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االفتتاحية

بعــد حضــور طويــل وغيــاب قصيــر عــن الســلطة يعــود بنياميــن نتنياهــو إلــى واجهــة األخبــار 
مــع فــرص العــودة إلــى رئاســة الــوزارة فــي تأكيــد للنتائــج المتوقعــة مــن االنتخابــات المبكرة 
الخامســة والعشــرون للكنيســت، والتــي أجريــت فــي األول مــن نوفمبــر ٢٠٢٢. وفــي حيــن لــم 
تحمــل النتائــج فــي صورتهــا العامــة، والخاصــة بفــوز نتنياهــو، الجديــد وفقــً للمؤشــرات 
الســابقة واســتطالعات الــرأي العــام، إال أنهــا حملــت تغييــرات أساســية علــى صعيــد تفاصيل 
النتائــج ومــا حملتــه مــن توجهــات تتعلــق بشــكل الحكومــة الجديــدة ومــا يمكــن أن يرتبــط 

بهــا مــن تحــركات وينتــج عنهــا مــن سياســات.

ولــم تتوقــف النتائــج عنــد حــدود فــوز نتنياهــو أو حصــول حــزب الليكــود الــذي يرأســه علــى 
العــدد األكبــر مــن المقاعــد، ولكنــه تجــاوز هــذا الوضــع بحصــول األحــزاب اليمينيــة واليمينيــة 
ــكيل  ــوات لتش ــن األص ــوب م ــدد المطل ــى الع ــة عل ــو اليميني ــة نتنياه ــن كتل ــة ضم المتطرف
ــات  ــج االنتخاب ــؤدي نتائ ــن أن ت ــرائيلية م ــاوف اإلس ــد المخ ــن. وبع ــن اليمي ــة م ــة أغلبي حكوم
الخامســة منــذ ٢٠١٩ إلــى انتخابــات سادســة قريبــة، ســاهمت عــدة عوامــل فــي فــوز األحــزاب 
فــي  لليهــود  الكبيــرة  المشــاركة  العوامــل:  تلــك  ومــن  المتطرفــة،  واليمينيــة  الدينيــة 
التصويــت والتــي وصلــت إلــى ٧٠,٦ بالمائــة، وانخفــاض نســبة مشــاركة عــرب ٤٨ والتــي وصلت 
إلــى ٥٣,٢ بالمائــة.١ باإلضافــة إلــى التخويــف مــن تزايــد المقاومــة الفلســطينية فــي الضفــة 
الغربيــة، والحديــث عــن فشــل حكومــة نفتالــي بينيــت- يائيــر لبيــد فــي حمايــة األمــن. فــي 
حيــن ارتبــط صعــود شــخصيات محــددة، مثــل إيتمــار بــن غفيــر، بالمخــاوف التــي أثيــرت بشــأن 
األمــن بيــن الناخبيــن اليهــود فــي أعقــاب االشــتباكات التــي اندلعــت فــي المــدن المختلطــة 

أثنــاء حــرب غــزة الرابعــة فــي مايــو ٢٠٢١، والخــوف علــى يهوديــة الدولــة.٢

المخــاوف  مــن  التركيــز  ومجــال  الجــدل  انتقــل  لالنتخابــات  األوليــة  النتائــج  ظهــور  ومــع 
اإلســرائيلية التــي أثيــرت حــول إمكانيــة تشــكيل حكومــة أغلبيــة، إلــى الحديــث عــن شــكل 
الحكومــة الجديــدة وسياســاتها. ومــن االنتخابــات المتكــررة وتكلفتهــا الماليــة والسياســية 
ــية  ــاتها السياس ــج وانعكاس ــى النتائ ــات، إل ــهدته االنتخاب ــذي ش ــتقطاب ال ــرائيليً، واالس إس
واإلنســانية واألخالقيــة إســرائيليً وفلســطينيً مــن جانــب، وإقليميــً ودوليــً مــن جانــب آخــر. 

وطرحــت تســاؤالت مختلفــة حــول فــرص مشــاركة أســماء محســوبة علــى اليميــن المتطــرف 
العنصــري فــي تلــك الحكومــة وخاصــة بتســلئيل ســموتريتش، زعيــم حــزب الصهيونيــة 
ــع  ــف م ــات بالتحال ــاض االنتخاب ــذي خ ــة ال ــوة اليهودي ــزب الق ــس ح ــر، رئي ــن غفي ــة، وب الديني
علــى  الشــخصيات  تلــك  مشــاركة  مــن  المحتملــة  واالنعكاســات  الدينيــة،  الصهيونيــة 
الجــدل حــول مســتقبل  الواجهــة  إلــى  أعــادت  السياســي فــي إســرائيل. أوضــاع  الوضــع 
الديمقراطيــة اإلســرائيلية فــي ظــل إمكانيــة اســتهداف المحكمــة العليــا وغيرهــا مــن 
ضمانــات الديمقراطيــة اإلســرائيلية،٣ إلــى جانــب انعــكاس مــا يحــدث علــى صــورة إســرائيل 
ــات المتحــدة  ــات وخاصــة الوالي لــدى الغــرب،٤ والعالقــات مــع الــدول الغربيــة بعــد االنتخاب

األمريكيــة التــي دعــت إلــى احتــرام قيــم المجتمــع الديمقراطــي المنفتــح.٥



وفــي مواجهــة التصريحــات األولــى لعــدد مــن الوجــوه اليمينيــة الفائــزة تمحــور الجــدل 
حــول مســتقبل العالقــة مــع الســلطة الفلســطينية، وملــف األســرى، وآليــات التعامــل مــع 
المقاومــة المتزايــدة فــي الضفــة الغربيــة، والتــي فرضــت نفســها علــى األوضــاع مــع تنفيــذ 
ــن،  ــم جني ــرائيلي لمخي ــام اإلس ــدس، واالقتح ــي الق ــاري ف ــر الج ــي ٣ نوفمب ــن ف ــة طع عملي
ــرائيلي  ــش اإلس ــتهداف الجي ــرائيل، واس ــاه إس ــزة تج ــاع غ ــن قط ــخ م ــة صواري ــالق دفع وإط
لمواقــع عســكرية تابعــة لحركــة المقاومــة اإلســالمية- حمــاس فــي القطــاع فــي ٤ نوفمبــر 
الجــاري،٦ كل هــذا وســط أجــواء االحتفــاء اليمينــي بنتائــج االنتخابــات وتأكيــد نتنياهــو أن 
ــهد  ــة للمش ــات واضح ــرائيل«،٧في تناقض ــة إلس ــوة والحكم ــن والق ــد »األم ــوف يعي ــوز س الف

ــة. ــه المختلف وتفاصيل

وعلــى الصعيــد الفلســطيني ارتبطــت النتائــج بمخــاوف متزايــدة مــن المؤشــرات التــي تعبــر 
ــي  ــة الت ــن الحكوم ــرف، وم ــي المتط ــه اليمين ــود التوج ــق بصع ــا يتعل ــات فيم ــا االنتخاب عنه
يمكــن أن تنتــج عــن تلــك االنتخابــات، والتــي تــم التعامــل معهــا بوصفهــا الحكومــة األكثــر 
تشــددًا فــي تاريــخ إســرائيل مــن قبــل العديــد مــن األصــوات دون انتظــار تشــكيل الحكومــة 
ــك  ــت تل ــرائيلي.٨ وارتبط ــالم إس ــريك س ــاب ش ــمي لغي ــطيني رس ــط إدراك فلس ــً، وس فعلي
ــور  ــه ت ــد في ــت أك ــي وق ــطينيين ف ــة الفلس ــي مواجه ــف ف ــد العن ــن تزاي ــوف م ــة بالخ الرؤي
وينســالند، المنســق الخــاص لألمم المتحدة لعملية الســالم في الشــرق األوســط، فــي أكتوبر 
الفائــت إن عــام ٢٠٢٢ فــي طريقــه ليكــون أكثــر األعــوام دمويــة بالنســبة للفلســطينيين فــي 

الضفــة الغربيــة منــذ بــدأت األمــم المتحــدة فــي تعقــب حصيلــة القتلــى فــي عــام ٢٠٠٥. ٩

ــي  ــلطة الت ــام الس ــلبية أم ــق الس ــن الحقائ ــد م ــو العدي ــودة نتنياه ــرة ع ــل فك ــا تحم بدوره
قاطعهــا علــى مــدار ســنوات حكمــه األخيــرة. باإلضافــة إلــى االنعكاســات المحتملــة علــى 
قضايــا االســتيطان والقــدس واســتهداف المســجد األقصــى، والتــي ال يزيــد من تأثيرهــا ميراث 
حكومــات نتنياهــو نفســه فقــط، ولكــن ميــراث حكومــة بينيــت- لبيــد التــي زاد االســتيطان 
خاللهــا وحتــى شــهر يونيــو الفائــت )٢٠٢٢( بنســبة ٦٢ بالمائــة مقارنــة بحكومــة نتنياهــو 
الســابقة عليهــا، وزيــادة هــدم منــازل وممتلــكات الفلســطينيين بنســبة ٣٥ بالمائــة، وفقــً 
لمؤسســة »الســالم اآلن« الحقوقيــة اإلســرائيلية.١٠ باإلضافــة إلــى تزايــد اقتحامــات المســجد 
المؤهلــة  التحــركات  وهــي  الفلســطينيين،  علــى  المســتوطنين  واعتــداءات  األقصــى، 

لالســتمرار بــكل مــا يترتــب عليهــا مــن انعكاســات.

تحمــل االنتخابــات طابــع الوقــوف عنــد مفتــرق طــرق للعديــد مــن الفاعليــن والقضايــا، وفــي 
حيــن تمثــل فرصــة مهمــة لنتنياهــو علــى المســتوى الشــخصي والسياســي، وتســمح بتواجــد 
بعــض رمــوز اليميــن المتطــرف فــي مناصــب وزاريــة مهمــة، تطــرح تحدياتهــا علــى واقــع 
ــادة  ــرص إع ــه ف ــرف ومع ــن المتط ــروز اليمي ــار وب ــع اليس ــل تراج ــي ظ ــرائيلية ف ــزاب اإلس األح
ــكيل  ــات تش ــد مفاوض ــج بع ــن أن ينت ــا يمك ــً لم ــرائيلي وفق ــي اإلس ــهد السياس ــم المش رس
الحكومــة مــن نتائــج. كمــا تمثــل االنتخابــات فرصــة للسياســات المضــادة للمســار السياســي 
ــدس  ــا الق ــيادة وعاصمته ــتقلة وذات س ــطينية مس ــة فلس ــالن دول ــاس إع ــى أس ــم عل القائ
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الشــرقية، وتســمح بمســاحة أكبــر للتيــار المعــارض للتســوية والقائــم علــى تأكيــد يهوديــة 
الدولــة، وزيــادة االســتيطان بــكل مــا تمثلــه تلــك السياســات مــن تحديــات علــى صعيــد 

ــطيني.  ــعب الفلس ــاع الش ــطينية وأوض ــة الفلس القضي

المســار  علــى  التحديــات  مــن  العديــد  ونتائجهــا  االنتخابــات  تطــرح  التفاصيــل  فــي 
فــي  التصعيــد  فــرص  مــن  وتزيــد  بــه،  تتمســك  التــي  الســلطة  وواقــع  السياســي 
القــدس وغــزة، حيــث تقــف المقاومــة والتســوية، والفصائــل  الضفــة الغربيــة كمــا فــي 
وفــي  الجميــع.  حيــاة  علــى  يؤثــر  أن  شــأنه  مــن  آخــر  طــرق  مفتــرق  عنــد  والســلطة 
تتســق  حكومــة  علــى  يترتــب  أن  يمكــن  مــا  حــول  مطروحــا  الســؤال  يظــل  الخلفيــة 
صعيــد  علــى  تحديــات  مــن  ومتطلباتهــا  نتنياهــو  كتلــة  توجهــات  مــع  كامــل  بشــكل 
القضيــة  ومســتقبل  وواقــع  والفلســطيني،  اإلســرائيلي  الداخــل  مكونــات  مــع  العالقــة 

الفلســطينية، والعالقــات مــع القــوى اإلقليميــة وغيرهــا مــن القــوى الفاعلة وخاصــة الواليات 
الحــرب األوكرانيــة وانعكاســاتها علــى األوضــاع  المتحــدة األمريكيــة وروســيا فــي ظــل 
ــى  ــه عل ــادم وتطورات ــار الق ــم المس ــن فه ــر م ــزء كبي ــف ج ــة، يتوق ــي اللحظ ــة. وف اإلقليمي
ــاره  ــم اختي ــوف يت ــذي س ــق ال ــو، والطري ــا نتنياه ــل إليه ــوف يتوص ــي س ــة الت ــكل الحكوم ش
مــن تنويعــات اليميــن واألدوار، وحتــى تتضــح الصــورة تســيطر علــى المشــهد التســاؤالت 

والمخــاوف، وحديــث الســيناريوهات واالحتمــاالت. 
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إرسائيل  ىف  جرت  التى  املبكرة  االنتخابات  متثل  ال 
ورغم   ،2022 نوفمرب  من  األول  ىف   2٥ الـ  للكنيست 
املواطن  وشكوى  االنتخابات،  هذه  مثل  إجراء  تعدد 
اإلرسائييل من الذهاب املتكرر للتصويت، سوى عرض 
وتتنوع  إرسائيل.  ىف  السياسية  األزمة  مظاهر  أحد  أو 
مصادر أزمة عدم االستقرار وقرص عمر حكومات هذه 
واملرشوع  إلرسائيل،  التارخيية  النشأة  طبيعة  بني  الفرتة 
العقود  خالل  اإلرسائييل  املجتمع  وتطور  الصهيوين، 
والتحوالت  العرشين،  القرن  سبعينيات  ومنذ  األخرية 
الديموجرافية والعرقية واالقتصادية والسياسية؛ وتزايد 
عدد اليهود الرشقيني، وارتفاع تأثري املتشددين دينيًا من 
سياسة  وتبني  املستوطنني،  وكتلة  األرثوذوكس،  اليهود 
وتفكيك  الثامنينيات،  بداية  منذ  االقتصادي  االنفتاح 
املزارع التعاونية "املوشاف"، والتحول إىل القطاع اخلاص 
والتقشف  واالنضباط  الريادة  ىف  اجلامعية  القيم  وتآكل 

لصالح التنافسية والفردية والرفاهية الشخصية.

حتوالت هيكلية وراء االنقالب
املجتمع  ىف  اهليكلية  التحوالت  نتائج  بني  من  كان 
التى  الواحدة،  اجلامعة  هيمنة  من  االنتقال  اإلرسائييل 
اإلشكنازية،  العاملية  الصهيونية  النخبة  ىف  متمثلة  كانت 
األرثوذوكس  اليهود  من  متعددة  مجاعات  هيمنة  إىل 
شتى  من  متدينة  عنرصية  وتيارات  واملستوطنني 
بزعامة  املتطرف  القومي  اليمني  حول  تلتف  االجتاهات 
للسيطرة  اجلامعات  هذه  وتسعى  نتنياهو.  بنيامني 
العميقة،  الدولة  ومؤسسات  والثقافة  اإلعالم  عىل 
وتناصب العداء للمحكمة العليا واإلعالم، وتشكك ىف 
صالحيات املحكمة وتطالب برضورة تقليصها؛ خاصة 

إزاء ممثىل الشعب اإلرسائييل املنتخبني ىف الكنيست.

اإلرسائيىل  املشهد  ىف  اجلديدة  اجلامعات  هذه  وتنطوى 
القومى  اليمني  عن  متييزًا  اجلديد،  اليمني  مسمى  حتت 
الكثريين  هتميش  تم  التى  ورموزه  التقليدى  الليرباىل 
تم  التحول  هذا  إطار  وىف  التحول.  هذا  سياق  ىف  منهم 
االندماج بني النموذج العلامنى للدولة والنموذج الدينى 
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الليرباىل  القومى  اليمني  تدين  ذلك  ورافق  األسطورى، 
والعلامنى وصهينة التيار الدينى املتشدد األرثوذوكسى، 
أو  الدينية  املقوالت  يتنازعان  التيارين  كال  وأصبح 
يتفقان عليها، ويتبنيان خطابًا موحدًا من زاوية املفردات 
الفلسطيني  والشعب  باألرض  تتعلق  التى  واملفاهيم 

والتوراه وأرض امليعاد والعداء للمحيط العربى.

ذاهتا  اإلرسائيلية  الديمقراطية  فإن  أخرى،  ناحية  من 
إىل  وإخراجها  األزمة  هذه  ىف  التأثري  عن  بعيدة  ليست 
الديمقراطية  بالتمثيلية  األمر  تعلق  سواء  الوجود؛  حيز 
مظاهر  بعض  وشيوع  تطورها  من  قرون  بعد  ذاهتا 
انفصال املؤسسات الديمقراطية عن املواطنني وانفصال 
وليربالية  مالية  نخب  وظهور  الشعب،  عن  املمثلني 
بتقليص  وتؤمن  واملال،  األعامل  عامل  من  قادمة  جديدة 
االجتامعية،  والرعاية  احلامية  ىف  ووظائفها  الدولة  نفوذ 
هذه  عن  بعيدًا  ليس  اإلرسائيلية  الديمقراطية  ونموذج 
اإلرسائيىل  االنتخابى  النظام  طبيعة  جانب  إىل  الظاهرة. 
القائم عىل التمثيل النسبى، والذى حيول دون انفراد أى 
من األحزاب باحلكم، ويساعد عىل تشكيل االئتالفات 
للشأن  املراقبني  من  الكثري  ويرى  والتحالفات، 
ذلك  عىل  وبناًء  النظام.  هذا  تغيري  رضورة  اإلرسائيىل 
نتنياهو، رغم  الراهنة ال تنحرص ىف شخص  األزمة  فإن 
الدور اهلام واملؤثر الذى يلعبه ىف إذكاء عدم االستقرار، 
املؤسسني،  جيل  من  واملوروث  الراهن  الوضع  وتغيري 
السياسية اإلرسائيلية منذ  الساحة  وذلك منذ ظهوره ىف 
إجراء  عملية  تتجاوز  األزمة  فإن  وباملثل   ،1996 عام 
املتتالية، بل هى حصاد تطور بنيوى  االنتخابات املبكرة 
والسياسى  االقتصادى  اإلرسائيىل  املجتمع  هيكل  ىف 

والديموجراىف.

 الطريق إىل االنتخابات املبكرة
ىف  لبيد  يائري  بينيت-  نفتايل  حكومة  تشكلت  أن  منذ 
يونيو2021، عقب االنتخابات املبكرة الرابعة، وحظت 
املراقبني  أكثر  يتوقع  يكن  مل  الكنيست،  بثقة  احلكومة 
واالستمرار  الصمود  من  احلكومة  هذه  متكن  تفاؤاًل 
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برملانية  كتل  ثامنى  عىل  واستنادها  هشاشتها  بسبب 
إزاحة  ىف  الرغبة  بينها  مجع  متجانسة،  غري  وحزبية 
وال  مقاعد   4 املوحدة  العربية  القائمة  وهى:  نتنياهو، 
وثالث  برملانية،  وظائف  وإنام  وزارية  بحقائب  تتمثل 
برئاسة  يمينا  هي  املتشدد  االستيطاين  اليمني  من  كتل 
وأمل  ليربمان،  أفيجدور  بزعامة  بيتنا  وإرسائيل  بينيت، 
من  كتلتني  إىل  باإلضافة  ساعر،  بزعامةجدعون  جديد 
وأزرق  لبيد،  مستقبلبزعامة  يوجد  مها  الوسط  اليمني 

أبيضربئاسة بينى غانتس، ثم كتلة العمل ومريتس. 

ومجع بني هذه الكتل املتباينة سياسيًا وأيديولوجيًا الرغبة 
ىف إزاحة نتنياهو بالدرجة األوىل، وجتنب القضايا اخلالفية 
اتفاق  وكذلك  للحكومة،  األول  العام  ىف  إثارهتا  وعدم 
والدولة  الدين  بني  العالقة  عىل  اإلبقاء  عىل  الكتل  هذه 
كام هى أو عدم املساس "بالوضع الراهن" املوروث عن 
بن جوريون بشأن العالقة بني الدين والدولة. واستمرت 
هذه احلكومة ذات الرأسني بناًء عىل االتفاق املعقود بني 
بينيت ولبيد بشأن توىل األول رئاسة الوزراء ملدة العامني 
عام  ملدة  التاليني،  العامني  والية  الثانى  وتوىل  األولني 
الذين  املراقبني  من  العديد  توقعات  فاق  ما  وهو  تقريبًا 

توقعوا اهنيارًا رسيعًا هلذه احلكومة.

املايض، فقدت احلكومة األغلبية  أبريل  السادس من  ىف 
التى كانت تساندها واملكونة من 61 عضوًا، وذلك إثر 
انسحاب عيديت سليامن النائبة من حزب رئيس الوزراء 
الذى نشب مع وزير  نتيجة اخلالف  يمينا من االئتالف 
العليا  املحكمة  لقرار  امتثل  الذى  اإلرسائيىل  الصحة 
اإلرسائيلية برفع حظر إدخال الطعام الذى ينطوى عىل 
اخلمرية إىل املستشفيات ىف عيد الفصح اليهودي، واعتبار 

احلظر قرار إكراه هيوديًا مفروضًا عىل األقلية العربية. 

مارسها  التى  الضغوط  إثر  سليامن،  انسحاب  وكان 
قائمة  عىل  متقدم  بموقع  هلا  ووعده  ونتنياهو  الليكود 
الليكود االنتخابية املقبلة، وبانسحاهبا أصبحت احلكومة 
عضوًا   60 مقابل  نائبًا   60 من  ضيقة  قاعدة  عىل  ترتكز 

للمعارضة بزعامة نتنياهو.

إزاء هذا الوضع مل يكن بمقدور احلكومة االستمرار، نظرًا 
حصوهلا  وصعوبة  الكنيست،  ىف  ضيقة  بقاعدة  لتمتعها 
املشرتكة  العربية  القائمة  نواب  من  أمان  شبكة  عىل 
والتى رفضت توفري مثل هذا املخرج للحكومة؛ بسبب 
الشعب  مواجهة  ىف  واالستيطانية  العنرصية  سياساهتا 
يقىض  قانون  مترير  ىف  الفشل  إىل  باإلضافة  الفلسطيني، 
األراىض  ىف  املستوطنني  عىل  اإلرسائييل  القانون  بتطبيق 
باعتباره  بينيت  إليه  أشار  والذى  املحتلة،  الفلسطينية 
السبب الرئيس لقرار حل الكنيست، وهو القانون الذى 
تؤيده املعارضة اليمنية من حيث املبدأ، ولكنها رفضت 
بأن  الذكر  وجيدر  احلكومة،  عىل  للضغط  عليه  املصادقة 

هذا القانون حيتاج إىل موافقة جديدة كل مخس سنوات.

ومتكنت حكومة بينيت قبل فقد األغلبية من مترير قانون 
املوازنة العامة لعامني متتاليني 2021- 2022، ومن مترير 
قانون منع مل الشمل، والذى استعانت ىف إقراره بنواب من 
اليمني املتطرف واملعارضة، وبعد فقداهنا األغلبية مل تتمكن 
من ضم كتل جديدة لالئتالف الستعادة هذه األغلبية ومل 

حتظ بشبكة أمان ضد سحب الثقة منها.

قرار حل الكنيست وتكلفة االنتخابات املبكرة
الفائت انسحب نريأوربامخن حزب يمينا،  ىف 13 يونيو 
عىل  وبناًء  عضوًا،   ٥9 عىل  يستند  االئتالف  وأصبح 
قانون حلل  التقدم بمرشوع  بينيت ولبيد عىل  اتفق  ذلك 
الكنيست وإجراء انتخابات خامسة مبكرة عىل أن يتوىل 
تشكيل حكومة جديدة.وأقر  احلكومة حتى  رئاسة  لبيد 
الكنيست ىف 30 يونيو املايض هذا القانون بأغلبية كبرية 
التعديالت  بعض  إجراء  بعد  وذلك  نائبًا،  بلغت92 
االنتخابات،  إجراء  موعد  تعلقبإعالن  ما  خاصة  عليه، 
إجراء  تفضل  املتطرفة  الدينية  األحزاب  كانت  حيث 
االنتخابات ىف 2٥ أكتوبر أو خالل شهر أكتوبر، حيث 
االشرتاك  هلم  تتيح  بأجازة  أتباعهم  من  املتدينون  حيظى 
األحزاب  فضلت  حني  ىف  بكثافة،  االقرتاع  عملية  ىف 
نوفمرب، وهو ما  املدنية إجراء االنتخابات ىف األول من 

تم إقراره واملوافقة عليه من قبل الكنيست.
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حاول نتنياهو عقب حل الكنيست احلصول عىل فرصة 
هذه  أن  غري  االنتخابات،  إجراء  دون  احلكومة  تشكيل 
إجراء  قبل  أغلبية  تشكيل  بصعوبة  اصطدمت  املحاولة 
وأن  يمينا،  قائمة  تفكيك  لصعوبة  املبكرة،  االنتخابات 
قائمة أمل جديد منشقة عن الليكود، وىف مجيع األحوال 
فإن عمر مثل هذه احلكومة لو تشكلت مل يكن ليزيد عن 
بضعة أشهر مل تكن ستتجاوز هذه احلالة. ووفقًا لدراسة 
نرشت يف 11 أغسطس 2019 أكملت حكومة واحدة 
فقط من بني 34 حكومة مرت عىل حكم إرسائيل حتى 
تارخيه مدهتا البالغة 4 سنوات، أال وهى حكومة جولدا 
 ،19٧4 مارس   10 إىل   1969 ديسمرب   1٥ من  مائري 
وأكملت 6 دورات للكنيست فقط واليتها من بني 20 

دورة كنيست حتى عام 2019. 
تكلفة  إىل  اإلرسائيلية  والتحليالت  التقارير  وتشري 
الناحية  من  مبكرة  انتخابات  وإجراء  الكنيست  حل 
تكرار  مع  خاصة  اخلصوص،  وجه  عىل  االقتصادية، 
احلل وتبكري االنتخابات خالل السنوات املاضية. ويبدو 
أن رجال األعامل هم أكثر الفئات التى تترضر من إجراء 
العمل  من  يومًا  يفقد هؤالء  حيث  املبكرة،  االنتخابات 
لبحث  ووفقًا  بأجر.  أجازة  يعترب  االنتخابات  يوم  ألن 
ىف  الصناعة  أرباب  الحتاد  التابع  االقتصاد  قسم  أجراه 
 1.9 بـ  تقدر  خسائر  اخلاص  القطاع  يتكبد  إرسائيل، 
العام  القطاع  ويتكبد  االنتخابات،  يوم  ىف  مليارشيكل 
أيام  تكلفة مخسة  البحث  مليار شيكل، وقدر  نحو0.9 
انتخابية للكنيست منذ 201٥، إضافة ليوم االنتخابات 

املحلية، بنحو 16.8 مليار شيكل. 
ويطالب رجال األعامل بأال يكون يوم االنتخابات عطلة 
وتقدر  عليهم.  االنتخابات  لعبء  جتنبًا  األجر  مدفوعة 
تكلفة انتخابات األول من نوفمرب اجلاري ما بني2.6- 
2.8 مليار شيكل، وهو ما يوازى ٧٥0- 8٥0 مليون 
االقتصاد  عىل  إضافيًا  عبئًا  يمثل  نحو  عىل  دوالر، 
اإلرسائيىل ىف ظل جائحة كوفيد- 19 )كورونا(، وأزمة 
الغالء  وتفاقم  األوكرانية،  الروسية-  واحلرب  الطاقة، 

ونفقات املعيشة، والتحديات االقتصادية العاملية.

املبكرة  االنتخابات  أعباء  تكلفة  عن  أمهية  يقل  وال 
العملية،  ترافق هذه  التى  السياسية  التكلفة  االقتصادية، 
حيث أشار ملحق نرشة اقتصادية يف 21 مايو 2021 إىل 
واالئتامنى  االقتصادي  إرسائيل  تصنيف  عىل  اخلطر  أن 
بسبب  وليس  السياسى  االستقرار  عدم  بسبب  يأتى 
االستقرار  غياب  أن  إىل  أشار  كام  محاس،  صواريخ 
خيفض  من  هو  األمنية  التهديدات  وليس  السياسى 
تقرير  عن  نقاًل  وذلك  االئتامنى،  إرسائيل  تصنيف 
فيام  األمر  وكذلك  االئتامنى،  للتصنيف  موديز  مؤسسة 
يتعلق باحلرب عىل غزة التى هلا تأثريات اقتصادية حمدودة 

مقارنة بتأثريات عدم االستقرار.

إجراء  أن  إىل  التحليالت  بعض  تشري  أخرى  ناحية  من 
سنوات،  أربع  من  أقل  ىف  اخلامسة  املبكرة  االنتخابات 
وقد  للمعيشة،  كبرية  غالء  موجة  ىف  يتسبب  سوف 
يتسبب ىف حالة فوىض اقتصادية.كام أن الفرتة التى تسبق 
إجراء االنتخابات قد تتضاعف فيها التهديدات األمنية 
حمدودية  نتيجة  السياسى  االستقرار  بعدم  الصلة  ذات 
صالحيات احلكومة ىف ترصيف األعامل واحتامل اللجوء 
إىل مغامرات لرفع نسبة التصويت ملن هم ىف سدة احلكم.

املتكرر  واللجوء  السياسى  االستقرار  عدم  حالة  تضع 
املحللني  من  العديد  نظر  ىف  املبكرة،  لالنتخابات 
االسرتاتيجيني اإلرسائيليني، قيودًا عىل إجراء تشخيص 
قد  احلالة  هذه  أن  كام  االسرتاتيجية،  للظواهر  معمق 
أن  إيران  تقدير  بسبب  اإليرانية،  التهديدات  من  تزيد 
عىل  قدرهتا  من  حتد  واضطراب  بلبلة  حالة  إرسائيل  ىف 

املواجهة.

وإجراء  السياسى  االستقرار  عدم  أى  احلالة،  وهذه 
انتخابات مبكرة متكررة، تفقد املواطن اإلرسائييل الثقة 
ىف  وكذلك  السياسية،  واملؤسسة  الدولة  مؤسسات  ىف 
واحلكومة،  األحزاب  ىف  اإلرسائيليني  والقادة  الساسة 
وخصوصًا مع غلبة االعتبارات الشخصية والرصاعات 
وحسابات املصالح الذاتية والفئوية عىل الربامج السياسية 
لألحزاب، وعىل املصالح العليا للدولة واجلمهور خاصة 
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مل  اآلن  حتى  جرت  التى  املبكرة  االنتخابات  نتائج  وأن 
تتمكن من إخراج إرسائيل من األزمة ىف دورات أبريل 
ومارس   ،2020 ومارس  وسبتمرب2019،   ،2019
2021، كام أن االنتخابات التى جرت ىف نوفمرب2022 

قد ختلق مضاعفات كثرية ىف الوضع املضطرب أصاًل.

القوائم االنتخابية للكنيست اخلامس والعرشون
احلزبية  الساحة  تشهد  للكنيست،  انتخابية  دورة  كل  ىف 
أو  القيادية  تركيبتها  ىف  سواء  كبرية  تغريات  إرسائيل  ىف 
أحزاب  وتظهر  األحزاب  بعض  وختتفى  التنظيمية، 
وألغراض  خمتلفة،  بمسميات  أخرى  وقوائم  أخرى، 
الناخب  وجذب  التمثيل  ىف  حصتها  لزيادة  إما  انتخابية 
أو  احلسم  نسبة  جتاوز  عدم  من  ختوفًا  أو  اإلرسائييل، 
باملائة   2 من  ارتفع  والذى  الكنيست  ىف  التمثيل  معامل 
لذلك  باملائة، وكمثال  إىل 3.2٥  الناخبني  أصوات  من 
انضامم حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر إىل قائمة 
الوطنى، خوفًا من عدم جتاوزه هذه  أو  املعسكر اجلديد 

النسبة وفق استطالعات الرأى العام.

وهذه الظاهرة التى ترتبط بانتخابات الكنيست وتتلخص 
ىف اندماج القوائم قبل االنتخابات أو تفككها فيام بعد، 
املجتمع  تشكل  طبيعة  مها:  عاملني،  إىل  جذورها  تعود 
ذوى  اليهود  املهاجرين  من  خمتلفة  فئات  من  اإلرسائيىل 
األصول العرقية والثقافية والدينية واالجتامعية املتباينة، 
واحدة  دائرة  إرسائيل  يعترب  الذى  االنتخابى  والنظام 
ىف  العوامل  هذه  وتساهم  النسبى،  التمثيل  عىل  ويستند 
عدم  حالة  وتفاقم  اإلرسائيلية،  احلزبية  اخلريطة  رشذمة 

استقرار االئتالفات والتحالفات واحلكومات.

أربعون  تقدم  للكنيست  الـ 2٥  املبكرة  االنتخابات  وىف 
حزبًا وقائمة انتخابية، من بينها ثالثة عرش حزبًا رئيسيًا، 
مستقبل  ويوجد  نتنياهو،  بزعامة  الليكود  حزب  منهم: 
)أزرقأبيض(  الدولة  ومعسكر  لبيد،  يائري  بزعامة 
بزعامة  الدينية  الصهيونية  وقائمة  غانتس،  بزعامةبينى 
بتسلئيل سموتريتش، وحزب شاس بزعامةأرييه درعى، 

وإرسائيل بيتنا بزعامة ليربمان، وحزب هيدوت هتوراه، 
املشرتكة  والقائمة  مريتس،  وحزب  العمل،  وحزب 
التجمع  وحزب  املوحدة،  العربية  والقائمة  العربية، 

الوطنى، وحزب البيت اليهودى. 
املتقدمة،  القوائم  أغلبية  أمام  متثيل  فرص  توجد  وال 
الكثري منها عىل عدة مئات من األصوات  حيث حيصل 
أو اآلالف منها، وال تتجاوز نسبة احلسم، ولكنها تستفيد 
املخصص  والتليفزيونى  اإلذاعى  البث  أوقات  من 
االجتامعية  االنتخابية  رسالتها  إليصال  للقوائم 
والسياسية، ووفقًا الستطالعات الرأى فإن القوائم التي 

كان لدهيا فرصة ىف التمثيل ىف الكنيست، هي:
1- الليكود: توقعت االستطالعات حصوله عىل 31- 
32 مقعدًا، وهو رقم أقل من توقعات سابقة كانت متنحه 

3٥ مقعدًا.
الرأى  استطالعات  توقعت  مستقبل:  يوجد  حزب   -2
حيصل  نتيجة  أعىل  وهى  مقعدًا،   2٥ عىل24-  حصوله 

عليها حزب منافس لليكود منذ فرتة طويلة.
3- الصهيونية الدينية: القائمة األشد تطرفًا من أحزاب 
كاخاملحظورة  حركة  أتباع  وتضم  االستيطانى  اليمني 
اليهودية  القوة  حركة  ويشكلون  اإلرسائيىل  القانون  ىف 

بزعامة النائب العنرصى إيتامر بن غفري.
4- قائمة حتالف املعسكر الرسمي: برئاسة وزير الدفاع 
جديد،  أمل  وحزب  أبيض  أزرق  ويضم  غانتس،  بينى 
ورئيس أركان اجليش السابق جادى إيزنكوت، ومنحتها 

االستطالعات ما بني 11 و12 مقعدًا.
الرشقيني  اليهود  من  املتدينني  حزب  شاس:  حزب   -5

ومنحته االستطالعات 8 مقاعد.
بني  ما  االستطالعات  منحته  بيتنا:  إرسائيل  حزب   -6

٥-6 مقاعد.
املشرتكة  العربية  القائمة  العربية:  القوائم   -7
ومنحت  الوطنى،  والتجمع  املوحدة  العربية  والقائمة 
قائمة  أما  مقاعد،   4 والثانية  األوىل  االستطالعات 
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 1.8 بني  ما  عىل  االستطالعات  ىف  فحصلت  التجمع 
إىل2.2 باملائة أى أقل من نسبة احلسم.

لقرابة  إرسائيل  ىف  االقرتاع  حق  هلم  من  عدد  ووصل 
العدد  هذا  ويزيد  الناخبني،  لسجل  وفقًا  مليون   6.٧9
بنسبة 3.2 باملائة عن االنتخابات التى جرت ىف مارس 
إىل  املهاجرين  من  اآلالف  عرشات  تدفق  إثر   ،2021
أوكرانيا.  ىف  واحلرب  كورونا  جائحة  بسبب  إرسائيل 
تقريبًا،  ناخب  مليون   1.1 العرب  الناخبني  عدد  وبلغ 
وتبلغ نسبة الناخبني العرب حواىل 16 باملائة من جمموع 

الناخبني.

استطالعات الرأى: مصداقية أكثر
كتلة  أن  يالحظ  الرأي،  باستطالعات  يتعلق  فيام 
أربعة  ىف  حصلت  قد  املتطرف  الدينى  واليمني  نتنياهو 
لبيد،  لكتلة   ٥6 مقابل  مقعدًا،  عىل60  استطالعات 
)نتنياهو(  والصهيونى  الدينى  اليمني  كتلة  وحصلت 
عىل ٥9 مقعدًا ىف استطالع واحد فقط مقابل ٥٧ مقعدًا 
لكتلة لبيد، وبعد ذلك صار الليكود أقرب إىل 60 مقعدًا. 
ورجحت استطالعات الرأى االجتاه نحو وضع اجلمود 
من زاوية نتائج االنتخابات؛ أى عدم متكن كتلة اليمني 
أو لبيد الفوز بأغلبية مستقرة متكنها من تشكيل احلكومة، 

ومل متنح كتلة لبيد تعاداًل مع اليمني. 

فوز  ترجح  بدأت  لالنتخابات  السابقة  األسابيع  وىف 
أن  عىل  نتنياهو  حرص  مع  وخاصة  اليمني،  كتلة 
من  حلفائه  نحو  الليكود  فقدها  التى  األصوات  تذهب 
اليمني، بعكس لبيد الذى اعتمدت قائمته عىل أصوات 
خالل  لبيد  كتلة  تصل  كتلته.ومل  إىل  املنتمية  األحزاب 
الرأى  استطالعات  االنتخابات ىف  السابقة عىل  الشهور 

إىل الـ61 مقعدًا التى تؤهله لتشكيل احلكومة.

التى  الرأى  استطالعات  أن  عام  بشكل  القول  ويمكن 
أجريت ىف إرسائيل حول توقع نتائج االنتخابات كانت 
إليه ىف  الواقع عىل عكس ما ذهبت  ىف جمملها قريبة من 
االستطالعات  هذه  استبعدت  حيث  سابقة،  انتخابات 

البيت  وقائمة  التجمع  حزب  قائمة  من  كل  حصول 
ىف  للتمثيل  تؤهلهام  التى  احلسم  نسبة  عىل  اليهودي 
الكنيست، وهو ما حدث فعليًا، كام أهنا تنبأت بانخفاض 
أن  حني  ىف  باليهود،  مقارنة  العرب  بني  االقرتاع  نسبة 

توقعاهتا بخصوص مريتس مل تصدق.

القضية الفلسطينية يف برامج األحزاب
املجتمع  ىف  حدثت  التى  اهليكلية  التحوالت  لعبت 
القضية  غياب  ىف  كبريًا  دورًا  عقود  طيلة  اإلرسائيىل 
حيث  األحزاب،  هذه  برامج  من  والتسوية  الفلسطينية 
ما  إذا  األحزاب  معظم  برامج  من  الدولتني  اختفى حل 
نزع  برشط  احلل  هذا  يذكر  الذى  لبيد،  حزب  استثنينا 
الغربية  الضفة  ىف  املقاومة  ووقف  الفلسطينيني  سالح 
أحزاب  بقية  عن  خيتلف  مل  العملية  املامرسة  وىف  وغزة، 
عىل  مرات  عدة  وافق  حيث  والقومى  الدينى  اليمني 
الضفة  ىف  والبناء  املستوطنات  بتوسيع  عديدة  قرارات 
السلطة  عىل  اإلبقاء  رضورة  ويرى  املحتلة،  الغربية 

الفلسطينية وعدم إهنيارها وتعزيز األجهزة األمنية.

 أما حزب الليكود ومؤيديه من اليمني الصهيونى الدينى 
الضفة  ىف  اجلديد  االستيطان  رشعنة  رضورة  فريون 
وتوسعة  اجلديدة  االستيطانية  بالبؤر  الغربيةواالعرتاف 
وتعزيز  عليها،  اإلرسائييل  القانون  وتطبيق  املستوطنات 
املنطقة  الفلسطينية ىف  السيطرة  أمنها ومحايتها ومكافحة 
)ج( وترسيع البناء فيها، كام تضمنت الدعاية االنتخابية 
عىل  والعمل  الغربية  الضفة  ضم  تأكيد  الليكود  حلزب 
الضغوط  كافة  ومقاومة  الكنيست،  ىف  ذلك  ترشيع 

واملحاوالت لتقليص السيطرة اإلرسائيلية عىل الضفة.

أما حزب الثالثى غانتس وساعر وإيزنكوت، واملسمى 
املعسكر الوطنى، فقد جتنب احلديث الرصيح عن الضفة 
تقليص  الفلسطينية، وتطرح رموز هذا احلزب  والدولة 
الرصاع وأمن املستوطنني واملدن اإلرسائيلية القريبة من 
واالحتفاظ  القومية  ثنائية  الدولة  خطر  وجتنب  الضفة 
بالعالقة مع الفلسطينيني. يف حني الزال حزب ليربمان 

انتخابات الكنيست المبكرة: االنقالب الثانى فى السياسة اإلسرائيلية
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احلل  باعتباره  الفلسطينيني  مع  األرايض  بتبادل  يتمسك 
املمكن مع الشعب الفلسطيني. 

ويطرح حزب العمل ومريتس فكرة العودة للمفاوضات 
مع الفلسطينيني والتوصل إىل حل الدولتني والتخىل عن 

املستوطنات النائية.

اإلرسائيلية  األحزاب  خمتلف  بني  اإلمجاع  يتمحور 
الشعب  حق  وإنكار  والضم  االستيطان  تعزيز  حول 
حول  يدور  بينها  واالختالف  دولة،  ىف  الفلسطيني 
الشكل واألسلوب والكيفية التي يتم هبا ذلك من زاوية 
الشعب  ومقاومة  الدولية  والضغوط  السياسية  التكلفة 
الظروف  لطبيعة  اإلمجاع  هذا  إخضاع  أى  الفلسطيني؛ 
أن  القول  ويمكن  معها.  التعامل  عىل  إرسائيل  وقدرة 
برامج  عن  الظاهرى  غياهبا  رغم  الفلسطينية  القضية 
وخطاب األحزاب السياسية إال أن هذا الغياب ال يعنى 
بمقدورها  أن  أو  مهتمة  غري  األحزاب  هذه  أن  مطلقًا 
حتت  سلبية  بطريقة  ولكن  حارضة  هى  بل  جتاهلها، 
الغربية  الضفة  ىف  البناء  وتعزيز  االستيطان  مسميات 
عىل  اإلرسائيىل  القانون  وتطبيق  التدرجيي  الضم  أو 
الفلسطينية  القضية  حضور  فإن  وهكذا  املستوطنات، 
سلبى  حضور  بمثابة  األحزاب  هذه  وخطط  برامج  ىف 
أى يتلخص ىف ضم األراىض الفلسطينية واحلؤول دون 

إقامة دولة فلسطينية.

قراءة ىف نتائج االنتخابات
اإلرسائيلية  احلكومة  بتشكل  نتنياهو  بنيامني  تكليف  تم 
مرحية  أغلبية  عىل  سرتتكز  والتى  والثالثني  السابعة 
من64 عضوًا، وفقًا للنتائج الرسمية. ويمثل هذا الرقم 
جمموع أعضاء الليكود والصهيونية الدينية وحزب شاس 
وهيدوت هتوراه ىف الكنيست، منها 32 مقعدًا لليكود، 
املتطرفة، وحصل حزب  الدينية  و14 مقعدًا للصهيونية 
شاس وهيدوت هتوراه عىل 18 مقعدًا، ىف حني حصل 
مقاعد   ٥ وتبقى  مقعدًا،   ٥1 عىل  لبيداملنافس  معسكر 

للقائمة العربية املشرتكة.

ما كان حيذر منه اخلرباء واملراقبون ىف إرسائيل وخارجها 
العنرصى  والفصل  العنرصية  إىل  إرسائيل  حتول  من 
التى  واملخاطر  املتطرفة،  الدينية  والصهيونية  والكاهانية 
اإلرسائيلية،  والديمقراطية  اإلرسائيىل  الوجود  تكتنف 
خالل  من  وذلك  أنظارنا  أمام  يتجسد  واقعًا  أصبح 
السياسة  صعيد  عىل  تراكمت  التى  التحول  حلقات 
نتائج  اعتبار  ويمكن  عقود.  طيلة  إرسائيل  ىف  واملجتمع 
السياسة  ىف  الثانى  االنقالب  بمثابة  االنتخابات  هذه 
اإلرسائيلية، بعد االنقالب األول الذى جرى ىف 19٧٧ 
بصعود اليمني إىل احلكم. ويتميز االنقالب الثانى بغياب 
اليمني التقليدى الليرباىل وحلول اليمني اجلديد الفاشى 
الفلسطيني،  والشعب  للعرب  واملعادى  والعنرصى 

والدعوة جهارًا هنارًا للضم واملوت للعرب.

اإلرسائيلية  السياسة  ىف  الثانى  االنقالب  هذا  خمرجات 
والقضية  الفلسطينى  الشعب  األوىل  بالدرجة  تصيب 
هذا  راعية  القادمة  احلكومة  أن  ذلك  الفلسطينية، 
طريق  ىف  ومتىض  الدولتني،  حل  جتاوزت  االنقالب 
التنفيذ  زاوية  من  خمتلفة  بدرجات  والضم  االستيطان 
ولكنها متفقة من زاوية املبدأ، أما من الدرجة الثانية فهذا 
االنقالب قد حيول إرسائيل إىل دولة استبدادية عنرصية 
تفخر  تزال  ما  التى  وهى  اهلشة،  بديمقراطيتها  ويطيح 

أمام العامل بأهنا الدولة الديمقراطية الوحيدة ىف املنطقة. 

الدالالت  من  العديد  عن  االنتخابات  نتائج  وكشفت 
مقدمتها  وىف  دروسها،  واستخالص  تأملها  ينبغى  التى 
لقائمة  العسكرية  املؤسسة  جنراالت  جاذبية  تضاؤل 
الوحدة الوطنية وللجنراالت اإلرسائيليني عامة، بعد أن 
كان االعتقاد ملدة طويلة أهنم حيظون بمكانة خاصة لدى 
الناخبني اإلرسائيليني مستمدة من مكانة ودور املؤسسة 

العسكرية ىف الدفاع عن الدولة.

أما الداللة الثانية فهى أن الناخب اإلرسائييل، واجلمهور 
عمومًا، قد منح ىف هذه االنتخابات األفضلية لالستيطان 
املتطرفة  الدينية  والالعقالنية  االستيطانية  واملؤسسة 
ودولة  القانون  حساب  عىل  السياسية،  والغوغائية 
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ال  املسئولية  فإن  وبذلك؛  واملساواة  واملواطنة  القانون 
املواطنني  عىل  كذلك  بل  الساسة  عىل  فحسب  تقترص 
الذين اختاروا ممثليهم الذين أمعنوا ىف الفساد واالبتزاز 
غفري،  وبن  درعى  أمثال  قضائية  أحكام  لديه  وبعضهم 
ما  وهو  نتنياهو،  مثل  جنائية  بتهم  مالحق  وبعضهم 
يعكس حالة حتول إىل اليمني املتطرف مغرقة ىف يمينيتها.

فإن  وحلفاؤه،  الليكود  هبا  يتمتع  التى  األغلبية  ورغم 
ومساومات  مفاوضات  دون  يمر  لن  احلكومة  تشكيل 
الطويلة  خربته  بحكم  عقدها  نتنياهو  جييد  وصفقات، 
املستوطنون  سيطالب  حيث  السياسة،  يف  وميكافيليته 
بدعمهم وتوسيع املستوطنات، وتطالب األحزاب الدينية 
بمراجعة بعض القرارات التى اختذت أو بمزيد من الدعم 
املاىل ملدارسهم وطقوسهم، عىل حساب دافعى الرضائب. 
نقض  عىل  وقدرته  ذاهتا  نتنياهو  شخصية  إىل  باإلضافة 
واالستبعاد  واإلطاحة  القيود  من  واإلفالت  التعهدات 
ألقرب معاونيه من اليمني أو من اجتاهات خمتلفة كام فعل 

مع بينيت وغانتس وغريهم كثريون. 

ويزيد من تفاقم هذه املضاعفات االصطدام املرتقب مع 
املحكمة العليا اإلرسائيلية واملؤسسات التى يراها اليمني 
اليسار، ومنحازة له ىف اإلعالم  موروثة من حقبة حكم 
تشكيل  إعادة  ىف  اجلاحمة  والرغبة  املجاالت  من  وغريه 

املتطرف،  اليمينى  التحالف  لرغبة  وفقًا  املؤسسات  هذه 
نتنياهو يطمح إىل اإلفالت  العليا ألن  وخاصة املحكمة 

من العقاب والسجن.

جو  األمريكي  بالرئيس  نتنياهو  عالقة  إىل  باإلضافة 
السباق  أثناء  انتقده  قد  نتنياهو  كان  والذى  بايدن، 
ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  مع  الرئاسى 
وصعوبة تعامل اإلدارة األمريكية مع حكومة إرسائيلية 
حمكمة  أدانته  الذى  غفري  بن  وخاصة  عنرصيني  تضم 

إرسائيلية عام 200٧ بتهمة التحريض عىل العنرصية.

واإلدارة  نتنياهو  بني  العالقة  ىف  التعقيد  هذا  إىل  يضاف 
النووى  امللف  من  نتنياهو  موقف  احلالية  الديمقراطية 
اإليرانى، والذى يتعارض مع موقف اإلدارة الديمقراطية 
الوسائل  عىل  ويفضلها  باملفاوضات  يتمسك  الذى 
وبصفة  العكس،  نتنياهو  يفضل  حني  ىف  العسكرية، 
التطرف  ودخول  اللعبة  قواعد  تغري  وبعد  اآلن  خاصة 
والعنرصية كأحد مكونات احلكومة اإلرسائيلية. وليس 
رضبات  بشن  نتنياهو  يقوم  أن  ذلك،  إزاء  املستبعد  من 
هبدف  اإليرانية  النووية  املنشأت  عىل  عسكرية  جوية 
جديدة  دولية  حالة  وخلق  العامل  وإرباك  األوراق  خلط 
تدفع بالقضية الفلسطينية إىل اخللف ىف األجندة الدولية، 

وتغطى عىل تنكر إرسائيل حلقوق الشعب الفلسطيني. 

انتخابات الكنيست المبكرة: االنقالب الثانى فى السياسة اإلسرائيلية
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يف  جرت  التي  اإلرسائيلية  االنتخابات  نتائج  أظهرت 
اليمني  أحزاب  جبهة  حصول  اجلاري،  نوفمرب  مطلع 
مفاجأة  يف  مقعد،   64 عىل  نتنياهو  بنيامني  مع  املتحالفة 
االنتخابات. إجراء  قبل  الرأي  استطالعات  تتوقعها  مل 
نسبة  جتاوز  يف  اليساري  مريتس  حزب  فشل  وشكل 
الصحيحة(  األصوات  جممل  من  باملائة   3.2٥( احلسم 
تنبأت  قد  الرأي  استطالعات  كانت  وإن  حتى  صدمة، 
جتاوز  حقيقة  ذلك  إىل  أضفنا  وإذا  حدوثه.  بإمكانية 
احلسم  نسبة  اليسار،  عىل  املحسوب  العمل،  حزب 
يف  فقط  مقاعد  أربع  عىل  وحصوله  بالغة،  بصعوبة 
الكنيست، تكون الظاهرة األكثر بروزا، والتي عكستها 
االنتخابات، هي اهنيار كتلة اليسار، وصعود كبري جلبهة 
احلريدية  األحزاب  من  تتشكل  التي  الديني  اليمني 
وتطرح  هتوراه(.  وهيدوت  وشاس  الدينية  )الصهيونية 
أدت  التي  التطورات  حول  عدة  تساؤالت  النتائج  هذه 
إليها، والتداعيات املستقبلية هلا عىل الداخل اإلرسائييل، 

وعىل السياسة اخلارجية اإلرسائيلية.

خلفيات صعود اليمني الديني
ما  مرحلة  يف  سواء  الديني  التيار  لتطور  احلاكم  القانون 
مرحلة  مسمى  عليها  يطلق  والتي  إرسائيل،  نشأة  قبل 
عام  الدولة  قيام  بعد  ما  االستيطان)اليشوف(،أو 
والدولة،  الصهيونية  احلركة  وظفته  الذى  1948،هو 
أمام  قانونية  برشعية  تتمتع  ال  أهداف  لتحقيق  الحقا، 

الرأي العام العاملي وأمام مؤسسات القانون الدويل.
دورًا  الدينية  واحلركات  األحزاب  لعبت  املعنى  هبذا 
والدولة  الصهيوين  املرشوع  اجتياز  يف  األمهية  بالغ 
هبا،  مرت  التي  احلرجة  املراحل  من  العديد  العربية 
والعامل،  أوروبا  يف  اليهود  الصهيونية  احلركة  فتشجيع 
التاسع  القرن  هناية  منذ  لفلسطني  اهلجرة  عىل  وحثهم 
التي  احلاخامات  فتاوي  لوال  ليتحقق،  يكن  عرش،مل 
وإحياء  ديني.  واجب  امليعاد  ألرض  اهلجرة  اعتربت 
اللغة العربية، التي كانت تعترب لغة ميتة، وجعلها اللغة 
الرسمية إلرسائيل مل يكن ليتم لوال ربط ذلك باملحافظة 

عىل الفروض الدينية يف املعابد ويف االحتفاالت القومية 
كتلة  أو  »جوشإمونيم«  حركة  ظهور  والدينية.ولوال 
أنشطتها  وتكريس   ،196٧ يونيو  حرب  بعد  اإليامن 
إرسائيل  متكنت  ملا  الغربية،  بالضفة  االستيطان  لنرش 
منذ  إليها  وفدوا  الذين  املهاجرين  استيعاب ماليني  من 

سبعينيات القرن املايض.

ومع بدء مسرية السالم بني مرص وإرسائيل عام 19٧٧، 
بقيادة  العلامين  اليمني  قليلة وصول  بأشهر  والتي سبقها 
التيار الديني يستعد إلظهار  مناحم بيجن للسلطة، كان 
املستوطنات  عن  إرسائيل  ختيل  احتامل  مواجهة  يف  قوته 
عن  الدفاع  يقترص  ومل  الغربية.  الضفة  يف  خاصة 
املستوطنات عىل أحزاب الصهيونية الدينية التي جتسدت 
ظهور  أدي  )19٥6-2006(،بل  املفدال  حزب  يف 
وحتديدا  بالصهيونية،  تؤمن  ال  التي  احلريدية  األحزاب 
حزيب شاس عام 1984، وهيدوت هتوراه عام 1988، 
االستيطان،  بحركة  املرتبطة  األحزاب  جبهة  تقوية  إىل 
الدينية  الصهيونية  وأحزاب  احلريدية  األحزاب  لتصبح 
تربير  يف  كبريا  دورا  تلعب  متامسكة  واحدة  جبهة  يف 
إقامة  ومنع  أراضيهم،  من  الفلسطينيني  طرد  جريمة 
دولة فلسطينية، ودعم املرشوعات اجلديدة مثل مرشوع 

السالم االقتصادي ومرشوع السالم اإلبراهيمي.

اإلرسائييل  الديني  التيار  حققها  التي  النتائج  وتعترب 
األخرية  االنتخابات  يف  والصهيوين  احلريدي  بشقيه 
هي األفضل يف كل تارخيه، فقد كان أقىص متثيل وصل 
بينام   ،1999 انتخابات  يف  مقعدا   2٧ هو  التيار  هذا  له 
حصل يف االنتخابات األخرية عىل 32 مقعدا، وتتعادل 
قوة متثيله حاليا مع قوة حزب الليكود الذي حصل عىل 
التيار  أن  مالحظة  ينبغي  لكن  املقاعد.  من  العدد  نفس 
الديني مل يكن هو من حقق طفرة يف متثيله يف الكنيست 
هذه املرة، فقد كان متثيله يف االنتخابات السابقة منسوبا 
لألحزاب الثالثة املنضوية حتت عنوان األحزاب الدينية 
الدينية  يمينا ٧ مقاعد، والصهيونية  بـ 29 مقعدا، هي: 
6 مقاعد، وشاس 9 مقاعد، وهيدوت هتوراه ٧ مقاعد.

انهيار اليسار وصعود اليمين الديني
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انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون - نوفمبر 2022

مسرية اهنيار اليسار
وجتاوز  احلسم،  نسبة  جتاوز  يف  مريتس  حزب  بفشل 
حزب العمل النسبة نفسها بصعوبة كبرية أدت حلصوله 
عىل احلد األدنى من املقاعد)4 مقاعد( التي حيصل عليها 
بقليل،  يتجاوزها  الذي  أو  أي حزب حيقق نسبة احلسم 
أدنى مستوى يف  إىل  اليسار اإلرسائييل  متثيل جبهة  هيبط 

تارخيه.

ويمكن القول أن اهنيار اليسار، والذي بدأ منذ سبعينيات 
القرن املايض، نتج عن العديد من التطورات سواء عىل 
اليسار  املامرسة، فقد حكمت أحزاب  أو  الفكر  مستوى 
إرسائيل منذ نشأهتا وحتى عام 19٧٧، ومتكنت خالل 
عىل  باخلطرالوجودي  سمي  ما  إهناء  من  الفرتة  تلك 
من  ألراضيها  عسكري  غزو  مواجهة  يف  ممثال  الدولة 
الدولة  حدود  توسيع  من  ومتكنت  عربية.  جيوش  عدة 
دفاعية  حرب  اهنا  ادعت  التي   ،196٧ يونيو  حرب  يف 
جتيز هلا ضم أراض احتلتها ألسباب أمنية. ومنحت هذه 
إرسائيل،  يف  العاميل  اليسار  لقادة  إضافية  شعبية  احلرب 
االرسائييل  االقتصاد  يف  حدثت  التي  الطفرة  مع  خاصة 
بعد ضم أرايض حتوي ثروات طبيعية يمكن استغالهلا يف 
التوسع الصناعي، ومجاعات برشية شكلت عاملة رخيصة 
للعمل ٌتستغل يف توطيد هذا التوسع. باإلضافة إىل ذلك 
اليسار والقوى  بقيادة من  كان االنتصار يف هذه احلرب 
للفكرة  الرافضة  الدينية  للقوى  حتجيم  بمثابة  العلامنية 
الصهيونية، والتي كانت تشكك يف قدرة العلامنيني عىل 
وإقامة  القدس  إيل  اليهود  بعودة  التورايت  الوعد  حتقيق 

اهليكل الثالث.

نتيجة  وهجه،  خف  ما  رسعان  االنتصار  هذا  أن  غري 
بعدها  املرصية  اجلبهة  عىل  االستنزاف  حرب  نشوب 
خسائر  إرسائيل  فيها  تكبدت  والتي  قليلة،  بأسابيع 
حرب  جاءت  ثم  أعوام،  ثالثة  مدى  عىل  كبرية  برشية 
أكتوبر19٧3 لتنهي أسطورة اجليش اإلرسائييل، ومعها 
أسطورة األحزاب العاملية اليسارية صاحبة معجزة إقامة 
الليكود  حزب  صعود  ومع  حدودها.  وتأمني  الدولة 

مع  السالم  معه،وحتقيق  املتحالفة  اليمينية  واألحزاب 
الذي  العمل  حزب  أزمة  ازدادت   ،19٧9 عام  مرص 
مع  الوطنية  للوحدة  حكومتني  يف  للمشاركة  اضطر 
قصريتني  لفرتتني  الليكود)1984-1990(،وعاد 
للحكم من 1992 إىل 1996، ومن 1999 إىل 2001.

الذي  مريتس  حزب  مع  العمل  حزب  حتالف  كان 
اليسار  جبهة  أنه  عىل  تقديمه  تم  قد   1992 عام  تأسس 
الصعبة  االقتصادية  التحوالت  فرتة  قيادة  عىل  القادرة 
يتم  بحيث  والثامنينيات  السبعينيات  حقبة  من  املوروثة 
مع  االقتصاد،  حترير  رضورة  بني  متوازنة  سياسة  اتباع 
يمكن  وكان  الفقرية،  الرشائح  بمصالح  التضحية  عدم 
اعتبار هذه اجلبهة الطرف القادر عيل صناعة السالم مع 
الفلسطينيني، ولكن اتفاقات أوسلواملوقعة بني إرسائيل 
ما  رسعان   1993 عام  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
حتولت إىل سبب لتقويض سمعة اليسار بعد أن شاركت 
الثانية  االنتفاضة  يف  الفلسطينية  السلطة  رشطة  قوات 
ركز  حيث   ،2000 عام  األقىص  بانتفاضة  املعروفة 
اليمني هجومه عىل جبهة اليسار التي تسببت -عيل حد 
زعمه- يف تسليح الفلسطينيني يف غزة والضفة بتوقيعها 
اتفاقات أوسلو، وتشكيل خطر بالغ عىل أمن املواطنني 
ويف  القطاع  مع  احلدودية  املدن  يف  خاصة  اإلرسائيليني  

التجمعات االستيطانية يف الضفة الغربية.
السوفيتي  اليسار اإلرسائييل بسقوط االحتاد  تأثر  كذلك 
هناية  حول  اليوم،  حتى  مستمر  جدل،  من  صاحبه  وما 
السالمة  عىل  ذلك  وتبعات  الكربي،  االيديولوجيات 
أمجع.  العامل  يف  اليسارية  التيارات  أليديولوجيا  الفكرية 
وكانت أخر حماولة ملنح اليسار اإلرسائييل فرصة حتسني 
موقعه يف اخلريطة السياسية اإلرسائيلية قد فشلت بعد أن 
عجز حتالف ما سمي باملعسكر الصهيوين بقيادة إسحاق 
زعيمة  ليفني  وتسيبي  العمل،  حزب  زعيم  هرتسوغ 
حزب كاديام عام2014، عن االطاحة باليمني الذي كان 
يقوده بنيامني نتنياهو يف انتخابات 201٥. ويف النهاية تم 
تقدم حزهبا  كانت  التي  ليفني،  واعتزلت  التحالف  حل 
هرتسوغ  السياسية،ونجح  احلياة  وسط،  حزب  بوصفه 
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رئيس  منصب  تويل  يف  العمل  حزب  من  خروجه  بعد 
الدولة وهو منصب رمزي ال يملك صاحبه صالحيات 

سياسية حقيقية.

سبعة  عىل  العمل  حزب  حصل   2021 انتخابات  يف 
مقاعد، ولكن  مقاعد، وحصل حزب مريتس عىل ستة 
يف  مقاعدها  معظم  خرست  منهام  املشكلة  اليسار  جبهة 
االنتخابات األخرية )2022(، بعدم حصول مريتس عىل 
مقاعد  أربعة  عىل  العمل  حزب  وحصول  احلسم،  نسبة 
فقط، لتكون اخلسارة الصافية جلبهة اليسار تسعة مقاعد. 
وتشري بعض التوقعات حاليا إىل أن اليسار اإلرسائييل عىل 
وشك االختفاء التام من اخلريطة السياسية، وأن قواعده 
االنتخابية تتجه تدرجييا حلزب هناك مستقبل »يش عتيد« 
بزعامة يائري لبيد الذي يمثل مع حزب الوحدة الوطنية 
حتالف أزرق أبيض »كاحول الفان« بزعامة بيني غانتس، 
ساعر،  جدعون  بزعامة  حدشاه«  »تكفاه  جديد  وأمل 
يش  حزب  2022حصل  انتخابات  ويف  الوسط.  كتلة 
عتيد عىل 24 مقعدا، بزيادة سبعة مقاعد عن النتيجة التي 
حققها يف االنتخابات املاضية، فيام حصد حزب الوحدة 
الوطنية عىل 12 مقعدا حمققا نفس التمثيل يف انتخابات 
الكنيست السابقة )خاض كاحول الفان وتكفاه حدشاه 
بثامنية  بقائمتني مستقلتني، ففاز األول  تلك االنتخابات 

مقاعد فيام فاز الثاين بأربعة مقاعد(.

التوقعات بأن يرث الوسط القواعد االجتامعية لليسار، 
ربام تكون مترسعة نسبيا، فمن الناحية التارخيية، وحتديدا 
يسمي  ما  أحزاب  كانت  املايض  القرن  سبعينيات  منذ 
واألهداف  املواقف  من  خليطا  تتبنى  والتي  بالوسط، 
تظهر  التقليديني،  واليسار  اليمني  برامج  يف  املتضمنة 
ولكنها  كبرية  نتائج  وحتقق  البداية،  يف  قوي  بشكل 
رسعان ما كانت تتالشى وختتفي بعد دورتني انتخابيتني 
ألحزاب  السابق  يف  حدث  ما  وهو  األكثر،  عىل 

داش،وشينوي،والطريق الثالث،وكاديام.

املكونة من يش  الوسط  كتلة  بمستقبل  يتعلق  فيام  احلذر 
ينبع أيضا من حقيقة أن جزء ال  عتيد والوحدة الوطنية 

يستهان به من نواب احلزبيني قد انتمى يف السابق حلزب 
السبب  وكان  الوطنية،  الوحدة  نواب  وخاصة  الليكود 
يف انشقاقهم عن الليكود اخلالف الشخيص مع نتنياهو، 
امكانية  يعني  مما  سياسته،  أو  مواقفه  عىل  اعرتاضا  ليس 
من  نتانياهو  خروج  حالة  يف  ثانية  مرة  لليكود  عودهتم 

الليكود أومن احلياة السياسية برمتها.

جبهة اليمني وحتديات املستقبل
ارسائيل  يف  للحكم  نتنياهو  بقيادة  اليمني  عودة  تفرض 
حتديات ضخمة أمام نجاحه يف إدارة العديد من امللفات 
سواء يف السياسة الداخلية أو اخلارجية، ويمكن اإلشارة 

إىل عدد من هذه امللفات كام ييل:

األحزاب  قوة  مع  عدديا  الليكود  قوة  تساوي  مع   -1
هناك  تكون  قد  املنتظر  االئتالف  يف  له  الرشيكة  الثالث 
بتوزيع  يتعلق  فيام  نسبيا،  قليلة  كانت  وإن  مشكالت، 

احلقائب الوزارية بشكل يلبي مطالب كل حزب.

فرض  الدينية  األحزاب  حتاول  أن  من  خماوف  ثمة   -2
بانفجار  ينذر  مما  االجتامعية  احلياة  عىل  تصوراهتا  بعض 
الرصاع العلامين- الديني وهو رصاع ممتد منذ نشأة الدولة 
وحتى اليوم.وكان يتم تسكينه يف املايض بمنح األحزاب 
الدينية ميزات اقتصادية ملؤسساهتا مقابل خفض تدخلها 

يف السياسة العامة للدولة واملجتمع. 

3- ثمة تقارير عن احتامل دخول العالقات األمريكية- 
العالقة  عدة،منها  خلفيات  عىل  أزمة  يف  اإلرسائيلية 
عىل  ونتنياهو  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  بني  السيئة 
نتنياهو بأن اإلدارات  املستوى الشخيص،ويف ظل قناعة 
أوباما  وباراك  كلينتون  بيل  الرؤساء  منذ  الديمقراطية 
كانت حتاول التدخل يف االنتخابات اإلرسائيلية لصالح 
ويمكن  اإلرسائييل.  واليمني  نتنياهو  ومنافيس  خصوم 
حديث  ظل  يف  أوسع  نطاق  عىل  األزمات  تستعر  أن 
إلحياء  واشنطن  جهود  عرقلة  نيته  عن  علنا  نتنياهو 
أمريكية عن  تقارير  إيران، ويف ظل  النووي مع  االتفاق 
عزم واشنطن االمتناع عن التعامل مع وزراء الصهيونية 

انهيار اليسار وصعود اليمين الديني
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الدينية يف االئتالف املنتظر. وأخريا ستواجه إدارة بايدن 
ويف  إذا  نتنياهو  حكومة  جانب  من  شديد  اعرتاض 
سالم  مبادرة  يطلق  أن  وحاول  االنتخايب  بوعده  بايدن 
حل  أساس  عىل  اإلرسائييل  الفلسطيني-  الرصاع  حلل 
الدولتني، املرفوض من أغلب نواب كتلة اليمني، بام يف 

ذلك نواب الليكود أو بعضهم عىل األقل.

لتطوير  نتنياهو  حماوالت  تتعرض  أن  املتوقع  من   -4
عديدة  عراقيل  إىل  وتوسيعها  اإلبراهيمية  االتفاقيات 
من  أول  كانت  التي  اإلمارات  دولة  حتذير  مع  خاصة 
حكومة  تشكيل  من   2020 عام  االتفاقيات  هذه  وقع 
ارسائيلية تضم بن غفري، عضو حتالف الصهيونية الدينية 
الذي يطالب بطرد عرب 48، وبضم الضفة الغربية إىل 

إرسائيل رسميا.

اإلرسائيلية  املعارضة  ضغوط  تشتد  أن  املتوقع  من   -٥
فيها  املتهم  للقضايا  القضاء اإلرسائييل  نظر  لالنتهاء من 
وسرتكز  املايل،  والفساد  السلطة  استغالل  بسوء  نتنياهو 

حتريض  عىل  اليسار  بقايا  ونشطاء  املعارضة  أحزاب 
عىل  قدرهتا  عدم  عن  تعويضا  مستمر  بشكل  الشارع 

التأثري من خالل الكنيست واحلكومة.

ختاما، ربام متثل عودة نتنياهو واليمني بحكومة متامسكة 
نتنياهو  إدانة  تتم  مل  أعوام،إذا  ألربعة  تستمر  أن  يمكن 
أعوام  ثالثة  بعد  النسبي  االستقرار  من  نوع  قضائيا، 
ولكن  احلاسمة.  غري  االنتخابات  تكرار  من  ونصف 
االستقرار الداخيل يف إرسائيل سيبقي عىل املحك إذا ما 
فشل نتنياهو يف احتواء تطرف رشكائه يف جبهة اليمني، 
العلامنيني  بني  متعددة  أزمات  ارسائيل  ستشهد  وعندها 
تنفجر  أن  يمكن  كام  واليهود،  العرب  وبني  واملتدينني، 
املتشددة  الليربالية  السياسة  جراء  االجتامعية  األزمات 
مع  خاصة  االقتصاد،  إدارة  يف  نتنياهو  يفضلها  التي 
املتوسطة  الطبقة  الفقرية ورشائح عدة من  الطبقة  معاناة 
بسبب تلك السياسات من جانب واألوضاع االقتصادية 

العاملية من جانب آخر.



سعيد عكاشة
خبير مشارك

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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اخلامسة  للكنيست  اإلرسائيلية  االنتخابات  انتهت 
والعرشون، بحصول األحزاب العربية التي متثل قطاًعا 
عىل   48 بعرب  يعرف  ما  أو  اإلرسائيليني  العرب  من 
عرشة مقاعد، حمافظة عىل نفس نسبة  متثيلها يف الكنيست 
سنوات  منذ  متكرر  سؤال  طرح  يعيد  وضع  السابق. 
قليلة وهو: ملاذ ا تفشل األحزاب العربية يف احلفاظ عىل 
لتحقق  واحدة  قائمة  يف  االنتخابات  وخوض  الوحدة 
إليها عام 201٥، عندما حصدت  التي وصلت  النتائج 
مخسة عرش مقعًدا، كانت كفيلة بجعل الصوت العريب ذو 

أثر حاسم يف تشكيل االئتالفات احلاكمة؟.
جدل الوحدة والتشتت، تشكل عىل مدى سنوات طويلة 
وليس يف السنوات األخرية فقط، وحكمته اآلراء املتباينة 
حول أهداف املشاركة يف انتخابات الكنيست عامة، بني 
املقاطعة كمبدأ، وكتلة تشارك هبدف  تبنت موقف  كتلة 
الدولة  طبيعة  حول  الصهيوين  اإلمجاع  هز  وهو  واحد 
كدولة هيودية، وثالثة برامجاتية ذهبت نحو جتاهل هدف 
تأكيد اهلوية واملواطنة لصالح حتقيق أهداف اقتصادية - 

اجتامعية حتت مسمى الواقعية السياسية.
لنشأة  التارخيية  اخللفية  تناول  إىل  احلاىل  املقال  ويسعى 
ثم  ومن  إرسائيل،  يف  العربية  السياسية  القوى  وتطور 
استرشاف  وحياول  األخرية  االنتخابات  نتائج  حيلل 
مستقبل التمثيل العريب يف الكنيست يف السنوات القادمة.

خلفية تارخيية عن األحزاب العربية
واملوجودة  إرسائيل،  يف  العربية  األقلية  أحزاب  تبدأ  مل 
متأخرة،  مرحلة  يف  إال  الظهور  يف  حالًيا،  الساحة  عىل 
وبالتحديد يف أواخر ثامنينات القرن العرشين.وال يعني 
السياسية حتى  احلياة  تنخرط يف  مل  األقلية  أن هذه  ذلك 
حيث  حالًيا،  املعروفة  بمسمياهتا  األحزاب  هذه  ظهور 
شبه  وحركات  كيانات  تأسيس   48 عرب  ألبناء  سبق 
أبناء  حزبية مثل احلركة اإلسالمية عام 19٧1، وحركة 
البلد عام 19٧2، واجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة 
والقائمة   ،19٧8 عام  التقدمية  واحلركة   ،19٧٧ عام 

التقدمية للسالم عام 1988.

ذات  القضايا  من  العربية  األحزاب  مواقف  وتباينت 
رأسها  وعىل  إرسائيل،  يف  العريب  للمجتمع  األولوية 
حسم عالقة العرب بإرسائيل: نحو البقاء كأقلية معزولة 
يف  االندماج  أو  القومية،  هبويتها  اعرتاف  بأي  تتمتع  ال 
الدولة  لتغيري هوية  املواطنة والسعي  الدولة عيل أساس 
)الثقافة  بثقافة وحيدة معرتف هبا  لليهود  ذاهتا من دولة 
مع  تتعامل  والتي  مواطنيها«  لكل  »دولة  إىل  اليهودية( 
حقوًقا  ومتنح  قومية،  كأقليات  اليهودية  غري  األقليات 
متساوية للجميع دون متييز يف إطار املواطنة اإلرسائيلية.

بلورة املواقف من خياري االندماج والعزلة، تأثر إىل حد 
وجتسد  األحزاب  لتلك  األيديولوجية  بالتوجهات  كبري 

يف النهاية يف أربعة قوي حزبية، هي:
ذات  وهي  واملساواة:  للسالم  الديمقراطية  اجلبهة   -1
خلفية شيوعية وجتمع يف عضويتها عرًبا وهيوًدا، وتسعى 
إىل إلغاء سياسة التمييز واالضطهاد القومي، خاصة ضد 

املواطنني العرب وأبناء الطوائف الرشقية.
2- التجمع الوطني الديمقراطي: تأسس عام 199٥من 
للسالم.  التقدمية  القائمة  مع  البلد  أبناء  حركة  احتاد 
ويدعو احلزب إىل تطبيق احلكم الذايت لعرب 48 يف إطار 
دولة  تكون  أن  احلزب  يرفض  التي  اإلرسائيلية  الدولة 
لليهود، بل دولة لكل مواطنيها من مجيع اهلويات القومية 

املشكلة هلا.
3- احلركة العربية للتغيري: تشكلت عام 1996، وهتدف 
كام  اإلرسائيليني،  للعرب  املعيشية  األوضاع  حتسني  إىل 
تسعى إىل دجمهم يف اهلوية اجلامعة للدولة كإطار قانوين 
التعايش  مبدأ  ودعم  حمدد،  هويايت  إطار  ضمن  وليس 
السلمي اليهودي - العريب يف البالد واملبني عىل أساس 
السياسية  باحلقوق  واالعرتاف  املتبادل  االحرتام  من 

واملدنية لألقلية العربية.
إسالمي  توجه  ذات  املوحدة:  العربية  القائمة   -4
انتامء  دون  املسلمني  اإلخوان  جلامعة  تعود  بمرجعية 
القائمة املوحدة عام 1989 لتخوض  تنظيمي.وظهرت 
عن  معرب  كحزب  الوقت  ذلك  يف  املحلية  االنتخابات 
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وانقسم  الداخل،  لعرب  اإلسالمية  احلركة  يف  جناحني 
ما  بني  اخلالف  وقع  عندما  جغرايف  أساس  عىل  احلزب 
عىل  للحركة  اجلنويب  والقطاع  الشاميل  بالقطاع  سمي 
الكنيست.  انتخابات  يف  املشاركة  من  املوقف  خلفية 
املعرب  احلزب  هي  املوحدة  العربية  القائمة  وأصبحت 
فيام  اجلنوب،  قطاع  اإلسالمية  احلركة  توجهات  عن 
تبني قطاع الشامل موقف املقاطعة لالنتخابات وموقف 
الرفض ألي حماولة لدمج العرب يف الدولة بأي صورة 
من الصور. وال تتخذ القائمة املوحدة موقًفا واضًحا من 
هوية الدولة، وجل اهتاممها هو حتسني األوضاع املعيشية 
التعاون مع أي ائتالف حزيب  ألبناء الطائفة العربية عرب 
أكرب  مالية  بتوجيه خمصصات  يعد  أن  يف إرسائيل يمكن 
دون  العربية  والتجمعات  املدن  يف  املحلية  للمجالس 

إثارة قضية اهلوية أو قضية حقوق األقليات.

خارج هذه األحزاب يصوت ما يقرب من 20 باملائة من 
االنتخابات  الداخل ألحزاب صهيونية يف معظم  عرب 
الدورية، ويعربون عن قطاعات يف الوسط العريب مندجمة 
متاًما يف الدولة وال تتبنى أية توجهات قومية، وعىل رأس 

هؤالء أبناء الطائفة الدرزية.

املعضالت التي تواجه األحزاب العربية
يمكن القول إنه مع بدء الصعود القوي ألحزاب اليمني 
أصبحت   2001 عام  منذ  إرسائيل  يف  والعلامين  الديني 
اختالف  عىل  إرسائيل،  يف  العربية  األحزاب  مهمة 
توجهاهتا، يف غاية الصعوبة، حيث دفع اليمني الصهيوين 
بشقيه العلامين والديني بقوة يف اجتاه إصدار ترشيع ينص 
عىل »أن هوية الدولة هي هوية هيودية وليست تعددية«. 
العرب  ترحيل  سياسة  اليمني  هذا  من  جزء  ويتبنى 
ثم  ومن  طوعي.  أو  قرسي  بشكل  سواء  »الرتانسفري« 
متوالية  معارك  ختوض  أن  العربية  األحزاب  عىل  أصبح 
أعضاء  يعيش  كام  جديدة،  عنرصية  قوانني  صدور  ملنع 
أجواء  ويف  مشددة  قيود  حتت  األحزاب  تلك  وقيادات 

عدائية حتد من قدرهتم عىل التأثري السيايس.

واملنافسات  األيديولوجية  اخلالفات  أن  إىل  باإلضافة 
الفرصة  منحت  ذاهتا  العربية  األحزاب  بني  السياسية 
لألحزاب الصهيونية جلذب بعض القوى العربية للعمل 
معها، مثلام حدث يف يونيو 2021 عندما قبلت القائمة 
مع  بالتحالف  عباس  منصور  بقيادة  املوحدة  العربية 
نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  الليكود  جلبهة  املناوئة  األحزاب 
أكثر  وأحد  يمينا،  حزب  زعيم  بينت،  نفتايل  متنح  لكي 
لتشكيل  الفرصة  تشدًدا،  االستيطان  حركة  قيادات 
حزب  دعم  ولوال  عام،  ملدة  احلكم  يف  استمر  ائتالف 

عباس لبينت ملا كان االئتالف احلاكم ليظهر للوجود.

إقليمية  تطورات  مع  اإلرسائييل،  اليمني  قوة  صعود 
ودولية عديدة، فرضت عىل األحزاب العربية يف إرسائيل 
إعادة التساؤل حول مدى واقعية األهداف التي تتبناها، 
عىل  واليسارية  القومية  األيديولوجيات  أزمة  من  بداية 
الدويل  النظام  بتحول  مروًرا  واملامرسة،  الفكر  مستوى 
بعض  يف  لتشمل  باإلرهاب،  يسمى  ما  نطاق  لتوسيع 
القومية  واحلركات  الوطني،  التحرر  حركات  األحيان 
دولًيا،  هبا  ومعرتف  قائمة  دولة  عن  باالنفصال  املطالبة 

واهنيار العديد من النظم العربية الراديكالية.

 ومما ال شك فيه أن األحزاب العربية، ربام بدون إعالن 
العالقات  تطورات  كانت  إذا  أنه  تعتقد  باتت  رصيح، 
من  الضغوط  إزالة  تعني  وإرسائيل  العربية  الدول  بني 
نفس  فإن  الفلسطينية،  القضية  حلل  إرسائيل  كاهل  عىل 
املطالبة بحكم  بأن  تزيد من وجاهة االعتقاد  التطورات 
ذايت لعرب إرسائيل أو حتقيق املساواة بني العرب واليهود 

هناك هو حمض وهم ال يمكن أن يتحقق.

مع  التعاون  عيل  املوحدة  القائمة  حزب  إقدام  كان  لقد 
أبرز  هو  الدولة«  مبدأ«هيودية  تؤيد  صهيونية  أحزاب 
السنوات  يف  تتزايد  أن  يمكن  التي  التحول  عالمات 
نحو  تتجه  والتي  إرسائيل،  عرب  أوساط  يف  القادمة 
العربية  األحزاب  هبا  بدأت  التي  األهداف  عن  التخيل 
إن  القوميات.  وعىل رأسها جعل إرسائيل دولة متعددة 
مثل هذا التحول إذا ما استمر بوترية متسارعة، قد يؤدي 



23

انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون - نوفمبر 2022

من  بني  العريب  الوسط  يف  أوسع  داخلية  مشكالت  إىل 
النضال  يف  ويستمرون  القديمة  األهداف  عىل  سيبقون 
من أجل حتقيقها، وبني من سيعرتفون بعدم واقعية تلك 
املعيشية  األوضاع  لتحسني  بالسعي  ويكتفون  األهداف 
ملواطنيهم دون إثارة أية نزاعات هوياتية مع الدولة. كام 
التي الحقت األحزاب  الترشذم  يمكن أن تتسع ظاهرة 
العربية يف األعوام األخرية والتي أدت إىل تواضع النتائج 

التي حققوها يف آخر دورتني انتخابيتني للكنيست.

األحزاب العربية وخدعة املنطق الريايض
األحزاب  أداء  الدراسات  من  العديد  تناولت  عندما 
أغلبها  كان  للكنيست،  الدورية  االنتخابات  يف  العربية 
معظم  يف  األحزاب  هلذه  الضعيف  األداء  إىل  يشري 
عىل  استناًدا   ،1996 عام  منذ  االنتخابية  اجلوالت 
أن  وهى  ظاهرًيا  تناقًضا  حتوي  إحصائية«  »متالزمة 
يف  السكان  من  باملائة   20 نحو  يشكلون  الذين  العرب 
إرسائيل، يمكنهم أن ٌيمثلوا بام ال يقل عن 24 مقعد يف 
كل كنيست، وهو ما مل حيدث حتى يف حالة خوض هذه 

األحزاب االنتخابات يف قائمة انتخابية.

أن إرسائيل من  الريايض أخفت واقع  املنطق  حسابات 
 1948 عام  نشأهتا  منذ  األقليات  جتاه  سياستها  خالل 
والطائفي  العرقي  االنقسام  واقع  تكريس  يف  نجحت 
الداخل.  بعرب  نظرًيا  يسمى  كان  ما  داخل  واملذهبي 
هويات  بوجود  قناعة  أنفسهم  العرب  لدى  وبات 
ومسيحيني  ومسلمني  دروز  أوساطهم:  يف  متصارعة 
القومية  األيديولوجيات  سقوط  وبعد  وهبائيني. 
هذه  بني  الكامن  الرصاع  انكشف  واليسارية  العروبية 
اهلويات عىل أشده، وكان الدروز يف طليعة من حسموا 
االندماج  فاختاروا  مبكًرا  الدولة  مع  عالقتهم  أمر 
الكامل فيها، بام يف ذلك اخلدمة يف اجليش منذ مخسينيات 
وتوجهات  السيايس  نشاطهم  وكان  العرشين،  القرن 
اليهودية  االنتخابات من خالل األحزاب  تصويتهم يف 

الصهيونية.  أو 

منذ  األوسط  الرشق  يف  السيايس  اإلسالم  صعود  وأدى 
سبعينيات القرن العرشين، وما أثاره من حروب ونزعات 
طائفية إىل وضع املسيحيني واملسلمني العرب يف مواجهة 
بعضهم البعض يف العديد من املجتمعات العربية بام يف ذلك 
يتبناها  كان  التي  الدعوات  لذلك  أضفنا  وإذا   .48 عرب 
البعض ملقاطعة االنتخابات سواء كمبدأ )احلركة اإلسالمية 
يف  الداخلية  لالنقسامات  نتيجة  أو  الشامل(،  جناح   -
األحزاب األربعة الكربى، فإن تدين متثيل األحزاب العربية 
يف الكنيست مقارنة بنسبة متثيل العرب يف السكان إمجااًل، 

يغدو أمًرا منطقًيا وربام يصعب تغيريه مستقباًل.

ماذا حدث يف االنتخابات االخرية؟
خاضت األحزاب العربية االنتخابات األخرية يف ثالثة 
واملساواة  للسالم  الديمقراطية  اجلبهة  وهي:  قوائم، 
والعربية للتغيري، بقيادة النائبني أيمن عودة وأمحد الطيبي، 
بقيادة  اإلسالمية(  )احلركة  املوحدة  العربية  والقائمة 
الوطني  التجمع  حزب  وقائمة  عباس،  منصور  النائب 
الديمقراطي بقيادة النائب سامي أبو شحادة. ومل تتمكن 
نسبة احلسم، وحصلت  التجمع من جتاوز  قائمة حزب 
القائمتان األخريتان عىل مخسة مقاعد لكل منهام، وهي 
نفس عدد املقاعد التي حصل عليها العرب يف انتخابات 
املوحدة  القائمة  فوز  خالل  من  ولكن   ،2021 مارس 
والقائمة املشرتكة، والتي ضمت األحزاب األربعة مًعا، 
فحصلت املشرتكة عىل ستة مقاعد، فيام حصدت املوحدة 

أربعة مقاعد أخرى.

ورغم االعتقاد السائد بأن خوض العرب االنتخابات يف 
قائمة واحدة يؤدي إىل زيادة نسبة متثيلهم يف الكنيست، 
مقعدًا(،   1٥(2020 مارس  انتخابات  يف  حدث  كام 
العامل  فإن  مقعدًا(،   13(2019 سبتمرب  وانتخابات 
الوسط  يف  التصويت  نسبة  هو  األمر  واقع  يف  احلاسم 
باملائة   6٥ من  أكثر  إىل  لتصل  ارتفعت  كلام  التي  العريب 
ممن هلم حق االنتخاب من العرب، كلام ازداد متثيلهم يف 
من  أقل  إىل  التصويت  نسب  تتدنى  وعندما  الكنيست، 
4٥ باملائة تصبح القوائم العربية مهددة بعدم جتاوز نسبة 
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أو نجاحها يف جتاوزها بشكل ضئيل، مع متثيل  احلسم، 
أقل داخل الكنيست.

شهر  مطلع  يف  جرت  التي  األخرية  االنتخابات  ويف 
نسبة  أن  إىل  تذهب  املؤرشات  كل  كانت  نوفمرب، 
باملائة، مما  تزيد عن 40  العريب لن  الوسط  التصويت يف 
الثالث كانت مهددة بعدم جتاوز نسبة  القوائم  أن  يعني 
احلسم، ولكن هذه النسبة حتسنت يف الساعات األخرية 
للكتلتني  يمكن  وكان  االقرتاع،  صناديق  إغالق  قبل 
العربيتني أو إحدامها زيادة مقعد آخر يف حال قبول حزب 
التجمع )فشل يف جتاوز نسبة احلسم( مسبًقا بتوقيع اتفاق 
فائض األصوات مع أحد القائمتني. ويمنح اتفاق فائض 
األصوات، وفًقا للنظام االنتخايب اإلرسائييل، أي حزبني 
األصوات  بذهاب  يقيض  بينهام  اتفاق  توقيع  يف  احلق 
املمنوحة ألحدمها، والتي ال تكفي للحصول عىل مقعد 
قد  يكون  والذي  االتفاق،  يف  رشيكه  إىل  الكنيست،  يف 
مقعًدا  لتمنحه  األصوات،  من  أكرب  عدد  عىل  حصل 
إضافًيا يف الكنيست أكثر من تلك التي حصل عليها قبل 

تطبيق قانون فائض األصوات.

االنتخابات  يف  العربية  األحزاب  أداء  كان  اخلالصة، 
اإلرسائيلية األخرية خميًبا آلمال الناخبني العرب، رغم أنه 

كان متوقًعا إىل حد كبري. وساهم مجود هذه األحزاب، أو 
أغلبها، وعدم قدرهتا عىل التعامل مع املتغريات الداخلية 
واخلارجية، باإلضافة حلالة الترشذم والرصاعات الناشبة 
داخلها أو فيام بينها، وتدين نسب التصويت بني العرب، 

يف ضعف متثيل العرب يف الكنيست. 

عباس،  منصور  يقودها  التي  املوحدة  القائمة  تعد  ومل 
الدور  لعب  عىل  قادرة  اإلسالمي،  التيار  عن  واملعربة 
كام  اإلرسائييل  احلكومي  االئتالف  تشكيل  يف  احلاسم 
متثيلها يف  زيادة  من  الرغم  الفائت، عىل  العام  حدث يف 
إىل  السابقة  االنتخابات  يف  مقاعد  أربعة  من  الكنيست 
متكنت  حيث  األخرية،  االنتخابات  يف  مقاعد  مخسة 
وال  مقعًدا،   64 حصد  من  نتنياهو  بقيادة  اليمني  جبهة 
حتتاج ألي دعم من أي كتلة أو حزب لتشكيل احلكومة 
املقبلة. وربام يكون األسوأ لألحزاب العربية يف املستقبل 
القريب عندما تنجح حكومة نتنياهو يف ختصيص موارد 
أكرب من ميزانية الدولة لتلبية بعض املطالب االقتصادية 
بأن  ناخبيه  إلقناع  العريب  املجتمع  ألبناء  واالجتامعية 
القادرة عىل  الصهيونية  األحزاب  تأييد  األفضل هلم هو 
به  تعد  بام  مقارنة  ملجتمعهم،  أكرب  خمصصات  توجيه 

األحزاب العربية يف محالهتا االنتخابية.



المشهد الفلسطيني على هامش االنتخابات: 
المزيد من العنف والقليل من السياسة

عبير ياسين
خبيرة

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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من  األّولية  الفلسطينية  والتعليقات  املواقف  تبدو 
االنتخابات العامة اإلرسائيلية التي أجريت يف األول من 
األسبق  الوزراء  رئيس  كتلة  فوز  عن  وأسفرت  نوفمرب 
بنيامني نتنياهو اليمينية قريبة يف مظهرها من ردود الفعل 
األّويل  التشابه  هذا  ولكن  سابقة،  انتخابات  يف  املعلنة 
املشهد  عمق  عىل  الرتكيز  خالل  من  يتغري  أن  يلبث  ال 
وطبيعة النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات، وجوهر 
الذي  والسياق  الفلسطينية،  الفعل  وردود  التعليقات 

أحاط بتلك التطورات.
ويف حني  يؤكد اجلانب الفلسطيني بصفة عامة عىل هامشية 
االنتخابات اإلرسائيلية، وعدم قدرهتا عىل تغيري الوضع 
بشكل إجيايب فيام يتعلق بالتعامل مع الشعب الفلسطيني، 
التوجه  عىل  متزايد  بشكل  اإلرسائيلية  السياسة  وتركيز 
االهتامم  دون  املتطرف  اليمني  نحو  العام  اإلرسائييل 
بإحداث تغيريات اجيابية عىل مسار التسوية السياسية، أو 
وفرص  التطورات  عىل  املؤثرة  القضايا  مع  التعامل  هنج 
والقدس  األقىص  املسجد  مثل  والتسوية،  التصعيد 
تلك  من   2022 نوفمرب  انتخابات  تغري  واالستيطان، 
العام  بالسياق  املرتبطة  االعتبارات  من  للعديد  الرؤية 
الكتلة  وتوجهات  النتائج  وطبيعة  السابقة  للتطورات 

اليمينية التي حصلت عىل أغلبية األصوات. 
انتخابات  يف  الفلسطينية  التعليقات  ركزت  حني  ويف 
مارس 2021، والتي أنتجت حتالف نفتايل بينيت- يائري 
لبيد الذي استهدف اسقاط نتنياهو، رئيس الوزراء آنذاك، 
عىل استبعاد وجود تغري حقيقي يف السياسة اإلرسائيلية، 
مؤكدة أن األسامء ال تعكس تغريًا يف السياسات، جاءت 
إنكار  يصعب  باحتامالت   2022 نوفمرب  انتخابات 
عمومه،  يف  الفلسطيني  الواقع  عىل  املحتملة  انعكاساهتا 
وليس عىل صعيد العالقة مع السلطة، وقبول أو رفض 
التعامل معها فقط. وفرست نتائج انتخابات 2022، وما 
عربت عنه من تزايد التوجه نحو أقىص اليمني يف املجتمع 
التوجه نحو مستقبل أشد  اإلرسائييل عىل أهنا مؤرشات 
تعقيدًا للفلسطينيني، وتداخلت النتائج مع واقع مرتبك 
ومعقد من مرحلة ما قبل االنتخابات متثلت أبرز سامته 

وتزايد  التسوية،  أفق  وغياب  السيايس،  املسار  جتميد  يف 
االستيطان والتهويد وغريها من التحديات التي أعادت 
اجلدل حول القضايا الكربى فلسطينيًا، وخاصة املقاومة 

يف مواجهة التسوية السياسية. 
اإلرسائييل  التصعيد  تزايد  من  املخاوف  وانطلقت 
السياسات  وسيطرة  االنتخابات،  بعد  ما  مرحلة  يف 
تشكيل  احتامل  من  السياسية،  التسوية  لفرص  املهددة 
وأقىص  اليمني  من  عنارص  بني  جتمع  إرسائيلية  حكومة 
تطبيقها  حال  يف  شأهنا،  من  أفكار  عن  وتعرب  اليمني، 
فصل  واقع  إنتاج  خارجية،  أو  داخلية  عقبات  دون 
للجانب  وتعقيدًا  وضوحًا  أشد  »أبارتيد«  عنرصي 
العامة  الفلسطينية  الترصحيات  الفلسطيني. وإىل جانب 
التفاؤل،  وغياب  اإلرسائيلية،  احلكومات  تشابه  حول 
التي  التعليقات  تعددت  املسدود،  السيايس  واألفق 
يف  واملتمثلة  اإلرسائييل،  املشهد  مدخالت  بني  ربطت 
نتائج االنتخابات وما اتسمت به من توجهات وأفكار، 
التي يمكن أن  اليمينية  السياسات  واملخرجات ممثلة يف 
من  املزيد  استخدام  وفرص  احلكومة  تلك  عن  تنتج 
عىل  الوقائع  وتغيري  الفلسطينيني،1  مواجهة  يف  العنف 

األرض لصالح اليمني املتطرف وهيودية الدولة.2
نرشهتا  التي  األخبار  مع  التعامل  تم  السياق،  هذا  ويف 
وسائل إعالم إرسائيلية بعد االنتخابات عن قرار اجليش 
العاملني  جلنوده  للرصاص  واقية  سرتة   2٥00 رشاء 
وغريها  جديدة،  مدرعة  عربة  و٥0  الغربية،  الضفة  يف 
مؤرشًا  بوصفها  اجلنود  مواقع  لتأمني  االستعدادات  من 
مع  املواجهات  وفرص  العنف  تصاعد  عىل  واضحًا 
الفلسطينيني يف املستقبل القريب.3 ويف حني ارتبط قرار 
قيادته  أجرته  الذي  األمني  بالتقييم  اإلرسائييل  اجليش 
للهجامت وعمليات إطالق النار يف الضفة الغربية، فإن 
تواجد شخصيات من اليمني العنرصي املتطرف املطالب 
باستخدام املزيد من القوة وإطالق يد اجلنود يف مواجهة 
الفلسطينيني،4 واالهتامات التي وجهت حلكومة بينيت- 
املقاومة  مواجهة  عىل  القدرة  وعدم  بالضعف  لبيد 
حدثت  التي  الفردية  والعمليات  الضفة  يف  الفلسطينية 
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أبيب،  وتل  القدس  فيها  بام  األماكن  من  العديد  يف 
ترجح سيناريو تزايد التصعيد والعنف يف قراءة اجلانب 

الفلسطيني للتطورات اإلرسائيلية. 

مواجهة  يف  املحتمل  اإلرسائييل  التصعيد  تزايد  ويفتح 
العديد  أمام  الباب  بداية 2022  منذ  املتصاعدة  املقاومة 
من السيناريوهات لعل أحدها هو نفسه السيناريو الذي 
إىل  أهنا حتاول جتنبه وهو تطور األوضاع  تعلن إرسائيل 
أن  يمكن  ما  بكل  املفتوحة  احلرب  أو  االنتفاضة  حالة 

يرتتب عليها من نتائج.

املخاوف الفلسطينية: املزيد من التهميش والعنف
والعنف  املواجهات  تصعيد  عن  احلديث  يتشابك 
آخر  جانب  من  اإلرسائيلية  واالنتخابات  جانب  من 
التصعيد  بني  واضحة  ترابط  عالقة  تأسيس  درجة  إىل 
غزة  يف  أو  عامة  بصفة  سواء  واالنتخابات،  اإلرسائييل 
أن  الرؤية  لتلك  وفقًا  يتصور  حني  ويف  خاصة.٥  بصفة 
تزيد حكومة قائمة من التصعيد من أجل تعزيز فرصها 
من  التصعيد  فرص  تزيد  أن  حيتمل  االنتخابات،  يف 
احلكومة اجلديدة،وخاصة يف حالة تواجد حتديات أمنية 
العنف  من  املزيد  عرب  معها  التعامل  يف  والرغبة  سابقة 
األمن  ضامن  يف  السابقة  احلكومة  فشل  عىل  للتأكيد 
مع  بحزم  التعامل  عىل  اجلديدة  احلكومة  قدرة  وعىل 

التهديدات.

ضد  اإلرسائييل  التصعيد  تربير  تم  السياق،  هذا  ويف   
حكومة  اعتربته  ما  واستهداف  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 
أغسطس  يف  غزة  قطاع  يف  للحركة  التحتية  البنية  لبيد 
معركة  باسم  فلسطينيًا  عرف  فيام   ،)2022( املايض 
وحدة الساحات وإرسائيليًا باسم الفجر الصادق، ضمن 
يضيف  أمني  إنجاز  حتقيق  عىل  القائمة  العالقة  تلك 
مثلت  كام  االنتخابية.6  العملية  يف  واألصوات  للشعبية 
التهديدات  مع  للتعامل  حماولة  اإلرسائيلية  االعتداءات 
التي متثلها املقاومة الفلسطينية يف الضفة الغربية وخاصة 

العمليات الفردية. 

إلرسائيل  أمنيًا  هاجسًا  الغربية  الضفة  يف  املقاومة  ومتثل 
االنتخايب وخاصة مع  اجلدل  أجندة  بشكل فرضها عىل 
»عرين  مثل  الغربية  الضفة  يف  جديدة  جمموعات  ظهور 
االغتياالت،8  لسياسة  والعودة  نابلس،٧  يف  األسود« 
انتفاضة  اندالع  من  املخاوف  عن  احلديث  وتصاعد 
جديدة.9 بدورها، متثل العمليات الفردية التحدي األكرب 
األمنية  لألساليب  وفقًا  معها  التعامل  صعوبة  ظل  يف 
املتبعة، وفشل سياسة املواجهة األمنية التي أطلقت عليها 

إرسائيل اسم »كارس األمواج«.10

أمنيًا خاصًا لعدة أسباب  الفردية حتديًا  العمليات  ومتثل 
وصعوبة  عقابه،  يمكن  الذي  التنظيم  غياب  أبرزها 
من  العديد  وحدوث  استباقي،  بشكل  العمليات  رصد 
أمنية سابقة  أفراد ليس هلم سجالت  العمليات من قبل 
األسلحة  وتنوع  أخرى،  وفصائل  بتنظيامت  عالقة  أو 

املستخدمة وأماكن االستهداف.11

ويف حني تتعدد أسباب تصاعد املقاومة يف الضفة، يطرح 
العنف  وتزايد  املقاومة  بني  العالقة  عن  وبقوة  احلديث 
اإلرسائييل وتراجع املسار السيايس وتآكل فرص إعالن 
القدس  وضعية  وهتديد  املستقلة،  الفلسطينية  الدولة 
واعتداءات  األقىص،  املسجد  واستهداف  الرشقية، 
تور  اعترب  السياق،  هذا  ويف  املتزايدة.  املستوطنني 
املتحدة لعملية السالم  املنسق اخلاص لألمم  وينسالند، 
يف الرشق األوسط، يف كلمة له أمام جملس األمن التابع 
ليكون  طريقه  يف   )2022( اجلاري  العام  إن  للمنظمة، 
الضفة  يف  للفلسطينيني  بالنسبة  دموية  األكثر  العام 
أكتوبر  شهر  يف  قتل  حني  ويف   ،200٥ منذعام  الغربية 
عىل  فلسطينيًا   32 وينسالند،  حديث  وحتى  الفائت 
خالل  آخرين   311 وأصيب  اإلرسائيلية  القوات  إيدي 
واعتقاالت،12  تفتيش  وعمليات  واشتباكات  تظاهرات 
بداية  وحتى  اجلاري  العام  منذبداية  القتىل  عدد  وصل 
شهر أكتوبر إىل 16٥ فلسطينيًا، من بينهم 113 فلسطيني 
يف الضفة الغربية والقدس،13 بنسبة تتجاوز 68 باملائة من 

اإلمجايل للقتىل يف الضفة والقدس.
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ومتثل تلك األوضاع املمتدة خالل العام، والتي يفرتض 
مساعدة  متغريات  اجلديدة،  احلكومة  معها  تتعامل  أن 
يف  العنف  من  للمزيد  املؤهلة  الرضورية  للعوامل 
النتائج  يف  بدورها  الرضورية  العوامل  وتتمثل  املشهد. 
من  حتمله  وما  الكنيست  انتخابات  عنها  أسفرت  التي 
مع  التعامل  يف  ومتطرفة  عنرصية  وأفكار  شخصيات 
املختلفة.  بتفاصيلها  الفلسطينية  والقضية  الفلسطينيني 
بوابة  من  فقط  ليس  أمهيتها  شخصيات  عدة  وتكتسب 
مثل  الواقع،  أرض  عىل  تطبيقها  جهود  ولكن  األفكار 
كريات  مستوطنة  يف  املقيم  الكنيست  عضو  غفري،  بن 
هذا  من  للجدل  املثرية  أمهيته  يكتسب  والذي  أربع، 
ويدعم  املستوطنني،  عنف  عن  غفري  بن  ويدافع  البعد. 
ضم إرسائيل كامل الضفة الغربية، باإلضافة إىل دوره يف 
بام يف ذلك محل  املشهد  إىل  الكراهية  استحضار خطاب 
جراح،  الشيخ  حي  يف  الفلسطينيني  مواجهة  يف  السالح 
نحو  الدفع  أجل  من  املفصلية  اللحظات  يف  والتواجد 

املزيد من العنف. 

غفري  بن  مشاركة  احتامل  من  املخاوف  تتزايد  وهلذا، 
األمن  وزارة  عىل  وحصوله  عامة،  بصفة  احلكومة  يف 
عىل  املخاوف  تلك  تقترص  وال  خاصة.  بصفة  الداخيل 
خمططات  عن  احلديث  أثاره  الذي  الفلسطيني  اجلانب 
الفلسطينيني،14  األرسى  مع  بالتعامل  اخلاصة  غفري  بن 
من  خماوف  وسط  اإلرسائييل  اجلانب  إىل  متتد  ولكنها 
املنصب،1٥  هذا  توليه  من  املمكنة  األمنية  االنعكاسات 
»تأثري  خماوف  من  النابعة  األمريكية  الضغوط  وكذلك 
احلكومة،16  يف  غفري  بن  لوجود  املحتمل  الدومينو« 
مناصب  يف  عمومًا  املتطرف  اليمني  وجود  وخماطر 

يصعب جتنبها أو تقليص نطاق تأثريها.

بدورها، حافظت العديد من املواقف الرسمية للفصائل 
االنتخابات،  من  العامة  الرؤية  املختلفة عىل  الفلسطينية 
مع إضفاء بعض الثقل لفكرة التحول نحو أقىص اليمني 
وانعكاساته سواء يف التأكيد عىل خيار املقاومة أو حتديد 
حركة  واعتربت  التسوية.  فرص  عىل  املفروضة  القيود 

املقاومة اإلسالمية- محاس، أن مشاركة اإلرسائيليني يف 
االنتخابات ال تضفي عىل إرسائيل أي رشعية وال تغري 
من طبيعة الرصاع، مؤكدة أن إرسائيل »احتالل جائر عىل 
األرض ومغتصب حلقوق الفلسطينيني وزواهلا حتمي«، 

ومؤكدة هبذا عىل استمرار املقاومة.1٧

ومل خيتلف موقف الناطق باسم حركة فتح منذر احلايك 
»املجتمع  أن  بتأكيده  العامة  الفلسطينية  الرؤية  عن 
اإلرسائييل أصبح جمتمعًا متطرفًا« وأن حركته تنظر إىل »كل 
بأهنا حكومات متطرفة ومجيعهم  احلكومات اإلرسائيلية 
لألرايض  أكثر  ومصادرة  الضفة  أرايض  ضم  يريدون 
وكرس إرادة الشعب الفلسطيني والتقسيم الزماين واملكاين 
الفلسطينية«، مرجحًا  القضية  إقصاء  للقدس وحماوالت 

عودة كل تلك القضايا مع نتنياهو.18

األخرية  اإلرسائيلية  االنتخابات  قراءة  ترتبط  وهبذا، 
العنف، وهو عنف مبارش  بتعميق املخاوف من تصاعد 
عىل  واالستيالء  باالستيطان  تتعلق  مواقف  عن  ناتج 
األرايض وغريها من السياسات اإلرسائيلية، وعنف غري 
الناجتة عن تلك السياسات  الفعل  نابع من ردود  مبارش 
والتي تعيد للمشهد احلديث عن السلطة وحدود املمكن 

يف ظل عودة نتنياهو.

نتنياهو والسلطة: عودة إىل القيود 
مل حتدث حكومة بينيت- لبيد نقلة إجيابية يف التعامل مع 
املسار السيايس يف ظل متسك بينيت ومعسكره باملواقف 
احلاكمة  األساسية  بالقواعد  يتعلق  فيام  املتشددة  اليمينية 
الفلسطينية.  الدولة  فكرة  رفض  وخاصة  الدولتني  حلل 
شهدهتا  التي  التطورات  ظل  ويف  احلكومة،  تلك  ولكن 
الرابعة  غزة  حرب  وخاصة  عليها،  السابقة  األوضاع 
نتنياهو،  حكومة  خالل  حدثت  والتي   ،2021 مايو  يف 
يف  نتنياهو  فرضها  التي  املقاطعة  ختفيف  يف  سامهت 

التعامل مع السلطة الفلسطينية.

 ويف حني رفض بينيت وعدد من رموز كتلته مثل وزيرة 
ورموزها  السلطة  مع  التعامل  أيليتشاكيد  الداخلية 
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حمدودة  بمساحة  لبيد  بينيت-  ائتالف  سمح  السياسية، 
الدفاع  وزير  بني  لقاءات  عدة  عقد  إىل  أدت  احلراك  من 
اإلرسائييل بيني غانتس وعدد من الشخصيات اإلرسائيلية 
مثل نيتساهنوروفيتس وزير الصحة عن حزب مريتس من 
جانب وعدد من القيادات السياسية الفلسطينية بام فيهم 

الرئيس حممود عباس »أبو مازن« من جانب آخر.19

»سالم  طرح  يتجاوز  مل  السلطة  مع  التعامل  أن  ورغم 
الفلسطينيني،  أوضاع  حتسني  فكرة  عىل  قائم  اقتصادي« 
بعض  عرب  املقاومة  فصائل  مواجهة  يف  السلطة  وتقوية 
فإن  األمني،  التنسيق  واستمرار  االقتصادية،  املميزات 
حراك حكومة بينيت- لبيد وعالقتها بالسلطة يف املجمل 
عن  ختتلف  الرسمي  الفلسطيني  للتحرك  مساحة  مثل 
التصور املحتمل حاليًا يف ظل حكومة يمكن أن تتشدد 
نتنياهو.  حكومة  خالل  حدث  كام  بالسلطة  عالقتها  يف 
وتتجاوز األوضاع احلالية فكرة رئاسة نتنياهو للحكومة 
إىل متثيل أقىص اليمني فيها بكل ما حيمله مثل هذا التمثيل 
واالعرتاف  السياسية  التسوية  مع  تتعارض  مواقف  من 
واحلفاظ  القدس،  بتقسيم  القبول  أو  فلسطينية،  بدولة 

عىل األوضاع القائمة يف املسجد األقىص.

ويف حني يرى البعض أن اخلسائر التي يمكن أن ترتتب 
العملية  توقف  ظل  يف  حمدودة  اجلديدة  احلكومة  عىل 
الفارق  يظهر  االنتخابات،  قبل  طويلة  لفرتة  السياسية 
يواجه  ما  وكل  الفلسطينية  السلطة  منظور  من  واضحًا 
الواقع الداخيل من حتديات وما يرتبط بتلك التحديات 
تتزايد  عام،  وبشكل  ودورها.  السلطة  عىل  ضغوط  من 
ويتزايد  التسوية  ترتاجع  عندما  السلطة  عىل  الضغوط 
املسجد  واقتحامات  اإلرسائييل،  والعنف  التصعيد 
األقىص، وغريها من السياسات التي تعيد طرح التساؤل 
السيايس،  املسار  ومستقبل  السلطة  دور  حول  الكبري 
قضية  فيها  بام  املركزية  الداخلية  القضايا  من  وعدد 

املصاحلة والعالقة مع الفصائل.

عودة  تفرضها  التي  للتحديات  السلطة  إدراك  ومع 
أكدت  املتطرف،  اليمني  من  حكومة  وتشكيل  نتنياهو، 

النتائج،  عنها  تعرب  التي  العنرصية  عىل  ترصحيات  عدة 
تعقيبه  يف  أشتية  حممد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  واعترب 
االنتخابية  احلمالت  أن  حدوثها  قبل  االنتخابات  عىل 
ضد  واحلصار  واالستيطان  القتل  من  بمزيد  »عّمدت.. 
الفكرة  نفس  عىل  وأكد  الفلسطيني«،20  الشعب  أبناء 
اليمينية  األحزاب  صعود  إن  بقوله  االنتخابات  بعد 
مظاهر  لتنامي  طبيعية  »نتيجة  االنتخابات  يف  املتطرفة 
بني  وربط  اإلرسائييل«،  املجتمع  يف  والعنرصية  التطرف 
عىل  تتم  التي  واملامرسات  اليميني  التوجه  هذا  تصاعد 
باإلضافة  فلسطينية  معاناة  من  عنها  ينتج  وما  األرض 
وجنود  للمستوطنني  العنان  و«إطالق  االستيطان  إىل 
الدولتني،  وتقويض حل  االحتالل الرتكاب جرائمهم 
تسمح  التي  املزدوجة  املعايري  سياسة  من  مستفيدين 

للجناة باإلفالت من العقاب«.21

الفلسطيني  احلديث  تصاعد  ظل  يف  نفسه  يطرح  عقاب 
القضية  التعامل مع  الغريب يف  التناقض  العام عن  خالل 
إىل  باإلضافة  أوكرانيا،  مع  بالتعامل  مقارنة  الفلسطينية 
اليمني وأقىص  من  تشكيل حكومة إرسائيلية  يطرحه  ما 
وخاصة  معها،  التعامل  من  الغربية  واملواقف  اليمني 
بعض  تعرب  حني  ويف  حتديات.  من  األمريكي،  املوقف 
القلق  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األصوات 
مثل  اإلرسائيلية،  احلكومة  يف  حمددة  أسامء  وجود  من 
فرض  أو  احلكومة  مقاطعة  احلديث  يطرح  مل  غفري،  بن 
عقوبات عليها يف حالة مشاركة تلك الشخصيات. ومن 
شأن تشكيل مثل تلك احلكومة، دون فرض عقوبات أو 

قيود كاملة عليها، طرح املزيد من التناقضات.

نتنياهو،  قبل  من  السلطة  مقاطعة  سياسة  تطبيق  أن  كام 
أو تقييد حدود التعامل يف جمال التنسيق األمني والدعم 
وتزايد  الفلسطينية،  املقاومة  واستمرار  االقتصادي، 
جهود االستيطان والتهويد، واقتحامات املسجد األقىص 
وغريها من أسباب التصعيد املحتملة، من شأنه الضغط 
عىل فتح والفصائل لالشتباك مع املامرسات اإلرسائيلية 
بام يزيد من فرص التصعيد يف الضفة الغربية كام يف غريها. 
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عىل  الضغوط  من  املزيد  األوضاع  تلك  مثل  وتطرح 
السلطة، وتعيد للواجهة حديث أبو مازن يف اجتامعات 
عن   2022 سبتمرب  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
تدمري إرسائيل حلل الدولتني وأهنا مل تعد رشيكًا من أجل 
السالم.22 باإلضافة إىل حديثه يف خطابه لألمم املتحدة يف 
سبتمرب 2021، عن منح إرسائيل عامًا واحدًا لالنسحاب 
من األرايض املحتلة وهتديده بسحب االعرتاف بإرسائيل 
احلديث  وهو  االنسحاب،23  هذا  تنفيذ  عدم  حالة  يف 
الذي كرره يف خطاب سبتمرب الفائت باإلشارة إىل دور 
يف  النظر  إعادة  ورضورة  االحتالل  تكريس  يف  إرسائيل 
قائمة  تعد  مل  السالم  اتفاقيات  أن  مؤكدًا  معها،  العالقة 
أخرى  وسائل  عن  البحث  يرتب  بام  الواقع  أرض  عىل 

للحصول عىل احلقوق الفلسطينية.24

لبيد،  توىل  فرتة  يف  أعلنت  قد  املواقف  تلك  كانت  وإذا 
ويف ظل حديث لبيد أمام األمم املتحدة عن أمهية وجود 
فإن  الدولة،  تلك  عن  تفاصيل  وبدون  فلسطينية،  دولة 
الواقع يف حكومة يرأسها نتنياهو يف ظل مواقفه السابقة 
شأهنا  من  متطرفة،  ويمينية  دينية  وتشكيلة  السلطة،  من 
أن تفرض تعقيدات إضافية عىل احلقوق الفلسطينية وأن 
تضع هتديدات السلطة حمل اختبار بكل ما يرتتب عليها 
تنفيذ  أو عدم  بتنفيذ  السلطة  التزمت  من حتديات سواء 

تلك التهديدات.

االنتفاضة واحلرب املفتوحة: الاليقني يف ظل غياب التسوية
من  متزايدة  خماوف  ظل  يف  الكنيست  انتخابات  عقدت 
العملية االنتخابية  ثالثة مل ترتاجع خالل  انتفاضة  اندالع 
اخلارجية  وزير  حديث  عىل  انعكس  ما  وهو  وبعدها 
األمريكي أنتوين بلينكن مع لبيد يف 4 نوفمرب اجلاري، بعد 
إقرار لبيد باهلزيمة لصالح نتنياهو، حيث أعرب بلينكن عن 
»قلقه البالغ إزاء األوضاع يف الضفة، السيام تزايد التوتر 
والعنف، واخلسائر البرشية، إرسائيليني وفلسطينيني«.2٥ 
وتزايدت أسباب التصعيد يف ظل اإلغالق الشامل الذي 
الغربية وقطاع غزة  الضفة  فرضه اجليش اإلرسائييل عىل 
عرب اإلجراءات التي تم اختاذها هبدف تأمني االنتخابات 

والتي نرش خالهلا أكثر من 18 ألف رشطي.26 باإلضافة 
واحلصار  الفلسطينية،  املقاومة  عمليات  استمرار  إىل 
عناتا  وبلدة  شعفاط  خميم  مثل  مناطق  عىل  فرض  الذي 
»عرين  يف  قائد  واستهداف  ونابلس،28  القدس،2٧  يف 

األسود«،29 وتعهد املجموعات املعنية بالرد.

وهي  القدس،  ألجل  أوربيون  مؤسسة  قالت  بدورها، 
أوروبا،  لفلسطني يف  العاملة  للمؤسسات  تنسيقي  إطار 
إن القوات اإلرسائيلية صعدت من انتهاكاهتا بشكل كبري 
ارتكبت  حيث   ،2022 أكتوبر  شهر  خالل  القدس  يف 
1138 انتهاكًا موزعة عىل 16 نمطًا من انتهاكات حقوق 
انتهاكات مركبة جتمع بني االقتحامات  بام فيها  اإلنسان 
مجلة  من  باملائة   3٥.1 مثلت  والتي  واملدامهات 
باملائة.30   2٥.2 بنسبة  االعتقاالت  يليها  االنتهاكات 
وقتلت إرسائيل 29 فلسطينيًا منذ مطلع نوفمرب 2022 

يف الضفة الغربية.31

اختالف  إىل  وغريها  السابقة  والبيانات  التقارير  وتشري 
يف  لبيد  الوزراء  برئيس  ارتبط  الذي  التصور  الواقع عن 
بينيت-  حكومة  اختالف  أو  الفلسطينيني،  مع  التعامل 
القائل  بالرأي  تقر  كام  نتنياهو،  برئاسة  لبيد عن حكومة 
السياسات  صعيد  عىل  األسامء  بني  االختالف  هبامشية 
التوجه  وهو  الفلسطينية،  بالقضية  األمر  يتعلق  عندما 
الذي عربت عنه العديد من الترصحيات الفلسطينية عىل 

هامش انتخابات نوفمرب 2022. 

املياه يف السلطة  ويف حني أشار مازن غنيم، وزير سلطة 
وتزايد  اإلرسائييل«  اليمني  »تطرف  نمو  إىل  الفلسطينية، 
عدم  عىل  أكد  فقد  نتنياهو،  فوز  حالة  يف  التوجه  هذا 
وما  لبيد  بينيت-  حكومة  بني  كبري  اختالف  وجود 
االئتالف  أن  واعترب  املتطرفة،  األفكار  حيث  من  سبقها 
عملية  ويف  التطرف  يف  السابقة  نتنياهو  حكومة  »نافس 
»تعني  نتنياهو  عودة  وأن  الفلسطينية«،  احلقوق  إنكار 
املزيد من االبتعاد عن العملية السلمية... واالبتعاد عن 
حتقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية، واالبتعاد عن حتقيق 

قرارات الرشعية الدولية«.32

المشهد الفلسطيني على هامش االنتخابات: المزيد من العنف والقليل من السياسة
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انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون - نوفمبر 2022

تتفق التصورات املختلفة فيام يتعلق بواقع ما بعد نتنياهو عىل تراجع فرص التسوية السياسية يف ظل احلكومة اجلديدة، 
وهو األمر الذي ظهر يف اهتامم املرشحني يف انتخابات الكنيست، حيث ظهر األمن واضحًا لدى الكثري من املرشحني 
يف حني غاب احلديث عن إحياء حمادثات السالم مع الفلسطينيني.33 كام تبدأ احلكومة اجلديدة يف واقع يتسم بالتصعيد 

اإلرسائييل يف حكومة يفرتض أهنا كانت خمتلفة وجتمع بني تناقضات تضبط حركتها، إىل حد ما. 
وهبذا، تتزايد فرص العنف والتصعيد، وترتاجع فرص التهدئة والتسوية بعد أن حقق اليمني املتطرف جزءًا كبريًا من 
هدفه بالفوز يف االنتخابات من أجل تغيري الواقع بكل ما يفرضه احتامل تشكيل حكومة يمينية ودينية متطرفة من 
حتديات عىل القضية الفلسطينية وواقع الشعب الفلسطيني، وما يفرضه من حتركات عىل األطراف اإلقليمية والدولية 
املعنية من أجل التعامل مع التحديات واملخاطر التي قد يفرضها الواقع اجلديد عىل اجلميع، وأمهية بذل املزيد من 

اجلهود من أجل تقييد فرص احلرب املفتوحة بكل ما تتضمنه من خسائر. 
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 مل تكن نتائج االنتخابات اإلرسائيلية ىف نوفمرب 2022 
األمريكي  الرئيس  إلدارة  مفاجأة  نتنياهو  بنيامني  وفوز 
طبيعة  هو  األمريكية  اإلدارة  مايشغل  وإنام  بايدن،  جو 
يزيد  نتنياهو، وسوف  يشكله  أن  يمكن  الذي  االئتالف 
التوترات  حجم  من  األمريكية  للرؤية  خمالف  ائتالف 
من  العديد  وهناك  وإرسائيل.  املتحدة  الواليات  بني 
القضايا التى لطاملا وترت العالقات بني البلدين، ومنها 
بني  والعالقات  الغربية،  الضفة  يف  املستوطنات  بناء 
السابقة  القضايا  عىل  والفلسطينيني.واستجد  واشنطن 
وأفضل  العربية،  الدول  مع  والتطبيع  السالم  جهود 
السبل للتعامل مع برنامج  إيران النووي، باإلضافة إىل 
األوكرانية،وحالة  احلرب  ظل  يف  روسيا،  مع  العالقات 
نتائج  من  املتحدة  الواليات  تسود  التي  الرتقب 

االنتخابات النصفية للكونجرس.

العالقات بني بايدن ونتنياهو 
الثامنينيات  إىل  تعود  تارخيية  ونتنياهو عالقة  بايدن  تربط 
يف  نتنياهو  وعمل  شابًا،  سيناتورًا  بايدن  كان  عندما 
أشد  من  بايدن  واشنطن.وكان  يف  اإلرسائيلية  السفارة 
املؤيدين ألمن إرسائيل، مثله مثل معظم الديمقراطيني يف 
الكونجرس،وكان هذا من أهم أولويات نتنياهو، كام هو 
وأصبح  اإلرسائيليني.  السياسيني  جلميع  بالنسبة  احلال 
ولكنه   ،1996 عام  يف  إرسائيل  وزراء  رئيس  نتنياهو 
فقد منصبه عام 1999، وكان بايدن السيايس األمريكي 

الوحيد الذي كتب إليه خطابًا يشيد به. 

ويف عام 2009، تم انتخاب باراك أوباما رئيسًا للواليات 
املتحدة وأصبح بايدن نائبًا للرئيس، كام عاد نتنياهولسدة 
من  الرجلني  بني  العالقة  وعادت  إرسائيل.  يف  احلكم 
إرسائيل  جتاه  وسياساته  أوباما  آلراء  وكانت  جديد، 
بني  العالقات  وتوترت  نتنياهو،  لدى  سلبية  فعل  ردود 
جعله  الذى  األمر  أوباما،  وإدارة  اإلرسائيلية  احلكومة 
نقطة  أصبح  والذى  بايدن،  القديم  صديقه  إىل  يلجأ 

االتصال الرئيسية بني إرسائيل واحلكومة األمريكية.

ويف عام 2010، زار بايدن إرسائيل يف زيارة دبلوماسية 
للتوصل  جديدة  أفكار  إلجياد  حماولة  يف  املستوى،  رفيعة 
وتليني  والفلسطينيني،  اإلرسائيليني  بني  سالم  اتفاق  إىل 
نتنياهو. وكان لدى  أوباما وحكومة  إدارة  العالقات بني 
إدارة أوباما رغبة يف أن حتد احلكومة اإلرسائيلية من بناء 
مستوطنات جديدة يف املناطق الفلسطينية املحتلة، إال أنه يف 
اليوم األول لزيارة بايدن أعلنت احلكومة اإلرسائيلية عن 
خطط لبناء مستوطنات جديدة يف القدس الرشقية،اخلطوة 

التي ُنظر إليها عىل أهناحتٍد سافرإلدارة أوباما.

وهاتف مسئولون كبار يف البيت األبيض بايدن وطاقمه 
عىل  أرص  بايدن  أن  إال  لواشنطن.  العودة  منه  طالبني 
البقاء والذهاب إىل حفل عشاء، وجادل بأنه من األفضل 
املدفوعة  السياسة  بأن  إليامنه  نتنياهو،  مع  التحدث 
من  الكثري  حل  عىل  قادرة  تكون  الشخصية  بالعالقات 

التوترات واملشاكل عىل املستوى السيايس. 

عام  ففي  نتنياهو،  مع  دائم  اتفاق  عىل  بايدن  يكن  ومل 
الكونجرس  يف  نتنياهو  خطاب  حضور  رفض   201٥
والذي مل خيرب  النواب،  رئيس جملس  بناًء عىل دعوة من 
البيت األبيض مقدمًا. وخصص اخلطاب لرفض اتفاقية 
إيران النووية، وكان غياب بايدن حماًللتصعيد اخلالفات 
بني إدارة أوباما ونتنياهو، حيث اعترب العديد من مسئويل 

إدارة أوباما أن خطاب نتنياهو كان “مدمرًا”.

عىل  نفسه  بايدن  وجد  األمريكي،  للرئيس  وكنائب 
تناقضمع نتنياهو أو حكومته، وعادة ما كانت اخلالفات 
بشأن السياسات سببًا يف إثارة العداء الشخيص بني بايدن 
ونتنياهو. فقد اهتم بايدن إرسائيل يف ظل حكومة نتنياهو 
لتخريب  رسية  كمبيوتر  شفرة  بتحديث  تعجلت  بأهنا 
وانترشت  نطنز،  اإليراين  النووي  التخصيب  مفاعل 
الربجميات اخلبيثة حول العامل.وأدى الكشف عن الشفرة 
الرمز  وحيمل  البلدان  يديره  رسي  برنامج  فضح  إىل 

“األلعاب األوليمبية”.

واملرة الثانية التي اشتكى فيها بايدن كانت عندما اغتالت 
إرسائيل عامل الذرة اإليراين حمسن فخري زاده ىف نوفمرب 

االنتخابات وتشابكات العالقـات اإلسـرائيلية- األمريكية
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انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون - نوفمبر 2022

اتفاق  إىل  التوصل  جهود  تعيق  أهنا  اعترب  فقد   ،2020
دبلومايس حيد من إنتاج املواد النووية. 

ضغوطًا  ترامب  إدارة  خالل  نتنياهو  يواجه  باملقابل،مل 
تتوتر  ومل  املتحدة،  الواليات  إلرادة  يستجيب  لكي 
نتنياهو  هنأ  عندما  إال  وترامب  نتنياهو  بني  العالقات 
الوالء.  بعدم  ترامب  اهتمه  حيث  فوزه،  عىل  بايدن 
وجاء تردد نتنياهو بتهنئة بايدن لعدة ساعات خلوفه من 
بايدن  يتصل  مل  حيث  سلبية،  بنتيجة  ترامب،  إغضاب 
برئيس الوزراء اإلرسائييل إال بعد عدة أسابيع. وتزامن 
وصول بايدن إىل البيت األبيض مع قيود كوفيد-19 فلم 

يلتق بايدن كرئيس ونتنياهو قبل اإلطاحة بالثاين.

أطلقت  والتي  مايو 2021،  يف  الرابعة  غزة  وأثناءحرب 
عليها  وأطلقت  األسوار  حارس  عملية  إرسائيل  عليها 
باستخدام  بايدن،  ينجح  مل  القدس،  سيف  اسم  محاس 
النار.  إطالق  وقف  ىف  الشخصية،  العالقات  نظرية 
أخرى،  مرة  املحك  عىل  الرجلني  بني  العالقة  ووضعت 
ومل تنجح هذه النظرية مع نتنياهو، ألنه مع تزايد الضحايا 
تعالت  غزة  قطاع  يف  األطفال  وخصوصًا  املدنيني  بني 
العنف،  وإهناء  الفلسطينيني  حلامية  الداعية  األصوات 
بايدن  بالضغط عىل  الديمقراطيني  وطالبت أصوات من 
للتخيل عن هذا األسلوب والتحرك لوقف فوري إلطالق 
يف  واحلفاظ  حزبه  أعضاء  من  العديد  إرضاء  النارحماواًل 
نفس الوقت عىل عالقته التارخيية مع نتنياهو، والتي يعرف 

بايدن أهنا ستخترب مرة أخرى يف األيام القادمة.

وبعد  يوليو2022،  يف  إلرسائيل  بايدن  زيارة  وخالل 
لقائه مع رئيس الوزراء يائري لبيد، زار نتنياهو فيام وصف 
بلقاء محيم وهادئ، وقال نتنياهو إنه أخرب بايدن برضورة 
هتديد إيران بأكثر من العقوبات االقتصادية والرشاكات 
نتنياهو  األوسط.ومع وصول  الرشق  الدفاعية مع دول 
لرئاسة الوزراء، من املنتظر أن يضغط يف هذا االجتاه ىف 

ضوء زيادة إيران من معدالت ختصيب اليورانيوم. 

وعىل صعيد آخر،ال يستبعد أن يطلب بايدن من إرسائيل 
يف  روسيا  ضد  األمريكي-الغريب  احللف  مع  الوقوف 

عىل  اختاذها  إرسائيل  رفضت  خطوة  وهي  أوكرانيا، 
فإن  لروسيا يف سوريا، ومهام حدث  أهنا بحاجة  أساس 
املشاكل كانت خمتلفة عندما وصل بايدن إىل احلكم، مما 

يعني أن التوترات ستظهر رسيعًا.

الرتكيبة االنتخابية والعالقات الثنائية
بتشكيل  بآخر  أو  بشكل  املحتملة  اخلالف  قضايا  ترتبط 
حصول  بعد  نتنياهو،  سيختاره  الذي  احلاكم  االئتالف 
الليكود  حزب  حصل  حيث  مقعدًا،   64 عىل  معسكره 
عىل 32 مقعدًا، وحزب شاس عىل 11 مقعدًا، وحزب 
قائمة  حصلت  فيام  مقاعد،   ٧ عىل  هتوراه  هيدوت 
الصهيونية الدينية عىل 14 مقعدًا، وحتولت إىل ثالث أكرب 

حزب يف إرسائيل.

وتتشّكل الصهيونية الدينية من حتالف التيار االستيطاين 
احلريدى بزعامة بتسلئيلسموتريتش، وهو أكثر التيارات 
الديني  التشدد  بني  ما  جيمع  تطرفًا،حيث  االستيطانية 
الذي  تيارالكهانية  القومي،ويضم  والتشدد  )احلريدية(، 
يتزعمه إيتامر بن غفري وحزب نوعم املتشدد.ويربط بني 
الراديكالية  املختلفة،  اليمني  تيارات  جيمع  الذي  املحور 
مرشوع  بأن  االدعاء  والدينية،  واملحافظة  واملتطرفة 
من  فقط  يتم  إمتامه  وأن  يكتمل،  مل  املركزي  الصهيونية 
وإهناء  إرسائيل  أرض  عىل  السيطرة  استكامل  خالل 

املسألة الفلسطينية.

أمام  األوسط  الرشق  يف  العالقات  نتنياهو  فوز  ويعقد 
احلفاظ  عمليًا  املستحيل  من  سيكون  ألنه  إدارةبايدن، 
تشكيل  حالة  يف  الدولتني  بحل  فقط  التظاهر  جمرد  عىل 
نرى  أن  املحتمل  ومن  متطرفني،  يمينيني  يضم  ائتالف 
سياسات أكثر تطرفًا جتاه الفلسطينيني، خاصة مع إعالن 
املستوطنات  لضم  سعيه  االنتخابية  محلته  خالل  نتنياهو 
ذلك  أن  رغم  إرسائيل،  إىل  الغربية  الضفة  يف  اليهودية 
غري قانوين بموجب القانون الدويل، ولكنه قال: »سأجد 
األمريكية  اإلدارة  مع  تفامهات  عىل  للحصول  الوسيلة 

هبذا الشأن«.
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ليس  اإلرسائييل،  السيايس  املشهد  أن  القول  ويمكن 
مرتبكًا كام يتصور البعض بقدر ما هو رافض للوسطية، 
إىل  أكثر  ويميل  قومى،  ديني-  يمينى-صهيوين-  فهو 
من  أكثر  صوت  االنتخابات،حيث  هذه  وفق  الدينية 
نصف مليون إرسائييل لتحالف الصهيونية الدينية برئاسة 
املعادلة  يف  مهاًم  رقاًم  التحالف  هذا  سموتريتش،وأصبح 
السياسية اإلرسائيلية اجلديدة، بل وسوف يشكل عنرص 
ضغط عىل نتنياهو لتنفيذ طلباهتم املتطرفة املتوقعة، ومنها 
االستيطان  وتوسيع  األقىص  داخل  هيودى  معبد  إقامة 
الغربية،  الضفة  وإعادة احتالل غزة، وضم مستوطنات 

ومستقباًل ضم غور األردن.

دينية  -صهيونية-  يمينية  حكومة  أمام  نحن  وإمجااًل، 
قوية من الصعب أن تفكك لفرتة طويلة، حيث حصدت 
أغلبية 64 مقعدًا، لن يسيطر عليها نتنياهو ولكن اليميني 
لن  ولكنهام  شاس،  زعيم  درعي  وأرييه  غفري  بن  إيتامر 
يسقطاه، بل سيقوداه وفق رؤيتهام، وهو سيسكت بشكل 
كبري، حتى ال ينزل عن مقعد رئيس الوزراء، ويعانى من 

املالحقات القضائية من جديد.

احلليف  األمريكية  املتحدة  الواليات  موقف  هنا  يبقى 
االسرتاتيجى إلرسائيل وحتديدًا إدارة بايدن من تشكيل 
نتنياهو، فقد ُأعلن  القادمة برئاسة  احلكومة اإلرسائيلية 
لن  األمريكية  اإلدارة  أن  ومقال  تعليق  من  أكثر  ىف 
وكذلك  احلكومة،  إىل  غفري  بن  إيتامر  بانضامم  ترىض 
متطرفة  مواقف  من  له  ملا  واألردن،  اإلمارات  أعلنت 
الفلسطينيني  وضد  عام  بشكل  الفلسطينية  القضية  ضد 
متطرفة  أفكارًا  وتبنيه  خاص،  بشكل   48 وفلسطيني 

نحو املسجد األقىص. 

مينينديز،  بوب  السيناتور  أن  إىل  األخبار  أشارت  كام 
يرأس  الذي  نيوجرييس  والية  عن  الديمقراطي  العضو 
زيارة  خالل  نتنياهو  أخرب  اخلارجية،  العالقات  جلنة 
شكلت  إذا  أنه   2022 سبتمرب  يف  إلرسائيل  خاصة 
متطرفني  تضم   2022 نوفمرب  انتخابات  بعد  حكومة 
يف  احلزبني  دعم  تآكل  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  يمينيني، 

فريدمان،الكاتب  خطري.واعتربتوماس  بشكل  واشنطن 
بصحيفة  اخلاص  عموده  يف  األمريكي،  والصحفي 
نيويورك تايمز األمريكية أن التحالف الذي يعيدنتنياهو 
األرثوذكس  القادة  من  صاخب  حتالف  السلطة  إىل 
ذلك  يف  بام  املتطرفني،  القوميني  والسياسيني  املتطرفني 
بعض املتطرفني اليهود العنرصيني املعادين للعرب، وبام 
ائتالف  نتنياهو تشكيل  أنه يكاد يكون من املستبعد عىل 
املؤكد أن  املتطرفني، فمن شبه  أغلبية بدون دعم هؤالء 

يكون بعضهم وزراء يف احلكومة اإلرسائيلية املقبلة.
بأنه سيتم إحلاق بن غفري  نتنياهو  النقد رصح  وردًا عىل 
لألخبار،  وفقًا  غفري،  بن  يتوىل  أن  ويمكن  باحلكومة. 
وزارة األمن الداخىل، وهو األمر الذى سيزيد األوضاع 
املواجهات  بزيادة  وينبئ  الفلسطيني،  الداخل  ىف  سوءًا 
بني الفلسطينيني واليهود سواء ىف الضفة الغربية أو قطاع 
األرايض  عىل  واالستيالء  االستيطان  وأن  خاصة  غزة، 
ىف الضفة الغربية من أولويات سياسات نتنياهو وضمن 
الذي  الدينية  الصهيونية  لتحالف  السياسية  اخلريطة 
إرسائيلية  صحفية  تقارير  وأشارت  عنها.  يتنازل  لن 
الداخيل  لـألمن  وزيرًا  للتعيني  يسعى  غفري  بن  أن  إىل 
األمني مع  والتعامل  الرشطة  بنفسه عن  ليكون مسئواًل 
الفلسطينيني، وأن لديه برنامج يسعى من خالله لتسليح 
عىل  النار  إطالق  قواعد  وختفيف  االحتياط،  جنود 
يعطي  قانون  وعمل  أصاًل،  خفيفة  وهي  الفلسطينيني، 
وترشيع  اجلنائية،  املالحقة  من  اجليش  جلنود  احلصانة 
قانون بعقوبة اإلعدام عىل منفذي اهلجامت الفلسطينيني، 
عىل  والسيطرة  األرسى،  عىل  السجن  ظروف  وتشديد 
والسامح  املبارك،  األقىص  املسجد  يف  الرشطة  إدارة 
إلبعاد  يسعى  كام  األقىص.  يف  لليهود  العامة  بالصالة 
إىل  ويدعو  الصهيوين،  للكيان  الوالء  بعدم  ُيّتهمون  من 

سياسات استيطانية وهتويدية أكثر اتساعًا وقوة.
عند  صعبة  خيارات  أمام  نتنياهو  أن  نجد  هنا،  ومن 
الوعود  عينيه  نصب  يضع  أن  وعليه  احلكومة،  تشكيل 
االنتخابية التي أخذها عىل نفسه لصالح التيار الصهيوين 
الديني الذي وعد باملعاونة يف إدخال تغيريات عىل جهاز 

االنتخابات وتشابكات العالقـات اإلسـرائيلية- األمريكية
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القضاء هبدف جتميد املحاكمة التي جتري ضد نتنياهو. يف 
نفس الوقت لن يستطيع نتنياهو إغفال اإلدارة األمريكية 
توجهات  من  له  ملا  الديني  الصهيوين  للتيار  الرافضة 
وخاصة  األوسط  الرشق  يف  املوقف  تأزيم  يف  تساهم 
النووياإليراين،  االتفاق  وقضية  الفلسطينية،  القضية 
وهو أمر غري مقبول خالل الفرتة احلالية، يف ضوءاحلرب 
بحر  منطقة  ىف  الوضع  ومراقبة  الروسية-األوكرانية، 

الصني اجلنوبى. 

حزب  مع  حاكم  ائتالف  تشكيل  هو  لنتنياهو  والبديل 
بيني  بقيادة  الوطنى  واملعسكر  لبيد  بقيادة  عتيد  يش 
وسطيًا،  دينيًا  حزبًا  باعتباره  شاس،  وحزب  غانتس 
خشية  األقل،  عىل  الدينية  الصهيونية  حتالف  عن  بعيدًا 
العزلة الدولية املرتقبة بشكل ما، ولكن ما يقلق ىف هذا 
لصالح  نتنياهو  عىل  اليمني  انقالب  احتامالت  البديل 
أحد قيادات الليكود البارزة، أو بن غفري نفسه، وامللقب 

بوريث نتتياهو من خارج الليكود.
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د. طارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية 

رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية، المركز القومي
 لدراسات الشرق األوسط

عودة نتنياهو: هل تتغير تجاذبات العالقات 
اإلسرائيلية - الروسية بشأن تسليح أوكرانيا؟
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القضايا اخلالفية بني كل من روسيا وإرسائيل  تراكمت 
ودخوهلا  الروسية-األوكرانية،  األزمة  تطورات  بسبب 
مرحلة حاسمة خاصة مع تشابك القضايا واملوضوعات 
املتعددة بني األطراف املعنية. باإلضافة إىل دخول إيران 
عيل اخلط يف إطار عالقاهتا بروسيا، مما يمثل توترًا جديدًا 

ومعلنًا بينإرسائيل وروسيا.

السلبية يف مسارات  التطورات  بالكثري من   أوضاعتنذر 
تغري  مع  خاصة  املقبلة،  الفرتة  يف  العالقات  واجتاهات 
اليمني  تقدم  بعد  الراهنة  السياسية  احلركة  ضوابط 
بنيامني  وعودة  اإلرسائيلية،  االنتخابات  يف  اإلرسائييل 
وبام  إرسائيل،  يف  جمددًا  احلكم  لسدة  املحتملة  نتنياهو 
حيمله من رؤية للعالقات مع روسيا باعتبارها رشيكًا يف 
سوريا ويف الرشق األوسط، وبام ال يمكن جتاوز حدود 

الرشاكة الروسية-اإلرسائيلية يف ملفات ثنائية.

مالمح املوقف
حكمت  التي  منالضوابط  جمموعة  اإلشارةإيل  يمكن 
الروسية- املواجهة  تطورات  من  اإلرسائييل  املوقف 

األوكرانية، وذلك عىل النحو التايل:

بشأن  إرسائيل  يف  السيايس  اجلدال  حالة  استمرار   -1
الروسية- احلرب  يف  اجلارية  التطورات  مع  التعامل 
مع  وتتعامل  إرسائيل  تتجه  إطار  أي  ويف  األوكرانية، 
احلكومة  موقف  عىل  انعكس  ما  وهو  التطورات، 
خمتلف  يف  اإلرسائييل  اليمني  وموقف  احلالية،  االنتقالية 
املتوقع  الرويس.ومن  للموقف  بالفعل  واملؤيد  درجاته، 
بعد  املقبلة  الفرتة  يف  مواقفه  اليميني  التيار  يفرض  أن 
تذهب  أن  وبعد  اجلديدة،  اإلرسائيلية  احلكومة  تشكيل 
إىل  تتجه  كانت  والتي  الراهنة،  اإلرسائيلية  احلكومة 
دعم أوكرانيا، والعمل عىل توفري متطلباهتا، وهو ما برز 

بوضوح يف تطورات املواجهة طوال األشهراألخرية.

أوكرانيا  دعم  إطار  يف  الداخلية  الرؤية  تباينت   -2
وأن  خاصة  والسياسية،  األمنية  متطلباهتا  مع  والتفاعل 

الرئيس  بدعوة  انطلق  الرسمي  األوكراين  اخلطاب 
برضورة  للكنيست  زيلينسكي  فولوديمري  األوكراين 
والواقع  السالح.  من  حتتاجه  ما  وتوفري  أوكرانيا  دعم 
مساعدات  قدمت  املواجهة،  بدء  أنإرسائيل،ومنذ 
مع  العالقات  عىل  حافظت  لكنها  إنسانيةألوكرانيا 
إعالنإرسائيل  لوحظ  كام  التارخيي.  إطارها  يف  روسيا 
الوضع  مع  البلدين  كال  من  مهاجرين  استضافة  عن 
اعتبارات  حكمته  اإلرسائييل  املوقف  أن  االعتبار  يف 
وجود  ضوء  وتارخييةيف  وسياسية  دبلوماسية  وضوابط 
اجلالية اليهودية يف روسيا، وهو ما يمثل هاجسًا سياسيًا 
من  اهتامات  توجيه  يمنع  مل  ذلك  كان  وإن  دائاًم،  وأمنيًا 
قبل احلكومة اإلرسائيلية لروسيا بارتكاب جرائم حرب 
املناطق  ضم  يف  الروسية  اخلطوات  بلوإدانة  أوكرانيا  يف 

األوكرانية، ويف التصعيد العسكري ضد املدن.

3- استمرت املعارضة اإلرسائيلية بقيادة نتنياهو يف انتقاد 
بطبيعة  املساس  لعدم  ودعوهتا  اإلرسائيلية،  احلكومة 
عيل  احلفاظ  ورضورة  الروسية-األوكرانية،  العالقات 
املتوقع  عليالتصور  يؤكد  ما  وهو  العالقات،  هذه  نمط 

ملسارهذه العالقات مع حكومة إرسائيلية جديدة.

بني  ما جيري  اإليراين عىل خط  اجلانب  أدى دخول   -4
خالل  من  روسيا  لدعم  واالجتاه  وأوكرانيا،  روسيا 
منحها الطائرات املسرية، إىل تعايل األصوات يف احلكومة 
دعم  إىل  واالنتقال  األمر،  حسم  برضورة  اإلرسائيلية 
العسكرية  املساعدات  توفري  خالل  من  مبارشة  أوكرانيا 
عىل غرار الواليات املتحدة، ودول الناتو،وذلك ردًا عىل 
إيرانية.  هجومية  لطائرات  الرويس  االستخدام  توسيع 
أسلحة  إمدادات  عىل  إيران  مع  اتفقت  روسيا  وكانت 
الباليستية أرض- أرض  جديدة، بام يف ذلك الصواريخ 
"أراش"،  طراز  من  طيار  بدون  الطائرات  من  وجمموعة 
املدى  قصرية  اإليرانية  الباليستية  الصواريخ  وتشمل 
"فاتح 110" و"ذو القهار" القادرين عىل إصابة أهداف 

عىل مسافة 300 و٧00 كيلومرت.
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تشابك امللفات
التعامل  جتاه  اإلرسائييل  املوقف  أن  إىل  اإلشارة  يمكن 
الروسية-األوكرانية  املواجهة  يف  جيري  ما  تطورات  مع 

سريتبط بعدة تطورات أخرى، منها ما ييل:

1- انعكاس ما جرى من تدهور يف العالقة بني موسكو 
وتل أبيب عىل الوضع يف سوريا، فخالل الشهور املاضية 
الرضبات  انتقاد  يف  موسكو  فعل  ردود  بقوة  تصاعدت 
يف  وحكومية  إيرانية،  مواقع  عىل  اإلرسائيلية  اجلوية 
قد  موسكو  وكانت  السورية.  األرايض  من  عدة  مناطق 
يف  اإلرسائيلية  الغارات  ضد  انتقادات  توجيه  جتاهلت 
أوقات سابقة، لكن تدهور العالقة إىل هذا املستوى غرّي 
األمن  امللف يف جملس  إىل طرح  املعادلة، ودفع موسكو 

عرب مندوهبا الدائم هناك.

2- جتاوز إرسائيل اخلطوط احلمراء التي كانت موسكو 
قد وضعتها، والتي تشمل عدم توجيه رضبات إىل مواقع 
بآخر  أو  بشكل  تقع  التي  املنشآت  أو  السوري  اجليش 
السورية.  املطارات  مثل  الرويس  الوجود  محاية  حتت 
وقد جاء هذا التطور يف ظل استمرار التنسيق العسكري 
يعرف  ما  الوثيق بني إرسائيل وروسيا يف سوريا خاصة 
فيام  االسرتاتيجي  والتفاهم  التضارب"،  "عدم  بآلية 
بأن  تقيض  التي  واالستباقي  املبكر  اإلنذار  بآلية  يعرف 
تبلغ إرسائيل اجلانب الرويس بأي رضبات جوية وشيكة 
"حرية  اإلرسائييل  اجليش  اآللية  هذه  ومتنح  سوريا،  يف 
الترصف" لشن غارات جوية داخل األرايض السورية، 
من  إرسائيل  ونجحت  املرات،  عرشات  تكرر  ما  وهو 
خالله، وكام تعلن، يف مواجهة حزب اهلل وحتجيم دوره 

يف مناطق االنتشار اجليواسرتاتيجية.

تطورات  إطار  يف  حمدد  موقف  تبني  إىل  االجتاه   -3
اعتبارها  يف  تضع  إرسائيل  بأن  التقدير  مع  جيري  ما 
واقتصادية،  وتكنولوجية  أمنية  بعالقات  ارتباطاهتا 
وتعاطفًا  إرسائيل  من  قربًا  أوكرانياأكثر  أن  إىل  إضافة 
معها، ألسباب خمتلفة، وقد حددت أوكرانيا مطالبها من 
إرسائيل من خالل التقدم بطلب بيع أسلحة دفاع جوي، 

اهلجامت  بعد  كييف  من  املناشدات  من  الرغم  وعىل 
وزير  أكده  ما  وهو  )انتحارية(،  كاميكازي  بطائرات 
الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس عندما أبلغ سفراء االحتاد 
موافاهتا  أوكرانيا  من  طلبت  إرسائيل  بأن  األورويب 
جوي  دفاع  إنذار  ألنظمة  احتياجاهتا  عن  بمعلومات 
وأسلحة أخرى، وبام يفهم منه أن إرسائيل تريد أن تنقل 

رسالة إيل روسيا  بصورة مبارشة.
ذلك  يف  بام  أسلحة،  عىل  للحصول  سعيأوكرانيا   -4
وأنظمة  للصواريخ،  املضادة  احلديدية  القبة  بطاريات 
باراك أو "الربق 8" املضاد للصواريخ التي تطلقها السفن، 
وصواريخ باتريوت أرض- جو، وجهاز الليزر "الشعاع 
الرئيس  للصواريخ.وكان  املضاد  اجلديد  احلديدي" 
األوكراين فولوديمري زيلينسكي قد ضغط خالل خطاب 
مؤكدًا  املايض،  مارس  يف  اإلرسائييل  الربملان  أمام  ألقاه 
عىل أن أنظمة الدفاع الصاروخي اخلاصة بإرسائيل هي 
)مقارنة  أوكرانيا  يف  املواجهة  فعالية  أن  برغم  األفضل، 
باستخدامها يف قطاع غزة( ستكون حمدودة يف أوكرانيا، 
التي تبلغ مساحتها حوايل 30 ضعف مساحة إرسائيل، 
والتي تستهدفها روسيا بأسلحة بعيدة املدى، بام يف ذلك 

صواريخ كروز.
٥- يرجع إحجام إرسائيل عن امليض قدمًا لبيع األسلحة 
ألوكرانيا، رغم تسليح إيران لروسيا، إىل تداعيات ذلك 
روسيا  تعامل  فإرسائيل  بأكمله.  األوسط  الرشق  عىل 
فعليًا كقوة جماورة يف سوريا، وأنه ما تزال التفامهات بني 
املتحدة  الواليات  أن  عىل  التحفظ  مع  قائمة،  اجلانبني 
نفسها امتنعت عن تزويد أوكرانيا بنظام باترويت للدفاع 
قدمت  التي  الكبرية  العسكرية  املساعدات  رغم  اجلوي 
ألوكرانيا، مع الوضع يف االعتبار خماوف قيادات املؤسسة 
العسكرية اإلرسائيلية من احتامل استيالء روسيا عىل نظام 
وما  تقدمه  ثم  ومن  أوكرانيا،  إىل  املرسل  احلديدية  القبة 
يتعلق به من معلومات إىل إيران التي  يمكن أن تستخدمه 
محاس  وحركة  اهلل  )حزب  اإلقليم  يف  طهران  هيوحلفاء 
وحركة اجلهاد اإلسالمي( يف تطوير قدراهتا للتعامل مع 

دفاعات القبة احلديدية وتقليل فعاليتها. 

عودة نتنياهو: هل تتغير تجاذبات العالقات اإلسرائيلية-الروسيةبشأن تسليح أوكرانيا؟
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إىل  أوكرانيا  تسليح  عن  إرسائيل  ممانعة  تستند   -6
اجلوار.  مناطق  يف  بالرصاعات  ترتبط  أمنية  اعتبارات 
كفة  لدعم  السوري  الرصاع  يف  روسيا  تدخل  فمنذ 
الرئيس بشار األسد، باتت روسيا تسيطر عىل جزء كبري 
بانتظام  إرسائيل  تشن  فيام  السوري،  اجلوي  املجال  من 
وعمليات  إيرانية،  أهدافًا  تعتربه  ما  ضد  جوية  غارات 

نقل أسلحة إىل حزب اهلل.
يكون  قد  إرسائيليًا  الراهن  الوضع  عىل  احلفاظ   -٧
تسارع  وأن  خاصة  املقبلة،  الفرتة  يف  ومطروحًا  مهاًم 
املواجهاتاألوكرانية-الروسية سيدفع إرسائيل ألن يكون 
هلا موقف موحد بشأن املوضوعات اخلارجية احلساسة.
ويبدو أن روسيا ترغب يف وضع خط أمحر أمام إرسائيل 
الكربى  املعضلة  لكن  جتاههم،  ترصحياهتا  شددت  التي 
اسرتاتيجي  نقاش  أي  جير  مل  أنه  إرسائيل  تواجه  التي 
حول تطورات احلرب يف خضم ما كان جيري يف الداخل 
التي  االنتخابية  بالعملية  ذلك  وارتباط  اإلرسائييل، 
حسمت  كام  اإلرسائييل.  اليمني  لصالح  فعليًا  حسمت 
االنتخابات لصالح رئيس الوزراء األسبق نتنياهو الذي 
يميل إيل تبني املوقف الرويس، أو علياألقل عدم خسارة 
اإلقليم،  يف  جيري  ما  ظل  يف  الكبري  والرشيك  احلليف 
إجراء  عقب  إيران  مع  األوضاع  تطور  واحتامالت 
واستئناف  للكونجرس،  النصفي  التجديد  انتخابات 
انعكاساته  له  سيكون  ما  وهو  النووية،  املفاوضات 
احلقيقية عىل أمن إرسائيل يف حال إبرام اتفاق مع إيران 
يعتربه املستوي األمني يف إرسائيل ماسًا باألمن القومي 

اإلرسائييل يف كل األحوال.
إىل  موثقة  إرسائيلية  مصادر  سبق،تشري  ما  برغم   -8
صفقة  بعقد  إرسائيلية  أمنية  صناعات  رشكة  قيام 
للطائرات  مضادة  منظومات  شملت  ألوكرانيا  سالح 
عمل  اعرتاض  عىل  وقادرة   ،)anti-drone( املسرية 
طائرات مسرية قتالية والتشويش عليها. وقد جرى بيع  
عىل  االلتفاف  أجل  من  بولندا،  طريق  عن  املنظومات 
احلظر الذي تفرضه إرسائيل عىل بيع أسلحة متطورة إىل 
أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يؤكد عىل احتامالت اللجوء 

خليارات أخرى غري رسمية لدعم أوكرانيا، وبدون تبني 
موقف رسمي حمدد منعًا للدخول يف أي مواجهات مع 
اجلانب الرويس الذي يراقب السلوك االرسائييل جيدًا، 
ويتحسب لتداعياته ليس فقط يف مرسح عمليات احلرب 

يف أوكرانيا، وإنام يف سوريا ومناطق التامس. 

املشهد املتوقع
املوقف   فإن  الداخيل،  اجلدل اإلرسائييل  برغم حالة   -1
جديدة   مقاربات  تبني  لعدم  يتجه  أمنيًاوإرسائيليًا  العام 
وانتظار  الراهنة،  الروسية-األوكرانية  املواجهة  بشأن 
أو  إجيابية  كانت  سواء  تطورات  من  يأيت  سوف  ما 
نتائج  أن  كام  األخرية.  الفرتة  يف  برز  ما  سلبية،وهو 
بتبني  سيدفع  نتنياهو  وعودة  اإلرسائيلية،  االنتخابات 
مواقف أكثر فعالية خاصة يف إطار موقف اليمني الداعم 
وعدم  روسيا،  مع  العالقات  وتقوية  تكريس  الستمرار 
الدخول يف أي مواجهات، مع التقدير بأن دخول إيرانإىل 
ما  مع  والتفاعل  التعامل  برسعة  يدفع  قد  روسيا  جوار 
جيري وليس من خالل تسليح أوكرانيا بصورة مبارشة، 
يف  وترى  روسيا  ترسمها  التي  احلمراء  اخلطوط  وجتاوز 
اإلجراء  هبذا  يقوم  قد  فقط،  إرسائيل  وليس  طرف،  أي 

ِخصاًم، وهو ما تدرك تبعاته إرسائيل جيدًا.

بأنظمة  وتزويدها  بالسالح  أوكرانيا  دعم  فرص  إن   -2
حتفظ  وبرغم  واردة.  وغري  صعبة،  تكون  قد  دفاعية 
قيادات أجهزة املعلومات عىل هذا األمر،حتى قبل إجراء 
التفجريات  بأن  التقدير  مع  اإلرسائيلية،  االنتخابات 
إيرانية  طائرات  خالل  من  أوكرانيا  أجواء  يف  الروسية 
يف  والتوتر  للقلق  مدعاة  تكون  أن  جيب  طيار  بدون 
القدرات  من   كبري  بشكل  حتسن  ال  أهنا  رغم  إرسائيل، 
إال  أوكرانيا،  يف  املختلفة  القتال  جبهات  عىل  الروسية 
املعلومات  مجع  عىل  قدراهتا  حتسني  عىل  تعمل  أهنا 
وقبل  امليدانية،  املواجهة  يف  جيري  ما  عن  االستخباراتية 
املدفعية والبطاريات  بتحديد مواقع  كل يشء مساعدهتا 
املضادة للطائرات، وحركة املدرعات األوكرانية الكبرية.



السفير/ نبيل عمرو
المفكر ووزير اإلعالم الفلسطيني األسبق

مفارقات ما قبل وما بعد االنتخابات اإلسرائيلية



43

انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون - نوفمبر 2022

معلقني  أو  حمللني  املهتمني  عىل  يستحيل  مل  إن  يصعب 
إىل  تقريبي،  نحو  عىل  ولو  يتوصلوا،  أن  باحثني،  أو 
للحكومات  السيايس  األداء  ملستقبل  ثابتة  معامل  حتديد 
إىل  االقرتاع  صناديق  هبم  قذفت  ملن  أو  اإلرسائيلية، 
الطبقة  عليها  تقف  التي  األرض  بفعل  املعارضة،  موقع 
السياسية وهي عبارة عن رمال متحركة. ويف هذه احلالة 
يكون التكيف مع حركة الرمال هو سمة السلوك ودافع 
االنتقال من مكان آلخر، واملصلحة الذاتية للشخص أو 

احلزب هي املحرك األساس.

الذي  بالفوز  االحتفال  يف  يمينها  منهمك  اآلن  إرسائيل 
أما  التوقعات،  أبعد  فوق  يأيت  به  فإذا  مضمونًا  يكن  مل 
فهو  للمفردة،  احلريف  املعنى  يف  التدقيق  ودون  يسارها، 
منهمك يف العويل، جراء فشل مل يكن متوقعًاإىل هذا احلد.
ويف هذه احلالة ليس يف إرسائيل وحدها بل يف كل مكان 
يتصاعد إلقاء اللوم وتبادل املسئوليات عن اهلزيمة،ولذا 
املياه لنرى اخلالصة  نحتاج إىل بعض وقت حتى تصفو 
حول  تتمحوراآلن  التي  احلكومية  للرتكيبة  النهائية 
اقتسام الغنيمة ومنح الرتضيات التي بدوهنا ال قبل ألي 

فائز بأن يشكل حكومة.

أهم أبطال املشهد
احلاذق  التوظيف  رجل  هو  نتنياهو:  بنيامني  أواًل: 
نجح  الذي  والرجل  واحللفاء،  املوالني  قبل  للخصوم 
كان  إرسائيل سواء  يف  السياسية  احلياة  مركز  احتالل  يف 
رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للمعارضة. وهو الالعب الذي 
بإمجاهلا،  السياسية  الطبقة  عىل  الشخصية  معايريه  فرض 
معسكره  عىل  وتفوق  وحركتهم،  اآلخرين  إيقاع  فحدد 
الذي  أن أصبح زعيمه  إىل  القيادية  القدرات  اليميني يف 
ال يوجد من ينافسه، وإن وجد، فيهزم من أول السباق، 

مثل جدعون ساعر. 

كام تفوق عىل معسكر خصومه الذين مل ينجحوا بعد يف 
رابني،  إسحاق  أو حتى  بن جوريون جديد  دافيد  إنتاج 
نتنياهو  ويربع  أوملرت.  وإهيود  برييز  شيمون  حتى  وال 

األيام األوىل  يف توسيع جماالت خياراته، فهو ذاهب يف 
الغنائم إىل ترضية احللفاء األصليني،  من مرحلة اقتسام 
توزير  بتجنب  األمريكية  بالنصائح  االكرتاث  دون 
غفري،  بن  وإيتامر  سموتريتش  العنرصيني،بتسلئيل 
وضعه  حني  يف  السيادية.  الوزارات  يف  وخصوصًا 
صعبة  فاتورة  سداد  حتمية  غفريأمام  وبن  سموتريتش 
املالية واألمن  تقتيض حصوهلام عىل وزارتني هامتني مها 
االئتالفية  املشاورات  لنتنياهوأثناء  تبني  وإذا  الداخيل. 
أقل  ومواقع  بوزارات  وإقناعهام  ترويضهام  استحالة 
أمهية، فسيجد نفسه مضطرًاإىل الضغط عىل هؤالء احللفاء 
بطرق أبواب من خارج معسكره األصيل للمشاركة معه 

يف حكومة يصفها باملوسعة أو حكومة الوحدة.

إىل  أو  الباب  وراء  عباس  يقف  عباس:  منصور  ثانيًا: 
من  مع  للمساومة  اخلمسة  مقاعده  حاماًل  اهلاتف  جوار 
يرغب منتظرًا عرضًا من نتنياهو حيمل من املزايا بالقدر 
الذي يغطي انتقاله من حتالف كان مع لبيد إىل حتالف مع 
اشرتاك  يوفره  الذي  التجمييل  املسحوق  نتنياهو.ورغم 
الذي  القوة  فائض  أن  نتنياهو،إال  مع  ائتالف  يف  عباس 
كإجراء  عباس  مع  التحالف  يضع  اآلن  الفائز  به  يتمتع 
يعتربون  الذين  عىل  الضغط  ملجرد  يستخدم  احتياطي 
تشكيل  يف  اجلديدة  )امليزان(  القبان  بيضة  أنفسهم 

احلكومة العتيدة.

مساحة  تشكالن  عباس  انتهازية  مع  نتنياهو  برامجاتية 
يصل  املعارضة،إذ  معسكر  عىل  هبام  للضغط  معقولة 
اخرتاقه هلذا املعسكر إىل العصب الذي يؤمل لبيد- غانتس 
ويضعف حضورمها يف التنافس الدائم الذي يستمر عادة 
يشء  تليها.هناك  التي  واالنتخابات  االنتخابات  بني 
مشرتك بني نتنياهو وعباس أن االثنني كل يقود مجهوره 
عرب  وعباس  الليكود،  عرب  نتنياهو  يقرر،  حيث  إىل 

مصوتيه الثابتني من االجتاه اإلسالمي.

ثالثًا: يائري لبيد- بيني غانتس: استفاد نتنياهو من التنافس 
أقصاه  الذي  الذي وقع بني مكونات االئتالف  الرشس 
عن احلكم حني كان متامسكًا، كٌل تنافس مع اآلخر وكل 



44

العرب  وانقسام  اآلخر،  من  أصوات  الستقطاب  سعى 
ولبيد،  غانتس  واقتتال  مقعد،  نصف  عىل  واالقتتال 
والتنافس عىل من هو األجدر برئاسة احلكومة القادمة، 
مل  اللذين  ومرييتس  العمل  حزب  بني  العالقة  وخلل 
ومقاعدمها،  أصواهتام  ومضاعفة  التوحد  يف  ينجحا 
الباهظة  النتيجة خسارة اإلثنني معًا مع اخلسارة  فكانت 

للتحالف األوسع.

لبيد، ومعهام  بينيت-  الثنائي  فيها  التي حكم  الفرتة  ويف 
مل  ليربمان،  وأفيجدور  غانتس  واملالية  األمن  وزيرا 
يف  ركاكة  أظهروا  بل  حكمهم  فرتة  من  اإلفادة  حيسنوا 
األداء وفرت لنتنياهو مساحة كافية من داخلهم للتفوق 
اآلالف  مئات  ورموا  أصواهتم  بددوا  حيث  عليهم، 
منها إىل البحر بسقوط مرييتس والتجمع، أما خصمهم 

نتنياهو فقد استفاد من كل صوت يف معسكره.

يف فرتة تقاسم الغنيمة بني الفائزين وتقاسم املسئولية عن 
اخلطوط  حتديد  متاحًا  يكون  لن  املهزومني،  بني  اهلزيمة 
األساسية للحكومة اإلرسائيلية، خصوصًا عىل الصعيد 
الداخيل، فهذا أمر مرهون بحركة البورصة الوزارية التي 

مل حتسم مؤرشاهتا النهائية بعد.

سوف  أمور  فهنالك  اخلارجية  السياسة  صعيد  عىل  أما 
تبقى عىل حاهلا دون تغيري يذكر، ومنها:

1- طبيعة التعامل األمني مع الفلسطينيني: إذ سيرتاوح 
املنترصين عليهم،  املهزومني ومزايدة  األداء بني رشاسة 

بام يعني أنه ال تغيري يمكن البناء عليه يف هذا املجال.

حساب  عىل  االقتصادي  باحلل  يوصف  ما  تفضيل   -2
لنفسه قصب  الليكود  ينسب  السيايس: وهذا مبدأ  احلل 
السبق فيه، ولقد حذا لبيد وغانتس حذو الليكود يف هذا 

االجتاه. 

اإليرانية:  باملسألة  يتصل  فيام  املزايدة  تواصل   -3
أما  اجته،  كيفام  األمريكي  املوقف  مع  كانوا  فاملهزومون 
جرعة  بزيادة  أنفسهم  متييز  عىل  فسيعملون  الفائزون 

التهديد العسكري والتحريض األمريكي.

نتنياهو  يعترب  إبراهام:  اتفاقيات  تبني  مواصلة   -4
مع  الوثيق  حتالفه  خالل  من  هلا  األسايس  الصانع  نفسه 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، والتي استفاد 
منها خصومه كإنجاز حتقق هلم دون جهد من جانبهم، 
دراماتيكي  إنجاز  للمواصلة دون حتقيق  أرضية  وشكل 
متفرقات  من  األمر  خيلو  وال  السياق.  هذا  يف  شأن  ذي 
ال أثر كبريًا هلا يف السياسات الداخلية واخلارجية ومنها 
مع  وخصومه  اجلمهوريني  مع  نتنياهو  امليول،  اختالف 
الديمقراطيني، واحلاسم هنا ليس أي طرف إرسائييل بل 

الطرف األمريكي.

ربام يكون هذا التناوألقرب إىل تقدير موقف أّويل منه إىل 
ولالعبني  اإلرسائيلية  للعبة  مستقرة  خالصات  استنتاج 
مآالت  قراءة  الصعب  من  البداية  يف  قلت  فكام  فيها، 

حركة جتري فوق رمال متحركة.

الفلسطينيون ومعطيات الواقع 
الرأي العام الفلسطيني اجتاحته خيبة أمل من االنقسام 
خيبة  من  أكثر   48 الـ  يف  ذوهيم  قوى  بني  حدث  الذي 
أملهم من النتائج، وظهر قول يف الشارع الفلسطيني أهنم 
مثلنا جييدون االنقسام وال جييدون الوحدة.وألن الرأي 
مؤسسات  سياساته  حتدد  ال  جمتمع  أو  بلد  أي  يف  العام 
ديمقراطية منتخبة، فيظل ما يقال يف الضفة والقطاع جمرد 

رد فعل مزاجي عىل ما حدث.

ما الذي ستفعله القوى السياسية الفلسطينية إزاء التطورات 
احلاصلة يف إرسائيل، ومركزها االجتاهالكبرينحو التشدد 
الدولة  فكرة  إللغاء  السعي  وبرجمة  ومنهجة  واإلنكار، 
بلوغ  نحو  أوسلو،  الذايت وفق  الفلسطينية وحتى احلكم 
مواطنني  من  الفلسطينيني  حتويل  وهو  املنشود  اهلدف 
أصحاب حقوق سياسية ووطنية إىل سكان أمر واقع ليس 

هلم إال تسهيالت احلد األدنى.

الصعيد  عىل  الفلسطيني  امليدان  يف  األول  الالعب 
برشعيتها  حتتفظ  تزال  ما  التي  السلطة  هو  الرسمي 
اهلل ورئيسها  رام  العامل هبا ومقرها  اعرتاف  إىل  املستندة 

مفارقات ما قبل وما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
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وقاعدهتا  فتح  حركة  احلزبية  وقاعدهتا  عباس  حممود 
ما  ليس  األصح  والسؤال  التحرير.  منظمة  املرجعية 
ألن  يستطيع،  ما  بل  يفعل  أن  الالعب  هذا  عىل  ينبغي 
يستطيعه  ال  ما  بالضبط  هو  يفعله  أن  عليه  ينبغي  ما 
االستعصاء  بفعل  أو  الداخيل  التنافس  بفعل  كان  سواء 

السيايس.

التقليدي،  إطاره  ضمن  يعد  مل  بدوره  الداخيل  التنافس 
فتح ومحاس، أو غزة والضفة، بل زحف إىل داخل فتح 
حتت  تتم  التي  املؤمترات  حيث  التحرير  منظمة  وطال 
االعتقال،  حد  السلطة  تقاومها  والتي  إصالحها  عنوان 
جيسد  جديد  انقسام  الرسمية  السلطة  أدبيات  وفق  فهي 

امتدادًا لالنقسام القديم.

هي  االنقسام  تنهي  أن  كادت  التي  الوصفة  كانت 
من  مايو  يف  عليها  اجلميع  اتفق  التي  العامة  االنتخابات 
العام الفائت )2021(، غري أن هذه الوصفة تبددت قبل 
تواصل  عدة.  متاهات  يف  الفلسطينيون  ليدخل  جتربتها 
وصفة  وتراجعت  بإهنائه،  اآلمال  تواضع  مع  االنقسام 
لدى  واستبداهلا  الصفر،  دون  ما  إىل  العامة  االنتخابات 
املجلس  بانتخابات  السياسية  الطبقة  مكونات  بعض 

الوطني األصعب كثريًا من الترشيعي.

أن  ينبغي  إرسائيل  يف  اجلديدة  التطورات  مواجهة  إن 
احلالية  الرتكيبة  ولكن  ينجز.  أن  جيب  ما  بإنجاز  تتم 
ذلك  تستطيع  ال  واملعارضة  املوالية  السياسية  للطبقة 
الطبقة  سلوك  حتديد  أستطيع  ال  لذا  تريد،  ال  وربام 
الفراغ  أن  إال  حدث،  ما  حيال  الفلسطينية  السياسية 
واإلداري  األمني  السلطة  أداء  وضعف  السيايس، 
مبادرات  إلنتاج  نشطًا  مفاعاًل  واالقتصادي،أضحى 
هذه  وكل  السلمية،  أو  املسلحة  باملقاومة  تتصل  أّولية 

املبادرات ال مرجعية تنظيمية هلا.

عىل  سيبقى  الداخيل  الفلسطيني  الوضع  أن  ُأرجح 
املجتمع  مناشدة  عند  يراوح  زال  فام  السيايس  حاله،أما 
هتديدات  مع  ذلك  ويرتافق  املوقف،  ينقذ  بأن  الدويل 

الرئيس عباس املتكررة بتنفيذ قرارات املجلس املركزي 
التي فقدت الكثري من فعاليتها بالتقادم.

من  املخارج  اجرتاح  عىل  القادرة  غري  السياسية  الطبقة 
احلالة  عن  وأدائها  واقعها  يف  كثريًا  ختتلف  األزمات 
الشعبية العامة التي مل جيد اإلرسائيليون عالجًا فعااًل هلا 

ومعطياهتا اإلجيابية ما ييل:

ويف  أرضهم  عىل   الفلسطينني  من  املاليني  أواًل:ثبات 
املبارش  القمع  يف  اإلرسائيلية  الرشاسة  ورغم  وطنهم. 
والضغط واحلصار بشتى الوسائل، فام زال الفلسطينيون 
االحتالل  رفض  عىل  جيمعون  زالوا  وما  ازدياد،  يف 
واستبدال  كالتسهيالت  التحايلية  أساليبه  واعرتاض 

احلقوق السياسية باملبادرات االقتصادية.

ثانيًا:يواصل القطاع اخلاص الفلسطيني، رغم الصعوبات 
اهلائلة، أداء دوره الفعال يف التنمية. ومع أن األمر بحاجة 
سيايس  نظام  يوفرها  حديثة  مؤسساتية  حاضنة  إىل 
حديث، إال أن الشعور الفلسطيني بمواصلة احلياة بكل 
متطلباهتا يتنامى بفعل احلاجة وطبيعة األشياء، وباملقابل 
يزيد ذلك من إحلاح احلاجة إىل بلورة هذا النظام املنشود، 
واألمر عىل هذا الصعيد إذا مل يكن صعبًاأو متعثرًاإال أنه 

ليس مستحياًل بل أكثر املمكن رشعية ونجاعة.

يف إرسائيل ليس الكنيست فقط وتركيبته هي كل يشءيف 
يف  يتنامى  التأثري  قوي  قطاع  هنالك  بل  العام،  الواقع 
قطاع  وهو  والعنرصي،  املتشدد  اليمني  تنامي  مواجهة 
وأكاديميني  وإعالميني  ومثقفني  سياسيني  من  يتكون 
وجنراالت جياهرون باستحالة وصول إرسائيل إىل حالة 
معقولة من األمن والطمأنينة واالستقرار ما دامت حتكم 
شعبًاآخر، وهذا هو بيت القصيد واملؤثر العميق يف جمرى 
األمر،  يف  واملحري  والفلسطينيني.  إرسائيل  بني  العالقة 
القوى  مجيع  إلرسائيل،أن  األساسية  السمة  هو  والذي 
فيها تدرك ذلك، إال أهنا مل تتفق بعد عىل وسيلة املعاجلة.

إذًا، نحن يف دوامة رصاع يمكن إدارته ولكن عىل املدى 
املنظور يبدو أن ال خمرج منه.



Website: https://acpss.ahram.org.eg/

مركــز علمــي مســتقل يعمــل فــي إطــار مؤسســة األهــرام، يســعي مــن خال نشــاطه إلي نشــر الوعــي العلمي 
بالقضايــا االســتراتيجية العالميــة واإلقليميــة والمحليــة، بهــدف تنويــر الــرأي العــام المصــري والعربــي بتلك 
القضايــا، وأيضــاً بهــدف ترشــيد الحــوار السياســي العــام وعمليــة صنــع القــرار فــي مصــر والعالــم العربي .

للحصول عىل إصدارات املركز
اإلدارة العامة للتوزيع: مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- مجهورية مرص العربية 

Tel: +202- 27703331 / +202- 27703930 / +202- 27703898 / +202- 27705127 
Email: subsc@ahram.org.eg

ملعرفة نقاط التوزيع:
 https://ahramstore.ahram.org.eg/CallMe.aspx 

للرشاء واالشرتاك اإلليكرتوين:
 https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx 

أو األتصال باملركز مبارشة - مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- مجهورية مرص العربية
Tel: +202- 27705129 / +202- 27705552  - Mobile / WhatsApp: +20- 1558129699

Email: acpss@ahram.org.eg


