


  

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي
مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، هو تقدير دوري يتميز بكثافة 

والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل 
 معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
  إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.وإسالمية ودولية، باإلضافة 
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        1     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 مستقبل احلكومة اإلسرائيلية بعد مرور أيامها املئة األوىل

  مستقبل احلكومة اإلسرائيلية بعد مرور أايمها املئة األوىل

 

  :ملخص
 

حياول هذا التقدير تقدمي مجلة من املعطيات حول خلفية وأسباب التوقعات جتاه احلكومة اإلسرائيلية 
، وعناصر القوة والتماسك اليت مكنتها من 0201بينيت يف حزيران/ يونيو اليت تشكلت برائسة نفتايل 

االستمرار طيلة الشهور املاضية، وجمموعة املعطيات املتعلقة أبداء احلكومة خالل املئة يوم األوىل، وصوالً 
لرمسية ا إىل طرح جمموعة من السيناريوهات املتوقعة حول استمرار احلكومة بني استمرارها حىت هناية املدة

للكنيست، أو أن يبقى استمرارها مهتزاً ومتأزماً ومتأرجحاً، قد يسقط ويتفكك يف املدى املنظور، ورمبا 
و لعدم توافر شروط االستمرار، وتزايد ظروف السقوط، ويف النهاية يَرى التقدير أن السيناري اهنياراً قريباً 

املرجح، هو استمرار احلكومة، ولكن مع بقائها يف حالة أترجح، وظهور إشكاليات هتددها ابلسقوط 
  .بني فرتة وأخرى
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 مة:قدم
 

 Naftali Bennettجاء إعالن تشكيل احلكومة اإلسرائيلية احلالية بقيادة الثنائي نفتايل بينيت 
، بعد خماض عسري من 0201انئبًا، أواسط حزيران/ يونيو  Yair Lapidرئيسًا، وايئري البيد 

، شهدت فيها 0212مجلة من األزمات احلكومية والسياسية اليت عصفت بدولة االحتالل منذ 
أربع جوالت انتخابية مبكرة، األمر الذي شكَّل سابقة يف اترخيها، والذي أعطى مؤشرات  إجراء

مقلقة لإلسرائيليني حول عدم استقرار منظومتهم السياسية الداخلية، ابإلضافة إىل أتثرياهتا السلبية 
 حول قدرهتا على مواجهة التهديدات اخلارجية.

اإلسرائيلي على هذه احلكومة، منحها  Knessetيف الوقت ذاته، مل تشكل مصادقة الكنيست 
شهادة ميالد كاملة ألربع سنوات ابلتمام والكمال، وفق ما جرت العادة يف احلكومات اإلسرائيلية، 
يف ظّل مجلة من التحدايت اليت اعرتضتها منذ اللحظة األوىل مليالدها، داخلياً وخارجيًا، مما أفسح 

تشائمة يف معظمها، بشأن صعوبة، إن مل يكن استحالة، اجملال لطرح العديد من السيناريوهات امل
إمتامها لدورهتا الربملانية الكاملة، وابتت توضع تقديرات زمنية حول فرتة صالحية هذه احلكومة، 

 .بني عام وعامني على أبعد تقدير

 

 ايئري البيد نفتايل بينيت
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 :أواًل: أسباب التشاؤم
 

 

منذ أن بدأ زعيم املعارضة اإلسرائيلية السابق، وزير اخلارجية 
، غلب على 33احلايل، ايئري البيد، مشاوراته لتشكيل احلكومة الـ 

التقديرات اإلسرائيلية طابع التشاؤم، واستبعاد قدرته على تشكيل 
 Benjaminحكومة بديلة ختلف حكومة بنيامني نتنياهو 

Netanyahu عاماً  10املنصب أكثر من ، الذي بقي يف هذا
، ابإلضافة إىل شغله هلذا املوقع خالل الفرتة 0222متواصلة منذ 

1221-1221. 

هناك العديد من األسباب "الوجيهة" اليت طُرحت لعدم قناعة كثري من األوساط بقدرة البيد على 
حلكومة، بني هلذه اتشكيل حكومة جديدة، لعل أمهها غياب القواسم املشرتكة بني املكوانت املتوقعة 

 Avigdorأقصى اليمني الذي ميثله رئيسها احلايل نفتايل بينيت، ووزير املالية أفيجدور ليربمان

Lieberman ووزير القضاء جدعون ساعر ،Gideon Saʻar وأقصى اليسار بوجود حزب مريتس ،
Meretz  بقيادة نيتسان هوروفيتسNitzan Horowitz برائسة منصور عباس، ، والقائمة العربية املوحدة

على أهنما  Benny Gantzفيما ميكن تصنيف وزير اخلارجية ايئري البيد ووزير احلرب بيين جانتس 
 ميثالن ميني الوسط.

هذه املكوانت جمتمعة تتبىن يف براجمها السياسية أجندات خمتلفة، تصل إىل حّد التناقض، سواء ما 
، املتفشي بصورة COVID 19تعلق منها بقضااي إسرائيلية داخلية على صعيد مواجهة وابء كوروان 

ني مكوانت هذه ب خطرية بني اإلسرائيليني، أم مسألة طرح امليزانية العامة للدولة، واملطالب املتباينة
احلكومة بشأهنا، وعالقة الدِّين ابلدولة، يف ظّل تعارض اخللفية الدينية لرئيس احلكومة، مع اهلوية 

 العلمانية الصارخة لبعض شركائه يف احلكومة.

 بنيامني نتنياهو
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على الصعيد اخلارجي، طرح املتشائمون اإلسرائيليون مستقبل العالقة مع الفلسطينيني على أهنا 
بية، ثناايها صواعق تفجري هلذه احلكومة، سواء مع السلطة الفلسطينية يف الضفة الغر  مسألة قد حتمل بني

وإمكانية الشروع يف مفاوضات جديدة معها، على الرغم من اخلالفات اليت قد تتسبب هبا داخل 
ملية ع احلكومة، أم مع محاس يف قطاع غزة، وفرضيات التوصل معها إىل هتدئة طويلة املدى، أو شنّ 

، 31ية واسعة، أو استمرار املراوحة ابلسياسة القائمة، ابإلضافة إىل طبيعة العالقة مع فلسطينيي عسكر 
 ال سّيما بعد هبَّتهم الشعبية األخرية يف أاير/ مايو املاضي.

يوم على تشكيل هذه احلكومة ميكن منح هذه التشاؤمات نسبة مقبولة من املصداقية،  100بعد مرور 
فعلى الصعيد الداخلي استطاع بينيت أن ميرر سياساته اخلاصة مبواجهة كوروان،  وإن مل تكن مرتفعة؛

على الرغم من وجود اعرتاضات من بعض األوساط الصحية املهنية، كما مرر ميزانية الدولة ألول مرة 
منذ ثالث سنوات بقيت فيها دولة االحتالل بدون ميزانية متفق عليها، بسبب خشية نتنياهو سابقاً 

غضاب بعض شركائه يف االئتالف احلكومي، ولذلك أدار الوزارات بدون ميزانية مقرة من احلكومة، من إ
 بل ميزانيات تقديرية، وهو سلوك غري معهود يف األنظمة السياسية.

خارجياً، جاءت التخوفات اإلسرائيلية يف حملها، ال سّيما على 
الصعيد الفلسطيين، فقد شهدت احلكومة يف األايم األخرية 
تصدعات أولية، قد تتطور إىل تشققات جدية، عقب احلراك الذي 
قام به جانتس جتاه السلطة الفلسطينية، ولقائه برئيسها حممود 

خالفات عاصفة داخل احلكومة،  عباس يف رام هللا، مما أاثر مجلة
وصلت إىل حّد أن رئيسها نفسه أبدى عدم تشجعه هلذه اخلطوة، 

على الرغم من أنه وافق عليها بعد إحلاح جانتس عليه، لكن ابقي املكوانت احلزبية للحكومة، ال 
اء، قوزيرة الداخلية، وساعر وليربمان، أبدوا رفضهم هلذا الل Ayelet Shakedسّيما أييلت شاكيد 
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ع م وهددوا أبن استمرار التواصل "السياسي" مع السلطة الفلسطينية قد يهدد استقرار احلكومة!
 العلم أن بعضهم سكت عن اللقاء أو رضي عن نتائجه بعد انعقاده.

من الصعب إغفال التطلعات الشخصية جلانتس داخل 
ك عملية حترياحلكومة عن هذا احلراك، بعيداً عن مدى قدرته على 

سياسية مع الفلسطينيني، فهو يريد أن يضع بصمته على أداء 
احلكومة، ابعتباره الرجل الثالث فيها، ويسعى الستعادة شعبيته 

سه بني اإلسرائيليني اليت فقدها يف االنتخاابت األخرية، بتقدمي نف
قادراً على تطوير العالقة مع الفلسطينيني، وكسر اجلمود السياسي 

ون توفر ضماانت بنجاحه يف ذلك، مع أن هذه معهم، د
 التطلعات ال ختفى على ابقي شركائه يف االئتالف احلكومي.

على صعيد العالقة مع محاس يف غزة، اثرت اخلالفات جمدداً داخل احلكومة، حني أعلن البيد عن 
هتديداً   تشكلخطة عنواهنا "االقتصاد مقابل األمن"، يف حماولة منه إلجناز هتدئة مع احلركة اليت

لالحتالل، بسبب استمرار التوتر األمين معها، وظهور بوادر تصعيد عسكري جديد معها، وملَّا ينتهي 
 اإلسرائيليون بعد من ترميم أوضاعهم بعد احلرب األخرية.

فور إعالن هذه اخلطة، اليت زعم البيد أهنا حظيت مبوافقة رئيسه بينيت وشريكه جانتس، ظهرت 
لداخلية يف احلكومة الرافضة هلا، وقد بدا ذلك غريباً، فطاملا أن اخلطة حظيت مبوافقة ردود الفعل ا

رئيسها، على األقل كما يدعي البيد، فمن املتوقع أال يعلن وزراء فيها رفضهم هلا، ال سّيما إن كان 
 الرفض عالنية، بل وعّدوها تقدم جائزة حلماس.

ومة س دقيقًا يف كالمه بشأن حصوله على موافقة احلكيف هذه احلالة ميكن االفرتاض أن البيد لي
على خطته، مما أفسح اجملال لشركائه للتصدي له، أو أن احلكومة وافقت عليها فعاًل، لكن رئيسها ليس 
بوسعه "إسكات" وزرائه عن اإلعراب عن مواقفهم السياسية، على الرغم من أن ذلك حيمل بني ثناايه 

 بيين جانس
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اول الذهاب إىل خيارات أخرى جتاه الفلسطينيني، من حيث عدم تردد مؤشرات مقلقة له، فيما لو ح
 عالنية. وزرائه يف معارضته

لعل أبرز مثال على ذلك متثل يف أتكيد القائمة العربية املوحدة أهنا لن تبقى يف احلكومة يوماً واحداً، 
كومة يكون قد بدأ لنهاية احلإن مّت تنفيذ عملية عسكرية يف غزة، ويف هذه احلالة فإن بدء العد التنازيل 

فعلياً، ألهنا تتكئ على مقعد واحد فقط، األمر الذي يعين بقاء رئيسها واقعًا حتت ضغط "ابتزاز" 
 شركائه، من خمتلف املكوانت احلزبية.

قتل ضابط ممع العلم أن احلكومة اإلسرائيلية تعرضت هلزات أمنية ثقيلة العيار خالل أايم قليلة، أوهلا 
على حدود غزة بنريان مسلح فلسطيين، ويف 
وضح النهار، وتالها عملية هروب ستة 
أسرى من سجن جلبوع احملصن، مما دفع 
إىل صدور أصوات إسرائيلية تنتقد أداء 
احلكومة األمين، وترى فيها تراخياً، قد 
يشجع الفلسطينيني على مزيد من حتدي 

ورته صأمن االحتالل، واالستمرار يف ضرب 
  .الردعية

 

 :اثنياً: عناصر القوة
 

على الرغم من كل ما تقدم من مؤشرات تتزايد مع مرور الوقت بشأن عدم استقرار احلكومة 
اإلسرائيلية، ألسباب داخلية وخارجية، لكن املئة يوم األوىل من عمرها كشفت عن نقاط قوة تستطيع 

 سجن جلبوع
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لنقطة ختللها إشكاليات ذاتية أو موضوعية، ويف هذه ااالعتماد عليها للبقاء على قيد احلياة، حىت لو 
 ابلذات تظهر العوامل الداخلية واخلارجية اليت قد متنح هذه احلكومة أسباب االستمرار يف مزاولة مهامها.

أانبيب  د منيظهر أن العامل الداخلي اإلسرائيلي أكثر من سواه هو الكفيل إبمداد احلكومة مبزي
األوكسجني، ويتمثل يف وجود قاسم مشرتك أساسي ومفصلي يوّحد كل مركبات احلكومة املتناقضة، 
ويتمثل يف إقصاء نتنياهو عن املشهد السياسي اإلسرائيلي، مرة واحدة وإىل األبد، ووجود هاجس 

طاحة هبم، تصار اإل"وجودي" لدى غالبية وزراء احلكومة بعدم السماح أبن حيصل ذلك، ألنه يعين ابخ
 وتغييبهم عن احللبة السياسية، واستبداهلم بشركائهم التقليديني من اليمني اإلسرائيلي بشقيه: الديين

  والقومي.

وللمفارقة، فإن بعض الوزراء احلاليني ليس لديهم إشكالية شخصية مع نتنياهو، يف حال عاد اىل 
الواجهة، مقابل بعض الرتضيات "الشخصية"، واحلديث يدور هنا عن جانتس وشاكيد وساعر وعباس، 

، ووقبلهم مجيعًا بينيت نفسه، فيما تعتقد ابقي األقطاب أهنا تعيش حالة صراع صفري مع نتنياه
 خصوصاً البيد وليربمان وحركة مريتس.

 ة اجلديدةاحلكومة اإلسرائيلي
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الشاهد هنا أن وجود حالة من "التكتل" داخل هذه احلكومة جتاه رفض عودة نتنياهو اىل املسرح 
السياسي جتعلهم يقفزون عن كثري من خالفاهتم الداخلية، مع بقاء هامش من االنتقاد والرفض يف بعض 

ة تقرار احلكومة، وتعرضها للسقوط، ألنه يعين ابلنسباألحيان، دون أن يعين ذلك السماح بزعزعة اس
 هلم مغادرة املشهد السياسي، رمبا إىل غري رجعة.

يف الوقت ذاته، ويف النقطة ذاهتا، يظهر عامل إسرائيلي داخلي يتعلق بوجود حالة من التململ داخل 
يم رز" النتخاب زعنفسه، وظهور أصوات تطالب إبجراء انتخاابت داخلية "برامي Likudحزب الليكود 

جديد، بل بدأت بعض شخصيات احلزب املركزية تطرح بعض مواقفها السياسية، ومنهم يسرائيل كاتس 
Yisrael Katz  ونري بركاتNir Barkat  وآيف دخيرتAvi Dichter وهم يرون أن نتنياهو قد أخذ فرصته ،

لليكود إىل واجهة مزاعمهم أبهنم قد يعيدون االكافية يف احلكم، ورمبا يتفرغ أفضل ملتابعة حماكمته من جهة، و 
 احلكم يف "إسرائيل" مع ابقي الشركاء الذين يشرتطون فقط عدم وجود نتنياهو يف صدارة احلزب.

مع مرور الوقت، وكلما زادت الدعوات املنافسة لنتنياهو يف الليكود، كلما جاء ذلك لصاحل استقرار 
تلجأ لتشجيع تلك األصوات، ومنحها بعض اآلمال إبمكانية احلكومة اإلسرائيلية احلالية، اليت قد 

 انضمام الليكود إىل صفوفها، إن حتقق غياب نتنياهو فعلياً.

يوجد هنا تفصيل إسرائيلي داخلي قد ال يرى ابلعني اجملردة لغري 
 اإلسرائيليني، ويتمثل ابلتدخل الالفت لرئيس الدولة املنتخب حديثاً 

، وهو ذو منصب شريف Yitzhak Herzogيتسحاق هرتسوغ 
فخري ليس أكثر، لكنه رمبا لعب دورًا تسويقيًا للحكومة اجلديدة، 
سواء من خالل إبداء دعمه هلا من جهة، أم من خالل ترتيبه 

وهو  التصاالت إقليمية ودولية هلا خالل تلقيه التهاين بتنصيبه رئيساً،
 وتركيا. ما حصل مع زعماء األردن ومصر

 يتسحاق هرتسوغ
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خارجيًا، ظهر بصورة واضحة حجم الرتحيب اإلقليمي 
والدويل إبعالن احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة، من عدد من 
الدول العربية واألوروبية، واألهم منهم مجيعًا املوقف الصادر 

أعربت عن "سعادة" ال ختطئها عن الوالايت املتحدة، اليت 
ت بداًل ر من جميء بينيالعني بغياب نتنياهو عن املشهد أكث

منه، بسبب الصورة النمطية اليت تركها األول لدى الرئيس 
 Barack، وما قام به من حتدي سافر للرئيس األسبق ابراك أوابما Joe Bidenاألمريكي جو ابيدن 

Obamaطاقمه و  ، سواء على خلفية امللف الفلسطيين أم املشروع النووي اإليراين، وخشية ابيدن
الرائسي من إعادة السيناريو ذاته، مما دفعهم إىل منح بينيت حفاوة فاقت تصوره حني مّت استقباله 

وحىت  0201/ يناير منذ تنصيبه يف كانون الثاينيف البيت األبيض، فيما بقي ابيدن مقاطعاً لنتنياهو 
 .0201مغادرة األخري يف حزيران/ يونيو 

ألمريكية متداخلة مع نظريهتا اإلسرائيلية، والعكس صحيح. وصحيٌح أنه ليس سراً أن السياسة ا
ال تتوفر دالئل حسية ملموسة عن تدخل أمريكي يف االنتخاابت اإلسرائيلية األخرية، وجهود 
تشكيل احلكومة اجلديدة، لكن اإلشارات الصادرة عن واشنطن خالل الشهور املاضية دفعت 

نة" لى األداء السياسي العام حلكومتهم، اليت ابتت تشعر أهنا "حمتضاإلسرائيليني لقراءة أتثريها ع
من القوة األوىل يف العامل، بعكس ما كان سيكون عليه احلال لو بقي نتنياهو على رأس احلكومة، 
ويف هذه احلالة سيشهد اإلسرائيليون حالة من االستقطاب والتجاذابت بني تل أبيب وواشنطن، 

 ية عليهم.مما سيرتك آاثره السلب

إقليميًا، استطاعت احلكومة اإلسرائيلية يف أايمها املئة األوىل من إعادة ترميم العالقات اإلسرائيلية 
العربية، صحيح أن نتنياهو روَّج ملوضوع التطبيع يف دعايته االنتخابية، لكن األمر مل يبَق مقتصراً 

 جو ابيدن
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عليه، بدليل أن خصومه اجلدد الذين خلفوه يف 
وا يف احملافظة على العالقات مع احلكومة جنح

الدول املطبعة من جهة، بل وأعادوا ترميم العالقة 
املتدهورة مع األردن، واستقبلت مصر بينيت عالنية 

 .يف القاهرة، وليس سراً كما حصل مع نتنياهو

 

 :اثلثاً: السيناريوهات املتوقعة
 

طرح مجلة  من عمرها، واستقرارها النسيب، إىلدفع اجتياز احلكومة اإلسرائيلية احلالية حلاجز املئة يوم 
من السيناريوهات املتوقعة ملستقبلها، وفقاً للمعطيات القائمة: داخلياً وخارجياً، وميكن استعراضها على 

 النحو التايل:

حزيران/  واملقصود هنا أن تبقى احلكومة يف موقعها حىت قضاء احلكومة لواليتها الربملانية الكاملة: .1
 ، وهو سيناريو مستبعد كثرياً، يف ظّل التغذية الراجعة اليت توفرت لدى اإلسرائيليني منذ0205يونيو 

رئيس احلكومة األسبق  Yitzhak Rabinقرابة ربع قرن، وزايدة، وحتديداً منذ اغتيال إسحق رابني 
لية، مشلت ي، مما تسبب بتصدع اترخيي يف املنظومة السياسية اإلسرائ1225يف تشرين الثاين/ نوفمرب 

ضمن أمور أخرى عدم قدرة أي حكومة من بعدها على إمضاء فرتهتا الدستورية كاملة، أي أربع 
 سنوات.

 Shimon Peresيشمل هذا األمر مجيع احلكومات اإلسرائيلية، وليس معظمها، منذ مشعون برييس     
 Ariel أريل شارون ، وصواًل إىلEhud Barakمرورا بنتنياهو يف واليته األوىل، وإيهود ابراك 

Sharon  وإيهود أوملرتEhud Olmert وانتهاء بنتنياهو، ومجيعهم مل يكملوا أربع سنوات يف ،
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مقعد رائسة احلكومة، عن أي دورة كنيست، بل كانوا يقطعون هذه املدة، وجيرون انتخاابت 
 مبكرة، وهو ما حصل مع شارون ونتنياهو حتديداً.

قدير ائيلية احلالية يزداد التيف حالة احلكومة اإلسر     
أبهنا قد ال تقوى على االستمرار أربع سنوات يف 
مكاهنا، ألن رائستها مقسمة بني بينيت والبيد، 

، على أن 0203حيث ينهي األول واليته يف 
، وألن الوعود 0205يتسلم األخري واليته حىت 

السياسية ابلعادة ال جتد من أيخذ هبا، وينفذها، وكما قال رابني أنه "ال توجد يف السياسة مواعيد 
مقدسة"، فمن املتوقع أال يفي بينيت بوعده لشريكه بتسليمه مفاتيح احلكومة يف املوعد احملدد، 

ت مبكرة ا النتخاابوهو ما حصل ابلضبط بني نتنياهو وجانتس، حني أخلف اتفاقه معه، ودع
 قبيل موعد استحقاق تسلمه ملقاليد األمور بناء على االتفاق االئتاليف احلكومي.

هذا سيناريو أقرب للتحقق، وميكن للحكومة  بقاء احلكومة يف حالة أترجح وعدم استقرار: .2
جية أكرب من و ووزرائها التعايش معه، فهم يعلمون أكثر من سواهم أن تبايناهتم السياسية واأليديول

أن يتم القفز عنها، أو جتاوزها، لكن طاملا أن 
لديهم هاجسًا مشرتكًا يسمى نتنياهو يَتحنيَّ 
الفرصة املناسبة لالنقضاض عليهم من جديد، 
فسوف يؤجلون تلك اخلالفات، ولكن إىل أجل 

 مسمى، ريثما يغيب هذا التهديد املشرتك.

نا، وخالف هناك، وتباين هنالك، بني هذه املكوانت هذا يعين أن خترج بني حني وآخر إشكالية ه
احلزبية القادمة من خلفيات متباعدة، سواء كان ألسباب داخلية إسرائيلية حبتة، مثل تفشي وابء  
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كوروان، أو عالقة الدِّين ابلدولة، أو حصول انشقاٍق ما يف واحدة من مكوانهتا االئتالفية، أم 
مع الفلسطينيني، وما قد متارسه اإلدارة األمريكية من ضغوط ألسباب خارجية، ال سّيما العالقة 

على تل أبيب للشروع يف عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية، مما قد يزعزع استقرار احلكومة. 
وكذلك احتمال تزايد التوتر مع محاس يف غزة، وظهور تباينات جدية داخل احلكومة حول الطريقة 

 املثلى للتعامل معها.

يكتسب هذا السيناريو وجاهة ومنطقية، لكن لعله يف مراحل متأخرة، يار االئتالف احلكومي: اهن .3
فجميع أعضاء االئتالف معنيون ابلبقاء يف مواقعهم، أحزاابً ووزراء، وليس لديهم مصلحة يف فقدان 
 امتيازاهتم اليت حصلوا عليها، لكن األمور قد تصل إىل هناايهتا، كما جرت العادة يف ابقي
احلكومات، عند وصول الشركاء إىل خط الال رجعة، أو نقطة الال توافق، وهذه املسألة مرهونة 
حتديدًا بقرار مفاجئ ألحد مكوانت االئتالف ابالنسحاب منه، ألي سبب كان، أو ذهاب 
احلكومة إىل شّن عدوان على الفلسطينيني يف غزة، أو أي دولة أخرى يف املنطقة، مما سيجعل من 

 لقائمة العربية املوحدة يف احلكومة صعباً، وصعباً جداً، وهو ما هددت به أكثر من مرة.بقاء ا

قد ال خترج السيناريوهات املتوقعة ملستقبل احلكومة اإلسرائيلية عن هذه اخليارات، على الرغم من  .3
ال سّيما  ،وجود سيناريو رابع، مستبعد، لكنه يبقى قائماً، ويتمثل إبعادة متوضع االئتالف احلايل

انضمام الليكود بقيادة جديدة ختلف نتنياهو، وحينها سيتم إعادة تشكيل االئتالف برمته، من 
 حيث من سيخرج منه، أو من سيبقى فيه.

 

 

لكن يظهر أن االحتمال األكثر ترجيحاً هو أن تواصل احلكومة اإلسرائيلية عملها يف ظّل حالة من 
ظهور إشكاليات بني حني وآخر، يف ضوء مصاحل األطراف املختلفة االستقرار النسيب، إىل حّد ما، مع 

على البقاء فيها، وحماولة إدارة خالفاهتا أبقل قدر من اخلسائر، حبيث يبقى احملدد األساسي لعملها هو 
  .استمرارها، حىت لو اعرتضتها بعض العقبات املفاجئة
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  :رابعاً: التوصيات واالقرتاحات
 

متابعة التطورات احلاصلة على الساحة اإلسرائيلية، ومعرفة مآالهتا على مستقبل احلكومة، وآاثرها . 1
 املتوقعة عليها سلباً وإجياابً، والتعرف على املصاحل الفلسطينية من هذه التطورات.

خصوصاً  ،دراسة اخليارات الفلسطينية جتاه احلكومة اإلسرائيلية، ومدى إمكانية اإلسهام يف إسقاطها .0
 يف حال تصاعد توتر األوضاع األمنية يف غزة، وصوالً حلرب جديدة.

مدى إمكانية النجاح يف تنسيق املواقف بني املكوانت الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة . 3
 .، لدراسة أتثري بقاء أو سقوط احلكومة اإلسرائيلية احلالية31وفلسطينيي 

 

 

 

 

______________ 
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