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الملخص التنفيذي 2020 المشهد اإلسرائيلي 2019

هنيدة غانم/ محررة التقرير

يعيش العالم بأســره في حلظة كتابة هذا امللخص حالة من عدم اليقني، والترقب 

الشديد، بسبب انتشار وباء كورونا، والذي من غير املمكن حتى اللحظة قراءة تبعاته 

املستقبلية، بحيث لن يكون العالم من بعده  كما كان من َقبله،  ومن املتوقع أن يعيد  

تشكيل قيم وممارسات ومؤسسات ومفاهيم أساسية متس البشرية جميعها.

من بني التأثيرات املباشــرة وقصيرة األمد لوباء الكورونا على املشــهد اإلسرائيلي، كما 

بدأ يتضح، فك األزمة االنتخابية املستعصية منذ عام ونيف، إذ مع بداية انتشار الوباء بدأت 

تتعالى أصوات على جانبي اخلارطة احلزبية تدعو لتشــكيل حكومة طوارئ ملواجهة األزمة. 

ودعــا بنيامــني نتنياهو في هــذا اإلطار خالل املؤمتــر الصحافي الذي عقده يــوم 1٢ آذار 

٢٠٢٠، وبعد إعالنه  قرار إغالق اجلامعات واملدارس، وشــرح اخلطورة الضخمة للفيروس، 

إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية لفترة محددة برئاسته، وبالشراكة مع »أزرق أبيض«، على 

غرار حكومة الطوارئ التي مت تشكيلها بالشراكة مع الليكود عشية حرب 196٧.

وفي ٢٧ من آذار، بعد أن اعتقد أغلب املراقبني أن املعارضة بزعامة أزرق أبيض، وعلى 

رأســها غانتس، ماضية في مســاعيها احلثيثة لسد كل املنافذ أمام نتنياهو لتشكيل حكومة، 

ســواء عبر اســتصدار قرار من محكمة العدل العليا إلجبار رئيس الكنيســت يوئيل- يولي 

ادلشــتاين على عقد جلســة للكنيست للتصويت على اســتبداله، مبوازاة املضي قدما لطرح 

قانون مينع متهما بقضايا فســاد من تشــكيل حكومة، في إشارة إلى نتنياهو، وحني بدا أن 

املعارضة مستعدة للذهاب إلى حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة املشتركة، وأن أقطاب 

اليمني املتطرف بقيادة ليبرمان كانوا على اســتعداد للتعاون مع املشــتركة التي واظب على 
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نعتهــا بالطابــور اخلامس، من أجل اإلطاحة بنتنياهو، فاجــأ بيني غانتس اجلميع بالتوصل 

إلــى اتفــاق أولي للدخول في ائتالف مع  معســكر نتنياهو، ووفــق الصيغة التي أصر عليها 

األخير في االنتخابات الســابقة للتناوب، بحيث يكون  رئيســا للحكومة خالل العام ونصف 

العام القريبني، ثم يليه غانتس، باإلضافة إلى حصول غابي اشكنازي على حقيبة الدفاع. 

شكل هذا االتفاق ضربة قاضية ملعسكر املعارضىة، وأنهى مساعي إسقاط نتنياهو التي 

قادهــا ائتــالف أزرق أبيض، الذي تشــكل فقط من أجل هذه املهمــة، وأدى اتفاق غانتس- 

نتنياهو إلى شــطر أزرق أبيض إلى شــطرين؛ حزب حوســن ليســرائيل )مناعة إلسرائيل( 

بقيــادة غانتــس، ويضم 15 عضو كنيســت، وحزبا "تلم" بزعامة موشــيه يعلون و"يش عتيد" 

بزعامة يائير لبيد، ويضمان معا 18 عضوا. 

وبعد عام ونيف من األزمة السياسية املستمرة، ومن الصراع احملتدم، ومن ثالث دورات 

انتخابية مكررة، كانت الكورونا "البجعة الســوداء"؛ أي العامل الذي لم يحســب له حســاب 

والــذي عمــل لصالح نتنياهــو، وأتاح له ان يخرج منتصــرا، إذ إن رفض غانتس االنضمام 

حلكومة "وحدة" في ظل القلق العام ومخاطر جائحة الكورونا، كان سيعني تفضيله املصالح 

الضيقة احلزبية على املصلحة العامة ومواجهة التهديد الذي يتعرض له اجلميع.

 ال بــد هنــا من اإلشــارة إلى أن اللغة التي مت اســتخدامها من قبــل نتنياهو في دعواته 

املتكررة إلقامة حكومة طوارئ اعتمدت على اســتخدام لغة مبنية على التحذير الشــديد  من 

ضخامة تهديد الكورونا الذي وصفه بأنه األضخم منذ الطاعون الذي قضى على ثلث سكان 

أوروبا، وأن مواجهة حالة الطوارئ هذه تستدعي تنحية كل النقاشات السياسية واخلالفات 

احلزبية، والدخول بسرعة حتت "احلمالة"، والتجند متاما كما في احلرب. 

ومع ظهور نتنياهو بشكل شبه يومي في ساعات الذروة ملخاطبة اإلسرائيليني حول وباء 

الكورونــا، وإعالنــه عن اإلجراءات والتشــديدات املتصاعدة حلصر انتشــار الوباء، وآخرها 

إعــالن إغالق شــبه تــام للبالد، ثــم مع بدء ســقوط وفيــات )1٢ حتى اللحظة( واســتمرار 

تصاعد أعداد املصابني، وضمن سياق الصور الصادمة اآلتية من أوروبا، خصوصا إيطاليا 

وإســبانيا التــي تضربها اجلائحة بشــكل كارثي، وفي ظل قفزة البطالــة من 3.٧ % أواخر 

عام ٢1٠9 إلى ما يقارب ٢٢% وما يعنيه ذلك مستقبال، وفي ظل وجود خطر حقيقي وخوف 

جماعــي من املســتقبل،  كانت خيارات غانتس محصــورة بني االنضمام ملواجهة "اجلائحة"، 

أو االســتمرار في مســاعي إسقاط نتنياهو، ضمن هذه املعطيات كان قرار الذهاب الئتالف 

حكومي مع نتنياهو مبثابة توجيه ضربة قاضية للمعارضة عامة، وألزرق أبيض ثانيا.   

ميثــل تشــكيل هــذه احلكومة مخرجــًا لنتنياهو الــذي كان من املقــرر أن تبدأ 

جلسات محاكمته في 1٧ آذار ٢٠٢٠، ولكنها تأجلت حاليا إلى أيار. ويحل تشكيل 
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حكومة نتنياهو وغانتس األزمة االنتخابية املستمرة منذ عام ونيف، والتي أسفرت 

عن وضع غير مسبوق، من حيث عدم قدرة أي من املتنافسني على تشكيل ائتالف 

ضمن املعطيات املوجودة، لكن من املهم األخذ بعني االعتبار أن هذا احلل ميكن أن 

يكون مؤقتا بســبب طبيعة الصراعات  املتوقع ظهورها بني تيار غانتس ومعســكر 

نتنياهو، خصوصًا في القضايا  السياسية والقضائية والعالقة بني سلطات الدولة، 

إضافة إلى وجود شــكوك بإخالء نتنياهو لكرســيه بعد عام ونصف، وعدم افتعال 

أزمــة بغرض عــدم القيام بذلك، مبا في ذلك الذهاب إلى انتخابات مجددة، وميكن 

أن تعود األزمة في حال انفراج أزمة الكورونا.

يشــار إلى أنه مبوجب ما نشــر حتى اللحظة، فإن احلكومة املرتقبة ســُتمحور عملها 

خــالل نصــف الســنة القريبة في مواجهــة الكورونــا، وآثارها االقتصاديــة واملجتمعية 

املختلفة، فقط، ولن تتخذ إجراءات أخرى؛ ما يعني عدم القيام بخطوات سياسية كبيرة 

كإعالن الضم، علما أن هذا ال يعني، وال بأي شــكل، تغيير ما يتم تنفيذه على األرض 

من إجراءات ومشاريع استيطانية تصب في النهاية في اجتاه تنفيذ صفقة القرن.

ومتحور املشــهد اإلســرائيلي ٢٠19 داخليا حول األزمة السياســية االنتخابية األزمة السياســية االنتخابية 

الداخليــة املســتمرة فــي إســرائيلالداخليــة املســتمرة فــي إســرائيل، التي تتــوازى وتتداخل مع  تقدمي املستشــار 

القضائــي للحكومــة افيحاي مندلبليــت الئحة اتهام ضد نتنياهــو في ثالثة ملفات 

واتهامه بالفســاد والرشــوة وخيانة األمانة، وقد ألقت األزمة بظاللها على القضية 

الفلســطينية ووجهتها، وجتاوزت آثارها وإســقاطاتها الشــأن السياسي الداخلي 

والصراعات على رئاسة احلكومة، وحتولت إلى أحد العوامل املؤثرة دوليا وإقليميا. 

فقــد أدت هــذه األزمة وفي ظــل التحالف بني ترامب ونتنياهو إلــى  الدفع باجتاه 

إعالن ترامب عدة قرارات إســتراتيجية سياســية منحازة، كاالعتراف بالســيادة 

اإلســرائيلية على اجلوالن عشــية االنتخابات في أيلــول ٢٠19، وثم إعالن صفقة 

القرن عشية انتخابات آذار ٢٠٢٠.

 على املســتوى العام واملرتبط باملســألة الفلســطينية شــكلت صفقــة القرن حدثا 

أساسيا متدحرجا ذا أبعاد إستراتيجية. بدأ إعالن الصفقة بشقها االقتصادي بعقد 

مؤمتر البحرين للســالم االقتصادي الذي ُيعرف رســمًيا باسِم »ورشــة عمل السالم 

مــن أجــل االزدهار«  يومي ٢5 و٢6 حزيران ٢٠19 ، ثم جــاء إعالن دونالد ترامب 

عن الشــق السياســي للصفقة في ٢8 كانون الثاني ٢٠٢٠ والتي نشرت حتت عنوان 

»الســالم من أجل االزدهار: رؤية لتحسني حياة الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي«. 

تتبنــى هذه الرؤية بلغتها ومنطلقاتها وأهدافها الرؤية اإلســرائيلية اليمينية للصراع 
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والتســوية، وتســعى إلى شرعنة االســتعمار االســتيطاني، وحتويل حالة األبرتهايد 

الفعلي إلى أبارتهايد قانوني حتت مسمى  دولة.

 وفــي ظــل التماهــي بني نتنياهــو وترامب، وتداخــل صفقة القرن في السياســة 

اإلســرائيلية الداخلية، تعمقت عدة ســيرورات بدأت بوادرها مع تقلد  نتنياهو زمام 

احلكــم قبــل عقد فــي ٢٠٠9، أهمها تعميق الشــرخ بني إســرائيل برئاســة نتنياهو 

وبــني احلــزب الدميقراطي من جهة أخرى،  وتعميــق الفجوة مع اجلالية اليهودية في 

أميــركا من جهة أخرى، والتي تصــوت بأغلبيتها للحزب الدميقراطي وتتبنى مواقف 

دميقراطيــة ليبراليــة ترفض حتالف حكومة نتنياهو مع جماعات صهيونية مســيحية 

تتبنــى رؤى غيبيــة وعنصرية جتاه اليهــود، وزعماء اليمني الشــعبوي واملتطرف في 

العالم كهنغاريا والبرازيل والهند.

 وكان مركــز رعوت اإلســرائيلي الــذي يعنى بتقوية مناعة دولة إســرائيل أصدر 

ملفــا حتذيريــا جــاء فيه »إن إســرائيل موجودة علــى حافة ما اســماه »مفاجأة يوم 

الغفــران« فــي عالقتها مع يهود أميركا، مضيفا أن هذه املفاجأة قد حتدث في اليوم 

التالــي لترامــب، والــذي تتعمق خالل واليته حالــة التباعد بني دولة إســرائيل ويهود 

الواليات املتحدة، ويتم حتدي مكانة منظمات تعمل من أجل إســرائيل وعلى رأســها 

»ايبــاك«، ويتم حتويل إســرائيل إلى موضوع حلزب واحــد، وفي حالة خروج ترامب 

من املشهد السياسي ستتعامل إسرائيل مع حكم دميوقراطي أقل التزاما بإسرائيل 

من املاضي، في وضع يكون فيه اليهود أقلية بني البحر والنهر«،1 في إشــارة مبطنة 

إلى أن إسرائيل ستجد نفسها في وضع هش عامليا، إذ بدون حل مقبول فلسطينيا، 

ســتصبح فعليا تدير نظام أبارتهايد دون وجود إدارة أميركية داعمة، ومع خســارة 

الدعم اليهودي الذي يعتبر عامودا من أعمدتها احلاملة.

1.  أزمة سياسية مستعصية تنتهي مع الكورونا: 

ُأجريــت االنتخابات اإلســرائيلية ثالث مرات خالل العام املنصرم: في 9 نيســان 

٢٠19، وفــي 1٧ أيلــول ٢٠19، وفي ٢ آذار٢٠٢٠ ، وذلك على خلفية فشــل أي من 

األطراف في تشكيل ائتالف حكومي.  

وجاء إعالن إجراء انتخابات ثانية مفاجئا ألغلب احملللني، إذ بدا أن جناح نتنياهو 

بعد انتخابات نيسان في تشكيل حكومة ميني مفروغًا منه. فقد حصل حزب الليكود 

في نيسان على 36 مقعدًا، وحصلت كتلة أحزاب اليمني التي شملت حينها األحزاب 

الدينية املتشددة »احلريدية« )شاس ويهدوت هتوراه( واالستيطانية )البيت اليهودي( 
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واليمينية العلمانية )إســرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان(، معًا، على 65 مقعدًا، 

منهــا 5 مقاعــد حلزب ليبرمان. وفي املقابل حاز ائتالف »أزرق أبيض«، وهو حتالف 

مــن قوى وأحزاب، وخصوصًا من جنــراالت، 35 مقعدًا، بينما حصل حزب ميرتس 

علــى 5 مقاعــد، وانهار حزب العمل الذي لم يحصل ســوى على 5 مقاعد، وانخفض 

متثيــل األحــزاب العربية التي خاضت االنتخابات بقائمتني، إلى 1٠ مقاعد، لتشــكل 

كتلة املعارضة مجتمعة 55 مقعدًا.

رفــض ليبرمــان االنضمام إلــى حكومة نتنياهو بســبب خالف، ظاهــره مرتبط 

بقضيــة جتنيــد احلريديني، وباطنه صراعات شــخصية وحزبية، مــا خلط األوراق، 

وفتــح البــاب – ولــو نظريًا، وألول مرة منذ ســنة ٢٠٠9 - على خيــارات حكومات 

ائتالفية ال يقودها نتنياهو.

أســفرت االنتخابات املكررة في أســفرت االنتخابات املكررة في 1٧1٧ أيلول عن تعميق األزمة السياســية بداًل من  أيلول عن تعميق األزمة السياســية بداًل من 

حلهــاحلهــا، وفتحــت الطريق نحو االنتخابات الثالثــة. كان رهان نتنياهو على أنه، ومن 

خــالل الذهــاب إلى انتخابات جديدة في أيلول، ســيتمكن مــن احلصول مع باقي 

أحزاب اليمني على 61 مقعدًا، من دون حزب »إسرائيل بيتنا« بزعامة ليبرمان. غير 

أنه لم يفشل في تأمني 61 مقعدًا فحسب، بل إن قوة حزبه تراجعت من 35 مقعدًا 

)تضاف إليها 4 مقاعد حلزب »كلنا« الذي انشــق عن الليكود في ســنة ٢٠15، ثم 

عــاد واندمج فيه بعد انتخابات نيســان( إلى 3٢ مقعــدًا، بحيث إن كتلة اليمني لم 

حتصــل إاّل علــى 55 مقعدًا.على اجلانب اآلخر، حصل حزب أزرق أبيض على 33 

مقعدًا، وحصدت القائمة املشتركة 13 مقعدًا، وحزب ميرتس 5 مقاعد، والعمل 6 

مقاعــد، وبلغ مجموع ما حازته تلك الكتــل املعارضة معًا، 5٧ مقعدًا. وفي املقابل 

عــزز حــزب »إســرائيل بيتنا« قوته من 5 مقاعد إلــى 8، ليتحول بذلك إلى صاحب 

القرار بشــأن َمن سيشــكل احلكومة، معلنًا أنه سيدعم فقط حكومة وحدة علمانية 

صهيونية تضم الليكود و »أزرق أبيض« وحزبه، وتســتثني احلريدمي، كما تستثني 

القائمة املشــتركة )العربية( التي حلت ثالثًا، والتي يبدو أن احتســابهم في ائتالف 

يكون ليبرمان جزءًا منه هو أقرب إلى املستحيل، وخصوصًا أن هذا األخير أعلن 

أنه يقف دائمًا في الصف املعاكس للعرب. وفي موقف غير بعيد عنه، بنى نتنياهو 

خطابه االنتخابي كله على التحريض ضدهم، ونزع الشــرعية عنهم، واستخدامهم 

لبّث الرعب من أجل كسب الدعم لليمني.

ومــع فشــل كل من نتنياهو و غانتس في تشــكيل ائتــالف حكومي مت الذهاب ومــع فشــل كل من نتنياهو و غانتس في تشــكيل ائتــالف حكومي مت الذهاب 

مجــددا إلــى انتخابات ثالثة في مجــددا إلــى انتخابات ثالثة في ٢٢ آذار  آذار ٢٠٢٠٢٠٢٠، وصلت نســبة التصويت في هذه 
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االنتخابــات إلــى نحو ٧1.5% بينمــا كانت في أيلول 69.8%؛ مبعنى أن نســبة 

التصويــت ارتفعــت بـــ٢% تقريبــًا. ووصــل عدد األصــوات الصحيحــة في هذه 

االنتخابــات إلى 4.59٠.٠6٢ صوتا، فيمــا وصل عدد األصوات الصحيحة في 

انتخابات أيلول إلى 4.436.8٠6 أصوت.٢

ووفقــًا للنتائــج النهائية، حصلــت قائمة حــزب الليكود برئاســة نتنياهو على 36 

مقعدًا، وقائمة حتالف »أزرق أبيض« برئاسة عضو الكنيست بيني  على 33 مقعدًا، 

والقائمــة املشــتركة علــى 15 مقعدًا، وقائمة حزب شــاس احلريدي علــى 9 مقاعد، 

وحصل كل من قائمة »يســرائيل بيتينو )إســرائيل بيتنــا(«، وقائمة احلزب احلريدي 

يهدوت هتوراه، وقائمة التحالف بني أحزاب العمل و«غيشر« وميرتس على ٧ مقاعد، 

وحصلت قائمة حتالف »ميينا« على 6 مقاعد، لتكون النتيجة النهائية حصول معسكر 

نتنياهو على 58 مقعدا، ومعسكر معارضيه على 6٢ مقعدا. 

وقد كانت أكثر النتائج لفتا لالنتباه في هذه االنتخابات هي ارتفاع نسبة التصويت 

في املجتمع العربي )ال يشمل املدن املختلطة( حوالي 65%، مقارنة مع 6٠% في أيلول 

)٢٠19( و49% في نيسان )٢٠19(. وحصلت القائمة املشتركة في هذه االنتخابات 

علــى 581,5٠٧ أصــوات، ما يعادل 1٢.6% من أصوات الناخبني عمومًا، و%8٧.٧ 

من أصوات الناخبني العرب )ال يشــمل املدن املختلطة(، بينما ذهبت باقي األصوات 

العربية إلى األحزاب الصهيونية. 

وللمقارنــة، حصلــت القائمتــان العربيتان )حتالــف اجلبهة والعربيــة للتغيير 

وحتالــف املوحــدة والتجمع( فــي انتخابات نيســان علــى 33٧,1٠8 أصوات، 

مــا يعــادل حوالي ٧٠% مــن مجمل األصوات في املجتمــع العربي، بينما ذهبت 

)3٠%( ألحــزاب صهيونية. وباملقارنة مع نتائج التصويت للقائمة املشــتركة في 

انتخابــات عــام ٢٠15، حصلت القائمــة على 446,583 صوتــا؛ أي ما يعادل 

1٠.61% مــن مجمــل األصوات، وهي 8٢% من األصوات في املجتمع العربي.3  

أدت هذه النتيجة إلى بدايات تغيير في اخلطاب السياســي اإلســرائيلي من قبل 

بعض الشخصيات السياسية، وفي »أزرق أبيض«، التي بدأت تبدي قبوال لفكرة 

التعــاون مع »املشــتركة« واعتبارها شــريكا، وفي هذا اإلطــار، ملح  أن حكومة 

الطوارئ التي يقترحها نتنياهو يجب أن تشمل اجلميع- في إشارة للمشتركة- 

أو إعطاء  املشــتركة رئاســة جلان في الكنيســت، علما أنه حاول في انتخابات 

نيسان وأيلول احلفاظ على مسافة من »املشتركة«، ونفي أنه سيقوم بأي تعاون 

معها، غير أن هذه اإلستراتيجية تغيرت بشكل كبير بعد انتخابات آذار ٢٠٢٠، 
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وبدا أن »أزرق أبيض« يفتح الباب على التعاون مع املشــتركة، وهو ما رد عليه 

نتنياهو بأن أي حكومة لن يكون فيها داعمو اإلرهاب.

يشــكل تغير اخلطاب جتاه »املشــتركة« ودعوتهم من قبل غانتس للتشــاور عشية 

التوصيــة، واحلديــث عن التعاون معهم لدعم حكومة أقلية، وثم املطالبة بأن يكون لهم 

دور في حكومة طوارئ، أو دور في رئاسة اللجان، تغيير الفت في التوجه للمشتركة، 

واعتراف بهم كقوة سياســية شــرعية، تســتند هذه الشــرعية إلى قوتهم االنتخابية، 

وحاجة »أزرق أبيض« لهم لإلطاحة بنتياهو، وهو ما حدا بنتنياهو ومن ورائه اليمني 

إلى االستشــراس في التحريض على املشــتركة، وعلى »أزرق أبيض«، وقادتها، قبل 

أن تنشطر »أزرق أبيض«. بتحالف غانتس مع نتنياهو. 

حري بالتوضيححري بالتوضيح أن األزمة االنتخابية التي امتدت ألكثر من عام ارتبطت بشــكل 

كبير بشــخص بنيامني نتنياهو، حيث اتفق معســكر املعارضة على هدف أساســي 

هو إسقاط نتنياهو، دون أن تربط أعضاءه بالضرورة رؤية سياسية أو أيديولوجيا 

مشــتركة، وقد مت تشــكيل قائمة »أزرق أبيض« التي تقود مســاعي إسقاط نتنياهو 

عشــية االنتخابــات التــي عقدت في نيســان ٢٠19 مــن أجل حتقيق هــذا الهدف 

بالتحديد، حيث حتالف كل من حزب »حوسن ليسرائيل« الذي أقامه رئيس األركان 

الســابق بينــي غانتــس مع حزب »تلــم« الذي يتزعمه موشــيه يعلــون وزير الدفاع 

اإلســرائيلي السابق، مع حزب »يش عتيد« )يوجد مستقبل(، باإلضافة إلى تعزيزه 

بشخصيات من الصف العسكري األول، كـ غابي اشكنازي، وهو ما يعني أنه وفي 

ظل عدم وجود برنامج بديل سياسي وحقيقي جامع، فإن الفشل في إسقاط نتنياهو 

الــذي متثــل بتحالف غانتس معه يعني تفكك املعارضة، مقابل إعادة ترســيخ حكم 

اليمني بزعامة نتنياهو.

وضّم معسكر املعارضة، باإلضافة إلى القائمة املشتركة وحتالف العمل/ميرتس/ 

غيشــر، أيضا حزب يســرائيل بيتينو )إســرائيل بيتنا( بقيادة ليبرمان اليميني الذي 

انتقل من لعب دور بيضة القبان إلى العب سياســي أساســي إلسقاط نتنياهو، على 

الرغم من وجود تقاطع أيديولوجي بينهما. 

لــم حتّل االنتخابات املكررة للمــرة الثالثة في ٢ آذار ٢٠٢٠ األزمة، لكن دخول 

عامــل الوبــاء غير احملســوب خلــط األوراق كما أســلفنا، وُأعلن عن بدء تشــكيل 

حكومة، تضم إضافة إلى معســكر اليمني )58(، أعضاء حزب "حوسن ليسرائيل" 

)مناعة إســرائيل(، وهم 15 عضوا، مع  األخذ بعني االعتبار أن هناك تنقالت بني 

صفوف "أزرق أبيض" السابق.
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2.  صفقة القرن: بيئة إقليمية ودولية ومحلية مواتية 

بــدا واضحــا منذ صعود ترامب ســدة احلكم في أميــركا، أن اإلدارة األميركية 

تتماهــى متامــا مع التوجــه اليميني لنتنياهو، وبدأت هــذه اإلدارة القيام  مبجموعة 

خطــوات تتبنــى املواقــف اإلســرائيلية قبل اإلعالن عن ما يســمى »صفقــة القرن« 

وحتديدا: االعتراف بالقدس كعاصمة موحدة إلســرائيل، ونقل الســفارة األميركية 

إلى القدس، وقف التمويل لوكالة غوث الالجئني الفلســطينيني »االونروا«، ثم إعالن 

وزيــر اخلارجيــة األميركي، مايك بومبيو، أن املســتوطنات اإلســرائيلية في الضفة 

الغربية ال تخالف القانون الدولي.4

وسبق بيان بومبيو، تصريح سفير الواليات املتحدة األميركية توماس فريدمان 

بــأن مــن حّق إســرائيل ضم مناطــق من الضفــة الغربية،5 وهــو التصريح الذي 

قوبــل بترحيب إســرائيلي من قبــل كل إقطــاب اخلارطة اإلســرائيلية )فيما عدا 

ميرتس(. وبحسب مجموعة من التصريحات، فقد مت إعداد صفقة القرن بالتشاور 

مع املراكز البحثية والسياســيني اإلســرائيليني، وقد علمت إسرائيل عن تفاصيل 

الصفقة قبل نشرها.6

يتمثل املنطلق األساســي للخطة بوجود صراع بني طرفني متساويني يجب عليهما 

تقــدمي تنــازالت على أســاس منطــق التبادلية الذي ســكه نتنياهو بعــد انتخابه في 

1995 علــى أثر اغتيال رابني، وتلخــص في معادلة »يقدمون، يأخذون. ال يقدمون ال 

يأخــذون«، في إشــارة إلى طلبه من اجلانب الفلســطيني »محاربة اإلرهاب« كي يتم 

التقــدم باملفاوضــات. ويظهر تبني املنظور اإلســرائيلي عبر إســقاط كلمة »احتالل« 

من الرؤية، ومطالبة الطرفني »بإبداء املرونة؛ التنازل؛ عدم طرد أي من الســكان في 

مســاواة بني املســتوطنني وبني السكان الفلســطينيني، وهو ما جاء ليمرر فكرة إبقاء 

جميع املستوطنني في مستعمراتهم، حتى في األماكن املعزولة؛ ما يعني فعليا أن كل 

مستوطن هو احلدود، وهو َمن يعلّمها. 

تنــص اخلطــة علــى قيام دولة فلســطينية منزوعة الســالح مع احتفاظ إســرائيل 

باملسؤولية األمنية غرب نهر األردن »هذه الدولة « لن تقوم إال وفقا »لشروط« عدة مبا 

في ذلك »رفض صريح لإلرهاب.  ووفق اخلطة: 

القدس املوحدة عاصمة إســرائيل. الفلســطينيون ميكنهم إعالن أي من األحياء   .1

التي تقع خارج اجلدار عاصمة لهم ويســمونها القدس، وســتعترف بها أميركا 

عاصمة، وتفتح فيها سفارة )كفر عقب أو أبو ديس على سبيل املثال(.
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لن تكون حدود خارجية للدولة املوعودة خارج سيطرة إسرائيل األمنية، وكل   .٢

املعابر حتت السيطرة األمنية اإلسرائيلية. 

السيطرة على األجواء في الدولة الفلسطينية هي إلسرائيل.  .3

السيطرة على مصادر املياه إلسرائيل.  .4

لــن تفــكك أي مســتوطنة، ال في الكتل الرئيســية، وال تلك التــي تقع عميقًا   .5

شــرقي اجلــدار والتي يصــل عدد مســتوطنيها إلى 1٠٠,٠٠٠ مســتوطن، 

مَبن فيهم 14,٠٠٠ مســتوطن يسكنون في 15 مستعمرة معزولة في جيوب 

فــي عمــق املناطق التي ســتكون »الدولة الفلســطينية« تضم أساســا غالة 

املستوطنني الذين اختاروا السكن في العمق الفلسطيني ملنع إمكانية إقامة 

دولة فلســطينية قابلة للحياة، ســيتم ربط هذه اجليوب االســتيطانية بشبكة 

طرق خاضعة للسيادة اإلسرائيلية. 

 6.  ســتضم إسرائيل 3٠% من مناطق الضفة الغربية: 1٧% من األغوار، و%3 

من مناطق املستعمرات، و1٠% من كتل االستيطان والطرق والشوارع التي 

ستؤدي إليها. 

في املناطق التي ستسيطر عليها إسرائيل، ستتوزع جيوب فلسطينية تضم   .٧

على األقل 14٠,٠٠٠ فلســطيني، يتوجب عليهم دخول »فلســطني« املوعودة 

عبر الطرق التي تسيطر عليها إسرائيل.

إســقاط حــق العودة الفلســطيني وحل قضايــا الالجئني خارج املســؤولية   .8

اإلســرائيلية، مقابــل مطالبــة إيجاد آليــة لتعويض مهاجري الــدول العربية 

اليهود  باعتبارهم الجئني.

فعليــا، ســتكون الدولة املوعودة عبارة عن إقليم داخل دولة »أرض إســرائيل«، ســيتم 

ع  تسييجه بحدود  بطول 14٠٠ كيلومتر؛ أي ضعف اخلط احلالي الفاصل،  وطبعًا ستوزَّ

احلواجز لضمان عدم اخللط بني الطرفني واحلفاظ على احلدود.. ستكون الدولة الفلسطينية 

ــم إلى ســتة معازل موجودة كلّها حتت الســيطرة  املوعــودة من دون أي تواصل، وستقسَّ

األمنية اإلسرائيلية؛ ستسيطر إسرائيل على جميع الطرقات التي ستربط املعازل.

تتبّنى الصفقة في الكامل املنظور الصهيوني اليميني لفرض تسوية ظاهرها إنهاء 

الصراع، وباطنها صك استســالم غير مشروط يحّول الفلسطينيني إلى حرس حدود 

إلسرائيل، وهي رؤية لم تولد بشكل مفاجىء، فاإلعالم اإلسرائيلي سبق أن كشف أن 

نص الرؤية وضعه سياســيون أميركيون وإســرائيليون، وبالتشاور مع معاهد أمنية، 

كمعهد األمن القومي، الذي مت إطالعه على النص في مختلف مراحل بلورته. والتقت 
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في نص الصفقة رؤى اليمني اإلســرائيلي اجلديد مع حماســة مجموعة اســتيطانية 

إفنجيلية صهيونية يقودها الثالثي غرينبالت وكوشــنير وديفيد فريدمان، وتتحكم في 

مفاصل القرار األميركي املرتبط باملسألة الفلسطينية.

صفقة القرن- لحظة حاسمة في بيئة مواتية 

مــن الصعــب التعامل مع صفقة القرن بصفتها مجرد خطة تضاف إلى عشــرات 

القرارات واخلطط التي سبقتها وظلت حبرًا على ورق في التاريخ الفلسطيني بسبب 

الســياق اإلقليمي العربي املمزق والســياق الفلســطيني الداخلي الهش الذي تقابله 

ظل حماســة أمريكية محمولة على صهيونية مســيحية غيبية سبق ان تطرقنا لها في 

تقاريرنا السابقة وسيطرة اليمني االيديوجلي على مفاصل اتخاذ القرار  في إسرائيل 

في ظل صراع انتخابي محتدم كما ذكرنا اعاله.

السياق االقليمي

احمليــط اإلقليمــي العربي الذي شــكل فيما ســبق حاضنة للقضية الفلســطينية، 

ورافعة لتحصني املوقف الفلسطيني، منقسم على ذاته، مشغول بصراعاته الداخلية، 

وفي حالة هشاشــة غير مســبوقة، واألهم أن بعض دوله فتحت الباب أو أبقته مواربا  

للتعــاون مــع إســرائيل، وذلك على أســاس اعتبارها حليفا في مواجهــة إيران التي 

تعتبرها عدوها األساســي، وما يتبع ذلك من تذييل للقضية الفلســطينية، بل وإعطاء 

غطاء عربي لإلدارة األميركية لتمرير الصفقة، كاستضافة مؤمتر البحرين، وحضور 

ممثلــني مــن البحرين وُعمان واإلمــارات في مؤمتر اإلعالن عــن الصفقة الذي عقده 

ترامب إلى جانب نتنياهو. 

 علــى صعيــد  آخر، من املهــم األخذ بعني االعتبار أن الصــراع يتموضع من صراع 

عربي إسرائيلي إلى صراع إسالمي إسرائيلي، بعد أن أعادت إيران التموضع واالنتقال 

من خانة الصديقة للعدوة وإعادة متوضع تركيا من صديقة حميمة إلى دولة خصم.

السياق الفلسطيني

يســهم في خلــق البيئة املواتية لتنفيــذ صفقة القرن أيضا حالة الضعف الفلســطيني 

واالنقسام، وسعي إسرائيل إلى التعامل مع السلطة وحماس كال على حدة، عبر التوصل 

إلى صيغة لهدنة طويلة األمد مع حماس مبعزل عما يجري في الضفة الغربية.

يشــار إلى أن التقديرات األمنية احلالية تســتبعد إمكانية حدوث انتفاضة شعبية 

فــي األراضــي الفلســطينية، ما يعطــي غطاء لفكــرة تنفيذ الضم علــى األقل ملنطقة 
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األغــوار كمرحلــة أولى، ويتوازى ذلــك بطبيعة احلال مع اســتمرار  جهوزية اجليش 

اإلســرائيلي إلمكانيــة حدوث زعزعة وتفــكك أمني ومواجهة مع الفلســطينيني نتيجة 

تطورات محتملة في حال تدحرج األوضاع امليدانية. ٧ 

تظــل كل الســيناريوهات مرهونــة بالتطــورات املرتبطة بتدحرج انتشــار فيروس 

كورونــا ومــدى تأثيــره على احلياة اليوميــة ومآالته. هذا الوباء الذي قلب حســابات 

العالــم كلّــه، ميكــن أن يكــون عامــال لتبطيئ  أو تســريع تنفيذ اخلطــة. إذ في حال 

انتشار الوباء في إسرائيل واألرضي الفلسطينية، من املمكن أن يؤدي إلى االنشغال 

مبواجهتــه، وتذييــل أي قضية سياســية، خصوصا مع تشــكيل حكومة الوحدة التي 

جتمــع معســكر اليمني مع تيار غانتس كمــا هو متوقع. ومن جهة أخرى ميكن أيضا 

استغالل االنشغال العاملي به في حال حصره في إسرائيل من أجل الدفع نحو تنفيذ 

مشــاريع وخطــوات  تصــب في حتقيق مآرب صفقة القرن،  كمنع دخول املقدســيني 

للضفة متهيدا لفصلهم نهائيا عنها. 

لالجمال الكورونا ســتحدد في املرحلة املقبلة ليس فقط وجهة املشــهد اإلسرائيلي 

والفلسطيني، بل وجهة البشرية جميعا.
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