 2023 قانون اإلعدام ملنفذي العمليات، واعتباره شرطاً لتمرير موازنة  على سنّ 

ميليفيتسكي املقاومني، ومنهم حانوخ  لعائالت  اإلبعاد    Hanoch Milwidsky  استئناف سياسة 

 
 (ابللغة العربية)   ddkpyis1https://www.ynet.co.il/news/article/r، انظر: 14/11/2022،  يديعوت أحرونوت 14

https://www.ynet.co.il/news/article/r1ddkpyis
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، اللذان دعيا لنزع اجلنسية اإلسرائيلية عن عائالت مقاومني من  Eliyahu Revivoوإلياهو رفيفو  
 15، وترحيلهم إىل لبنان وغزة. 48فلسطينيي 

ابإلضافة إىل هذه املطالبات الكفيلة بتفجري األوضاع امليدانية، فإن تعيني مسوتريتش وزيراً بوزارة احلرب،  
يف   بتوسيعه  شؤم  نذير  االستيطان،  شؤون  وتسيري  الغربية،  ابلضفة  املدنية  اإلدارة  على  واإلشراف 

املستوطنات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة،  
القانونية،   غري  البؤر  وإمدادها  وشرعنة 

املنطقة   يف  سّيما  ال  التحتية،  البىن  مبشاريع 
اليت تشكل   الضفة 60ج،  % من مساحة 

املدنية   االحتالل:  لسيطرة  وختضع  الغربية، 
 واألمنية معاً.

صحيح أن هذا التعيني أاثر إشكاالً داخلياً حول تقاسم الصالحيات مع وزير احلرب جاالنت، مما دفع      
  16لوصف األخري أبنه "وزير من الدرجة ب"،   Benny Gantzس  جانت يته بين  وزير احلرب املنتهية وال 

لكن اخلطورة األكرب على الفلسطينيني أنه سيجعل ضباط اجليش وجنوده ذوي والءات أيديولوجية حزبية  
لدمويتهم ابستهداف   العنان  أ�م سيطلقون  أي  مهنية عسكرية حبتة،  أكثر من خضوعهم العتبارات 

 م على ثقة أن هناك يف املستوى السياسي من سيدعمهم، ومينحهم الغطاء الالزم. الفلسطينيني، وه 
هناك استدراك مهم، أن نتنياهو استكماًال لسياساته مع وزيَري احلرب السابقني أفيجدور ليربمان      

بينيت   الصالحيات  Naftali Bennettونفتايل  الفعلي، من حيث  احلرب  وزير  فسيبقى هو   ،
الكاملة، حبيث سيمنع مسوتريتش من ارتكاب أي محاقات قد "هتدم املعبد على رؤوس أصحابه"،  

 
 ، انظر:19/12/2022، 12موقع القناة  15
 https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q4/Article-0cb7d7dbb552581026.htm     (ابللغة العربية) 

  //:l644tv.co.il/item/news/politics/politics/w13https-903349907، انظر: 5/12/2022، 13القناة موقع  16
 (ابللغة العربية)  

https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q4/Article-0cb7d7dbb552581026.htm
https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/w644l-903349907/
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احملافظة على العالقة القائمة مع السلطة الفلسطينية من حيث التعاون األمين والسالم    ومن ذلك 
 االقتصادي، كي يصّد عنه أي محالت ديبلوماسية دولية من اخلارج. 

: جاء تعيني إيتمار بن غفري وزيراً لألمن الوطين، وهي وزارة موسَّعة عن  اقتحامات املسجد األقصى .2
زيداً من الزيت على �ر التوتر القائم أصًال، فهو الذي قاد مسريات األعالم  األمن الداخلي، ليصّب م

االستيطانية، وتوسيع اقتحامات املستوطنني يف  
األقصى، وتسبب ابندالع أحداث حي الشيخ 

، وأشهر سالحه الشخصي جتاه  2021جراح يف  
إقامة   على  واحملّرض  عرب،  أعضاء كنيست 
الصلوات الدينية، والطقوس التلمودية، مبا فيها  
 قراءة التوراة، وذبح القرابني، والسجود امللحمي.  

اخلطورة هذه املرة أن هذه اإلجراءات االستفزازية ستأيت مبوافقة حكومية رمسية، مع أن هذا قد حيمل     
سياسية تتعلق بتهديد الوصاية األردنية على املقدسات اإلسالمية يف القدس، وهذا يعين عودة    خطورة

مما ينذر ابشتعال األوضاع امليدانية حول األقصى، الكفيلة   17التوتر من جديد بني تل أبيب وعّمان، 
إبمكانية نشوب حرب جديدة مع غزة على غرار سيف القدس، أو مواجهات شعبية واسعة مع  

 ملرابطني واملقدسيني.ا

: من ابب التذكري فقط، فإن نتنياهو هو من وافق على مترير املنحة القطرية إىل قطاع العالقة مع غزة .3
، وما زالت مستمرة حىت يومنا هذا، وليس هناك ما يهدد  2018غزة منذ اندالع مسريات العودة يف  

امليداين يف غزة على حاله، اب الوضع  املباشرة  استمرارها، طاملا أن  املسؤولية األمنية  إلضافة إىل أن 
منوطة بوزير احلرب جاالنت، الذي ال يشكك بوالئه لرئيسه، وهو الذي قاد العدوان على غزة يف 

حني كان قائداً للمنطقة اجلنوبية يف اجليش، وابلتايل فهما لن يُقدما على ما من شأنه استفزاز    2008

 
 أرنون سيغال، األردنيون يتمسكون ابلوصاية على األقصى، واإلسرائيليون حياولون التنصل، موقع مكور ريشون،   17

 (ابللغة العربية)  https://www.makorrishon.co.il/opinion/554363، انظر: 18/12/2022     

https://www.makorrishon.co.il/opinion/554363/
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إذا اضطرت األ يواجه حالة  املقاومة يف غزة، إال  لعدم ترك األقصى  خرية خلوض مواجهة ترسيخاً 
 التهويد لوحده، أو أي تطورات ميدانية فلسطينية ساخنة ُتصّعب عليها البقاء مكتوفة األيدي. 

فلسطينيي   .4 احلكومي  48استهداف  االئتالف  لدى  متقدمة  أولوية  احملتل  الداخل  ملف  شكَّل   :
ديداً لـ"يهودية الدولة"، خصوصاً بعد اخنراطهم يف أحداث ميثلون هت  48اجلديد، بزعم أن فلسطينيي  

، واحتجاجاهتم اليت عّمت خمتلف املدن احملتلة، ال سّيما اللد  2021"هبة الكرامة" يف أ�ر/ مايو  
والرملة و�فا وعكا، وتصاعد التحريض ضدهم من قبل عتاة اليمني وأجهزة األمن، مما دفع إيتمار  

) مسؤولية متابعة أوضاعهم الداخلية، بزعم حماربة  Shabak  األمن العام (الشاابكبن غفري ملنح جهاز  
وهو ما قابلوه ابلرفض واإلدانة ألنه حيوهلم إىل ملف أمين حبت بنظر احلكومة، وهو ما    18اجلرمية،

سيرتجم مبزيد من الضغط األمين عليهم، وتصاعد االعتقاالت واالستدعاءات، ورويداً رويداً سيفرض  
 يهم احلكم العسكري الذي كان مفروضاً خالل السنوات األوىل من عمر دولة االحتالل.عل 

 

 :رابعاً: التوتر مع واشنطن وأورواب
 

دفعت    Joe Bidenمل يعد سرّاً أن إدارة الرئيس الدميوقراطي جو ابيدن  
بقوة، وحىت اللحظات األخرية، لفوز املعسكر الذي يقوده رئيس احلكومة  

، وابلتايل مل ينزل فوز نتنياهو "برداً  Yair Lapidاملنتهية واليته �ئري البيد  
وسالماً" عليها، فاإلثنان يعرفان بعضهما عن قرب، وكتب اإلسرائيليون كثرياً  

فور اإلعالن عن فوز األخري،    يف حالة اإلحباط اليت سادت البيت األبيض 
 19ملا يعين ذلك من استشراف أمريكي بتوتر سياسي مباشر مع حكومته. 

 
  /13338125https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article، انظر: 2022/ 22/11موقع "إسرائيل اليوم"،  18

 (ابللغة العربية) 
  غايب سيبوين وكويب ميخائيل، الدميقراطيون االمريكيون يفقدون اجتاههم حنو إسرائيل، موقع معهد القدس لالسرتاتيجية    19

 ، انظر:7/12/2022واألمن، 
https://jiss.org.il/he/siboni-michael-when-american-progressives-lose-direction       (ابللغة العربية) 

 جو ابيدن

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/13338125
https://jiss.org.il/he/siboni-michael-when-american-progressives-lose-direction/
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بدأ التوتر األمريكي اإلسرائيلي فعلياً إبرسال رسائل تلميحية وتصرحيية، بدأت ابلرجل األول ابيدن،  
ومستشار األمن القومي جيك    Antony Blinkenوطاقمه القريب منه كوزير اخلارجية أنتوين بلينكني  

الصحافة األمريكيةJake Sullivanسوليفان   اليومية يف  لُكّتاب األعمدة  الكبار، ال سّيما    ، وصوالً 
الذي عنون مقاله بعد فوز نتنياهو على الفور بعبارة "إسرائيل    Thomas Friedmanتوماس فريدمان  

مما ترك أجواء غاضبة يف أوساط اليمني اإلسرائيلي، الذي عّده تدخالً أمريكياً    20اليت نعرفها فقد�ها"،
 فظاً وسافراً يف السياسة الداخلية. 

األ  التوتر  أن  بني  صحيح  ساسي 
نتنياهو   عهد  يف  أبيب  وتل  واشنطن 
سيرتكز يف املوضوع الفلسطيين، ال سّيما  
لبعض   الفعلي  ابلضم  األخري  توجهات 
والتوسع   الغربية،  الضفة  أجزاء 
مع   رأسياً  تعارضا  يعين  مما  االستيطاين، 

تنصيبها   على  عامني  بعد  فشلها  من  الرغم  على  الدولتني،  حّل  حنو  ابيدن  إدارة  على  توجهات 
الليكود وشركائه،   بني  ائتالفية  اتفاقات  لتحقيقه، لكن ما صدر من  إحداث حراك على األرض 
قاصدة   احلكومة،  هذه  وزراء  بعض  مع  االلتقاء  من  تتمكن  ال  قد  أ�ا  عالنية  للحديث  دفعها 

أمريكياً غري مسبوق    21مسوتريتش وإيتمار بن غفري،  مما يعين مقاطعة جزئية هلا، ولعل هذا إجراء 
 بعالقاهتا مع حليفتها األوىل يف املنطقة. 

يف الوقت ذاته، هناك سياسات إسرائيلية متوقعة ال تقل إشكالية لدى واشنطن، وتتعلق ابلوضع  
ت اليت  الدينية  والقوانني  والشاذين  املرأة  مع طوائف  الداخلي، ال سّيما جتاه حقوق  واضحاً  ثري خالفاً 

 
20    ,2022/11/4Thomas Friedman, The Israel We Knew Is Gone, site of  The New York Times newspaper, 

https://www.nytimes.com/2022/11/04/opinion/israel-netanyahu.html                                                           
 ، انظر:ICE، 15 /11/2022ديفيد زولدان، واشنطن تتدخل بطريقة فظة يف تشكيلة احلكومة، موقع  21

https://www.ice.co.il/global-news/news/article/910500      (ابللغة العربية) 

https://www.nytimes.com/2022/11/04/opinion/israel-netanyahu.html
https://www.ice.co.il/global-news/news/article/910500
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يهودية أخرى يف الوال�ت املتحدة، دفعت بثالمثئة حاخام يهودي هناك إلعالن معارضتهم للحكومة،  
 22والعمل على عدم استقبال وزرائها يف واشنطن، وعدم اللقاء ابليهود األمريكيني. 

شهدت جتميد    2012كن التذكري أن سنة  ابالنتقال للعالقة اإلسرائيلية املتوقَّعة مع االحتاد األورويب، مي
جملس شراكتهما بسبب غضب األخري من سياسات االحتالل يف األراضي الفلسطينية، مث شهدت 
االتصاالت حالة من شبه التوقف ابستثناء بعض اإلجراءات الربوتوكولية، لكن فوز اليمني يف االنتخاابت  

ّسسهم من تشكيل احلكومة اجلديدة. ووصلت ذروة  األخرية دفع األوروبيني الختاذ مواقف متسارعة بتح
توترمها املبكر عشية تشكيل احلكومة اجلديدة، يف الضجة اإلسرائيلية قبل أ�م حول وثيقة أوروبية سرية  
لتفعيل البناء الفلسطيين يف املنطقة ج من الضفة الغربية، مما دفع بثالثني من أعضاء الكنيست اليمينيني  

توجيه خطاب احتجاجي غاضب ملكتب االحتاد األورويب يف القدس احملتلة، متهمني  والوزراء املكلفني ب
 23إ�ه ابلتدخل لصاحل الفلسطينيني.

كما رفض السفراء األوروبيون يف األمم املتحدة القيام جبولة ميدانية عند حائط الرباق يف املسجد 
وأعلن االحتاد األورويب    ilad ArdanG ،24األقصى بدعوة السفري اإلسرائيلي الليكودي فيها جلعاد أردان  

يف رسالة واضحة ال ختطئها    25وقف العمل مبسودة اتفاق التعاون االستخبارايت مع شرطة االحتالل، 
السليب من تشكيل   النروجيي وقف استثماراته  العني عن موقفه  الثروة  احلكومة اجلديدة، وأعلن صندوق 
 26املشاريع االستيطانية. بـ"إسرائيل" ألن عدد من شركاهتا تدعم  

 
، انظر:  12/2022/ 23موقع كيبا،  22

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1148113-0     (ابللغة العربية) 
 ، انظر: 19/12/2022، 13مور� فالبريغ، وزارة اخلارجية هتاجم االحتاد األورويب بسبب وثيقة غري مقبولة، موقع القناة  23

https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/dk72m-903367250/?pid=525       (ابللغة العربية) 
 (ابللغة العربية)  cedo4https://www.ynet.co.il/news/article/rktu، انظر: 12/2022/ 9، يديعوت أحرونوت 24
 ، انظر:  2022/ 6/12،  هآرتسموقع صحيفة  25

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-12-06/ty-article/.premium/00000184-e7f9-deb6-afb7- 
f7f9d7970000   (ابللغة العربية) 

 ، انظر: 22/12/2022، 12موقع القناة  26
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q4/Article-e53905e814b3581026.htm?partner=lobby       

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1148113-0/
https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/dk72m-903367250/?pid=525&
https://www.ynet.co.il/news/article/rktu4cedo
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-12-06/ty-article/.premium/00000184-e7f9-deb6-afb7-%20f7f9d7970000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-12-06/ty-article/.premium/00000184-e7f9-deb6-afb7-%20f7f9d7970000
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q4/Article-e53905e814b3581026.htm?partner=lobby
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يف منحى دويل اثلث يرتبط ابلعالقة مع األمم املتحدة، فقد شهدت األسابيع األخرية اليت تلت إعالن  
نتائج االنتخاابت اإلسرائيلية، نشوب عدة أزمات متالحقة سياسية وقانونية، تتعلق بتصويت املنظمة الدولية  

ة العدل الدولية يف مستقبل االحتالل يف الضفة الغربية،  لصاحل مطالب فلسطينية خصوصاً بطلب رأي حمكم 
،  2023مايو  أ�ر/  ، وإحياء الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني للنكبة يف  2022/ 12/ 30كان آخرها يوم  

وإقامة معرض يف بوابة املنظمة الدولية يشرح تطور القضية الفلسطينية خالل سبعني عاماً، واستعداد جهات  
دراج "إسرائيل" يف قائمة الدول اليت تقتل األطفال الصغار، واهلجوم اإلسرائيلي ضّد عدد  حقوقية دولية إل 

 27من املوظفني األمميني الكبار. 
كل هذه التطورات تعطي انطباعاً أقرب لالستنتاج مفاده أن دولة االحتالل على موعد من التوترات  

ء جناح الفلسطينيني يف احلصول على تصويتات  واخلالفات املتصاعدة مع األمم املتحدة، ال سّيما يف ضو 
تقل خطورة عن   الديبلوماسية ال  اجلبهة  القرارات، مع أن هذه  إجيابية لصاحلهم، وإخفاقها إببطال هذه 

 جبهات أخرى أكثر اشتعاالً وسخونة. 

 

 : خامساً: مستقبل التطبيع
 

قاد نتنياهو يف أواخر عهد الرئيس األمريكي السابق دو�لد ترامب  
Donald Trump    مسرية تطبيع مع عدد من الدول العربية، كاإلمارات

العربية املتحدة والبحرين واملغرب والسودان، ورمبا لو استمر يف منصبه  
آنذاك لواصل مسريته، لكن عودته اجلديدة قد تدفعه الستئنافها، وهو  

الكربى"    مدفوع "اجلائزة  على  ابحلصول  يتمثل  حبافز كبري  املرة  هذه 
إعالن   يستبق  أن  مفاجئاً  يكن  ومل  السعودية،  مع  ابلتطبيع  املتمثلة 
حكومته أب�م إبجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية، بعث 

 خالهلا برسائل للمملكة طالباً منها االستجابة جلهوده التطبيعية. 
 

27 Israel is hostile towards the United Nations following its diplomatic losses, Adnan Abu Amer, 
site of Middle East Monitor, 9/12/2022, https://www.middleeastmonitor.com/20221209-israel-
is-hostile-towards-the-united-nations-following-its-diplomatic-losses                                         

 دو�لد ترامب

https://www.middleeastmonitor.com/20221209-israel-is-hostile-towards-the-united-nations-following-its-diplomatic-losses/
https://www.middleeastmonitor.com/20221209-israel-is-hostile-towards-the-united-nations-following-its-diplomatic-losses/
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نياهو أكثر من غريه أن تشكيلة حكومته اليمينية اليت استثارت املنظومة الدولية، قد تشكل يدرك نت
عقبة كأداء أمام استئناف التطبيع، على الرغم من أن عدداً من الدول املطّبعة مل جتد غضاضة ابلتواصل  

غفري   بن  أمثال  الفاشيني  شركائه  مع  املبكر 
رمسية،   الحتفاالت  بدعوهتما  أو  ومسوتريتش، 

ز�رهتم مبكاتبهم، لكن نتنياهو سيعمل على جتاوز  
من  لعدد  استغالله  خالل  من  العقبة  هذه 
لباقي   تعد  اليت قد  التطورات اإلقليمية والدولية، 
الدول العربية، ال سّيما السعودية، مفتاحاً أساسياً  

 للتطبيع معها.
عالقات السعودية األمريكية، مما  أول هذه التطورات، ذو طابع دويل، ويتعلق ابلرتاجع اجلاري يف ال

قد يدفع نتنياهو الستغالل حاجتهما إلذابة اجلليد القائم بينهما، متأّمالً أن ينجح هبذه املهمة، ليضرب 
عصفورين حبجر واحد، أوهلما يستعيد ثقة واشنطن به، وهي املتخوفة واملتوجسة من سياسته القادمة،  

له   الر�ض  اليت  واثنيهما احلصول على مكافأة  تطبيع عالقاهتما  أقل من  "النجاح"، وليس  على هذا 
قطعت أشواطاً مهمة خالل الفرتة األخرية، ومل يتبَق سوى القليل إلعال�ا رمسياً، حيث يعلم نتنياهو  
حاجة حممد بن سلمان للعالقة مع ابيدن العتبارات داخلية متعلقة إبمتام تتوجيه "ملكاً" للبالد، وهي 

  من حتصيل املباركة األمريكية عليها. اخلطوة اليت ال بدّ 
اثين التطورات، إقليمي، ويرتبط ابستغالل "إسرائيل" للمخاوف السعودية من تنامي النفوذ اإليراين 
الدول   وإشعار  عليها،  والبناء  املخاوف،  هذه  مفاقمة  يف  طويلة  خربة  ونتنياهو صاحب  املنطقة،  يف 

"إسرائيل" ال ترتك حل  أن  اليت شكَّل  اخلليجية ابلذات  املتحدة،  الوال�ت  تفعل  لوحدهم، كما  فاءها 
 28انسحاهبا من املنطقة خرباً سيئاً لتلك الدول. 

 
، انظر: 27/12/2022مايكل هراري، هل يتحقق التطبيع السعودي اإلسرائيلي، موقع "زمن إسرائيل"،  28

https://www.zman.co.il/360398    (ابللغة العربية) 

https://www.zman.co.il/360398/
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مع العلم أن هذه "البضاعة" اإلسرائيلية قد جتد من "يشرتيها"، وبناء عليها قد متضي خطط التطبيع 
امل فإن هذه  ذاته،  الوقت  األمام، ويف  اىل  قدماً  نتنياهو  هلا  يتحضر  تصطدم جبدار اليت  قد  خططات 

حديدي َحيُول دون إمتامها يف حال انفجرت األوضاع امليدانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، خصوصاً  
على خلفية أحداث األقصى، مما سيشكل مصدر إحراج هلذه الدول، يف حال قررت االنضمام ملسرية 

 التطبيع مع االحتالل. 

 

 : اإلقليمية والدوليةسادساً: امللفات 
 

تبدأ احلكومة اإلسرائيلية السابعة والثالثني عهدها، وسط تطورات إقليمية ودولية مشتعلة، بعضها  
تعايش معها نتنياهو يف حكوماته السابقة، وبعضها اآلخر يتعامل معها للمرة األوىل، مع التأكيد على 

ه بفرض أجندته أو مواقفه السياسية فيها،  أن هذه امللفات يعدها "سيادية"، وال يسمح ألي من وزرائ
فهو األكثر معرفة هبا، وهذا صحيح، واألكثر اخنراطاً يف تفاصيلها، مما يفسح اجملال لقراءة استشرافية  

 لطبيعة السياسة املتوقعة إزاءها على النحو التايل:

اإليراين .1 كيف النووي  يذكر  الكل   :
حتّدى نتنياهو الرئيس األمريكي األسبق 

أوابما   يف    Barack Obamaابراك 
يف قلب واشنطن، حني ألقى يف   2015

�ر�ً    Congress  الكوجنرس خطاابً 
هاجم فيه االتفاق النووي اإليراين الذي 

متجاوزاً لكل اخلطوط سّوق له األخري، وشّكل يف حينه ذروة توترمها غري املسبوق، واعُترب نتنياهو  
احلمراء يف العالقات مع احلليف والراعي األكرب عاملياً، وقد كان ابيدن حينها �ئباً ألوابما، ورأى أبّم  

 عينه "وقاحة" نتنياهو، مما جيعله أكثر حذراً يف التعامل معه.
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يستلم مهامه احلكومية  لكن ما قد يعفي نتنياهو من تكرار إهانته لسيد البيت األبيض هذه املرة أنه     
وقد صرف األخري النظر عن اتفاق جديد مع إيران بعد توقف املفاوضات قبل أشهر، مما يفسح  
اجملال للبحث يف خيارات نتنياهو األخرى جتاهها، خصوصاً اخليار العسكري، الذي كشف النقاب 

يش، ومن يعلم؟ فقد  يف اآلونة األخرية كيف حاول مرتني شّن هجوم عليها لوال رفض جنراالت اجل
ليس   حقيقياً  إيران عدواً  إقليمية ودولية جتد يف  املرة، وسط أوضاع  الثالثة هذه  يقدم على احملاولة 

 لـ"إسرائيل" فحسب، بل لعدد من األنظمة العربية واملنظومة الغربية، ولكل أسبابه اخلاصة. 

وهلا يف عدة عواصم، والغرب لن ينسى فالدول العربية ال ختفي قلقها من توسع النفوذ اإليراين من ح    
إقليمي  بتوفري غطاء  نتنياهو على مراده  لطهران دعمها لروسيا يف حرب أوكرانيا، وهنا قد حيصل 

 ودويل ملهامجتها، شرط توفري املوافقة الداخلية ابألساس، ال سّيما القادمة من املؤسسة العسكرية.

سنة  ةسوري .2 منذ  على    2013:  نتنياهو  صادق 
الشروع يف اسرتاتيجية "املعركة بني احلروب" ضّد 
التواجد اإليراين يف سورية، ونقل األسلحة املتجهة  
شّن   ومبوجبها  لبنان،  يف  هللا  حزب  إىل  عربها 
على  اجلوية  الغارات  آالف  اإلسرائيلي  الطريان 

ه ابستمرار  يشي  مما  مفتوحة،  حبرب  التورط  دون  السورية،  أو  األراضي  وتصعيدها  السياسة،  ذه 
ختفيضها حسب التطورات امليدانية، مع احلرص اإلسرائيلي على التنسيق الدائم مع روسيا، صاحبة  
القول الفصل يف دمشق، لعدم االصطدام هبا، واحلفاظ قدر اإلمكان على بقاء الوضع السياسي  

و  إليران  قاعدة  حتوهلا  ملنع  العمل  استمرار  مع  هو،  سورية كما  لتهديد  داخل  املسلحة  جمموعاهتا 
 "إسرائيل"، ال سّيما من هضبة اجلوالن.

: بعد الرفض الذي أعلنه نتنياهو يف بداية األمر التفاق ترسيم احلدود البحرية اللبنانية اإلسرائيلية،  لبنان  .3
لتعديل موقفه بسبب االنزعاج األمريكي،    للحديث عنه كما يتعامل مع اتفاق أوسلو   29اضطر الحقاً 

 
 ، انظر:  11/10/2022، معاريفنتنياهو يعلن: االتفاق البحري مع لبنان خضوع اترخيي،  29

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-951056      العربية) (ابللغة 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-951056
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Oslo    مع الفلسطينيني، مما يعين أنه لن يذهب بعيداً يف رفضه، سواء لعدم ز�دة مراكمة الغضب األمريكي
منه، أم كي ال يشكل ذلك سبباً حلزب هللا  
قد   أنه  من  الرغم  على  بـ"إسرائيل"،  للتحرش 
اللبنانية   السواحل  قبالة  البحرية  لقطعة  يوعز 

تظهره   ال  اليت  املمارسات  ملتزماً  ببعض 
خضوعاً   سابقاً  عّده  ابتفاق  ابلكامل 

 لتهديدات احلزب. 

يف الوقت ذاته، قد تشهد العالقة مع لبنان يف عهد نتنياهو تطوراً ميدانياً متعلقاً مبالحقة قوافل األسلحة      
اإلسرائيل  الطريان  ضرب  بعد  واستهدافها،  اللبنانية،  واملعابر  احلدود  عرب  احلزب  تصل  اليت  ي  اإليرانية 

أمام سيناريوهات ردود احلزب على هذا   للمطارات السورية يف دمشق وحلب، مما يفتح الباب واسعاً 
بعيداً يف حرب   الذهاب  بعدم  اجلانبني  لدى  أن هناك رغبة  الرغم من  والنوعي، وعلى  التطور اخلطري 

لكن طبيعة تدحرج  عسكرية دامية يسميها اإلسرائيليون "حرب لبنان الثالثة" أو "حرب الشمال األوىل"،  
 الوضع امليداين سيحدد شكل املواجهة املتوقعة بينهما. 

أوكرانيا  .4 سار  حرب  الذي  للنهج  استمراراً   :
عليها سلفاه نفتايل بينيت و�ئري البيد، فليس  
اختاذ   يف  بعيداً  نتنياهو  أن ميضي  املتوقع  من 
مواقف حادة من احلرب، فهو ميتلك صداقة  
بوتني   فالدميري  الروسي  الرئيس  مع  وثيقة 

Vladimir Putin  سورية يف  اليه  وحيتاج   ،
وائها، ويف الوقت ذاته يسعى الستعادة ثقة ابيدن والغرب به، الذين  الستمرار النشاط العدواين يف أج 

يتوقعون منه االنضمام ابلكلية ملوقفهم املعادي لروسيا، مما قد يبدو مستبعداً، ألن املصلحة اإلسرائيلية  
ي  كما يراها نتنياهو تتمثل يف حتصيل فوائد وامتيازات من اجلانبني، وعدم حسم اخليارات �ائياً جتاه أ 
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القيام بوساطة بني بوتني وابيدن، ألنه   الرغم من أن خربته السياسية قد جتعله يفكر يف  منهما، على 
 30يعرفهما جيداً أكثر من غريه. 

يف الوقت ذاته، فإن الدعم الذي تقدمه إيران لروسيا خصوصاً الطائرات بدون طيار والصواريخ، قد ينقل      
اإلسرائيلية اىل أوكرانيا، وهنا قد تضطر "إسرائيل" لتزويد األخرية مبضادات تبطل مفعول  املواجهة اإليرانية  

 املسّريات اإليرانية، مما قد يغضب موسكو اليت ترى أن ذلك الدعم ُيسهم إبنقاذها من الوحل االوكراين. 

 

 :خامتة
 

كشفت السطور السابقة عن واقع معقَّد ابنتظار حكومة نتنياهو، داخلياً وخارجياً، مما سيجعلها 
منشغلة على مدار الساعة يف سلسلة من عمليات "إطفاء احلرائق". صحيح أن رئيسها ضليع يف "تدوير  

ة إشكالية، قد  الزوا�"، وخربته كبرية يف استخراج "الفرص" من "املخاطر"، لكن ما بني يديه من حكوم
تذهب اىل ابتزازه، وعصره مثل "حبة الليمون"، قد جتعله يف مواجهة الشارع اإلسرائيلي العلماين بكليته،  

 واجملتمع الدويل يف سياساهتا جتاه الفلسطينيني. 

ميكن القول أن نتنياهو سيمضي فرتة ال أبس هبا يف  
قصارى جهده الستقرارها،  ترؤس هذه احلكومة، ويبذل 

وبقائها، إال إذا شعر أن ظهره للحائط، داخلياً وخارجياً،  
"اخلطة ب"، من  ذهابه إىل  احلديث عن  حينها ميكن 
خالل فرط عقد ائتالف هذه احلكومة، واإلتيان بشركاء 
أكثر انسجاماً معه، وأقل "شغباً" من الشركاء احلاليني،  

قبل مضي عام على األقل، وفق العديد من التقديرات اإلسرائيلية، لكن مثل هذا اخليار قد ال يتحقق  
 بديالً عن الذهاب النتخاابت سادسة مبكرة، قد تطوي صفحة نتنياهو لألبد عن املشهد السياسي. 
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