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الكنيست تصادق على منح الثقة للحكومة الـ  35ونتنياهو
يتعهد بتنفيذ البند املتعلق بالتناوب على رئاسة احلكومة

بيني غانتس يلقي كلمة قبل اداء اليمني  -تصوير عدينا فاملان من قسم الناطق بلسان الكنيست
مت مطلع االسبوع تنظيم مراسم تنصيب حكومة الوحدة اجلديدة التي
شكلها رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو بالتعاون مع منافسه بيني غانتس،
بعد أزمة سياسية استمرت ألكثر من عام.
وبهذا انتهى اجلمود ال �س �ي��اس��ي امل�س�ت�م��ر م �ن��ذ أك �ث��ر م��ن ع� ��ام ،بينما
يستعد نتنياهو للمثول أم��ام احملكمة التهامات تتعلق بالفساد ،وينفي
نتنياهو ارتكاب أي مخالفات قانونية.
ومبوجب اتفاق لتقاسم السلطة مع بيني غانتس ،سيتولى نتنياهو منصب
رئيس الوزراء ملدة  18شهرا ثم يسلم املنصب لغانتس.
وشدد نتنياهو ،في خطاب ألقاه أمام اعضاء الكنيست قبل أداء احلكومة
اإلسرائيلية الـ 35اليمني الدستورية ،على " أهمية ه��ذا اليوم بالنسبة
لدولة إسرائيل ومواطنيها ، " ،قائال" :الشعب أراد حكومة وحدة وهذا
ما يحصل عليه اليوم".
وص��رح رئيس ال ��وزراء ب��أن حزبه "الليكود" وحت��ال��ف "ك�ح��ول لفان"
برئاسة غانتس (أكبر قوتني سياسيتني في البالد) قررا وضع اخلالفات
القائمة بينهما جنبا ليخدما الناس ،قائال إن " سيناريو انتخابات تشريعية
رابعة على التوالي كان سيكون أكثر كلفة للدولة " .ولفت نتنياهو إلى أن "
أي سيناريو ،غير تشكيل احلكومة اجلديدة ،كان سيضر بجهود محاربة
فيروس كورونا املستجد "  ،مشددا على أن " إسرائيل حتتاج إلى قيادة
قوية بغية مواجهة املخاطر الصحية واالقتصادية الناجمة عن اجلائح "ة.
وقال رئيس احلكومة اجلديدة إن "املعركة ضد كورونا لن تنتهي ما لم يتم
تطوير لقاح ضد الوباء" ،مؤكدا أن " أول خطوة ستتخذها حكومته اجلديدة
هي تشكيل املجلس اخلاص مبنع موجة ثانية محتملة من الكورونا ".

اعضاء كنيست من القائمة املشتركة
يقاطعون نتنياهو خالل خطابه

كما تطرق نتنياهو في خطابه إل��ى خططه لفرض سيادة إسرائيل على
املستوطنات في الضفة الغربية احملتلة ،قائال إن هذه اخلطوة "لن تبعد من
السالم بل ستقرب منه " .وتابع نتنياهو أن " حكومته ستتصدى خلطط
احملكمة اجلنائية الدولية إطالق حتقيق في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة
في األراضي الفلسطينية ".
|وتعهد رئيس الوزراء مبواصلة " محاربة التموضع اإليراني في سوريا
ومنع طهران من احلصول على األسلحة النووية "  ،قائال" :سنواصل
من دون هوادة منع التمويه اإليراني في سوريا ومنع ايران من احلصول
على السالح النووي" ،مشيرا إلى أن احلفاظ على أمن إسرائيل يعتمد على
قدرتها على الدفاع عن النفس.
وأعلن نتنياهو أن زعيم "كحول لفان " غانتس سيتولى رئاسة احلكومة
اجلديدة في  17نوفمبر  ،2021حسب اتفاق التناوب املبرم بينهما .وقاطع
ع��دد م��ن اعضاء الكنيست املعارضني كلمة نتنياهو ومنهم اع�ض��اء من
القائمة املشتركة ،مذكرين بأن رئيس الوزراء يواجه اتهامات جنائية في
ثالث قضايا فساد ومتهمني إياه بـ"االحتالل والفصل العنصري".

غانتس  "  :الوقت حان إلنهاء االنقسام السياسي في البالد "

وبعد نتنياهو ،صعد غانتس إلى منبر الكنيست ،ليعلن عن "انتهاء أسوأ
أزمة سياسية في تأريخ إسرائيل" و"بداية عهد املصاحلة" ،مضيفا أن "
الوقت حان إلنهاء االنقسام السياسي في البالد ".
وحذر غانتس من أن عدم تشكيل احلكومة اجلديدة كان سيضع إسرائيل
على حافة ح��رب أهلية ،واص�ف��ا ق��رار نتنياهو القبول بحكومة الوحدة
اجلديدة بأنه "شجاع ومهم ".

رئيس املعارضة يائير لبيد يلقي كلمته في اجللسة  -تصوير عدينا فاملان

وشدد غانتس ،الذي يتولى في احلكومة اجلديدة مبوجب االتفاق منصب
نائب رئيس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع ،على ض��رورة "االستعداد ملكافحة
األع��داء الذين لم يتوقفوا عن محاوالتهم املساس بإسرائيل" ،متعهدا
باملضي قدما في تطوير التجنيد.
ومت ط��رد ال�ن��ائ��ب ع��ن ح��زب "ه �ن��اك مستقبل" ،ميكي ليفي ،م��ن قاعة
الكنيست بعدما قاطع عدة مرات غانتس ،واصفا إياه بـ"الكاذب".
وتعد احلكومة اإلسرائيلية الـ 35هي األوسع في تاريخ البالد لكونها تضم
 34حقيبة.

لبيد " :هذا املبنى فقد اليوم ولالبد ثقة مواطني إسرائيل"

من جهته ،قال رئيس املعارضة البرملانية اجلديدة ،يائير لبيد " :لقد فقد هذا
املبنى ثقة املواطنني اإلسرائيليني ،ولم يعد أي رابط بني السياسة واحلياة
احلقيقية ألناس حقيقيني بعد اآلن ،ففي هذا املبنى ،وفي السياسة ،كان
فيروس كورونا ذريعة إلقامة حفل فساد على حساب دافعي الضرائب.
وتسمونها حكومة طوارئ ؟" .
وتابع لبيد  ":في احلياة الواقعية ألناس حقيقيني ،قد ال يستطيع الشخص
الذي لديه ثالث لوائح اتهام مدي ًرا ملدرسة أو طبيب عائلة ،وال ميكن أن
يكون سائق وزير ،وال ميكن قبوله في مدرسة ليصبح ضابطا ً في اجليش
اإلسرائيلي ،ولن يسلم أحد مصير فرقة من اجلنود لشخص متهم" .

كثرة الوزراء ..وتوزيع احلقائب

واتهم مراقبون احلكومة بأنها بعيدة عن الواقع من خالل إنشاء العديد
من املناصب الوزارية في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى  25%نتيجة لوباء
فيروس كورونا .لكن ألن كتلة نتنياهو تضم عدة أحزاب صغيرة ،لم يتبق

لديه سوى عدد محدود من املناصب الوزارية التي ميكن تقدميها حلزب
الليكود ،وقد واجه متردا ً صغيرا ً من أعضاء بارزين غاضبني في احلزب.
وأدى االتفاق في اجلهة املقابلة إلى حل حزب غانتس " كحول لفان " بعد
أن نكث بوعد حملته األساسي بعدم العمل حتت قيادة نتنياهو ،الذي وجهت
إليه اتهامات بالفساد ويواجه محاكمة جنائية مقبلة .ولم يكن ليرى اتفاق
االئتالف الذي مت التدقيق فيه كثيرا ً النور لوال أن احملكمة العليا في البالد
قضت بأنه ليس هناك أسباب قانونية ملنعه .وبالرغم من االنتقادات ،جادل
غانتس بأن التعاون مع نتنياهو مينح البالد املخرج الوحيد من حالة اجلمود
الطويلة ومينع إسرائيل م��ن االجن ��رار م��رة أخ��رى إل��ى انتخابات باهظة
الثمن كانت ستعد الرابعة في غضون أكثر من عام بقليل .وسيبدأ غانتس
مشاركته احلكومية بتولي منصب وزير االمن ،مع تولي زميله في احلزب
قائد اجليش املتقاعد غابي اشكنازي حقيبة اخلارجية.

منصب "رئيس الوزراء البديل"

وكانت نقطة اخلالف الرئيسية بالنسبة للمراقبني هي استحداث منصب
"رئيس ال��وزراء البديل" ،وهو منصب ميكن أن يسمح لنتنياهو بالبقاء
في منصبه حتى بعد املبادلة مع غانتس وطوال محاكمات الفساد وعملية
االستئناف احملتملة .هناك أيضا ً شكوك عميقة حول ما إذا كان نتنياهو
سيلتزم ب��االت�ف��اق وسيتخلى ف��ي نهاية امل�ط��اف ع��ن رئ��اس��ة ال ��وزراء إلى
غانتس.
مع ذل��ك ،من املفترض أن يتمتع املنصب اجلديد بجميع مالمح ومزايا
رئيس الوزراء ،مبا في ذلك اإلقامة الرسمية ،فضالً عن اجلانب الذي يهم
نتنياهو ،وهو اإلعفاء من قانون يتطلب من املسؤولني احلكوميني الذين ال
يشغلون منصب رئيس للوزراء االستقالة إذا اتهموا بارتكاب جرمية .

"وزير شؤون محارم املرحاض" :عرض احتجاجي
رافض حلكومة نتنياهو  -غانتس في تل ابيب

م���ن ش� �ح���ادة س ��ام ��ي ع�� ��ازم م��راس��ل
على بعضها " وزي��ر املصاريف ال��زائ��دة"،
يرمزان الى منصب رئيس احلكومة ،وبينها
" وزي��ر ش��ؤون ال�ف�س��اد" " ،وزي��رة سرقة
عمالت نقدية من فئة ال ��دوالرات االمريكية
صحيفة بانوراما
االصوات " " ،وزير دعم البطالة" " ،وزير
بشكل يعبر ع��ن امل �ص��اري��ف ال�ك�ث�ي��رة لهذه
شؤون محارم املرحاض " وغيرها.
الوزارات.
ساعات قبل اداء وزراء احلكومة اجلديدة،
وج ��اء ف��ي ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن احل��رك��ة جل��ودة
ووضعت احلركة على الكراسي الفتات كتب
ب��رئ��اس��ة بنيامني نتنياهو وب�ي�ن��ي غانتس،
احل �ك��م ":اس��رائ �ي��ل خ�ج��ول��ة بحكومة
بالتناوب ،ميني الوالء ،مطلع األسبوع،
ال��وظ��ائ��ف .ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ينهار فيه
قامت احلركة جلودة السلطة ،بعرض
االقتصاد مع مليون عاطل عن العمل
احتجاجي في ميدان راب�ين في مدينة
وعشرات االف املستقلني الذين يقفون
ت ��ل اب� �ي ��ب ،ض ��د احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة،
ام� ��ام خ �ط��ر االف �ل��اس ،ي�ق�ي��م نتنياهو
بحيث وصفتها انها " حكومة فساد
وغ��ان �ت��س احل �ك��وم��ة االك� �ث ��ر ان�ت�ف��اخ��ا
ووظائف".
واالك��ث��ر ب �ع��دا ع��ن ال �ن��اس ف��ي ت��اري��خ
وعرضت احلركة املعروفة بانشطتها
اس��رائ �ي��ل .ه��ذه احل�ك��وم��ة مبنية على
االحتجاجية ف��ي الفترة االخ�ي��رة36 ،
اس��اس��ات فاسدة ول��ن تستطيع اع��ادة
ك��رس �ي��ا ب�ش�ك��ل ي��رم��ز ل �ل �ع��دد الكبير
ت��اه�ي��ل االق �ت �ص��اد االس��رائ �ي �ل��ي .حفلة
ل� � �ل � ��وزراء ف� ��ي احل� �ك ��وم ��ة اجل� ��دي� ��دة،
املصروفات هذه على حسابنا جميعا".
ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ك��رس �ي�ي�ن ف��اخ��ري��ن الكراسي في ميدان رابني  -تصوير رعنان كوهني

