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التقرير االستراتيجي ٢٠٢١- المشهد اإلسرائيلي ٢٠٢٠

يضــع املركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية »مــدار«، بــني يــدي متخــذي القــرار السياســي وصنــاع الــرأي 

العــام: »تقريــر مــدار االســتراتيجي ٢٠٢١- املشــهد اإلســرائيلي ٢٠٢١«. 

يرصــد التقريــر ويحلــل أهــم املســتجدات والتطــورات التــي شــهدتها الســاحة اإلســرائيلية خــالل العــام املاضــي، 

ويحــاول استشــراف وجهــة التطــورات فــي الفتــرة املقبلــة، خصوصــا مــن جهــة تأثيرهــا علــى القضيــة الفلســطينية 

وعلــى الشــعب الفلســطيني. 

يتنــاول التقريــر املشــهد اإلســرائيلي فــي ســبعة محــاور أساســية هــي: محــور إســرائيل واملســألة الفلســطينية، 

احملــور السياســي احلزبــي الداخلــي، محــور العالقــات اخلارجيــة، احملــور األمني-العســكري، احملــور االقتصــادي، 

ــل أهــم  ــذي يجم ــر ملخــص تنفي ــدم للتقري ــي إســرائيل، ويق ــًرا محــور الفلســطينيني ف احملــور االجتماعــي، وأخي

املتغيــرات االســتراتيجية التــي تؤثــر فــي إســرائيل وفــي وجهتيهــا الداخليــة واإلقليميــة، ويأمــل مــن خــالل ذلــك 

اإلضــاءة علــى املشــهد اإلســرائيلي بعواملــه األساســية املؤثــرة.

وكمــا جــرت عليــه العــادة، فقــد شــارك فــي وضــع التقريــر وإعــداده مجموعــة مــن الباحثــني املختصــني واملتابعني 

للشــأن اإلسرائيلي.

 

طاقم تقرير »مدار« االستراتيجي
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الملخص التنفيذي

إسرائيل »قوة إقليمية« مأزومة داخلًيا!

هنيدة غانم

ــز العــام ٢٠٢٠ بتقاطــع ثالثــة عوامــل اســتثنائية أســهمت فــي بلــورة املشــهد اإلســرائيلي وضبــط إيقــاع  متّي

عالقاتــه الداخليــة واإلقليميــة واخلارجيــة، متثلــت فــي: وجــود دونالــد ترامــب فــي رئاســة الواليــات املتحــدة فــي عــام 

انتخابــي، اســتمرار األزمــة السياســية الداخليــة، وانتشــار جائحــة الكورونــا. 

تغيــرت هــذه العوامــل جزئًيــا مــع نهايــة العــام ٢٠٢٠ وبدايــة العــام ٢٠٢١، فقــد بــدأت إســرائيل ُتظهــر 

مؤشــرات إيجابيــة جتــاه احتــواء الكورونــا، بعــد أن قامــت بحملــة تطعيمــات واســعة، وفتحــت أســواقها مجــدًدا فــي 

آذار املاضــي بشــكل شــبه طبيعــي، فيمــا انتهــى عصــر ترامــب العاصــف بعــد خســارته فــي االنتخابــات األميركيــة 

مبشــهدية غيــر مســبوقة وصلــت ذروتهــا فــي اقتحــام اتباعــه مبنــى الكابيتــول، وحــّل محلـّـه الدميقراطــي جــو بايدن، 

وهــو مــا يعنــي، انتهــاء مرحلــة التماثــل »الترامبــي- النتنياهــوي« اخلالــص، واالنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة يغلــب 

ــو املســتقبلية.  ــب- نتنياه ــة ترام ــدادات عالق ــن ارت ــق اإلســرائيلي م ــي والقل ــى اآلن، احلــذر األميرك ــا، حت عليه

تتزامــن هــذه املتغيــرات مــع اتخــاذ محكمــة اجلنايــات الدوليــة فــي الهــاي قــرار بــدء التحقيــق فــي جرائــم حــرب 

فــي األراضــي الفلســطينية، ومــن املتوقــع أن يكــون لهــذه املســتجّدات إســقاطات مهمــة علــى سياســات إســرائيل 

ــا حالــة االســتقواء  جتــاه املســألة الفلســطينية مســتقباًل وعلــى إدارتهــا مللــف الصــراع خاصــة، وأن تكبــح جزئًي

اإلســرائيلية التــي مّيــزت سياســتها فــي العــام ٢٠٢٠. 

ــة  ــية - احلزبي ــة السياس ــتمر األزم ــاي، تس ــرار اله ــة وق ــاحة األميركي ــة بالس ــرات املرتبط ــل املتغي ــي مقاب ف

ــا فــي إســرائيل، وتتمثــل هــذه األزمــة فــي الذهــاب أربــع مــرات إلــى صناديــق االقتــراع  الداخليــة وتــزداد تعمًق

خــالل عامــني فقــط، وعــدم جــود مؤشــرات علــى إمكانيــة إقامــة حتالــف حكومــي ثابــت. فــي هــذا الســياق، عــززت 

نتائــج االنتخابــات األخيــرة التــي جــرت فــي ٢3 آذار ٢٠٢١ مــن األزمــة السياســية بــل وعّمقتهــا، بعــد أن فشــل 

معســكر داعمــي نتنياهــو ومعســكر معارضيــه مــن احلصــول علــى 

عــدد كاٍف مــن املقاعــد لتشــكيل ائتــالف ضّيــق. 

احلزبيــة،  الصراعــات  االنتخابيــة  األزمــة  أســباب  وتتعــدى 

وتشــّكل حوصلــة للتحــوالت الداخليــة العميقــة فــي إســرائيل التــي 

ــة  ــاء هيمن ــث انته ــن حي ــا الســابقة، م ــي تقاريرن ــا ف ــا إليه تطّرقن

تتنــازع علــى  الواحــدة، وصعــود جماعــات متعــددة  اجلماعــة 

الهيمنــة، مــا يعنــي أن األزمــة ليســت حدًثــا عابــًرا، بــل منتــج 

بالســاحة  المرتبطــة  المتغيــرات  مقابــل  فــي 

األميركيــة وقــرار الجنائيــة الدوليــة التحقيــق فــي 

ــة  ــتمر األزم ــرب، تس ــم ح ــرائيل جرائ ــكاب إس ارت

السياســية - الحزبيــة الداخليــة التــي عّمقتهــا 

نتائــج االنتخابــات األخيــرة التــي جــرت فــي 23 

آذار 2021، إذ ال توجــد مؤشــرات علــى إمكانيــة 

إقامــة تحالــف حكومــي ثابــت. 
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ــدى، خاصــة  ــدة امل ــا إســقاطات بعي ــة ســتكون له ــرات بنيوي لتغي

علــى محــور الصــراع واالحتــالل.  

تظهــر متابعــة املشــهد اإلســرائيلي، كمــا انعكســت فــي 

٢٠٢٠ واألشــهر األولــى مــن ٢٠٢١ صــورة متناقضــة، تظهــر 

فيهــا إســرائيل مــن جهــة دولــة قويــة تتصــرف كـــ »قــوة إقليمية 

ــة  ــرى دول ــة أخ ــن جه ــي، وم ــى املســتوى اخلارج ــرى« عل كب

مأزومــة داخلًيــا تتخبــط فــي صراعــات عميقــة ظاهرهــا حزبــي 

وباطنهــا تغيــرات بنيويــة عميقــة، وينعكــس هــذا التناقــض فــي 

ــرى  ــي ت ــة، الت ــة إســرائيل املقبل ــام ٢٠٢٠، واستشــرافها لوجه ــراءات اإلســتراتيجية اإلســرائيلية للع الق

أن إســرائيل لــم تواجــه خــالل العــام املنصــرم أي تهديــد إســتراتيجي علــى وجودهــا، وأنهــا تنشــط 

ــة  ــن جه ــن م ــة، لك ــة احمليط ــة اإلقليمي ــي البيئ ــي ف ــى املســتوى العســكري واألمن ــّر عل ــا بشــكل ح تقريًب

ــا مــع  أخــرى ذكــرت التقديــرات أن إســرائيل، وألول مــرة فــي تاريخهــا، ونتيجــة تقاطــع جائحــة الكورون

األزمــة السياســية املســتمرة، تواجــه خطــًرا إســتراتيجًيا داخلًيــا ميكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف مؤسســات 

ــا لهــذه التقديــرات، حتــول »النظــام اإلســرائيلي الداخلــي« إلــى مصــدر  ــة وفقــدان الثقــة بهــا، ووفًق الدول

ــذه  ــة ه ــى أهمي ــة. وعل ــة« اجلماعي ــر »املناع ــي وتنخ ــن القوم ــد متــّس باألم ــي ق ــر الت ــدات واملخاط للتهدي

القــراءة إلرهاصــات األزمــة، فــإن األهــم هــو الصيــرورات الداخليــة والعوامــل السوســيولوجية التــي ُتعّبــر 

عنهــا، والتــي ُيتوقــع أن تســتمر بالتفاعــل حــال إزاحــة نتنياهــو عــن ســّدة احلكــم.

١.   أزمة داخلية بنيوية تدفع باتجاه تغيير قواعد العمل الحزبي

أعــادت االنتخابــات األخيــرة إنتــاج االنســداد احلزبــي فــي ظــّل عــدم وجــود أغلبيــة حلكومــة يؤلّفهــا معســكر 

ــا  ــة يؤلّفه ــة حلكوم ــود أغلبي ــدم وج ــه، ع ــت عين ــي الوق ــو، وف ــني نتنياه ــم بنيام ــتمرار حك ــدة الس ــزاب املؤي األح

معســكر األحــزاب املُناهــض الســتمرار حكمــه؛ فقــد حصــل معســكر نتنياهــو الــذي يضــم »الصهيونيــة الدينيــة«، 

واألحــزاب احلريديــة، باإلضافــة إلــى »الليكــود« علــى 5٢ مقعــًدا، فيمــا حصلــت املعارضــة )مــع املشــتركة( علــى 

ــة املوحــدة«  ــا« و »العربي ــن حــزب »ميين ــف كل م ــًدا، ويق 5١ مقع

حالًيــا خــارج املعســكرين مــع ميــل املوحــدة للتعــاون مــع حكومــة 

ميــني برئاســة نتنياهــو، فــي حــال انضــم »ميينــا« بزعامــة نفتالــي 

بينــت ملعســكره، غيــر أن األمــر يبــدو شــبه مســتحيل بســبب عــدم 

ــي  ــة. ف ــة عربي ــى قائم ــاد عل ــة لالعتم ــة الديني اســتعداد الصهيوني

وألول مــرة فــي تاريخهــا، ونتيجة تقاطــع جائحة 

المســتمرة،  السياســية  األزمــة  مــع  الكورونــا 

داخلًيــا  إســتراتيجًيا  خطــرًا   إســرائيل  تواجــه 

يمكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف مؤسســات الدولة 

ــا لبعــض التقديــرات، 
ً

وفقــدان الثقــة بهــا. ووفق

إلــى  الداخلــي«  اإلســرائيلي  »النظــام  تحــول 

ــّس  ــد تم ــي ق ــر الت ــدات والمخاط ــدر للتهدي مص

باألمــن القومــي وتنخــر »المناعــة« الجماعيــة.

ضــوء  وعلــى  بــة، 
ّ

المرك الصــورة  هــذه  ظــل  فــي 

بــدأ  مــن  هنــاك  العــام،  السياســي  ك 
ّ

التفــك

يتحــّدث عــن الذهــاب إلــى انتخابــات خامســة 

ُمحتمــل. كســيناريو 
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ــة  ــى حكوم ــق عل ــى التواف ــة إل ــزاب املعارض ــعى أح ــل، تس املقاب

تنــاوب بــني بينيــت ولبيــد لتشــكيل احلكومــة عبــر اســتقدام »يهدوت 

هتــوراة« مــن معســكر نتنياهــو، وُتطــرح أيًضــا إمكانيــات إضافيــة 

لتشــجيع انشــقاق شــخصيات ميينيــة مــن املعارضــة وانضمامهــا 

ــى اآلن  ــدو ُمســتبعًدا حت ــا يب ــو م ــو، وه ــد لنتنياه للمعســكر املؤي

وعلــى ضــوء  املرّكبــة،  الصــورة  هــذه  فــي ظــل  األقــل.  علــى 

ــن الذهــاب  ــدأ يتحــّدث ع ــن ب ــاك م ــام، هن ــّكك السياســي الع التف

ــات  ــى املُعطي ــاًء عل ــات خامســة كســيناريو ُمحتمــل بن ــى انتخاب إل

ــواردة أعــاله. ال

االســتثنائية  احلالــة  مــع  هــذه  االنســداد  حالــة  تتقاطــع 

ــا،  ــاء الكورون ــة التــي أفرزهــا انتشــار وب ــة واالجتماعي االقتصادي

ــالث مــرات فــي األســبوع أمــام  ــه ث ــي مثول ــدء جلســات محاكمــة نتنياهــو فــي 5 نيســان ٢٠٢١، مــا يعن ومــع ب

احملكمــة، وأن املشــهد املقبــل فــي األشــهر القريبــة ســيكون برســم تقاطــع األزمــة السياســية، ومواجهــة إســقاطات 

ــي  ــني معســكر داعم ــي ب ــذا التقاطــع االســتقطاب الداخل ــق ه ــع أن يعم ــن املتوق ــة نتنياهــو. م ــا ومحكم الكورون

نتنياهــو الــذي يدعــي أن احملاكمــة هــي محاولــة »انقــالب« مــن ِقَبــل املؤسســة »العميقــة« علــى اخليــار الدميقراطــي 

بعــد فشــل اإلطاحــة بــه عبــر صناديــق االقتــراع.  فــي املقابــل مُيحــور معســكر املعارضــة خطابــه بشــكل أساســي 

حــول مســألة تهــم الرشــى والفســاد. مــن هنــا، فــإن أي تشــكيلة حكوميــة ميكــن أن يتــم التوافــق عليهــا ســتكون 

ــاًل. ــن تســتمر طوي ــة ول ــة بصراعــات داخلي هّشــة وُمثقل

أعــادت نتائــج االنتخابــات األخيــرة إنتــاج االنســداد السياســي وتعميقــه، وانطــوت علــى مؤشــرات عــّدة أظهــرت 

ُعمــق الصراعــات، وارتباطهــا الوثيــق مبتغيــرات بنيويــة ُتشــّكل األزمــة ظاهرهــا اخلارجــي:  

التفــكك احلزبــيالتفــكك احلزبــي: قفــز عــدد األحــزاب التــي اجتــازت نســبة احلســم )3.٢5%( مــن 8 قوائــم فــي   .١

االنتخابــات الســابقة إلــى ١3 قائمــة فــي هــذه االنتخابــات، وعــّزز هــذا التضخــم مــن حالــة التفــّكك فــي 

املشــهد السياســي اإلســرائيلي، فقــد تفّككــت القائمــة املشــتركة إلــى قائمتــني، وكتلــة ميينــا إلــى اثنتــني، 

ــل  ــرائيل- أم ــا ليس ــا حداش ــًدا )»تكف ــا جدي ــا حزًب ــود مكوًن ــزب الليك ــن ح ــاعر ع ــون س ــّق جدع وانش

جديــد إلســرائيل«(، وتفــّكك حتالــف »أزرق- أبيــض« إلــى حزبــني )»أزرق أبيــض« و »يوجــد مســتقبل«(، 

باإلضافــة إلــى تفــّكك حتالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــني مــن جديــد )العمــل وميرتــس(، ويحمــل 

ــات الســابقة -  ــي االنتخاب ــت ف ــي كان ــالت الت ــى أن التكت ــدل أواًل عل ــو ي ــة؛ فه ــكك دالالت مهّم هــذا التف

ــم ينقــذا إســرائيل مــن معضلتهــا السياســية املوجــودة فيهــا  ــة - ل كمــا التفــكك فــي االنتخابــات احلالي

منــذ انتخابــات نيســان  ٢٠١9،  وثانًيــا علــى أن أســباب األزمــة السياســية ترتبــط مبتغيــرات فــي عمــق 

قفــز عــدد األحــزاب التــي اجتــازت نســبة الحســم 

)3.25%( مــن 8 قوائــم فــي االنتخابــات الســابقة 

ز هــذا 
ّ
إلــى 13 قائمــة فــي هــذه االنتخابــات، وعــز

المشــهد  فــي  ك 
ّ

التفــك حالــة  مــن  التضخــم 

ــة  ــت القائم ك
ّ

ــد تفك ــرائيلي، فق ــي اإلس السياس

إلــى  يمينــا  وكتلــة  قائمتيــن،  إلــى  المشــتركة 

حــزب  عــن  ســاعر  جدعــون   
ّ

وانشــق اثنتيــن، 

ــف  ك تحال
ّ

ــك ــًدا، وتف ــا جدي ــا حزًب
ً
ــود مكون الليك

أبيــض«  )»أزرق  حزبيــن  إلــى  أبيــض«  »أزرق- 

ك 
ّ

تفــك إلــى  باإلضافــة  مســتقبل«(،  و«يوجــد 

تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتيــن 

)العمــل وميرتــس(. مــن جديــد 
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املجتمــع اإلســرائيلي الــذي انهــارت فيــه هيمنــة اجلماعــة الواحــدة، بشــكل لــم تعــد ُتشــّكل فيــه كتلــة مــا 

ــة األشــكنازية أواًل  ــة األغلبي ــاًل مــع إقامــة إســرائيل، فــي هــذا الســياق، تفّتتــت كتل ــة كمــا كان مث أغلبي

والعلمانيــة ثانًيــا وظهــرت جماعــات متمايــزة تتنــازع الهيمنــة. وقــد عّبــر رئيــس إســرائيل رؤوفــني ريفلــني 

عــن هــذا التغييــر بشــكل واضــح فيمــا صــار يعــرف باســم خطــاب األســباط الــذي ألقــاه فــي العــام ٢٠١5 

فــي مؤمتــر هرتســيليا،١ حــني خّلــص؛ أنــه لــم يعــد هنــاك أغلبيــة فــي إســرائيل بــل أربعــة »أســباط«، يحمــل 

كل منهــا وجهــة نظــر مغايــرة متاًمــا عــن األخــرى حــول النظــام االجتماعــي والسياســي، وال يلتقــون فــي 

أي جتربــة »مشــتركة«، ويتعلّمــون فــي مــدارس منفصلــة ووفــق مناهــج مغايــرة. تنعكــس هــذه الصــورة 

فــي دميغرافيــا الصفــوف األولــى فــي املــدارس االبتدائيــة، وبحســب معطيــات مركــز البحــث واملعلومــات 

التابــع للكنيســت حــول التوزيــع الدميغرافــي للطــالب فــي ٢٠١9/٢٠١8، فقــد كان ٢٠.3 % مــن تالميــذ 

الصــف األول فــي املــدارس حريديــني، مقابــل ١4.5% فــي ٢٠٠٠، وشــّكل التالميــذ العــرب ٢٢.9% مــن 

ــي، فيمــا درس ١5.3% فــي املــدارس الدينيــة القوميــة و4١.5 % فــي املــدارس الرســمية  املجمــوع الكلّ

العلمانيــة.٢ ومقابــل هــذا التقســيم، فــإن املجموعــة العلمانيــة تنقســم بدورهــا بــني ميــني ويســار ووســط، 

وفيمــا يصــوت احلريــدمي بشــكل شــبه كامــل ألحزابهــم، يصــوت املتدينــون القوميــون ألحــزاب االســتيطان 

والليكــود، باملقابــل يصــوت العــرب عــادًة للقوائــم العربيــة. 

عــدم وجــود كتلــة مهيمنــة ومســيطرة تشــكل األغلبيــة مــن جهــة، يوازيــه انزيــاح مســتمر نحــو مظلــة عــدم وجــود كتلــة مهيمنــة ومســيطرة تشــكل األغلبيــة مــن جهــة، يوازيــه انزيــاح مســتمر نحــو مظلــة   .٢

اليمــني مــن جهــة والتمحــور حــول أســئلة الديــن والدولــة مــن جهــة أخــرى، وحتــول الصــراع علــى اليمــني مــن جهــة والتمحــور حــول أســئلة الديــن والدولــة مــن جهــة أخــرى، وحتــول الصــراع علــى 

هويــة الدولــة إلــى محــور للصــراع داخــل معســكر اليمــنيهويــة الدولــة إلــى محــور للصــراع داخــل معســكر اليمــني. أظهــرت نتائــج االنتخابــات أن االنزيــاح 

مييًنــا ليــس حدًثــا عابــًرا بــل حالــة مثابــرة يوازيهــا صعــود مســتمر للتديــن العــام وصهينــة احلريــدمي 

وانضوائهــم حتــت مظلــة اليمــني ألســباب مختلفــة كمــا اوضحناهــا فــي تقاريــر مــدار الســابقة. فــي 

هــذا الصــدد، يشــير عــدد مــن الباحثــني إلــى أن أمنــاط التصويــت فــي إســرائيل ترتبــط مبســتوى 

التديــن، إذ كلمــا زادت نســبة التديــن تزيــد امليــول باجتــاه التصويــت لليمــني، فيمــا يصــوت العلمانيون 

بــكل عــام لألحــزاب التــي تتجــه أكثــر يســاًرا.3 وأظهــرت دراســة أعدهــا كل مــن أور عنبــي ومتــار 

ــة  ــا ذات صل ــي قضاي ــا« ف ــود و »ميين ــي الليك ــني مصوت ــف ب ــي املواق ــا ف ــان )٢٠٢١( تقارب هرم

بالديــن، فــي مقابــل وجــود فجــوة واســعة بينهــم وبــني مصوتــي أحــزاب الوســط واليســار وحــزب 

يســرائيل بيتينــو بقيــادة ليبرمــان و »أمــل جديــد« بقيــادة ســاعر. وعلــى ســبيل املثــال توزعــت موافقــة 

مصوتــي األحــزاب علــى  فتــح األســواق والترفيــه أيــام الســبت علــى التوالــي:  يوجــد مســتقبل %96، 

حــزب العمــل 94%، ميرتــس 8٠%، يســرائيل بيتنــو 83%، أمــل جديــد- بزعامــة ســاعر 8٢%، أبيــض 

أزرق »أزرق-أبيــض« 64%، ميينــا 55%، الليكــود 46%، شــاس 8%، الصهيونيــة الدينيــة ٧%، يهــدوت 

هتوراة-صفــر.4 وتظهــر هــذه النتائــج متايــًزا واضًحــا ليــس بــني معســكري اليمني والوســط/ يســار، 
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بــل بــني مصوتــي الليكــود مــن جهــة وحــزب أمــل جديــد 

ــني  ــرى، إذ إن القائمت ــة أخ ــن جه ــا م ــرائيل بيتن وإس

متثــالن التيــار اليمينــي العلمانــي، وهــو مــا يعنــي أن 

جــزًءا مــن صراعهــم مــع معســكر نتنياهــو هــو جــزء 

مــن الصــراع الداخلــي فــي اليمــني حــول أســئلة الديــن 

والدولــة، فــي ظــل تصاعــد املواقــف احملافظــة فــي 

ــة.5   ــة والديني الليكــود، وحتالفــه مــع األحــزاب احلريدي

ــت مجتمعــة فــي  ــى أن أحــزاب اليمــني حصل يشــار إل

ــي  ــا ١3 حلزب ــًدا، منه ــى ٧٢ مقع ــات عل هــذه االنتخاب

علمانيــة  نزعــة  ميتلــكان  اللــذان  وليبرمــان  ســاعر 

واضحــة ويتموضعــان فــي معســكر معارضــي نتنياهــو 

ــي  ــًدا ف ــل 5١ مقع ــدا، مقاب ــع 59 مقع ــى م ــذي يبق ال

ــي  ــى ١٠ مقاعــد ف ــًة إل ــار الوســط واليســار، إضاف تي

القوائــم العربيــة. 

ــة  ــة بزعام ــى حكوم ــاب إل ــى الذه ــو إل ــإن اســتعداد معســكر معارضــي نتنياه ــذا الســياق، ف ــن ه ضم  

نفتالــي بينيــت الــذي يطــرح نفســه بوصفــه توافقًيــا ومتديًنــا ليبرالًيــا إلــى حــد مــا، تأتــي بســبب الضمــور 

ــة  ــل اإلطاح ــن أج ــك م ــة، وكتكتي ــن جه ــة م ــة احلريدي ــة الديني ــة اليهودي ــل صالب ــم مقاب املســتمر لقوته

بنتنياهــو، إذ إن بنيــت حتــول فــي املشــهد السياســي علــى الرغــم حصــول مــن حزبــه علــى ٧ مقاعــد فقــط 

إلــى صاحــب قــوة تفــوق حجــم حزبــه، وميكنــه أن يجمــع مًعــا جماعــات متناقضــة سياســًيا. ومــن املثيــر 

اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن قائمــة العربيــة املوحــدة التــي متثــل احلركــة اإلســالمية اجلنوبيــة التــي 

تتبنــى أجنــدة اجتماعيــة محافظــة ودينيــة تبــدي اســتعدادها للتحالــف مــع معســكر نتنياهــو ذي النزعــة 

احملافظــة واملتدينــة، وســط تبنــي خطــاب مطلبــي واالبتعــاد عــن القضايــا الوطنيــة.

تشــتت القــوى السياســية وكثــرة األحــزاب الصغيــرة واملتوســطةتشــتت القــوى السياســية وكثــرة األحــزاب الصغيــرة واملتوســطة، يرتبــط هــذا باعتمــاد إســرائيل علــى نظام   .3

ــى الكنيســت،  ــذي يتيــح ألي قائمــة حتصــل علــى 3.٢5 % مــن األصــوات الدخــول إل التمثيــل النســبي ال

ويعنــي هــذا فــي ظــل تفــّكك األحــزاب الكبيــرة )أكبــر حــزب هــو الليكــود مــع 3٠ مقعــًدا(، وتضّخــم أعــداد 

األحــزاب الصغيــرة، غياًبــا مســتمًرا لالســتقرار السياســي، إذ إن أي ائتــالف ميكــن أن يتشــكل ســيظل 

ــا ألن اســتقراره ســيكون مرهوًنــا باألحــزاب التــي تتحــول قدرتهــا علــى التأثيــر إلــى أضعــاف حجمهــا  هّشً

احلقيقــي فــي ظــل هــذا النظــام. وإذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار أن أي ائتــالف يتشــّكل يجــب أن يحظــى 

علــى األقــل بـــ 6١ مقعــًدا مــن أصــل ١٢٠، وأن األحــزاب الكبــرى لــم تعــد كبــرى باملعنــى احلقيقــي، فإننــا 

نتنياهــو  معارضــي  معســكر  اســتعداد  يأتــي 

نفتالــي  بزعامــة  حكومــة  إلــى  الذهــاب  إلــى 

توافقًيــا  بوصفــه  نفســه  يطــرح  الــذي  بينيــت 

ــا إلــى حــد مــا، كنتيجــة للضمــور  ــا ليبرالًي
ً
ومتدين

اليهوديــة  صالبــة  مقابــل  لقوتهــم  المســتمر 

الدينيــة الحريديــة مــن جهــة، وكتكتيــك مــن 

بنتنياهــو. اإلطاحــة  أجــل 

مــن المثيــر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن 

قائمــة العربيــة الموحــدة التــي تمثــل الحركــة 

أجنــدة  تتبنــى  التــي  الجنوبيــة  اإلســالمية 

اجتماعيــة محافظــة ودينيــة تبــدي اســتعدادها 

النزعــة  ذي  نتنياهــو  معســكر  مــع  للتحالــف 

خطــاب  تبنــي  وســط  والمتدينــة،  المحافظــة 

الوطنيــة. القضايــا  عــن  واالبتعــاد  مطلبــي 
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نكــون أمــام واقــع ميكــن ألي حــزب فيــه، مهمــا بــدت مواقفــه 

غريبــة أو متطّرفــة، أن يقــّرر فــي قضايــا مصيريــة كاالحتــالل 

والضــم وفــرض الســيادة. فــي هــذا الســياق، فــإن مــن أهــم 

اســقاطات االنتخابــات األخيــرة هــو تبييــض أحــزاب الكهانيــة 

املتطّرفــة بعــد أن عمــل نتنياهــو بقــوة علــى توحيدهــا فــي قائمة 

الصهيونيــة الدينيــة لتدعمــه مســتقبال. وفــي حــال جنــح نتنياهو 

فــي إقامــة ائتــالف ميينــي ضّيــق، فمــن املتوّقــع أن يتــم الدفــع 

ــي  ــة الفلســطينية الت ــة القضي ــز مســاعي تصفي باجتــاه تعزي

يتبّناهــا نتنياهــو أصــاًل.

الســعي إلــى كســر اجلمــود عبــر االســتعانة بالقوائــم العربيــةالســعي إلــى كســر اجلمــود عبــر االســتعانة بالقوائــم العربيــة: حتــى االنتخابــات مــا قبــل األخيــرة،   .4
ــة  ــة القائم ــي تقوي ــض ف ــذا التحري ــر ه ــد أثم ــرب، وق ــى الع ــض عل ــو أســلوب التحري ــد نتنياه اعتم

ــر مــن  ــرة، لكــن نتنياهــو غي ــل األخي ــات مــا قب ــًدا فــي االنتخاب ــى ١5 مقع املشــتركة وحصولهــا عل

تكتيكــه وتبّنــى سياســة حتطيــم قــوة املشــتركة عبــر التواصل مــع القائمــة املوحدة )احلركة اإلســالمية 

اجلنوبيــة( والســعي إلــى اســتمالتها، وقــد قابلــت املوحــدة هذه االســتمالة بإبــداء اســتعدادها للتعاون 

مــع حكومــة يرأســها نتنياهــو فــي حــال قــدم عرًضــا مغرًيــا لتحســني وضــع العــرب فــي إســرائيل، 

مــع االبتعــاد بشــكل كامــل عــن اخلطــاب القومــي، وتذييــل كل مــا يتعلّــق باالحتــالل والقضيــة 

الفلســطينية، وقــد قســم هــذا التوجــه القائمــة املشــتركة وفّككهــا إلــى قائمتــني وخّفــض عــدد مقاعدهــا 

بشــكٍل حــاد؛ فقــد حصلــت املشــتركة التــي تضــم ائتــالف اجلبهــة والتجّمــع والعربيــة للتغييــر علــى 6 

مقاعــد، فــي املقابــل حصلــت املوحــدة علــى 4 مقاعــد، فيمــا انخفضــت نســبة التصويــت عنــد العــرب 

إلــى أقــل مــن 5٠%، وهنــاك مــن يدعــي أنهــا لــم تتجــاوز 45%.  تنطــوي هــذه املتغيــرات علــى آثــار 

ــره  ــا يعتب ــني م ــة ب ــم العربي ــرز القوائ ــي ف ــة نتنياهــو جنــح ف ــا أن اليمــني بزعام ــّل أهمه ــة، لع مهم

متطرفــني ومعتدلــني؛ حيــث اعتبــر املوحــدة ممثلــة للتيــار املعتــدل، وبالتالــي أعــاد ضبــط خطابــه جتــاه 

القائمــة املوحــدة باعتبارهــا قائمــة شــرعية، وميكــن أن تكــون بالتالــي شــريكة فــي حتالــف يقــوده، 

باملقابــل قامــت املوحــدة مــن طرفهــا باالكتفــاء فــي طــرح قضايــا مطلبيــة وتذييــل اخلطــاب الوطنــي. 

ــى  ــم عل ــن قدرته ــرب، وم ــع الع ــي توســيع مســاحة الشــراكة م ــة ف ــن جه ــذا التحــول م ويســهم ه

التفــاوض علــى القضايــا املطلبيــة، لكــن هــذه املســاحة فــي ســياق نظــام الدولــة القوميــة اليهوديــة 

ــا، وهــو مــا  مشــروط بقبــول دونيتهــم فــي بنيــة املواطنــة أواًل وبتنازلهــم عــن اخلطــاب القومــي ثانًي

يعنــي فعلًيــا أن دخولهــم وفــق هــذه الشــروط يعنــي إمكانيــة حتولهــم إلــى غطــاء الســتمرار تصفيــة 

القضيــة الفلســطينية مقابــل االســتجابة لقضايــا مطلبيــة.  

األخيــرة  االنتخابــات  اســقاطات  أهــم  مــن 

بعــد  المتطّرفــة  الكهانيــة  أحــزاب  تبييــض 

توحيدهــا  علــى  بقــوة  نتنياهــو  عمــل  أن 

لتدعمــه  الدينيــة  الصهيونيــة  قائمــة  فــي 

فــي  نتنياهــو  نجــح  حــال  وفــي  مســتقبال. 

ــع 
ّ

إقامــة ائتــالف يمينــي ضّيــق، فمــن المتوق

مســاعي  تعزيــز  باتجــاه  الدفــع  يتــم  أن 

اهــا 
ّ
تصفيــة القضيــة الفلســطينية التــي يتبن

.
ً
أصــال نتنياهــو 
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تنطــوي التغيــرات البنيويــة مــن حيــث تفــّكك املشــهد احلزبــي وانتهــاء 

هيمنــة اجلماعــة الواحــدة، مــع ترّســخ ســيطرة اليمــني، واالنزيــاح إلــى 

صــراع الديــن والدولــة، علــى إســقاطات مهمــة مرتبطــة بالقضيــة 

الفلســطينية؛ إذ إن اســتمرار ترســخ اليمــني، يعنــي، تعزيــز السياســات 

الفلســطينية، فيمــا يعنــي  االســتيطانية ومســاعي تصفيــة املســألة 

ــني،  ــوة اليم ــد ق ــّل تزاي ــي ظ ــة ف ــن والدول التمحــور حــول صــراع الدي

ــني  ــكر اليم ــي معس ــة ف ــة اليهودي ــة القومي ــق الهوي ــو تعمي ــه نح التوج

الدينــي احلريــدي االســتيطاني مــن أجــل رصهــا فــي هويتهــا اليهوديــة.

٢.  إسرائيل المأزومة: »قوة إقليمية«! 

فــي ظــل األزمــة الداخليــة املســتمرة والصراعــات الداخليــة التــي أفــرزت أربــع انتخابــات فــي عامــني، ســمح 

وجــود إدارة ترامــب ببطانتهــا اإلفنجيليــة املســيحية واليمينيــة احملافظــة بتوفيــر دعــم شــبه ُمطلــق لنتنياهــو ولدفــع 

سياســاته اليمينيــة االســتيطانية. وأنتــج الدعــم املطلــق مــن قبــل ترامــب دفيئــة إلســرائيل مّكنتهــا مــن أن تتصــرف 

ــي  ــي والدبلوماســي ف ــّدد نشــاطها العســكري واألمن ــي الشــرق األوســط، وأن مُت ــي مناطــق واســعة ف ــة ف بحري

ســاحات واســعة، وتبــدو قــوة إقليميــة كبــرى قــادرة علــى أن تفــرض سياســاتها دون عوائــق جديــة وســط ســعي 

مثابــر لتفكيــك املســألة الفلســطينية. 

ــا؛ عبــر توســيع النشــاط العســكري إلســرائيل الــذي شــمل مهاجمــة أهــداف تعتبرهــا  انعكــس هــذا الدعــم إقليمًي

إســرائيل »معاديــة« فــي ســورية والعــراق وإيــران، ومتديــد الضربــات 

ــى الســاحة الفلســطينية؛  ــر واجلــو لتشــمل البحــر أيًضــا. عل مــن الب

ــاء  ــا ج ــة املســألة الفلســطينية كم ــي مســاعي تصفي ــك ف ــس ذل انعك

فــي صفقــة القــرن، التــي وِضَعــت وفــق املنظــور اإلســرائيلي اليمينــي 

ومبســاعدته، وطــرح مشــروع الضــم، ومبــوازاة ذلــك بتوقيــع اتفاقيــات 

ــدأ »الســالم  ــر انتصــاًرا ملب ــا اعُتب ــات أبراهــام« فيم ــع »اتفاقي التطبي

مقابــل الســالم« الــذي صّكــه نتنياهــو فــي مــوازاة مبــدأ »األرض 

مقابــل الســالم«.

أســهمت فــي هــذا االســتقواء، إلــى جانــب وجــود إدارة ترامــب 

االســتثنائية والتفــوق العســكري والتكنولوجــي اإلســرائيلي، عوامــل 

موضوعيــة إضافيــة، منهــا أواًل هشاشــة الوضــع االســتراتيجي 

نجــح اليميــن بزعامــة نتنياهــو فــي فــرز القوائــم 

العربيــة بيــن مــا يعتبــره متطرفيــن ومعتدليــن؛ 

حيــث اعتبــر »الموحــدة« ممثلــة للتيــار المعتــدل، 

القائمــة  تجــاه  خطابــه  ضبــط  أعــاد  وبالتالــي 

ويمكــن  شــرعية،  قائمــة  باعتبارهــا  الموحــدة 

ــوده،  ــف يق ــي تحال ــريكة ف ــي ش ــون بالتال أن تك

بالمقابــل قامــت الموحــدة مــن طرفهــا باالكتفــاء 

الخطــاب  وتذييــل  مطلبيــة،  قضايــا  بطــرح 

الوطنــي.

ك 
ّ

تنطــوي التغيــرات البنيويــة مــن حيــث تفــك

الجماعــة  هيمنــة  وانتهــاء  الحزبــي  المشــهد 

ــاح  ــن، واالنزي ــيطرة اليمي ــخ س ــع ترّس ــدة، م الواح

إســقاطات  علــى  والدولــة،  الديــن  صــراع  إلــى 

إذ  الفلســطينية؛  بالقضيــة  مرتبطــة  مهمــة 

تعزيــز  يعنــي،  اليميــن،  ترســخ  اســتمرار  إن 

تصفيــة  ومســاعي  االســتيطانية  السياســات 

المســألة الفلســطينية، فيمــا يعنــي التمحــور 

 تزايــد قــوة 
ّ

حــول صــراع الديــن والدولــة فــي ظــل

اليميــن، التوجــه نحــو تعميــق الهويــة القوميــة 

الدينــي  اليميــن  معســكر  فــي  اليهوديــة 

فــي  رصهــا  أجــل  مــن  االســتيطاني  الحريــدي 

اليهوديــة. هويتهــا 
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العربــي؛ ثانًيــا االنقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن لالحتــالل؛ ثالًثــا الوضــع اإلســتراتيجي اإلقليمــي وحــرب 

احملــاور واالصطفافــات؛ ورابًعــا التحالــف اإلســرائيلي مــع دول الهوامــش األوروبيــة واألنظمــة الشــعبوية واليمــني 

العاملــي، وُيفّســر هــذا جزئًيــا قصــور املوقــف األوروبــي وتواضــع دوره نتيجــة عــدم التوافــق الــدول املُشــّكلة لــه. 

٣.  أسباب استقواء إسرائيل

ــات  ــم ســت دول عالق ــة الـــ٢١ تقي ــدول العربي ــني ال ــن ب ــش:: م ــي اله ــتراتيجي العرب ــشالوضــع اإلس ــي اله ــتراتيجي العرب الوضــع اإلس  .١

دبلوماســية رســمية مــع إســرائيل، وهــي بالتالــي محيــدة عــن املواجهــة )مصــر واألردن واإلمــارات 

ــة )٢8.5%(.  ــدول العربي ــع ال ــن رب ــر م ــدول أكث ــذه ال ــرب( وتشــكل ه ــن والســودان واملغ والبحري

ــن  ــي: اليم ــدم اســتقرار داخل ــة ع ــة أو حال ــات دموي ــل بصراع ــع دول بشــكل كام ــا تشــغل أرب فيم

وســورية والعــراق وليبيــا )١9%( لكنهــا حتولــت إلــى مصــادر تهديــد غيــر تقليديــة مرتبطــة بوجــود 

ميليشــيات - خاصــة إســالمية وجهاديــة - إضافــة إلــى التموضــع اإليرانــي فــي ســورية. وتنشــغل 

كل مــن اجلزائــر وتونــس بقضايــا داخليــة ترتبــط باالنتقــال الدميقراطــي، فيمــا تواجــه لبنــان أزمــات 

داخليــة مســتعصية تعصــف باالقتصــاد وببنــى الدولــة )١4%( الســعودية، تســعى إلــى جتــاوز 

ــة  ــك، والثاني ــل اخلاشــقجي وإرهاصــات ذل ــة مقت ــق بتجــاوز قضي ــى تتعل ــني، األول ــني متوازيت أزمت

الصــراع اإلقليمــي مــع إيــران. )بعــد أن حــل الصــراع مــع قطــر(، بقيــة الــدول )خمســة( التــي تضــم 

جيبوتــي وموريتانيــا وجــزر القمــر الكويــت وعمــان تلعــب حتــى اآلن أدواًرا محايــدة إلــى حــد مــا عــن 

ــف )٢3%(. ــى األقــل بسياســة االســتقطاب والتحال الصراعــات املرتبطــة عل

االنقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن لالحتــالل:االنقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن لالحتــالل: يســمح االنقســام إلســرائيل مبمارســة سياســة متمايــزة،   .٢

واحــدة ضــد غــزة، وأخــرى ضــد الضفــة ومواجهــة كل طــرف علــى حــدة. كمــا يخلــق الهــدوء امليدانــي مســاحات 

الســتمرار تنفيــذ إســرائيل لسياســاتها االســتيطانية وفــرض رؤيتهــا علــى األرض، وقد أســهم انتشــار الكورونا 

واالنشــغال فــي مواجهتهــا فــي تخفيــف األحــداث امليدانيــة.

الوضــع اإلســتراتيجي اإلقليمــي واالصطفــاف الســني- شــيعيالوضــع اإلســتراتيجي اإلقليمــي واالصطفــاف الســني- شــيعي:: أســهم االصطفــاف اإلقليمي على أســاس   .3

ســني - شــيعي واحتــدام الصــراع بــني احملــاور اإلقليميــة خاصــة مــا بــني احملــور الســني اخلليجــي مــن 

جهــة واحملــور الشــيعي الــذي تقــوده ايــران مــن جهــة أخــرى إلــى حتــول إســرائيل التــي تعتبــر إيــران 

مصــدر تهديــد مركــزي لهــا إلــى جــزء مــن االصطفافــات اإلقليميــة وعضــو فاعــل فيــه، حيــث تتموضــع 

ضمــن احملــور املواجــه إليــران وتشــكل اتفاقيــات ابراهــام فــي هــذا اإلطــار أحــد املنتجــات التــي أفرزتهــا 

خارطــة االصطفافــات اإلقليميــة والتــي أســهمت فــي تعزيــز مكانــة إســرائيل اإلقليميــة علــى الرغــم مــن 

اســتمرار االحتــالل . 
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التحالــف اإلســرائيلي مــع دول الهوامــش األوربيــة التحالــف اإلســرائيلي مــع دول الهوامــش األوربيــة   .4

واألنظمــة الشــعبوية واليمــني العاملــي:واألنظمــة الشــعبوية واليمــني العاملــي:  ســاهم صعــود 

اليمــني الشــعبوي العاملــي  خاصــة فــي الهنــد والبرازيل 

وهنغاريــا وتصاعــد االســالموفوبيا فــي أوروبــا بســبب 

الهجــرات فــي توفيــر شــبكة دعــم لليمــني اإلســرائيلي 

الشــعبوية  تصاعــد  إســرائيل  واســتغلت  وخطابــه، 

ــل الشــعب  ــار الصــراع مقاب ــل إظه ــن أج ــة م اليميني

الفلســطيني بأنــه صــراع ثقافــي بــني قــوى اخليــر التــي 

ــني قــوى الظــالم ومعــاداة  متوضــع ذاتهــا ضمنهــا وب

الســامية، وهــو مــا يفســر إلــى حــد بعيــد العمــل 

اإلســتراتيجي املثابــر للدفــع باجتــاه تســييس تعريــف 

الــذي  اجلديــد  التعريــف  وتبنــي  الســامية،  معــاداة 

يعتبــر معــاداة إســرائيل شــكال مــن أشــكال مناهضــة 

ــامية،  ــاداة الس ــة مبع ــة املقاطع ــط حرك ــامية، ورب الس

ــار قــرار محكمــة الهــاي ببــدء التحقيــق  ومؤخــًرا اعتب

بقيــام جرائــم حــرب فــي فلســطني كشــكل مــن أشــكال 

ــاداة الســامية.  مع

ــدول الهامشــية فــي  ــى نســج عالقــات مــع ال ــر عل ــت إســرائيل بشــكل مثاب ــك، عمل ــى ذل ويضــاف إل  

االحتــاد األوروبــي التــي يســيطر فيهــا اليمــني، وتتمّيــز بتغليــب السياســات احملليــة واألولويــة القوميــة 

ــدة اإلقليميــة لالحتــاد األوروبــي مثــل: بولنــدا، تشــيكيا، هنغاريــا، ســلوفاكيا،  علــى السياســات املوحِّ

ودول البلقــان، وبلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا6 وتســاهم عالقــات إســرائيل مــع هــذه الــدول فــي الدفــع 

نحــو عرقلــة اتخــاذ قــرارات باإلجمــاع جتــاه القضيــة الفلســطينية، إضافــة إلــى محاولــة اســتمالتها 

لنقــل ســفارتها للقــدس.

ــن  ــر م ــد أكث ــة إذ بع ــدول األوروبي ــل ال ــن قب ــاب إلســرائيل خاصــة م ــة محاســبة أو عق ــدام منظوم ــةانع ــدول األوروبي ــل ال ــن قب ــاب إلســرائيل خاصــة م ــة محاســبة أو عق ــدام منظوم انع  .5

نصــف قــرن مــن االحتــالل والبنــاء االســتيطاني وقضــم احليــز الفلســطيني، اتخــذت إســرائيل سياســة 

فــرض الوقائــع علــى األرض كإســتراتيجية عمــل أساســية، وتعاملــت مــع النقــد الدولــي كمجــرد تشــويش 

جانبــي، لكنــه ال يترجــم حملاســبة فعليــة. هنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذا املصــدر قابــل للتغييــر، مــع 

قــرار املدعيــة العامــة فيــو بنســودا إعــالن فتــح حتقيــق فــي جرائــم احلــرب ضــد إســرائيل، وسأتوســع 

فــي هــذا الحًقــا. 

نســج  علــى  مثابــر  بشــكل  إســرائيل  عملــت 

االتحــاد  فــي  الهامشــية  الــدول  مــع  عالقــات 

ــز  ــن، وتتمّي ــا اليمي ــيطر فيه ــي يس ــي الت األوروب

واألولويــة  المحليــة  السياســات  بتغليــب 

ــة  ــدة اإلقليمي ــات الموحِّ ــى السياس ــة عل القومي

تشــيكيا،  بولنــدا،  مثــل:  األوروبــي  لالتحــاد 

وبلغاريــا  البلقــان،  ودول  ســلوفاكيا،  هنغاريــا، 

ــرائيل  ــات إس ــاهم عالق ــا. وتس ــا وغيره وروماني

ــاذ  ــة اتخ ــو عرقل ــع نح ــي الدف ــدول ف ــذه ال ــع ه م

قــرارات باإلجمــاع تجــاه القضيــة الفلســطينية، 

إضافــة إلــى محاولــة اســتمالتها لنقــل ســفارتها 

للقــدس.

جــاء اإلعــالن عــن اتفاقيــات أبراهــام فــي لحظــة 

اإلســرائيلي،  لليميــن  مســبوقة  غيــر  اســتقواء 

ووســط مســاعي نتنياهــو المدعــوم مــن ترامــب 

كقــوة  إســرائيل  صــورة  بتســويق  وبطانتــه 

إقليميــة.
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٤.  إسقاطات االستقواء اإلسرائيلي في ظل تحالف ترامب- نتنياهو 

ــز،  ــورك تامي ــرته النيوي ــا نش ــل العســكري: بحســب م ــاحات العم ــي- توســع س ــد العســكري اإلقليم ــى الصعي ــل العســكري:عل ــاحات العم ــي- توســع س ــد العســكري اإلقليم ــى الصعي عل

اســتهدفت إســرائيل منــذ ٢٠١9 علــى األقــل ١٠ ســفن بحمولــة إيرانيــة، فيمــا أعلنــت مصــادر إيرانيــة أن الرقــم يفــوق 

٢٠ هجمــة.٧  وأشــار قائــد هيئــة األركان اإلســرائيلي افيــف كوخافــي إلــى أن إســرائيل وجهــت أكثــر مــن 5٠٠ ضربــة 

عســكرية خــالل ٢٠٢٠، ونفــذت عــدة هجمــات ســايبر علــى أهــداف اعتبرتهــا معاديــة، فــي تلميــح إلــى أهــداف إيرانيــة، 

إضافــة إلــى اغتيــال فخــري زادة. وخلــص كوخافــي أن العــام ٢٠٢٠ متيــز بكونــه مــن أكثــر الســنوات هــدوًءا وأمًنــا فــي 

كل اجلبهــات، مــع حتســن فــي الوضــع اإلســتراتيجي العــام مقارنــة بالســنوات الســابقة، مشــيًرا إلــى أن إســرائيل تقــف 

مــع تبــدل اإلدارة األميركيــة علــى مفتــرق طــرق«،8 وهــو مــا يشــير إلــى عمــق الدعــم الــذي وفــره وجــود ترامــب مــن جهــة، 

والقلــق اإلســرائيلي مــن إدارة بايــدن ومــن مــدى الدعــم الــذي ميكــن أن توفــره، خاصــة مــع انــزالق النشــاط اإلســرائيلي 

إلــى مســاحات جديــدة، كاســتهداف الســفن، وأيضــا مــن توقــع أن تنتقــل ايــران مــن امتصــاص الضربــات وعــدم الــرد 

خــالل حكــم ترامــب، إلــى الــرد، وهــو مــا ميكــن أن يتدحــرج باجتــاه تصعيــد املواجهــة. 

يشــار فــي هــذا الســياق إلــى وجــود مؤشــرات علــى تغيــر الســلوك اإليرانــي منــذ بدايــة العــام، حيــث اتهمــت 

ــي  ــات الت ــى الضرب ــرب رًدا عل ــر الع ــي بح ــة إســرائيلية ف ــالن بضاع ــة ســفينتني حتم ــران مبهاجم إســرائيل إي

وجهــت لســفنها، وهنــاك مــن يطلــق علــى املواجهــة فــي البحــار بــني إســرائيل وإيــران بانهــا مبثابــة حــرب بــاردة 

فــي الظــالل.9 

علــى الصعيــد الفلســطيني، مســعى تصفيــة املســألة الفلســطينيةعلــى الصعيــد الفلســطيني، مســعى تصفيــة املســألة الفلســطينية انعكــس حتالــف النتنياهويــة والترامبيــة فــي 

مســعى إســرائيل إلــى الظهــور كقــوة إقليميــة عظمــى تتبنــي أســلوب إدارة الصراعــات وفــق مبــدأ القــوة والقــدرة 

علــى الفــرض مــن جهــة، وإهمــال الشــرعية الدوليــة مــن جهــة أخــرى. ضمــن ذلــك قــاد نتنياهــو سياســات تهــدف 

إلــى تصفيــة املســألة الفلســطينية مــن جهــة، والتطبيــع مــع اإلقليــم مــن جهــة أخــرى. أســهم فــي ذلــك اتخــاذ اإلدارة 

األميركيــة خطــوات متتاليــة داعمــة، بــدًءا مــن اعتــراف ترامــب بالقــدس عاصمــة إلســرائيل )كانــون األول ٢٠١٧( 

ثــم افتتــاح الســفارة األميركيــة فــي القــدس )أيــار ٢٠١8( مقابــل إغــالق القنصليــة بشــرقي القــدس، االعتــراف 

بضــم اجلــوالن للســيادة اإلســرائيلية )آذار ٢٠١9(، ومــن ثــم  طــرح الشــق االقتصــادي لصفقــة القــرن فــي ورشــة 

املنامــة التــي أطلقهــا جيــراد كوشــنير  حتــت عنــوان »مــن الســالم إلــى االزدهــار« )حزيــران ٢٠١9(، وكانــت هــذه 

الورشــة مبثابــة اخلطــوة التمهيديــة لبــدء تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل بــدون حــل القضيــة الفلســطينية ، تالهــا 

تصريــح مايــك بومبيــو أن االســتيطان ال يتعــارض مــع القانــون الدولــي )تشــرين الثانــي ٢٠١9(. وأخيــًرا تتويــج 

ــذي  ــي ٢٠٢٠ ال ــون الثان ــي ٢8 كان ــرن ف ــة الق ــي طــرح الشــق السياســي لصفق ــف والتصريحــات ف هــذه املواق

عكــس فعلًيــا املوقــف اإلســرائيلي اليمينــي للتســوية، وُكتــب بتشــاور مــع املراكــز البحثيــة اإلســرائيلية والزعامــات 

اإلســرائيلية، وقــد ســبق وتطرقنــا بالتحليــل للصفقــة فــي تقريرنــا الســابق. 
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كان هــذا اإلعــالن مبثابــة دعــم مباشــر مــن قبــل ترامــب لنتنياهــو خــالل خوضــه معركتــه االنتخابيــة الثالثــة 

خــالل عــام.  ومــع انتشــار فيــروس الكورونــا وحتولــه الــى جائحــة عامليــة حــول نتنياهــو معركتــه االنتخابيــة نحــو 

ــن األراضــي  ــزء م ــالن ضــم ج ــر إع ــى حســم الصــراع عب ــة، والســعي إل ــن جه ــا م ــة الكورون مســاعي مواجه

الفلســطينية للســيادة اإلســرائيلية مــن جهــة أخــرى. 

ــذ إجــراءات  ــدء بتنفي ــه الب ــي آذار ٢٠٢٠ نيت ــي جــرت ف ــة الت ــات الثالث ــن نتنياهــو عشــية االنتخاب أعل

الضــم بالتوافــق مــع اإلدارة األميركيــة بعــد االنتخابــات، ومــع فشــله فــي تأمــني اتئــالف ميينــي ضيــق، 

وفــي ظــل تصاعــد انتشــار الكورونــا وســيطرة أجــواء ضبابيــة حــول كيفيــة تطورهــا، مت التوصــل إلــى 

ــاوب  ــالث ســنوات بالتن ــل لث ــة وحــدة تعم ــة حكوم ــى إقام ــم املعارضــة عل ــس زعي ــي غانت ــع بين ــاق م اتف

والتقاســم بينهــا وبــني الليكــود، أدى اتفــاق نتنياهو-غانتــس إلــى انشــطار جســم املعارضــة الــذي مثلــه 

أبيــض أزرق »أزرق-أبيــض« ثــم إلــى تفــكك أبيــض أزرق »أزرق-أبيــض« وانفضــاض أجزائــه. وتضمــن 

ــدء  ــي ب ــو احلــق ف ــا باملســألة الفلســطينية يعطــي نتنياه ــًدا مرتبًط ــًدا سياســًيا واح ــالف بن ــاق االئت اتف

إجــراءات الضــم فــي متــوز ٢٠٢٠. 

شــكل إعــالن نتنياهــو عــن مشــروع الضــم الــذي لــم يكــن واضــح املعالــم مؤشــًرا إضافًيــا علــى تبنــي »ســلوك 

اإلقليميــة«، واســتدعى ذلــك قيــام مجموعــة مــن قــادة الــدول بالســعي نحــو ثنيــه عبــر مخاطبــة اجلمهــور اإلســرائيلي 

والتنبيــه إلــى الضــرر الــذي ميكــن أن يســببه الضــم، ســواء أكان علــى مســتقبل إســرائيل الدميقراطــي أم يهوديتها 

ــع  ــات التطبي ــدء سلســلة مــن اتفاقي ــرار إال مــع إعــالن ب ــد الق ــم جتمي ــم يت أم فــرص تطبيعهــا مــع محيطهــا، ول

مــع دول عربيــة أطلــق عليهــا ترامــب »اتفاقيــات أبراهــام« التــي اســتهلتها اتفاقيــات التطبيــع مــع اإلمــارات ثــم 

البحريــن وتبعتهــا الســودان واملغــرب.

علــى الصعيــد اجليــو- سياســي: اتفاقيــات التطبيــع ومتــدد إســرائيل واســتمرار االحتــاللعلــى الصعيــد اجليــو- سياســي: اتفاقيــات التطبيــع ومتــدد إســرائيل واســتمرار االحتــالل جــاء اإلعــالن عــن 

اتفاقيــات أبراهــام فــي حلظــة اســتقواء غيــر مســبوقة لليمــني اإلســرائيلي، ووســط مســاعي نتنياهــو املدعــوم مــن 

ترامــب وبطانتــه بتســويق صــورة إســرائيل كقــوة إقليميــة، وُطــرح مشــروع الضــم، بعــد أن ســبقه طــرح صفقــة 

ــة ذات  ــة واقتصادي ــي سياســية وجيو-إقليمي ــات أبراهــام معان ــع اتفاقي ــرن. وســط هــذه األجــواء حمــل توقي الق

أبعــاد إســتراتيجية أهمهــا: 

سياســًيا: اســتبدال معادلــة األرض مقابــل الســالم مبعادلــة الســالم مقابــل الســالم وهــو مــا يعنــي فعلًيــا   .١

حتقيــق رؤيــة نتنياهــو التــي ثابــر علــى تكرارهــا ومفادهــا أن الســالم مــع الــدول العربيــة ميكــن أن يتحقــق 

مبعــزل عــن القضيــة الفلســطينية، مــا يفقــد القضيــة نقــاط قــوة إضافيــة.

جيو-إســتراتيجًيا: متوضــع إســرائيل فــي خارطــة التحالفــات اإلقليميــة كجــزء مــن احللــف الســني   .٢

املعتــدل، وكونهــا متتلــك التفــوق التكنولوجــي واألمنــي والعســكري، فــإن هــذا التموضــع يعنــي بالضــرورة 

أن تكــون ذات دور مركــزي فيــه. وتســمح هــذه االتفاقيــات مــع الــدول احمليطــة بإيــران بتعزيــز قــدرات 
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إســرائيل علــى مواجهتهــا، ويشــار إلــى أن إســرائيل وافقــت علــى نشــر القبــة احلديديــة فــي اخلليــج١٠ مــن 

أجــل مواجهــة مــا يســمى »اخلطــر اإليرانــي«.

اقتصادًيــا: فتــح األســواق أمــام إســرائيل، مــا يعنــي تعزيــز قدراتهــا االقتصاديــة وانتشــارها وتوســيع   .3

اســتثمارها.١١ وشــمل ذلــك فــي حالــة اإلمــارات توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــني شــركات إماراتيــة 

واســتيطانية، حيــث كان مــن الالفــت بشــكل خــاص فــي اتفاقيــات التطبيــع إعــالن »مجلــس اســتيطان 

الســامرة« عــن توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــني مجموعــة مــن الشــركات االســتيطانية التــي أقامــت مصانعهــا 

ــة ١96٧ مــع شــركة إماراتيــة للتوزيــع مــن أجــل اســتيراد منتجاتهــا مــن العســل  فــي األراضــي احملتل

وزيــت الزيتــون والطحينــة، ١٢ يأتــي هــذا فــي مــوازاة قيــام دول غربيــة بتمييــز منتجــات املســتوطنات عــن 

منتجــات إســرائيل فــي حــدود الرابــع مــن حزيــران. 

٥.  متغيرات جديدة، وتحالف ترامب – نتنياهو يتحول لمصدر قلق 

انتهــى عصــر ترامــب العاصــف بأزمــات داخليــة فــي الواليــات املتحــدة وشــروخ مجتمعيــة غيــر مســبوقة، وقــد 

وضعــت اإلدارة األميركيــة اجلديــدة بقيــادة بايــدن معاجلــة الوضــع الداخلــي الــذي جنــم عــن انتشــار الكورونــا 

ــد  ــى الصعي ــى. عل ــا األول ــي مرحلته ــا ف ــى رأس أولوياته ــب عل ــه ترام ــبب ب ــذي تس ــي ال ــتقطاب املجتمع واالس

ــى  ــة عل ــرات جذري ــتقوم بتغيي ــا س ــى أنه ــرة عل ــارات مباش ــدة إش ــة اجلدي ــلت اإلدارة األميركي ــي، أرس اخلارج

مســتوى سياســاتها اخلارجيــة التــي اتبعهــا ترامــب. ومســت هــذه التغييــرات امللــف اإليرانــي مــن جهــة، ومراجعــة 

ــة مــن جهــة أخــرى. فــي هــذا  ــع مقاتــالت اف-35 لإلمــارات العربي ــد بي ــدول اخلليــج وجتمي الدعــم العســكري ل

ــالده  ــن اســتعداد ب ــي ١9 شــباط ٢٠٢١ ع ــن ف ــخ لألم ــي مؤمتــر ميون ــدن خــالل مشــاركته ف ــن باي اإلطــار، أعل

ــر  ــن وزي ــي، وأعل ــووي اإليران الســتئناف مشــاركتها فــي املفاوضــات ضمــن مجموعــة 5+١ بشــأن البرنامــج الن

اخلارجيــة األميركــي، أنتونــي بلينكــن أن إدارة جــو بايــدن، مســتعدة للتفــاوض مــع إيــران بشــأن عــودة البلديــن 

لاللتــزام باالتفــاق النــووي املوقــع فــي العــام ٢٠١5.

بــدا واضًحــا منــذ اللحظــات األولــى لتولــي بايــدن أن شــبح عالقــات نتنياهــو- ترامــب احلميمــة يلقــي بظلــه علــى 

تعامــل اإلدارة اجلديــدة معــه، إذ لــم يتصــل بايــدن بنتنياهــو إال بعــد مــرور مــا يقــارب شــهر علــى توليــه اإلدارة. وعلــى 

الرغــم مــن االتفــاق علــى أن التعــاون األمنــي والعســكري اإلســتراتيجي بــني إســرائيل والواليــات املتحــدة ســيظل علــى 

حالــه ولــن يتأثــر، إال أن هنــاك مجموعــة مــن اإلســقاطات التــي أفرزهــا التحالــف املطلــق بــني نتنياهــو وترامــب:

ــة  ــة الصهيوني ــة البيضــاء واالفنجيلي ــن الفوقي ــني نتنياهــو وترامــب املدعــوم م ــق ب ــف املطل أواًل: مــس التحال أواًل:   

واليمــني الشــعبوي العالقــات مــا بــني إســرائيل ويهــود الواليــات املتحــدة. وفيمــا يصــوت أغلــب يهــود 

الواليــات املتحــدة للحــزب الدميقراطــي ويتبنــون مواقــف ليبراليــة إجمــااًل ويبــدون قلًقــا مــن نزعــات معــاداة 



23
تقـريـر "مـدار"  

2021

الســامية والعنصريــة التــي يحملهــا جــزء مــن جمهــور ترامــب، 

فــإن ٧٠% مــن اليهــود اإلســرائيليني يــرون أن ترامــب هــو 

األفضــل إلســرائيل مقابــل 3٠% لبايــدن،١3  باإلضافــة إلــى 

ــًرا  ــوة، نظ ــدمي الفج ــو واحلري ــف نتنياه ــق حل ــد عم ــك، فق ذل

ــة األرثوذكســية االعتــراف بشــرعية  ــارات احلريدي لرفــض التي

التهويــد حســب التيــارات اليهوديــة اإلصالحيــة واحملافظــة 

ــرار  ــات املتحــدة. وشــكل ق ــود الوالي ــة يه ــا غالبي ــي تتبناه الت

محكمــة العــدل العليــا فــي ١ آذار ٢٠٢١ االعتــراف بالتهويــد 

غيــر األرثوذكســي١4 الــذي يتــم عــادة فــي البــالد متغيــًرا مهًمــا 

ــه قــد  ــات املتحــدة، لكن ــر مــع يهــود الوالي ــل التوت ــح تقلي لصال

ــع  ــالف م ــق تشــكيل ائت ــي طري ــدمي ف ــي مفاوضــات احلري ــة ف ــة محوري ــى قضي ــب آخــر إل ــن جان يتحــول م

ــو. نتنياه

ثانًيــا:ثانًيــا: التماثــل بــني ترامــب ونتنياهــو وازاه صعــود قــوة احلــركات املناهضــة للعنصريــة، وقــوة »حيــاة الســود   

مهمــة« Black Lives Matter كمــا جتلــت بشــكل خــاص فــي اشــتعال املظاهــرات العارمــة بعــد مقتــل 

ــة  ــدة والفوقي ــة اجلدي ــركات النازي ــتقواء ح ــد اس ــة تصاع ــي مواجه ــار ٢٠٢٠، وف ــي ٢5 آي ــد ف ــورج فلوي ج

ــي 3 آذار ٢٠١5   ــو ســابًقا ف ــه نتنياه ــام ب ــا ق ــى م ــة إل ــا، إضاف ــن ادانته ــب ع ــع ترام ــي امتن البيضــاء الت

مــن ترتيــب مــع احملافظــني، والقيــام مبخاطبــة الكونغــرس مباشــرة ضــد االتفــاق النــووي اإليرانــي، وســط 

جتــاوز أوبامــا، هــذا الربــط بــني نتنياهــو وترامــب خاصــة، واحلــزب اجلمهــوري عامــة، أســهم فــي نخــر مكانــة 

ــى موضــوع للحــزب اجلمهــوري . ــر للحزبــني، وحتولهــا إل ــاق عاب ــت موضــوع اتف ــي كان إســرائيل الت

ثالًثــا:ثالًثــا: علــى خــالف احلــزب اجلمهــوري املدعــوم مــن أكثريــة متجانســة عرقًيــا ومحافظــة ومتوافقــة مــع   

إســرائيل، ينتمــي جمهــور مصوتــي احلــزب الدميقراطــي لفئــات متعــددة عرقًيــا ومتنوعــة اجتماعًيــا، مبــا فيهــا 

صعــود شــخصيات رافضــة لالحتــالل، مثَّــل قوتهــا بيرنــي ســاندرز، مــا يســمح مجــدًدا بفتــح مســاحة للعمــل 

الفلســطيني مــع اجلماعــات واحلــركات االجتماعيــة املختلفــة التــي تتبنــى أيديولوجيــات مناهضــة للعنصريــة، 

وخلــق حتالفــات بديلــة تســهم فــي الدفــع باجتــاه ربــط النضــال الفلســطيني ضــد االحتــالل بربــط النضــال 

ــة فرصــة أيًضــا مــن أجــل  ــات الدولي ــا، ويشــكل فــي هــذا اإلطــار قــرار محكمــة اجلناي ــة مًع ضــد العنصري

ــة ومناهضــة االحتــالل.  ــز الربــط بــني مناهضــة العنصري تعزي

لإلجمــال، فقــد شــهدت ٢٠٢٠ مجموعــة مــن األحــداث التــي تقاطعــت مــع حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن 

الكورونــا، عكســت هــذه العوامــل علــى املســتوى اخلارجــي ظهــور إســرائيل كقــوة إقليميــة، وشــعورها بالقــدرة علــى 

تصفيــة القضيــة الفلســطينية وفــرض التصــورات اإلســرائيلية للخارطــة اجليو-إســتراتيجية اإلقليميــة. أســهم فــي 

ــب  ــو وترام ــن نتنياه ــق بي ــف المطل ــس التحال م

واالفنجيليــة  البيضــاء  الفوقيــة  مــن  المدعــوم 

الصهيونيــة واليميــن الشــعبوي العالقــات بيــن 

وفيمــا  المتحــدة.  الواليــات  ويهــود  إســرائيل 

يصــوت أغلــب يهــود الواليــات المتحــدة للحــزب 

 
ً

الديمقراطــي ويتبنــون مواقــف ليبراليــة إجمــاال

الســامية  معــاداة  نزعــات  مــن  ــا 
ً

قلق ويبــدون 

جمهــور  مــن  جــزء  يحملهــا  التــي  والعنصريــة 

اإلســرائيليين  اليهــود  مــن   %70 فــإن  ترامــب، 

يــرون أن ترامــب هــو األفضــل إلســرائيل مقابــل 

لبايــدن.  %30
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تشــّكل هــذه الصــورة وتعزيزهــا وجــود دونالــد ترامــب فــي ســدة احلكــم فــي الواليــات املتحــدة، ومســعى نتنياهــو 

القتنــاص فرصــة وجــوده عشــية االنتخابــات األميركيــة قبــل إمكانيــة تغييــره. لقــد شــكل وجــود ترامــب - بــكل 

مــا ينطــوي عليــه وجــوده مــن اســتناد لدعــم الفوقيــة البيضــاء مــن جهــة واالفنجيليــة الصهيونيــة االبوكلبتيــة مــن 

جهــة أخــرى، وبكســره لقواعــد الدبلوماســية األميركيــة التقليديــة - عمًقــا »إســتراتيجًيا« لالســتقواء اإلســرائيلي، 

ودفــع باجتــاه توســيع ضرباتهــا بــًرا وجــًوا بحــًرا، خاصــة مقابــل إيــران، كمــا أســهم فــي تعزيــز مكانــة إســرائيل 

اإلســتراتيجية مــن خــالل توقيــع اتفاقيــات أبراهــام. فــي املقابــل، كانــت الصــورة املوازيــة لهــذا االســتقواء مشــهًدا 

داخلًيــا مأزوًمــا، وحالــة مــن التفــكك السياســي، وتراجــع الثقــة مبؤسســات الدولــة، وتعمــق الصراعــات الداخليــة 

التــي تتعــدى أســبابها األزمــة االنتخابيــة املســتمرة، وترتبــط بتغيــرات فــي عمــق املجتمــع االســرائيلي. 

ومــع نهايــة ٢٠٢٠ وبدايــة ٢٠٢١ تغيــرت جزئيــا بعــض العوامــل، إذ يبــدو أن إســرائيل تتجــه نحــو اخلــروج 

مــن  أزمــة الكورونــا داخلًيــا، لكنهــا تتجــه نحــو مزيــد مــن تــأزم املشــهد السياســي، علــى نحــو مــا أظهرتــه نتائــج 

االنتخابــات الرابعــة، أمــا علــى الصعيــد اخلارجــي فقــد انتهــى عهــد ترامــب بصخــب ونــدب داخليــة، وانتقــل احلكــم 

للحــزب الدميقراطــي الــذي أصبــح يعتمــد أكثــر علــى قواعــد إثنيــة متعــددة، فــي هــذا الســياق، حتــول التماثــل 

الترامبــي- النتنياهــوي إلــى مصــدر للتوتــر والقلــق مــع اإلدارة األميركيــة اجلديــدة، ومــع اليهــود فــي الواليــات 

املتحــدة الذيــن يدعمونهــا بغالبيتهــم، فيمــا اتخــذت اجلنائيــة الدوليــة قــراًرا ذا أهميــة كبيــرة ببــدء التحقيــق فــي 

جرائــم احلــرب فــي األراضــي الفلســطينية، مــا يعنــي إمكانيــة حتويــل مصــادر االســتقواء باجتــاه الفلســطينيني من 

حيــث االســتيطان وسياســات التهويــد والتماثــل الترامبــي النتنياهــوي إلــى فرصــة لتقويــة النضــال الفلســطيني، 

والدفــع باجتــاه إنهــاء االحتــالل.
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إسرائيل والمسألة الفلسطينية 

من الضم الرسمي إلى الضم الفعلي الزاحف 

مهند مصطفى  

تحت المجهر

  سياســات الضــم الفعلــي للضفــة الغربيــة مســتمرة رغــم جتميــد صفقــة القــرن    تســجيل 

أراضــي الضفــة الغربيــة- مشــروع إســرائيل اجلديــد    دخــول الصنــدوق القومــي اليهودي 

ــوة  ــاط الق ــدرس نق ــة    إســرائيل ت ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــى خــط االســتيطان والتهوي عل

والضعــف فــي قــرار محكمــة اجلنايــات الدوليــة اجلديــد.    

مواطن أعزل يواجه التوسع االستيطاني في قريته بيت دجن قرب نابلس أواخر آذار 2021. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

ــر التقاطــع بــن وجــود إدارة ترامــب التــي تدعمهــا تيــارات أفنجيليــة صهيونيــة ذات رؤيــة خالصيــة، وحكــم  وّف

نتنياهــو، تربــة خصبــة للمضــي قدًمــا نحــو فــرض الرؤيــة اإلســرائيلية اليمينيــة حلــل الصــراع، املتمثلــة مبحاولــة 

إنهــاء القضيــة الفلســطينية. 

أدت خســارة ترامــب لالنتخابــات األميركيــة وتنصيــب جــو بايــدن، ومــا رافــق املشــهد مــن أحــداث دراماتيكيــة 

داخليــة مرتبطــة مبمارســات ترامــب، إلــى حتــول مهــم فــي البيئــة الدوليــة، ســيكون لهــا أثــر علــى ســلوك إســرائيل 

جتــاه املســألة الفلســطينية.

متغيــرات أمميــة جديــدة تؤثــر فــي البيئــة العامــة التــي تديــر فيهــا إســرائيل امللــف الفلســطيني، مــن بينهــا قــرار 

محكمــة اجلنايــات الدوليــة بــدء التحقيــق فــي جرائــم حــرب ارتكبــت فــي األراضــي الفلســطينية.

علــى األرض، تســتمر إســرائيل فــي سياســات الضــم الفعلــي، وتتبنــى سياســة مزدوجــة تعمــل علــى تهويــد مناطــق 

»ج« مــن جهــة، مقابــل تضييــق اخلنــاق ومالحقــة الوجــود الفلســطيني والســعي لطــرده، أو علــى األقــل احتوائــه، 

مــن جهــة أخــرى.

تشــكل اجلمعيــات االســتيطانية واليمينيــة التــي حتظــى بدعــم حكومــي ذراًعــا أساســّيًا فــي محاصــرة الوجــود 

الفلســطيني وتنفيــذ مشــاريع التهويــد. 

الصنــدوق القومــي اليهــودي )كيــرن كييمــت( ينضــم إلــى مســاعي التهويــد فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك بعــد اتخاذه 

قــراًرا تاريخّيًــا بالعمــل داخــل األراضــي الفلســطينية، بعــد أن كان نشــاطه مقتصــًرا علــى داخل إســرائيل. 

أثــار طــرح صفقــة القــرن نقاًشــا بــن اليمــن وتياراتــه، مــا بــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ ومطالــب بأكثــر، هــذا 

التنافــس اليمينــي علــى مــدى الضــم وأســلوبه وتوقيتــه أدى إلــى صعــود خطــاب األبرتهايــد املعــارض لالحتــالل.



28
تقـريـر "مـدار"  

2021

مدخل

إسرائيل والمسألة الفلسطينية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة 

ــة، وحكــم  ــة خالصي ــة ذات رؤي ــة صهيوني ــارات أفنجيلي ــا تي ــي تدعمه ــن وجــود إدارة ترامــب الت ــر التقاطــع ب وّف

نتنياهــو، تربــة خصبــة للمضــي قدًمــا وبشــكل حثيــث نحــو فــرض الرؤيــة اإلســرائيلية اليمينيــة حلــل الصــراع، املتمثلــة 

مبحاولــة إنهــاء القضيــة الفلســطينية. فقــد تبنــت إدارة ترامــب مجموعــة خطــوات تســتهدف حســم قضايــا الصــراع 

ــار االســتيطان غيــر مخالــف  ــى القــدس واعتب ــة، كاالعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ونقــل ســفارتها إل املركزي

للقانــون الدولــي واالعتــراف بســيادة إســرائيل علــى اجلــوالن. وكانــت الــذروة مــع إطــالق صفقــة القــرن، التــي ُوضعــت 

ــي مســارين  ــل ف ــن خــالل العم ــدور م ــذا ال ــات اإلســرائيلية. إســرائيلّيًا، اســتكملت ه ــع اجله ــل م بالتنســيق الكام

متوازيــن: األول علــى األرض عبــر تكثيــف مســاعي التهويــد فــي مناطــق »ج« والقــدس مقابــل التضييــق علــى الوجــود 

الفلســطيني، ومت ذلــك عبــر أدوات الدولــة العســكرية، خاصــة اإلدارة املدنيــة. وثانيــًا عبــر طــرح نتنياهــو ملســألة الضــم 

وفــرض الســيادة علــى أجــزاء مــن األراضــي احملتلــة، مبــا يحــول األمــر الواقــع إلــى »حــل نهائــي«، وهــو مــا مت جتميده 

بعــد توقيــع اتفاقيــات أبراهــام التــي اختمــرت وخرجــت للعلــن علــى خلفيــة تقاطــع الترامبيــة والنتنياهويــة مــن جهــة، 

واملصالــح اإلقليميــة والداخليــة اخلاصــة للــدول املوقعــة مــن جهــة أخــرى. 

تنطــوي اتفاقيــات التطبيــع علــى إســقاطات مهمــة مرتبطــة بــإدارة إســرائيل لالحتــالل، أهمهــا قلــب معادلــة »األرض 

مقابــل الســالم« واالســتعاضة عنهــا مبعادلــة »الســالم مقابــل الســالم« التــي رّوج لهــا نتنياهــو منــذ ســنوات طويلــة. 

وهــذا يعنــي التنــازل عــن حــل القضيــة الفلســطينية كشــرط أساســي قبــل البــدء بالتطبيــع كمــا جــاء فــي مبــادرة الــدول 

ــى مســاعي نتنياهــو  ــرد عل ــه أو إلغــاءه بشــكل صريــح( يعنــي ال ــد« الضــم )وليــس معارضت ــة، بــل إن »جتمي العربي

بفــرض الضــم املنافــي للقانــون الدولــي مــن خــالل مكافأتــه وتوقيــع اتفاقيــات ســالم معــه، وبالتالــي، فــإن التهديــد 

اإلســرائيلي وسياســات االســتقواء اإلســرائيلية قوبلــت بالســماح لــه بتحقيــق »إجنــازات« إقليميــة. 

ــا  ــاء عليه ــا فلســطينية ميكــن البن ــي تشــكل فرًص ــام 2021، الت ــي الع ــى الرغــم مــن وجــود بعــض التطــورات ف عل

)انظــر اجلــدول رقــم 1(، فــإن اخلطــوات العمليــة واخلطــط النظريــة التــي خلفهــا التماثــل الترامبــي- النتنياهــوي خــالل 

العــام 2020 ال ميكــن جتاهــل تداعياتهــا الدراماتيكيــة علــى املــدى املنظــور. وفــي ظــل النــدب احلــادة التــي تركتهــا إدارة 

ــت العالقــات  ــة العــام 2020، ومــع خســارة ترامــب، انتقل ــه فــي نهاي ــة الفلســطينية، إال أن ــى مالمــح القضي ترامــب عل

األميركيــة- اإلســرائيلية مــن التماثــل املطلــق إلــى مرحلــة سياســية جديــدة تتميــز حتــى اآلن بالبــرود والقلــق. 

يناقش هذا الفصل العالقة املعّقدة بن إسرائيل واملسألة الفلسطينية على ضوء هذه التحوالت، من خالل:

ــة  ــن صفق ــا« ع ــالن »نظرّيً ــن اإلع ــت ب ــي تراوح ــرائيلية الت ــي املمارســات اإلس ــراءة ف القســم األول: ق القســم األول: -   -

ــا« فــي الضفــة الغربيــة. لقــد دفــع خطــاب الضــم اإلســرائيلي إلــى  القــرن، وبــن مســاعي الضــم »فعلّيً

تصاعــد اتهــام إســرائيل باألبرتهايــد، وهــو مــا ظهــر فــي تقريــر مؤسســة »بتســيلم«، الــذي يشــكل انتقــااًل 

ــذ عقــود. ــا فــي خطــاب املؤسســة التــي تتابــع االحتــالل فــي األراضــي الفلســطينية من مهّمً
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ــم حــرب  ــي جرائ ــق ف ــدء بالتحقي ــة الب ــة بإمكاني ــات الدولي ــة اجلناي ــرار محكم ــي: يناقــش ق القســم الثان ــي:-  القســم الثان  -

إســرائيلية ارتكبــت فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة باعتبــاره متغيــًرا جديــًدا ســيؤثر فــي البيئــة العامــة 

التــي تديــر فيهــا إســرائيل امللــف الفلســطيني.  فبعــد ســنوات مــن املســاعي اإلســرائيلية حلســم املســألة 

ــد واالســتيطان والضــم الزاحــف والعمــل  ــي سياســات التهوي ــى األرض، مــن خــالل تبن الفلســطينية عل

علــى قطــف ثمــار هــذه السياســات مــن خــالل صفقــة القــرن، إال أن قــرار احملكمــة قــد يجبــر إســرائيل 

علــى االنتقــال مــن حالــة »الهجــوم« إلــى وضعيــة »الدفــاع«، ملواجهــة تهــم ارتــكاب جرائــم احلــرب، تشــمل 

نقــل ســكان إســرائيلين لالســتيطان الدائــم فــي األراضــي احملتلــة. 

نتائج التماثل بن ترامب ونتنياهو في الشأن الفلسطينينتائج التماثل بن ترامب ونتنياهو في الشأن الفلسطيني

 في العام  في العام 20202020

مستجدات في العام مستجدات في العام 20212021 توفر فرًصا فلسطينية  توفر فرًصا فلسطينية 

ميكن استثمارها ميكن استثمارها 

2828 كانون الثاني  كانون الثاني 20202020  

القــرن مــن قبــل دونالــد ترامــب بحضــور  طــرح صفقــة 

نتنياهــو. بنيامــن 

فــي خضــم املعركــة االنتخابيــة الثالثــة، نتنياهــو يعيــد تكــرار 

خطتــه التــي أعلنهــا فــي أيلــول 2019 عــن ضــم أجــزاء مــن 

األراضــي الفلســطينية.

 نيسان  نيسان 20202020

ــه،  توقيــع االتفــاق االئتالفــي بــن نتنياهــو وغانتــس، ومبوجب

ســيبدأ نتنياهــو، وبالتوافــق مــع اإلدارة األميركيــة، خطــوات 

الضــم فــي 1 متــوز 2020.

شــخصيات دوليــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي وأمميــة تطالــب 

نتنياهــو بعــدم تنفيــذ الضــم، وال ضــوء أخضــر مــن واشــنطن.

1313 آب  آب 20202020  

 اإلعــالن عــن اتفــاق تطبيــع بــن إســرائيل واإلمــارات، تلتــه اتفاقــات 

ــه اســتبدل  ــن أن ــو يعل ــرب، ونتنياه ــن والســودان واملغ ــع البحري م

مببــدأ األرض مقابــل الســالم، مبــدأ الســالم مقابــل الســالم.

33 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20202020

انتخابــات فــي الواليــات املتحــدة، ترامــب يخســر االنتخابــات 

ويتهــم معارضيــه بتزويرهــا ويرفــض قبــول النتائــج.

 66 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

مؤيدو ترامب يقتحمون الكابيتول في مشهد صادم.

1212 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

»بتســيلم« تنشــر تقريــًرا يتهــم إســرائيل مبمارســة األبرتهايــد 

بــن النهــر والبحــر: »النظــام اإلســرائيلي بــن النهــر والبحــر، 

ــى  ــا إل ــدف كله ــة؛ ته ــف الدول ــات، وعن ــن، واملمارس والقوان

تأبيــد فوقيــة جماعــة واحــدة مــن البشــر -اليهــود- علــى 

مجموعــة أخــرى مــن البشــر- الفلســطينين«1 

2020 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

وبدايــة  املتحــدة،  للواليــات  رئيًســا  بايــدن  جــو  تنصيــب 

تغّيــر فــي السياســة اخلارجيــة األميركيــة، وإعــادة تقييــم 

للسياســات التــي اعتمدهــا ترامــب. متاثــل نتنياهــو مــع 

ــس  ــق، دون أن مُتَ ــر والقل ــى مصــدر للتوت ــول إل ــب يتح ترام

اإلســتراتيجية.  األميركيــة  اإلســرائيلية  العالقــات 

55 شباط  شباط 20212021    

األراضــي  أن  باألغلبيــة  قــراًرا  تتخــذ  الدوليــة  اجلنائيــة 

ــدء  ــك للب ــد بذل ــا، ومته ــن اختصاصه ــع ضم الفلســطينية تق

بالتحقيــق مــع إســرائيل بارتــكاب جرائــم حــرب، مــن بينهــا 

االســتيطان.

33 آذار  آذار 20212021  

فاتــو  الدوليــة  باحملكمــة اجلنائيــة  العــام  االدعــاء  رئيســة 

ــم حــرب  ــق رســمي فــي تهــم جرائ ــح حتقي ــن فت بنســودا تعل

فــي األراضــي الفلســطينية )الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع 

ــام 2014. ــران ع ــذ 13 حزي ــزة( من غ
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١.  إسرائيل تمضي قدًما في سياسة الضم الزاحف من خالل االستمرار في 
تهويد مناطق »ج« وخنق الوجود الفلسطيني

١.١  طرح صفقة القرن وخطة نتنياهو للضم- نقاشات داخل اليمين

فــي 28 كانــون الثانــي 2020، أعلــن ترامــب عــن خطتــه لـــ »الســالم«، مــن خــالل نشــر تفاصيــل مــا باتــت 

تعــرف بـــ »صفقــة القــرن« )راجــع تقريــر مــدار اإلســتراتيجي 2020 للعــام 2019(. وقوبل املوعــد الذي عينه 

نتنياهــو إلعــالن الســيادة اإلســرائيلية علــى مناطــق »ج« فــي شــهر متــوز 2020 بنــوع مــن التشــكيك املمزوج 

بالترقــب احلــذر مــن املجتمــع الدولــي والســلطة الفلســطينية. بيــد أن اقتــراب نهايــة واليــة ترامــب، وانشــغال 

أميــركا بانتخاباتهــا الداخليــة، واإلعــالن عــن »جتميــد« الضــم 

لقــاء التطبيــع مــع اإلمــارات، كل هــذه العوامــل دفعــت نتنياهــو 

إلــى إرجــاء وقــف/ مشــروع فــرض الســيادة اإلســرائيلية 

ــذي جتــد  ــذا الســيناريو ال ــة. ه ــة الغربي ــى أراضــي الضف عل

إســرائيل نفســها خاللــه تتقــدم ثــم تتراجــع، وتقتــرب ثــم تبتعــد 

عــن حلظــة الضــم الفعلــي، قــد يســتمر فــي املســتقبل القريــب، 

ويتحــول فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى ورقــة مســاومة جديــدة تســتخدمها إســرائيل، إمــا للمضــي قدًمــا فــي 

تطبيعهــا مــع دول عربيــة جديــدة، أو فــي ابتــزاز الســلطة الفلســطينية وضبــط مســاحة املنــاورة الفلســطينية 

وفــق األهــواء اإلســرائيلية. 

ــراج  ــى إخ ــرن، إل ــة الق ــول صفق ــطيني ح ــرائيلي- الفلس ــي، واإلس ــرائيلي الداخل ــل اإلس ــًة، أدى التفاع بداي

ــة  ــاره خارط ــه باعتب ــام مع ــل الع ــه للتفاع ــرائيلية وطرح ــادة اإلس ــة للقي ــر الداخلي ــن اجلواري ــم م ــروع الض مش

الطريــق اإلســرائيلية اجلديــدة. فبعــد إعــالن صفقــة القــرن، زاد النقــاش حــول ضــم مناطــق فلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة للســيادة اإلســرائيلية، ال ســّيما أن نتنياهــو كان قــد حــّدد األول مــن متــوز 2020 موعــًدا لتنفيــذ الضــم، 

ولــم ينفــذه. فــي حينــه، كانــت ســيناريوهات الضــم احملتملــة كالتالــي:2

ضــم املســتوطنات فقــط، إمــا بضــم املســاحة املبنيــة ومــا حولهــا مــن مســاحات قريبــة )أي أقــل مــن %4   -

ــة(. ــة(، أو ضــم مناطــق نفــوذ املســتوطنات )نحــو 10% مــن الضفــة الغربي مــن مســاحة الضفــة الغربي

ــرائيلي  ــاع إس ــى بإجم ــي حتظ ــل الت ــك الكت ــّيما تل ــية وحســب، ال س ــتيطانية الرئيس ــل االس ضــم الكت  -

واســع، وأغلبهــا غربــّي اجلــدار الفاصــل، وهــي تشــكل 10% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.

ضم غور األردن، ويشكل 17% من مساحة الضفة الغربية.  -

ضم مناطق »ج« كاملة، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.  -

الداخلــي،  اإلســرائيلي  التفاعــل  أدى 

صفقــة  حــول  الفلســطيني   - واإلســرائيلي 

القــرن، إلــى إخــراج مشــروع الضــم مــن الجواريــر 

وطرحــه  اإلســرائيلية  للقيــادة  الداخليــة 

للتفاعــل العــام معــه باعتبــاره خارطــة الطريــق 

الجديــدة. اإلســرائيلية 
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ضــم كل املناطــق التــي حددتهــا اخلطــة األميركيــة )صفقة   -

القــرن( كجــزء مــن دولــة إســرائيل، وهــي تشــمل نصــف 

مســاحة منطقــة »ج« )أي 30% مــن الضفــة الغربيــة(، 

 ،)%4( املســتوطنات  ومســاحة   ،)%17( األردن  وغــور 

والكتــل االســتيطانية )%10(. 3

فــي هــذا الصــدد، جتــدر اإلشــارة إلــى أن زعمــاء املســتوطنن 

فــي الضفــة الغربيــة منقســمون علــى أنفســهم جتــاه خطــوة الضــم 

وجتــاه مجمــل اخلطــة األميركيــة، فهنــاك التيــار الداعــم لنتنياهــو، 

ــر  ــود داخــل املســتوطنات. وَيعتب ــذي يصــّوت لليك ــار ال ــو التي وه

ــال فــرض  ــي مســيرة إكم ــة ف ــار أن خطــوة الضــم مهم هــذا التي

الســيادة علــى جميــع املســتوطنات، وأن اخلطــة األميركيــة فرصــة 

تاريخيــة لشــرعنة االســتيطان ومنــع إقامــة دولــة فلســطينية علــى 

ــه ال  ــاء املســتوطنن، فإن ــال نتنياهــو لزعم ــا ق ــد. فكم ــدى البعي امل

ــة  ــة األميركي ــي اخلط ــا ف ــار إليه ــة الفلســطينية املش ــر الدول َيعتب

ــى األرض ســتكون  ــة عل ــة الكامل ــة، حيــث إن الســيطرة األمني دول

إلســرائيل.4

ــري اليمــن األيديولوجــي  ــر عــن هــذا املوقــف أحــُد منظِّ وقــد عبَّ

ــف املســتوطنن املعارضــن  ــده ملوق ــن خــالل نق ــي إســرائيل، م ف

نــداف  املعــروف،  اإلســرائيلي  اليمينــي  أشــار  حيــث  للضــم، 

شــرغاي، فــي مقالــة بعنــوان »الفرصــة الغائبــة عــن العــن«، إلــى 

أن الضــم هــو فرصــة لبنــاء إجمــاع إســرائيلي مــن جديــد حــول 

ــول مشــروع  ــى املســتوطنن قب ــك، يجــب عل ــة، لذل ــة اليهودي الدول

الضــم، املفتــرض تطبيقــه فــي متــوز 2020، إذ إن »فــرض ســيادة 

يهوديــة علــى جــزء مــن أرض الوطــن فــي يهــودا والســامرة 

]الضفــة الغربيــة[ ليــس نهايــة املطــاف، وإمنــا البدايــة، فالســيادة 

علــى 30% مــن األرض ســوف تشــكل أرضيــًة صلبــة جلهودنــا 

لتخليــص )أي حتريــر باملفهــوم الصهيونــي( كامــل األرض«.5

ــارض الضــم  ــار داخــل املســتوطنن يع ــاك تي ــل، هن ــي املقاب ف

بشــكله املعــروض فــي اخلطــة األميركيــة. وتنطلــق معارضتهــم مــن 

نتنياهو عن خطة الضم:

»ضمــن الخطــة ]األميركيــة[، هنــاك فرصــة تاريخية 

ــذي كان باتجــاه واحــد  لتغييــر المســار التاريخــي ال

كل الوقــت. كل الخطــط التــي اقترحــت علينــا فــي 

الماضــي اشــتملت علــى تنــازالت عــن مســاحات 

 ،67 خطــوط  إلــى  كالعــودة  إســرائيل،  أرض  مــن 

ــد  ــا يوج ــن. هن ــودة الالجئي ــدس، وع ــيم الق وتقس

بــل  بالتنــازل،  المطالبيــن  نحــن  لســنا  العكــس. 

إذا  تســتمر  ســوف  العمليــة  الفلســطينيون. 

وافقــوا علــى تنفيــذ عشــرة شــروط صعبــة، تشــمل 

غــرب  فــي منطقــة  اإلســرائيلية  الســيادة  فــرض 

نهــر األردن، والحفــاظ علــى القــدس موحــدة، وعــدم 

مســتوطنة،  أي  اقتــالع  وعــدم  الجــئ،  أي  دخــول 

وفــرض الســيادة اإلســرائيلية فــي مناطــق واســعة 

فــي يهــودا والســامرة ]الضفــة الغربيــة[، وشــروط 

أننــا  االعتــراف  عليهــم  وهنــاك.  هنــا  أخــرى 

الســلطة األمنيــة علــى كل المنطقــة. إذا وافقــوا 

علــى كل ذلــك، فســتكون لهــم ســلطة خاصــة 

بهــم، ُيعّرفهــا الرئيــس ترامــب بدولــة. قــال لــي 

دبلوماســي أميركــي: »بيبــي، لكــن هــذه ليســت 
دولــة«، قلــت لــه: »ســّموها مــا شــئتم«.3

الضفــة  فــي  المســتوطنين  زعمــاء  انقســم 

الضــم  خطــوة  تجــاه  أنفســهم  علــى  الغربيــة 

اعتبــر  الخطــة األميركيــة، وقــد  وتجــاه مجمــل 

التيــار الداعــم لنتنياهــو أن خطــوة الضــم مهمــة 

فــي مســيرة إكمــال فــرض الســيادة علــى جميــع 

فرصــة  األميركيــة  الخطــة  وأن  المســتوطنات، 

تاريخيــة لشــرعنة االســتيطان ومنــع إقامــة دولــة 

فلســطينية علــى المــدى البعيــد.
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أن الضــم املقتــرح لــن يشــمل كل املســتوطنات، وكل مناطــق »ج« 

فــي الضفــة الغربيــة التــي تشــكل نحــو 60% مــن الضفــة، وتشــمل 

جميــع املســتوطنات واملســتوطنن. كمــا أنهــم يعتقــدون أن نتنياهــو 

ذاهــب إلــى الضــم ضمــن اخلطــة األميركيــة التــي تنطلــق أيضــًا 

ــة فلســطينية علــى 70% مــن األرض، األمــر الــذي  مــن إقامــة دول

يتــرك إلســرائيل 30% مــن املســاحة فقــط. كمــا يعــارض هــذا 

ــة الفلســطينية  ــل الدول ــوب داخ ــتوطنة كجي ــاء 15 مس ــار إبق التي

املطروحــة فــي اخلطــة األميركيــة، وجتميــد البنــاء فــي املســتوطنات 

ــا.6 وقــد قــال أحــد زعمــاء املســتوطنن  التــي لــن يتــم ضمهــا حالّيً

ــور  ــي غ ــرأس مســتوطنة ف ــذي ي ــي، ال ــد احلّيان املعارضــن، دافي

ــا ليســا  ــا أنهم ــي خطتهم ــا ف ــب وكوشــنير أثبت األردن، إن »ترام

صديقــن لدولــة إســرائيل، وال يفكــران فــي مصاحلهــا األمنيــة 

واالســتيطانية.7 وهــو موقــف أغضــب نتنياهــو كثيــًرا، ُمعتبــًرا أن 

هــذه املواقــف للمســتوطنن املعارضــن تهــدد كل اخلطــة والعالقــة 

اخلاصــة مــع إدارة ترامــب.8

ــى مواقــف  انعكــس هــذا الســجال السياســي حــول الضــم عل

ــد  ــراه معه ــا، فحســب اســتطالع أج ــور اإلســرائيلي أيًض اجلمه

القــدس للدراســات اإلســتراتيجية واألمــن، تبــن أن 42% مــن 

اإلســرائيلين يؤيــدون فــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى غــور 

األردن، بينمــا عــارض ذلــك 27%، والباقــي ليــس لهــم موقــف مــن 

ــد(،  ــارض ومؤي ــط )مع ــف فق ــم موق ــن له ــن م ــن ب املوضــوع، وم

وصلــت نســبة التأييــد إلــى 60%. أمــا فيمــا يتعلــق بفرض الســيادة 

ــك 43%، وعارضــه 32%، و%25  ــد ذل ــد أي ــى املســتوطنات، فق عل

ــف،  ــم موق ــن لديه ــن م ــن ب ــن املوضــوع. وم ــا م ــدوا موقًف ــم ُيب ل

وصلــت نســبة التأييــد إلــى 57%. 9 وفــي اســتطالع آخــر أجــراه 

معهــد دراســات األمــن القومــي، وهــو علــى يســار معهــد القــدس 

ــن أن  ــه اإلســتراتيجية، تب ــه السياســية ورؤيت ــث تقديرات ــن حي م

ــا أحــادّي اجلانــب للكتــل االســتيطانية، و%14  26% يؤيــدون ضّمً

ــدون  ــكل املســتوطنات، و7% يؤي ــا أحــادّي اجلانــب ل ــدون ضّمً يؤي

موقف حزب »يمينا« 

ــا بواســطة نتنياهــو،  »وضعــت خطــة ترامــب عملّيً

منــذ  نتنياهــو.  خطــة  تســمى  أن  يجــب  لــذا، 

بــار إيــالن، يتحــدث نتنياهــو عــن دولــة  خطــاب 

مــن  أقــل  دولــة  الســالح،  منزوعــة  فلســطينية 

ــة التــي أرادهــا ]إيهــود[ أولمــرت ]وتســيفي[  الدول

ليفنــي، لكنهــا ال تــزال دولــة فلســطينية. نحــن 

ندعــم  ولكــي  فلســطينية،  دولــة  قيــام  نعــارض 

 
ً
هــذه الخطــة، يجــب إجــراء تغييــرات عليهــا. أوال

التــي  الخرائــط  ففــي  الخريطــة،  تغييــر  يجــب 

وجيــوب  فلســطيني  تواصــل  هنــاك  رأيتهــا، 

تواصــل  العكــس:  يكــون  أن  يجــب  إســرائيلية. 

إلــى  باإلضافــة  فلســطينية،  وجيــوب  إســرائيلي 

ســيكون  بيدنــا،  التــي  الخريطــة  فحســب  ذلــك، 

هنــاك تجنيــس لنحــو 100 ألــف فلســطيني. إذا 

كان الحديــث عــن ضــم مناطــق »ج«، فيمكــن ابتــالع 

تجنيــس 100 ألــف فلســطيني، ولكــن عندمــا يتــم 

فــرض الســيادة علــى 30% مــن األرض فقــط، فإنــه 

ــا 
ً

ــل اتفاق ــن أن نقب ــن ال يمك ــك... نح ــاوي ذل ال يس

فــي  األرض،  مــن   %50 الفلســطينيين  يعطــي 

ــا  ــار 50 عاًم ــتعدون لالنتظ ــن مس ــع، نح ــذا وض هك

أخــرى، لدينــا صبــر علــى ذلــك... هــذه الخطــة يمكــن 
االســتيطان«.8 علــى  تكــون خطيــرة  أن 

هنــاك تيــار اســتيطاني يعــارض الضــم بشــكله 

وتنطلــق  األميركيــة.  الخطــة  فــي  المعــروض 

معارضتــه مــن أن الضــم المقتــرح لــن يشــمل كل 

الضفــة  فــي  »ج«  مناطــق  وكل  المســتوطنات، 

الغربيــة التــي تشــكل نحــو 60% مــن مســاحتها، 

وتشــمل جميــع المســتوطنات والمســتوطنين. 

كمــا أنهــم يعتقــدون أن نتنياهــو ذاهــب إلــى 

الضــم ضمــن الخطــة األميركيــة التــي تنطلــق 

ــطينية. ــة فلس ــة دول ــن إقام ــا م أيض
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ــا أحــادّي اجلانــب لــكل مناطــق الضفــة الغربيــة، و8% يؤيــدون  ضّمً

ضــم مناطــق »ج«، بينمــا يعــارض 45% كل خطــوة ضــم أحاديــة 

ــد  ــس االســتطالع، يؤي ــي نف ــرف إســرائيل.10 وف ــن ط ــب م اجلان

46% مــن اجلمهــور اإلســرائيلي إعطــاء الفلســطينين الذيــن ســيتم 

ضمهــم مكانــة مقيمــن بــدون مواطنــة، فيمــا يعتقــد 32% أنــه يجــب 

أال مُينحــوا ال حقــوق مواطنــة وال إقامــة، ويؤيــد 22% منحهــم 

ــة11. ويتبــن مــن نتائــج االســتطالعن تبايــن  حقــوق مواطنــة كامل

النتائــج بينهمــا حــول مواقــف اإلســرائيلين مــن موضــوع الضــم، مــا ُيصعــب معرفــة التوجهــات احلقيقيــة لــدى 

ــق بالضــم )انظــر الشــكل رقــم 1(. اجلمهــور اإلســرائيلي فيمــا يتعل

الشكل رقم )١(: مواقف اإلسرائيليين من مشروع ضم أراٍض داخل الضفة الغربية

١.٢  السجال حول الضم يساهم في صعود "خطاب األبرتهايد" المعارض لإلحتالل

      في المشهد اإلسرائيلي

ســاهم الســجال الــذي كان فــي إســرائيل حــول الضــم )ملزيــد مــن التفاصيــل، راجــع تقريــر مــدار اإلســتراتيجي 

ــام  ــاج نظ ــى إنت ــؤدي إل ــن أن الضــم ســوف ي ــذر م ــه، يح ــاب مضــاد ل ــود خط ــي صع ــام 2019(، ف 2020 للع

ــدس للدراســات اإلســتراتيجية  ــد الق ــي »معه ــز اليمين ــي دراســة أعدهــا املرك ــة. فف ــة الغربي ــي الضف ــد ف أبرتهاي

واألمــن«، اعتبــر أن اإلســتراتيجية الفلســطينية ملواجهــة إســرائيل ُبنيــت علــى أســس ثالثــة:12 

أواًل: نــزع الشــرعية عــن إســرائيل واعتبارهــا نظــام أبرتهايــد، وذلــك مــن أجــل الســعي إلــى حصارهــا،   -

ــا فتــرة نظــام الفصــل العنصــري. ــى غــرار مــا حــدث مــع جنــوب أفريقي عل

القــدس  معهــد  أجــراه  اســتطالع  مــن  تبّيــن 

 %42 أن  واألمــن،  اإلســتراتيجية  للدراســات 

الســيادة  فــرض  يؤيــدون  اإلســرائيليين  مــن 

عــارض  بينمــا  األردن،  غــور  علــى  اإلســرائيلية 

ذلــك 27%، والباقــي ليــس لهــم موقــف مــن 

الموضــوع.
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ثانًيــا: حتديــد مرجعيــة تفاوضيــة ذات ســقف عــاٍل ميكــن فرضهــا علــى إســرائيل قبيــل الرجــوع   -

للمفاوضــات. وهــذه املرجعيــة قــد تشــمل مســاعي إللــزام إســرائيل باالنســحاب مــن الضفــة )رمبــا مــع 

تبــادل أراٍض باحلــد األدنــى(، وســيادة فلســطينية علــى القــدس الشــرقية واعتبارهــا عاصمــة، واالعتــراف 

ــة. ــا يســمى فلســطينّيًا الشــرعية الدولي ــن الفلســطينين، وهــو م ــودة لالجئ بشــرعية حــق الع

ــي الســلطة  ــى أســاس ُيبق ــاس عل ــة حم ــع حرك ــا: اســتعادة الوحــدة الفلســطينية، أي املصاحلــة م ثالًث  -

الفلســطينية ملتزمــة بخيــارات التســوية التاريخيــة مــع إســرائيل.

تشــير الورقــة إلــى أن اإلســتراتيجية الفلســطينية انهــارت، فاتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربيــة عــززت مواقــف 

إســرائيل السياســية فــي املنطقــة، والنابعــة مــع تقاطــع، وأحياًنــا متاهــي، املصالــح اإلســتراتيجية املشــتركة بــن 

إســرائيل ودول عربيــة، ال ســّيما فــي امللــف اإليرانــي، إضافــة إلــى تعزيــز عالقــات إســرائيل الدوليــة فــي أفريقيــا، 

وآســيا، وأميــركا اجلنوبيــة. وحســب الورقــة املذكــورة، فــإن دواًل صغيــرة وكبيــرة لــم تعــد تخشــى أو تتوجــس مــن 

بنــاء عالقــات دبلوماســية مكشــوفة مــع إســرائيل، عــالوة علــى املوقــف األميركــي وسياســة ترامــب التــي أضعفــت 

ــد  ــي عه ــر إســتراتيجية الفلســطينين ف ــي أن تتغي ــك شــك ف ــري اإلســتراتيجية الفلســطينية، وهنال بشــكل جوه

بايــدن.13

فــي املقابــل، أثــار تقريــر نشــرته منظمــة »بتســيلم« حــول نظــام األبرتهايــد اإلســرائيلي، نقاًشــا جديــًدا حــول 

ــي األراضــي  ــا يحصــل ف ــة م ــر ومقارب ــه تأطي ــن خالل ــت م ــًرا حاول ــة »بتســيلم« تقري ــدت منظم ــث أع ــك، حي ذل

ــه نظــام أبرتهايــد. ويوضــح التقريــر مركبــات  ــى أن ــة عــام 1967، وداخــل اخلــط األخضــر، عل الفلســطينية احملتل

وســمات نظــام األبرتهايــد اإلســرائيلي مــن خــالل أربعــة مركبــات: األرض، واملواطنــة، وحريــة احلركــة، واملشــاركة 

السياســية،14 حيــث يقــوم نظــام األبرتهايــد اإلســرائيلي علــى الفصــل بــن الفلســطينين واليهــود في هــذه املركبات. 

ــر املصــادرة،  ــز الفلســطيني عب ــق احلي ــى تضيي ــط اإلســرائيلية عل ــوم سياســات التخطي ــأرض، تق ــبة ل وبالنس

والهــدم، وتقليــص عــدد التراخيــص للفلســطينين، ومنــع تطــور التجمعــات الفلســطينية. فــي املقابــل، مت بنــاء 260 

ــع إســرائيل الفلســطينين  ــة، متن ــق باملواطن ــا يتعل ــودي. وفيم ــف يه مســتوطنة إســرائيلية يســكنها نحــو 600 أل

ــة  ــوق املواطن ــع بحق ــن التمت ــا، وداخــل اخلــط األخضــر، م عموًم

بواســطة منــع لــّم الشــمل مثــاًل، فضــاًل عــن منعهــم مــن االنتقــال 

إلــى مناطــق فلســطينية، حتــى لــو كان لديهــم أقــارب فــي الضفــة 

ــم بالهجــرة  ــكل يهــودي فــي العال ــل ل ــة، وتســمح فــي املقاب الغربي

إلــى إســرائيل واحلصــول علــى املواطنــة اإلســرائيلية بشــكل 

ــق  ــي املناط ــة ف ــة احلرك ــع اإلســرائيليون بحري ــا يتمت ــوري. كم ف

التــي تســيطر عليهــا إســرائيل، بينمــا تفــرض نظاًمــا صارًمــا مــن 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــل الســكان الفلســطينين. أم ــى تنق ــح عل التصاري

ــطينية  ــتراتيجية الفلس ــرائيلية: “اإلس ــة إس ورق

انهــارت، فاتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربيــة 

فــي  السياســية  إســرائيل  مواقــف  عــززت 

ــا 
ً
وأحيان تقاطــع،  مــع  والنابعــة  المنطقــة، 

المشــتركة  اإلســتراتيجية  المصالــح  تماهــي، 

فــي  ســّيما  ال  عربيــة،  ودول  إســرائيل  بيــن 

عالقــات  تعزيــز  إلــى  إضافــة  اإليرانــي،  الملــف 

إســرائيل الدوليــة فــي أفريقيــا، وآســيا، وأميــركا 

الجنوبيــة«.
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التصويــت  حــق  إســرائيل متنــح  فــإن  السياســية،  باملشــاركة 

لــكل الســكان اإلســرائيلين فــي الضفــة الغربيــة املســيَطر عليهــا 

)املســتوطنن(، وتنــزع الشــرعية عــن مشــاركة الفلســطينين فــي 

ــات. االنتخاب

فــي هــذا اإلطــار، كتــب الناشــط احلقوقــي املعــروف ميخائيــل 

ــذا  ــم.. ه ــوان »نع ــس بعن ــة هآرت ــي صحيف ــة رأي ف ســفراد مقال

ــة أبرتهايــد  ــه إلــى أن الواقــع فــي األراضــي الفلســطينية مُيثــل حال أبرتهايــد، حتــى بــدون الضــم«،15 خلــص في

ــان مــن الســكان:  ــاك مجموعت ــة هن ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــى أن ــرار الضــم. ويشــير إل ــد ق ــى بعــد أن مت جتمي حت

املســتوطنون الذيــن يتمتعــون باالمتيــازات والســيطرة علــى املــوارد، مــن األرض واملــاء، ومجموعــة الفلســطينين 

الذيــن يفتقــرون حلقوقهــم وهــم مغيبــون عــن التمثيــل فــي املؤسســات التــي تقــرر بشــأن حياتهــم.

وأشــارت احملاميــة والكاتبــة اإلســرائيلية ســيفان طــال إلــى أن الضــم لــن يغيــر مــن واقــع األبرتهايــد، ولكنــه 

ــا، حيــث تشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الدبلوماســية اإلســرائيلية تطرقــت لالحتــالل كوضــع  ســيجعله قانونّيً

ــا، انتهكــت إســرائيل كل القوانــن، وأقامــت جتمعــات اســتيطانية كثيــرة، وســرقت الشــوارع،  مؤقــت، ولكــن عملّيً

وصــادرت أراضــي، وأقيــم بالتالــي نظــام أبرتهايــد قــاٍس.16 وتكمــل طــال: »املرحلــة األولــى كانــت ضــم كل مناطــق 

ــا، مت ضمهــا منــذ وقــت طويــل. كمــا أن القانــون اإلســرائيلي مفــروض علــى مواطنــي  67، الضفــة وغــزة، وعملّيً

إســرائيل فــي الضفــة، وغيــر مفــروض علــى الســكان الفلســطينين. الضــم الفــوري للمناطــق لــن يغيــر شــيًئا مــن 

الواقــع علــى األرض، ولكنــه سيشــكل اعتراًفــا بالواقــع: إســرائيل هــي نظــام أبرتهايــد. ال توجــد أراٍض مســيطر 

عليهــا، أراٍض محتلــة، أراٍض مختلــف عليهــا، بــل يوجــد أبرتهايــد، أي فصــل جغرافــي، فيزيائــي، قضائــي، 

قانونــي. ال يوجــد نظــام أكثــر أبرتهايديــة مــن ذلــك املوجــود فــي الضفــة وغــزة«.17

٣.١ االستمرار في الضم الزاحف وتشديد الخناق على الفلسطينيين

ــة  ــل الضف ــى أراٍض داخ ــة إلســرائيل عل ــيادة القانوني ــرض الس ــت ف ــي صاحب ــع الســجاالت الت ــوازي م بالت

الغربيــة، متضــي إســرائيل فــي تطبيــق سياســاتها فــي فــرض وقائــع جديــدة تقــوم علــى املزيــد مــن الضــم الزاحــف 

مــن جهــة، وتشــديد اخلنــاق علــى الفلســطينين مــن جهــة ثانيــة. ميكــن تلخيــص أهمهــا علــى النحــو التالــي:

١.٣.١  الضم الزاحف في مناطق »ج«

تشــكل السياســات التهويديــة فــي مناطــق »ج« اســتمراًرا للنهــج الــذي قــاده اليمــن بزعامــة نتنياهــو، والــذي 

ــي مناطــق محــدودة )خاصــة داخــل  ــى حســم مســتقبل هــذه املناطــق وحصــر الوجــود الفلســطيني ف ــل عل يعم

ــة  ــا العســكرية واألمني ــن خــالل أذرعه ــة اإلســرائيلية م ــل احلكوم ــار، تعم ــذا اإلط ــي ه مناطــق »أ« و »ب«.18 وف

الغربيــة  الضفــة  األبرتهايــد: توجــد فــي  واقــع 

مجموعتــان مــن الســكان: المســتوطنون الذيــن 

يتمتعــون باالمتيــازات والســيطرة علــى المــوارد،  

لحقوقهــم  يفتقــرون  الذيــن  والفلســطينيون 

ــات  ــي المؤسس ــل ف ــن التمثي ــون ع ــم مغيب وه

ــم. ــأن حياته ــرر بش ــي تق الت
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واإلدارة املدنيــة ووزاراتهــا املختلفــة مــن أجــل تنفيــذ رؤيتهــا. وقــد 

مت التعبيــر عــن هــذه السياســات فــي االجتماعــات التــي عقــدت فــي 

هــذا الشــأن فــي جلنــة اخلارجيــة واألمــن التابعــة للكنيســت، حــن 

أعلــن ممثــل عــن اإلدارة املدنيــة، »جنــاح إســرائيل فــي املعركــة« 

األوروبــي.19  واالحتــاد  الفلســطينين  أمــام  »ج«  مناطــق  علــى 

ــي شــهري متــوز وآب 2020 حتــت  ــات ف ــذه االجتماع ــدت ه وعق

ــى منطقــة )ج(«.  مســمى »الســيطرة الفلســطينية عل

وقــد حضــر اجللســات نــواب كنيســت مــن اليمــن، باإلضافــة إلــى ممثلــن عــن املســتوطنن، وجمعيــة »ريجافيــم: 

ــى الفلســطينين،  ــق عل ــن أجــل التضيي ــة م ــر أداة تخطيطي ــي تعتب ــة، الت ــى أراضــي الوطــن« اليميني ــاظ عل للحف

وإتاحــة البنــاء االســتيطاني فــي مناطــق »ج«. فــي االجتماعــن املذكوريــن، وصــف غدعــون ســاعر مــا تقــوم بــه 

اإلدارة املدنيــة فــي مناطــق »ج« بأنــه: »القتــال األساســي، واملعركــة املركزيــة علــى أرض إســرائيل فــي مناطــق 

»ج«، مطلبنــا، وهــو ينبــع أيًضــا مــن االتفاقيــات، املطالبــة بــكل مناطــق )ج(«. وفــي متــوز 2019، خصــص املجلــس 

الــوزاري األمنــي املصغــر جلســة مــن أجــل مناطــق »ج«، ومت التأكيــد فيــه علــى »أهميــة احلفــاظ علــى مناطــق )ج( 

مــن زاويــة قوميــة«. وعندمــا شــغل بينيــت منصــب وزيــر الدفــاع، قــام بتعيــن كوبــي اليــراز، الــذي كان مستشــاًرا 

لشــؤون االســتيطان ملنصــب رئيــس »املعركــة علــى مناطــق )ج(«. لكــن بينــي غانتــس الــذي خلفــه فــي الــوزارة لــم 

يجــدد العقــد لهــذا املنصــب.20 

ــة  ــي 2020، حــذرت اإلدارة املدني ــي تشــرين الثان ــة واألمــن ف ــة اخلارجي ــة للجن ــي جلســة أخــرى مهم ف

مــن أن الســلطة الفلســطينية ُتشــغل مئــات العاملــن مــن أجــل تســجيل األراضــي فــي منطقــة »ج«، بينمــا ال 

يعمــل لــدى اإلدارة فــي هــذا األمــر ســوى عشــرين شــخًصا. علــى ضــوء ذلــك، قــال تســيفي هــاوزر، رئيــس 

جلنــة اخلارجيــة واألمــن إن هــذه املعلومــات تكشــف »الوجــه احلقيقــي لدولــة إســرائيل، التــي تتحــدث منــذ 

ــن األشــخاص، وهــي  ــاًل م ــدًدا قلي ــع ُتشــغل ع ــي الواق ــا ف ــى مناطــق )ج(، ولكنه ــة عل ــن املعرك ســنوات ع

تعــرف أن الســلطة تســابق للوصــول إلــى األرض وتســجيلها، وُتشــغل فــي ســبيل ذلــك 600 عامــل«.21 

ــذ العــام 2015، تقــوم  ــى أن الســلطة الفلســطينية، ومن ــة مــن العــام 2017 إل ــإدارة املدني ــة ل وتشــير وثيق

ــك بشــكل  ــا، وتســجل ذل ــة حســب مالكيه ــي املنطق ــط وتســجيل األراضــي ف ــث مــن أجــل تخطي بعمــل حثي

منظــم، وحتديــًدا فــي منطقتــي بيــت حلــم واخلليــل. وتشــير الوثيقــة إلــى أن عمــل الســلطة ميتــد علــى آالف 

ــة  الدومنــات، تقــوده وزارة العــدل الفلســطينية وســلطة األراضــي فــي الســلطة. وقــد أوصــت اإلدارة املدني

فــي الوثيقــة بتكثيــف العمــل فــي هــذا املجــال، ملنــع الســلطة مــن تســجيل األراضــي والقيــام بعمليــات بيــع 

وشــراء فــي املنطقــة. واســتمراًرا لهــذه التوصيــة، أوصــت جلنــة اخلارجيــة واألمــن فــي تشــرين الثانــي 2020 

ــر  ــدل تســجيل األراضــي غي ــه ب ــة بأن ــرح اإلدارة املدني ــة. وتقت ــي املنطق ــى تســجيل األراضــي ف بالعمــل عل

غدعــون ســاعر حــول مــا تقــوم بــه اإلدارة المدنيــة 

فــي مناطــق »ج«: »القتــال األساســي، والمعركــة 

مناطــق  فــي  إســرائيل  أرض  علــى  المركزيــة 

ــات،  ــن االتفاقي ــا م
ً

ــع أيض ــو ينب ــا، وه »ج«، مطلبن

المطالبــة بــكل مناطــق )ج(«.
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الواضــح، تتــم تســوية األراضــي فــي املنطقــة، وهــي خطــوة لــم 

ــي  ــا لأراضــي الفلســطينية ف ــذ احتالله ــا إســرائيل من تتخذه

ــع »الســيطرة«  ــى من العــام 1967. وترمــي خطــوة التســوية إل

ــى األراضــي فــي املنطقــة مــن طــرف الســلطة الفلســطينية  عل

ــة  ــة التوجــه للمحكم أو الســكان الفلســطينين، وإغــالق إمكاني

العليــا، حيــث إن التســوية ســتكون نهائيــة فــي هــذه املنطقــة.22

وكمــا أظهرنــا فــي التقريــر الســابق، تســتعمل إســرائيل سياســة إعــالن مناطــق واســعة كمحميــات طبيعيــة، مــن 

أجــل وضــع اليــد عليهــا، والســيطرة علــى األرض الفلســطينية. أمــا املســتوطنون، فتبنــوا أســلوًبا جديــًدا للســيطرة 

علــى األرض يتمثــل فــي إقامــة املــزارع خلدمــة الهــدف نفســه. وال شــك فــي أن هــذا األمــر مــا كان لينجــح لــوال 

ــي  ــة الت ــة األمني ــة اإلســرائيلية، واحلماي ــن احلكوم ــاه املســتوطنون ومؤسســاتهم م ــذي يتلق ــم السياســي ال الدع

ــى  ــدأت بالســيطرة عل ــر، قــد ب ــا«، برئاســة املســتوطن زئيــف حافي يتلقونهــا مــن اجليــش. وكانــت مؤسســة »آمن

أراٍض فلســطينية وإقامــة مــزارع للرعــي فــي الضفــة الغربيــة. واعتبــر حافيــر أن هــذه الطريقــة هــي أجنــع فــي 

الســيطرة علــى األرض مــن إقامــة البــؤر االســتيطانية، حيــث أشــار إلــى أنــك مــن خــالل »البنــاء، متســك القليــل 

مــن األرض، العتبــارات اقتصاديــة، وقــد وصلنــا إلــى 100 كيلومتــر مربــع بعــد أكثــر مــن 50 عاًمــا«، فــي املقابــل، 

هنــاك أراٍض »أكثــر بضعفــن مــن مســاحة املســتوطنات املبنيــة، وإقامــة مزرعــة واحــدة للمســتوطنن ســتحافظ 

ــذه وزارة  ــادرت ملشــروع تنف ــي ب ــا« هــي الت ــر أن مؤسســة »آمن ــآالف الدومنــات«.23 وكشــف حافي ــى أرض ب عل

االســتيطان املتمثــل فــي رصــد 20 مليــون شــيكل مــن أجــل مراقبــة البنــاء الفلســطيني فــي مناطــق »ج«.

١.٣.٢  الصندوق القومي »الكيرن كييمت« يمدد نشاطه إلى داخل الضفة الغربية

أن  »ج«  مناطــق  فــي  االســتيطاني  النشــاط  متابعــة  ُتظِهــر 

هــذه املناطــق حتولــت إلــى ســاحة العمــل املركزيــة للجمعيــات 

جمعيــة  خــاص  بشــكل  بينهــا  مــن  تبــرز  التــي  االســتيطانية 

إلــى تهويــد األرض مقابــل حصــر  التــي تســعى  »ريجافيــم«، 

24 الفلســطيني.  الوجــود 

ويعتبــر بتســالئيل ســموترش )الرئيس احلالي حلــزب الصهيونية 

الدينيــة( مــن أكثــر املمثلــن للصهيونيــة االســتيطانية حضــوًرا 

ــأن حتصــل املســتوطنات  ــب ب ــال، ويطال ــذا املج ــي ه ــاًطا ف ونش

علــى صالحيــات الرقابــة والهــدم علــى البنــاء الفلســطيني فــي 

ــت شــكيد  ــرة الســابقة إيلي ــرح الوزي ــا تقت املناطــق املفتوحــة. فيم

ــا«، برئاســة المســتوطن  تعكــف مؤسســة »آمن

أراٍض  علــى  الســيطرة  علــى  حافيــر،  زئيــف 

فلســطينية وإقامــة مــزارع للرعــي فــي الضفــة 

الغربيــة. واعتبــر حافيــر أن هــذه الطريقــة هــي 

أنجــع فــي الســيطرة علــى األرض مــن إقامــة البــؤر 

االســتيطانية.

جمعية ريجافيم

تأسســت فــي العــام 2006 بهــدف تطويــر األجنــدة 

الصهيونيــة خاصــة فيمــا يتعلــق باألراضــي. تســعى 

هــذه الجمعيــة للتأثيــر علــى الجهــات المختلفــة في 

إســرائيل بالوســائل القانونيــة والبرلمانيــة لدفعهــا 

المتعلقــة  الصهيونيــة  المبــادئ  وفــق  للعمــل 

ــة  ــوارد الطبيعي ــى األرض والم ــيطرة  عل ــكام الس بإح

ــم  ــن أه ــم م ــر ريجافي ــتيطان. تعتب ــالل االس ــن خ م

تشــجيع  علــى  تعمــل  التــي  اليمينيــة  األدوات 

االســتيطان ودعمــه والتضييــق علــى الفلســطينيين 
واالســتيالء علــى أرضهــم ومالحقتهــم قانونًيــا.24
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ــن  ــة اإلســرائيلية لتعي ــى احلكوم ــط عل ــا( الضغ ــن حــزب ميين )م

مســؤول تنفيــذي تكــون مهمتــه »منــع الســيطرة علــى مناطــق )ج(« 

التــي تعتبرهــا »أرًضــا إســرائيلية«. واقتــرح عضــو الكنيســت 

أرييــل كهانــا )مــن حــزب ميينــا( إقامــة ســلطة إســرائيلية خاصــة 

ــذ هــذه املهمــة. لتنفي

الصنــدوق  إدارة  وفــي 14 شــباط 2021، صــادق مجلــس 

القومــي اليهــودي »الكيــرن كييمــت«، بشــكل أولــي، علــى مشــروع 

قــرار ينظــم عملهــا فــي الضفــة الغربيــة. وحســب القــرار، ســتقوم الكيــرن كييمــت بشــراء أراٍض خاصــة فــي إطــار 

»إنقــاذ األرض«. وحســب القــرار األولــي، ســُتعطى أفضليــة لشــراء األراضــي فــي مناطــق االســتيطان التــي توجــد 

ــا؛ إذ  فيهــا فــرص عاليــة للبنــاء أو تلــك القريبــة مــن املســتوطنات بهــدف توســيعها. يشــكل هــذا القــرار تطــوًرا مهّمً

عملــت الكيــرن كييمــت فــي األراضــي الفلســطينية حتــى اآلن عبــر شــركات وســيطة وليــس بشــكل مباشــر. وجــاء 

هــذا القــرار بعــد أن أحكــم اليمــن، بقيــادة الليكــود، ســيطرته عليــه، ومــن املتوقــع أن يتــم التصويــت علــى هــذا 

القــرار فــي الهيئــة العامــة للصنــدوق بعــد االنتخابــات اإلســرائيلية املُقبلــة.25

ــة  ــي الضف ــرن كييمــت( لشــراء أراٍض خاصــة فلســطينية ف ــودي )الكي ــي اليه ــدوق القوم ــل دخــول الصن  ميث

الغربيــة تأكيــًدا علــى التوجــه اإلســرائيلي للســيطرة واالســتيطان علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فضــاًل عــن 

غيــاب التمييــز بــن االســتيطان داخــل اخلــط األخضــر وفــي الضفــة الغربيــة، فقــد أقــرت الهيئــة اإلداريــة للصنــدوق 

ــة26. ومت  ــة الغربي ــر مــن 10 ماليــن دوالر( لشــراء أراٍض فــي الضف ــون شــيكل )أكث القومــي تخصيــص 38 ملي

إقــرار هــذا املبلــغ فــي ســياق النقــاش الداخلــي فــي الصنــدوق القومــي حــول توجهــه اجلديــد للعمــل فــي الضفــة 

الغربيــة، أي شــراء أراٍض فلســطينية ألهــداف يهوديــة. وحتــى إقــرار الهيئــة اإلداريــة لهــذا املبلــغ، فــإن الصنــدوق 

القومــي كان يعمــل فــي مناطــق الـــ48 فقــط. 

ــعارات  ــد ش ــكلت أح ــي ش ــص األرض«، الت ــرة »تخلي ــذ فك ــى تنفي ــراره إل ــن ق ــي م ــدوق القوم ــدف الصن يه

ــى  ــد عل ــى وضــع الي ــذات إل ــدوق بال ــات االســتعمار فــي فلســطن، ويســعى الصن ــة فــي بداي ــة املركزي الصهيوني

األراضــي التــي حتــاذي الكتــل االســتيطانية، ال ســّيما فــي القــدس واخلليــل.27 ورغــم معارضــة اليهوديــة 

اإلصالحيــة والليبراليــن اليهــود فــي الواليــات املتحــدة لهــذا التوجــه )وهــم يشــكلون جــزًءا أساســّيًا مــن املانحــن 

واملتبرعــن(،28 فــإن الصنــدوق القومــي ُمصــر علــى اتخــاذ وتنفيــذ هــذه السياســة اجلديــدة، التــي ال ميكــن فصلهــا 

عــن فكــرة الضــم التــي يحملهــا اليمــن اإلســرائيلي. ويــرأس الصنــدوَق القومــي، الــذي يضــم مختلــف األحــزاب 

اإلســرائيلية أيًضــا، شــخٌص يســمى أبراهــام دوبدوبانــي، وهــو مــن الصهيونيــة الدينيــة، فضــاًل عــن أن لليمــن 

أغلبيــة فــي الهيئــة اإلداريــة للصنــدوق القومــي.

مــن جهتــه، اعتبــر رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية أن الصنــدوق القومــي اليهــودي هــو أداة 

اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  دخــول  يمثــل 

خاصــة  أراٍض  لشــراء  كييمــت(  )الكيــرن 

فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تأكيــًدا علــى 

واالســتيطان  للســيطرة  اإلســرائيلي  التوجــه 

 عــن 
ً
علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فضــال

الخــط  االســتيطان داخــل  بيــن  التمييــز  غيــاب 

الغربيــة. الضفــة  وفــي  األخضــر 
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ــث أوضــح اشــتية أن الســلطة الفلســطينية ســوف  ــة، حي ــات الدولي اســتيطان، وســُيقاضى أمــام محكمــة اجلناي

تــدرج »الصنــدوق القومــي اليهــودي كإحــدى أدوات االســتعمار االســتيطاني أمــام محكمــة اجلنايــات الدوليــة لتتــم 

مقاضاتــه هنــاك«.29 وأضــاف اشــتية »أن الصنــدوق ُمســجل فــي بريطانيــا والواليــات املتحــدة وكنــدا وإســرائيل 

كجمعيــة خيريــة، يتقاضــى تبرعــات يتــم إعفاؤهــا مــن الضرائــب، وهــذه األمــوال تســتخدم فــي املســتعمرات، وهــذا 

غيــر قانونــي وغيــر شــرعي«.30 وتصــب سياســات الصنــدوق القومــي والتوجهــات احلكوميــة ونشــاط اجلمعيــات 

االســتيطانية فــي املســعى املمنهــج لتهويــد مناطــق »ج« مــن جهــة، وتعزيــز  التهويــد فــي القــدس مــن جهــة أخــرى.

١.٣.٣  الهدم والبناء الفلسطيني

ــودة  ــى ع ــذ 2009 حت ــت من ــي هدم ــي الت ــدد املبان ــي ع ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــة OCHA إل ــر ملنظم ــار تقري أش

إســرائيل إلــى سياســات الهــدم فــي القــدس فــي تشــرين الثانــي عــام 2020، بعــد أن مت جتميدهــا لفتــرة، فقــد مت 

هــدم 75% مــن الوجــود الرعــوي فــي مناطــق »ج«، إضافــة إلــى تدميــر مضخــات ميــاه تســتخدم مــن قبــل 700 

ســاكن فلســطيني فــي مناطــق ج.31

الجدول رقم )١(: عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية ٢٠١٥-٢٠٢٠3٢

أبنية ليست للسكنأبنية ليست للسكنأطفال تضرروا من هدم البيوتأطفال تضرروا من هدم البيوتأصحاب بيوت هدمت بيوتهمأصحاب بيوت هدمت بيوتهموحدات سكنيةوحدات سكنية

2020151610311413

2019104349160157

201881242121114

2017102366203106

20162771174600368

2015127506293205

ــق الوجــود الفلســطيني فــي  ــة خلن ــي تعتمــد عليهــا إســرائيل فــي سياســاتها االحتاللي ــن الت مــن أهــم القوان

مناطــق »ج«: املرســوم املتعلــق بإزالــة أبنيــة متنقلــة، واملرســوم املتعلــق باألبنيــة غيــر املرخصــة. وللمفارقــة، فــإن 

هذيــن التعديلــن جــاءا بالــذات ملواجهــة البــؤر االســتيطانية علــى األراضــي الفلســطينية اخلاصــة، ولكــن قــوات 

االحتــالل تســتعملهما ضــد الفلســطينين الذيــن يبنــون فــي الغالــب علــى أراضيهــم اخلاصــة. 

ــاًء  ــرة 2006-2020 نحــو 1673 بن ــى أن إســرائيل هدمــت خــالل الفت ــات منظمــة »بتســيلم« إل وتشــير معطي

ســكنّيًا فلســطينّيًا فــي الضفــة الغربيــة، ونحــو 1975 مبنــى غيــر ســكني. وأدت عمليــات الهــدم خــالل هــذه الفتــرة 
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إلى تشــريد 7260 فلســطينّيًا، وتشــريد 3646 طفاًل فلســطينّيًا.33 

وباملقارنــة، فخــالل الفتــرة 1999-2004، هدمــت إســرائيل نحــو 

منســق  نشــر   ،2020 أيلــول  وفــي  فلســطينّيًا.34  بنــاء   1049

ــي  ــأمم املتحــدة جيم ــع ل ــدة للشــؤون اإلنســانية التاب األمم املتح

ماكغولدريــك، معطيــات حــول هــدم البيــوت الفلســطينية، جــاء فيــه 

أن إســرائيل هدمــت وصــادرت بــن شــهري آذار وآب 2020، 

398 مبنــى مُبلكيــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، أي 

مبعــدل هــدم 65 مبنــى فــي الشــهر. وحســب املكتــب األممــي، فــإن 

ــا أن 79% مــن هــذه املبانــي كانــت فــي منطقــة »ج«.  ــى منــذ أربــع ســنوات، علًم هــذا يعتبــر معــدل الهــدم األعل

ــِدم وصــودر ُمِنحــت للفلســطينين كمســاعدة إنســانية.35 عــالوة علــى أن 50 مبنــى ُه

ولــم تتوقــف إســرائيل فــي خطواتهــا االســتيطانية بعــد خســارة ترامــب، فعشــية دخــول بايــدن للبيــت األبيــض، 

أعلنــت إســرائيل عــن مناقصــات لبنــاء مئــات الوحــدات الســكنية فــي الضفــة الغربيــة، شــملت مناقصــات لبنــاء 

2572 وحــدة ســكنية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، منهــا 2112 وحــدة ســكنية فــي مســتوطنات تتواجــد 

ــدس، وشــملت  ــي الق ــط، و460 وحــدة ســكنية ف ــل االســتيطانية فق ــي الكت ــس ف ــة، ولي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ف

املناقصــات مبانــي جتاريــة وصناعيــة أيًضــا. وأشــارت حركــة »الســالم اآلن« إلــى أن 75% مــن الوحــدات الســكنية 

التــي شــملتها املناقصــات، وهــي عبــارة عــن 1946 وحــدة ســكنية، تتعلــق مبســتوطنات »ســتضطر إســرائيل إلــى 

إخالئهــا فــي إطــار حــال دائــم ووفًقــا خلطــة مبــادرة جنيــف«.36

١.٣.4  تقييد المشاريع األوروبية في مناطق »ج«

ــة بصــورة  ــي املنطق ــا ف ــة دولّيً ــاريع الفلســطينية املُمول ــدد املش ــص ع ــي تقلي ــت ف ــرائيل جنح يتضــح أن إس

كبيــرة، علًمــا أن أغلــب هــذه املشــاريع هــي مبــادرات إنســانية ترمــي إلــى متكــن الفلســطينين مــن العيــش بكرامــة 

بصــورة الئقــة فــي ظــل التقييــدات اإلســرائيلية الصارمــة. وخــالل اجتمــاع متــوز فــي جلنــة  اخلارجيــة واألمــن، 

مت عــرض موقــف وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، غابــي أشــكنازي، بأنــه يعتبــر كل نشــاط أوروبــي قائــم أو مخطــط 

لــه فــي هــذه املناطــق، ال يحتــرم اإلجــراءات اإلســرائيلية املتعلقــة بإعطــاء تصاريــح بنــاء، وأنهــا »تدخــل أوروبــي 

مــن أجــل ترســيم احلــدود«. وأوضــح بيــان أشــكنازي أنــه »فــي حــال لــم يتــم إعطــاء تصريــح فــي املنطقــة، فيجــب 

توقــع التداعيــات النابعــة مــن هــذه اخلروقــات«، وأن إســرائيل ترفــض بشــكل قاطــع »طلبــات دفــع التعويــض علــى 

الهــدم أو مصــادرة أجهــزة« تابعــة للفلســطينين الســاكنن فيهــا. 

وفــي قــرار غيــر مســبوق، خّصصــت احلكومــة اإلســرائيلية فــي أيلــول 2020 مبلًغــا قــدره 20 مليــون شــيكل 

ــى  ــر املرخــص« فــي منطقــة »ج«.37 وأدت السياســات املمنهجــة هــذه إل ــاء الفلســطيني »غي مــن أجــل رصــد البن

خــالل  إســرائيل  هدمــت  »بتســيلم«:  منظمــة 

ا  ســكنّيً بنــاًء   1673 نحــو   2020-2006 الفتــرة 

 1975 ونحــو  الغربيــة،  الضفــة  فــي  ا  فلســطينّيً

مبنــى غيــر ســكني. وأدت عمليــات الهــدم خــالل 

ا مــن  هــذه الفتــرة إلــى تشــريد 7260 فلســطينّيً

.  وبالمقارنــة، فخــالل الفتــرة 
ً
بينهــم 3646 طفــال

بنــاء   1049 نحــو  إســرائيل  هدمــت   ،2004-1999

. ا فلســطينّيً
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تقليــص عــدد املشــاريع الفلســطينية املمولــة دولّيًــا مــن 75 مشــروًعا فــي العــام 2015 إلــى 12 فــي العــام 2019. 

ومت اقتــالع نحــو 7500 شــجرة زرعهــا الفلســطينيون فــي املناطــق التــي أعلنــت عنهــا إســرائيل مــع مــرور الوقــت 

أنهــا ُتعــرف كأرض دولــة ومخصصــة لليهــود فقــط. ومتــت مصــادرة 700 آليــة ثقيلــة، مثــل اجلــرارات، واجلرافــات، 

ــى 242  ــى مــن العــام 2020 إل ــه قــوات االحتــالل فــي األشــهر الســبعة األول وغيرهــا، ووصــل مجمــل مــا هدمت

وحــدة بنــاء مقارنــة بســتة أبنيــة فــي العــام 38.2015

١.٣.5  البنية التحتية

اســتمراًرا ملســاعي الضــم الهــادئ للمســتوطنات، تقــوم إســرائيل بتنفيــذ مشــاريع بنــى حتتيــة وشــق شــوارع 

ــا لهــذا النشــاط.  جديــدة تربــط بــن إســرائيل واملناطــق االســتيطانية. وقــد شــهد العــام 2020 اســتمراًرا مكثًف

وتضمــن ذلــك -كمــا نشــرت حركــة الســالم اآلن- اإلعــالن عــن فتــح بــاب العطــاءات مــن أجــل تنفيــذ مشــروع 

الطريــق الســفلي لقلنديــا )underpass(، الــذي يهــدف لربــط املســتوطنات فــي مناطــق رام اللــه والقــدس واألغــوار 

ــران 2020  ــا يتجــاوز احلاجــز. كمــا متــت فــي حزي مــع داخــل إســرائيل، مــن خــالل شــق طريــق ســفلي لقلندي

املصادقــة علــى شــق شــارع جديــد »شــارع 45- الكســارات« الــذي يهــدف إلــى ربــط مســتوطنة كوخــاب يائيــر 

املقامــة علــى أراضــي البيــرة مــع حاجــز قلنديــا، مــن دون املــرور ببلدتــي الــرام وجبــع الفلســطينيتن.39 كمــا أعلنــت 

وزيــرة املواصــالت ميــري ريجــف عــن تخصيــص ميزانيــات لتخطيــط جديــد لشــارع 505 الــذي ميتــد مــن شــرق 

غــور األردن إلــى غربــه، مــروًرا مبفتــرق تفــواح وشــارع أرئيــل، وصــواًل إلــى داخــل إســرائيل، معتبــرة أن هــذا 

ــة  ــى ميزاني ــى أن حكومــة نتنياهــو صادقــت عل ــط إســرائيل و »يهــودا والســامرة«.40 يشــار إل ــي رب ــق يعن الطري

مببلــغ 800 مليــون شــيقل فــي تشــرين األول 2017 مــن أجــل شــق طــرق التفافيــة فــي الضفــة الغربيــة. 41

١.٣.6  القدس.. استمرار مساعي التهويد

مــع اســتمرار مســاعي التهويــد فــي مناطــق »ج«، تســتمر إســرائيل فــي مســاعي التهويــد فــي القــدس، وقــد 

حتولــت مشــاريع االســتيطان إلــى التركيــز علــى داخــل األحيــاء الفلســطينية فــي ســلوان والشــيخ جــراح ورأس 

ــا  ــها جمعيت ــى رأس ــتيطانية، وعل ــات االس ــاريع اجلمعي ــذه املش ــدر ه ــة. وتتص ــة خاص ــدة القدمي ــود والبل العام

عطيــرت كوهانيــم وإلعــاد. وتعتمــد اجلمعيــات فــي وضــع يدهــا علــى البيــوت الفلســطينية فــي هــذه األحيــاء علــى 

ــل  ــة قب ــن ســكنوا فــي اجلــزء الشــرقي مــن املدين ــر عــام 1970 بخصــوص إعــادة أمــالك اليهــود الذي ــون أق قان

1948 واضطــروا إلــى اخلــروج منهــا بســبب احلــرب، فــي نفــس الوقــت، يحــِرم هــذا القانــون الفلســطينين ممــن 

طــردوا وخرجــوا مــن بيوتهــم فــي اجلــزء الغربــي مــن املدينــة مــن اســتعادتها. املهــم أن القانــون ال يقتصــر علــى 

ــوت  ــى هــذه البي ــي تضــع يدهــا عل ــات االســتيطانية هــي الت ــل إن اجلمعي ــادة األمــالك ألصحــاب األمــالك، ب إع

وتعمــل علــى إخــراج الســكان الفلســطينين، كمــا يحــدث فــي بطــن الهــوى فــي ســلوان والشــيخ جــراح.
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وفــي هــذا اإلطــار، تلقــى 160 مواطًنــا فــي حــي الشــيخ جــراح أوامــر إلخــالء منازلهــم، وينتمــي هــؤالء لـــ 12 

عائلــة مختلفــة، وتعيــش 28 عائلــة ممتــدة الجئــة مــن 600 نفــر علــى مســاحة 18 دومًنــا فــي »كــرم اجلاعونــي« فــي 

الشــيخ جــراح، املهــدد مــن قبــل اجلمعيــات االســتيطانية، ويبلــغ عددهــم 600 فــرد. احملامــي ســامي ارشــيد أحــد 

املكلفــن بالدفــاع عــن العائــالت، التــي تعيــش فــي كــرم اجلاعونــي بحــي الشــيخ جــراح بالقــدس، قــال إنهــم جميًعــا 

الجئــون فلســطينيون مــن الداخــل الفلســطيني عــام 1948، وقــد قــررت احلكومــة األردنيــة بالتعــاون مــع األونــروا 

توطينهــم فــي القــدس فــي اخلمســينيات مقابــل تخليهــم عــن حقوقهــم كالجئــن. ومت اختيــار 28 عائلــة بنيــت لهــا 

وحــدات ســكنية فــي كــرم اجلاعونــي، وتعاقــد األردن مــع املواطنــن علــى دفــع إيجــارات مــدة 3 أعــوام، ثــم تصبــح 

املنــازل بعدهــا ملــًكا لهــم، وانتهــت عقــود اإليجــار فــي العــام 1959، وبــات املواطنــون يتصرفــون تصــرف املالــك 

فــي العقــارات.42

١.٣.7.  عمليات تدفيع الثمن.. إطالق يد المستوطنين في استباحة حياة الفلسطينيين

فــي مقابــل سياســات التهويــد املمنهجــة لأراضــي الفلســطينية، تشــهد األراضــي الفلســطينية اســتمرار 

ــم،  ــا املســتوطنون ضــد الفلســطينين وممتلكاته ــوم به ــداءات يق ــة باعت ــن« ممثل ــع الثم ــرة املســماة »تدفي الظاه

وترهيــب الفلســطينين علــى الطــرق االلتفافيــة بشــكل خــاص، عبــر إلقــاء احلجــارة علــى الســيارات الفلســطينية 

ومهاجمــة ســائقيها. وتشــير املعطيــات إلــى ارتفــاع منســوب عمليــات تدفيــع الثمــن بشــكل متواتــر خــالل األعــوام 

ــات،  ــذه العملي ــن ه ــي غــض الطــرف ع ــش ف ــات تواطــؤ اجلي ــذه العملي ــد ه ــي تصاع الســابقة. وممــا يســاهم ف

فضــاًل عــن احتضانــه أحياًنــا لهــا، وهــذا مــا فعلــه قائــد املنطقــة الوســطى عندمــا التقــى مبجموعــة اســتيطانية فــي 

أعقــاب مقتــل مســتوطن كان يلقــي احلجــارة مــع مجموعــة مســتوطنن علــى ســيارات فلســطينية، وعندمــا هــرب 

مــن الشــرطة، تعرضــت ســيارتهم حلــادث قتــل علــى إثــره. وقــد اعتبــر أن هــذه العمليــات نابعــة مــن ســوء تربيــة، 

ــة لهــؤالء الشــباب. ويحمــل هــذا التصريــح تواطــًؤا مــع  ــة أن جتــد أطــًرا تعليمي ــى الدول وأن هنــاك مســؤولية عل

عمليــات تدفيــع الثمــن، وذلــك علــى الرغــم مــن أن احملكمــة العليــا أقــرت فــي أيــار 2020 أن عمليــات تدفيــع الثمــن 

هــي عمليــات إرهابيــة منظمــة.43 وقــد أشــار تقريــر جلمعيــة يــش ديــن اإلســرائيلية إلــى أنــه مــا بــن 2019-2005 

أغلقــت 91% مــن الشــكاوى التــي تقــدم بهــا فلســطينيون ضــد عمليــات اســتهدفتهم وأن ال متابعــة أو مالحقــة ملــن 

يقومــون بعمليــات اســتهداف ومهاجمــة للفلســطينين.44 

١.4  مستقبل الضم الزاحف واالحتالل الخانق في ظل تغير اإلدارة األميركية:

        السيناريوهات المحتملة

شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس األميركــي الســابق بــاراك أوبامــا، وكان بايــدن مــن الشــخصيات التــي 

صاغــت السياســة األميركيــة اخلارجيــة إلدارة أوبامــا. عــرض أوبامــا رؤيتــه لتســوية الصــراع اإلســرائيلي 
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الفلســطيني علــى أســاس حــل الدولتــن، معارًضــا االســتيطان، ومراقًبــا لــه فــي أحســن األحــوال، مــا جلــم 

ــاع  ــه بامتن ــن الطرفــن، أنهــى أوبامــا واليت ــاب فشــله فــي تســوية ب ــاء االســتيطاني نســبّيًا. وفــي أعق البن

الواليــات املتحــدة عــن التصويــت علــى قــرار يديــن االســتيطان اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة. فــي املقابــل، 

ــى القــدس، واعتــرف  ــة اإلســرائيلية للتســوية، وطــرح صفقــة القــرن، ونقــل الســفارة إل تبنــى ترامــب الرؤي

بالقــدس عاصمــة موحــدة إلســرائيل، والحــق املؤسســات الدوليــة الداعمــة للفلســطينين، مثــل وكالــة األونــروا، 

واحملكمــة الدوليــة، ومجلــس حقــوق اإلنســان، وغيرهــا. كمــا قطــع ترامــب الدعــم االقتصــادي عــن الســلطة 

الفلســطينية، فضــاًل عــن حصارهــا سياســّيًا علــى املســتوى الدبلوماســي، إضافــة إلــى إغــالق مكتــب بعثــة 

منظمــة التحريــر فــي واشــنطن.

انطلقــت إدارة أوبامــا مــن أن تســوية هــذا الصــراع ســوف جتلــب االســتقرار للمنطقــة، وقــد عبــر عــن هــذا 

املوقــف وزيــر اخلارجيــة آنــذاك جــون كيــري، ففــي تصريــح لــه فــي مؤمتــر ميونــخ لأمــن فــي شــباط 2014، قــال: 

ا لذلــك... يتحدثــون عــن مقاطعــة وأشــياء مــن  »هنالــك حملــة متصاعــدة لنــزع الشــرعية... والنــاس حساســة جــّدً

هــذا القبيــل... هــل ســيكون أفضــل لنــا إذا حــدث ذلــك«.45 وقــد أثــار هــذا التصريــح موجــة غضــب مــن احلكومــة 

اإلســرائيلية وتصريحــات مباشــرة مــن وزراء إســرائيلين ضــد كيــري. وكان يعلــون قــد أدلــى بتصريحــات قاســية 

ضــد كيــري بســبب مثابــرة األخيــر علــى التوصــل إلــى تســوية بــن إســرائيل والفلســطينين، فقــد وصــف يعلــون 

االنقضاض اإلسرائيلي على سردية الضحية: فلسطن حكاية أجيال.  )أ.ف.ب(
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كيــري بأنــه »مهــووس ومســياني، ونرجــو أن يحصــل علــى جائــزة 

نوبــل ويتركنــا وشــأننا«، حيــث يعتقــد يعلــون أن التوجــه األميركــي 

حلــل الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي حــااًل هــو خطــأ، وأن عــدم 

االســتقرار باملنطقــة ليــس نابًعــا مــن هــذا الصــراع.46

ويعتقــد أغلــب احملللــن اإلســرائيلين أن إدارة بايــدن لــن تتخــذ خطــوات جديــة جتــاه امللــف الفلســطيني رغــم 

التوتــر بينــه وبــن نتنياهــو. وفــي ورقــة أعدهــا معهــد القــدس للدراســات اإلســتراتيجية واألمــن، حــول توجهــات 

محتملــة إلدارة بايــدن جتــاه الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، يشــير املعهــد إلــى أن إدارة بايــدن لــن تعــود إلــى 

سياســة بــاراك أوبامــا فــي التعامــل مــع هــذا امللــف، فبايــدن سياســي محافــظ وبراغماتــي ويعلــم أنــه ال يســتطيع 

فــرض حــل تقليــدي للصــراع كمــا كان قبــل إدارة دونالــد ترامــب.47 وتشــير الورقــة إلــى أنــه:

»علــى الفلســطينين أال يتوقعــوا أن تكــون طموحاتهــم علــى رأس أولويــات الرئيــس بايــدن، فهــو يحتــاج أواًل 

ــى ُخطــى  ــدن عل ــال أال يســير باي ــاك احتم ــر. وهن ــي املتعث ــا واالقتصــاد األميرك ــج جائحــة كورون ــى أن يعال إل

أوبامــا، الــذي اعتقــد بحماســة أن املســألة الفلســطينية هــي مفتــاح لعالقــات جيــدة بــن الواليــات املتحــدة والعالــم 

ــي اســتعملتها  ــة حلــل الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني، الت ــة األميركي ــك، فاملعادل ــى ذل اإلســالمي. عــالوة عل

إدارات أميركيــة كثيــرة فشــلت كل مــرة. فــي نهايــة األمــر، فــإن بايــدن متمــرس أكثــر فــي السياســة اخلارجيــة 

مقارنــة مــع أوبامــا، لذلــك، وكسياســي براغماتــي، فهــو يفهــم أن احلالــة اإلســرائيلية- الفلســطينية ليســت 

ناضجــة النطالقــة مــن خــالل سياســات دراماتيكيــة... والظــروف الدوليــة ناضجــة إلقنــاع اإلدارة اجلديــدة بتبنــي 

توجــه واقعــي للصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي علــى أســاس مركبــات مــن خطــة ترامــب، ولكــن دون اســتعمال 

اســمه أو تبنــي اقتراحاتــه بحذافيرهــا«.48

مــن مراجعــة مجمــل التصريحــات األميركيــة فــي الشــأن اإلســرائيلي والقضيــة الفلســطينية، ميكــن اإلشــارة 

إلــى أن أمــام اإلدارة األميركيــة اجلديــدة خيــارات عديــدة للتعامــل مــع خطــة ترامــب ومجمــل العالقــات 

ــرائيلية: ــطينية اإلس الفلس

السيناريو األول: إلغاء صفقة القرن األمريكية

يتبنــى جــو بايــدن مواقــف اإلدارة األميركيــة التقليديــة مــن الصــراع اإلســرائيلي- الفلســطيني، كمــا أنــه يحمــل 

ترســبات العالقــة املتوتــرة بــن إدارة أوبامــا وإســرائيل، كونــه شــغل منصــب نائــب أوبامــا الــذي اتخــذ موقفــًا غيــر 

مســبوق عشــية تركــه منصــب الرئاســة باالمتنــاع عــن التصويــت فــي مجلــس األمــن علــى قــرار رقــم 2334 فــي 

العــام 2016 الــذي َيعتبــر االســتيطان اإلســرائيلي مخالًفــا للقانــون الدولــي، حيــث لــم تســتعمل الواليــات املتحــدة 

حــق النقــض )الفيتــو( ضــد القــرار. وعلــى املســتوى الشــخصي، فــإن لبايــدن موقًفــا ســلبّيًا مــن نتنياهــو بعــد أن 

قــام األخيــر بإهانتــه خــالل زيارتــه إلســرائيل فــي آذار 2010، حينمــا وعــده نتنياهــو بتجميــد أمــر بنــاء مشــروع 

يعتقــد أغلــب المحلليــن اإلســرائيليين أن إدارة 

ــف  ــاه المل ــة تج ــوات جدي ــذ خط ــن تتخ ــدن ل باي

ــو. ــن نتنياه ــه وبي ــر بين ــم التوت ــطيني رغ الفلس
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ــة  ــدن إهان ــره باي ــذي اعتب ــه إســرائيل، مت إقــرار املشــروع، األمــر ال اســتيطاني فــي القــدس، لكــْن فــور مغادرت

كبيــرة لــه.49 وضمــن هــذا اخليــار، مــن املتوقــع أن يتخــذ بايــدن اخلطــوات التاليــة:

إلغــاء اخلطــة األميركيــة بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، عبــر اإلعــالن عــن أن احلــل ســيكون مــن خــالل   -

تســوية سياســية يتوصــل لهــا الطرفــان علــى أســاس حــّل الدولتــن.

إعادة دعم الواليات املتحدة لوكالة األونروا، وجميع التعهدات األميركية فيما يتعلق باملؤسسات الدولية.   -

ســُيعلن بايــدن التزامــه، كمــا يفعــل جميــع رؤســاء الواليــات املتحــدة، بأمــن إســرائيل، لكنــه ســينطلق مــن   -

فكــرة أن أمــن إســرائيل يكــون مــن خــالل تنفيــذ حــّل الدولتــن. 

ســيعود بايــدن إلــى معارضــة البنــاء االســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة عموًمــا، وفــي القــدس خصوًصــا،   -

وهــو مــا فعلتــه إدارة أوبامــا، التــي وإن لــم تتقــدم باملســيرة السياســية بــن الطرفــن، إال أنهــا جلمــت 

االســتيطان إلــى حــد بعيــد، وخاصــة فــي املناطــق التــي تعيــق حــّل الدولتــن.

السيناريو الثاني: تجميد الخطة واإلبقاء على ما تم تنفيذه )المسار الراجح(

ينطلــق هــذا اخليــار مــن صعوبــة إلغــاء مــا مت تنفيــذه علــى األرض مــن اخلطــة األميركيــة، ولكــن تتجــه إدارة 

بايــدن إلــى إلغــاء مــا لــم يتــم تنفيــذه. وضمــن هــذا اخليــار، قــد يعمــل بايــدن وفــق األســس التاليــة:

جتميــد أو إلغــاء مركبــات مــن اخلطــة، إال إذا قامــت إســرائيل بضــم مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فعندهــا، ســيكون   -

ــة باخلطــة  ــدن هــو وقــف باقــي اإلجــراءات املتعلق ــه باي ــوم ب ــد يق ــرار. ومــا ق مــن الصعــب العــودة عــن هــذا الق

باســتثناء مــا مت تنفيــذه علــى األرض، أو إعالنــه عــن عــدم اعترافــه بشــرعية مــا مت تنفيــذه، وخاصــة إذا كان ذلــك 

يتعلــق بفــرض الســيادة اإلســرائيلية بشــكل أحــادّي اجلانــب علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة. وقــد أعلــن البيــت 

األبيــض أنــه ســيمنع إســرائيل مــن اتخــاذ أي إجــراءات أحاديــة اجلانــب فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة.50

لــن يســتطيع بايــدن التراجــع عــن القــرار بنقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس، وســيكون هــذا املوضــوع نقطــة 

خــالف مــع الســلطة الفلســطينية، لكنــه قــد يشــير إلــى أن نقــل الســفارة ال يعنــي بالنســبة لــإدارة األميركيــة حتديــد 

وضعيــة القــدس فــي مفاوضــات احلــل الدائــم بــن األطــراف، فقــد أقــر مجلــس النــواب األميركــي في جلســته في شــباط 

2021 إبقــاء الســفارة األميركيــة فــي القــدس بأغلبيــة 97 عضــًوا ومعارضــة ثالثــة أعضــاء )منهــم بيرنــي ســاندرز(، 

فضــاًل عــن ذلــك، فقــد صــرح وزيــر اخلارجيــة األميركــي أنتونــي بلينكــن أن إدارة بايــدن ال تنــوي تغييــر قــرار اإلدارة 

الســابقة املتعلــق بنقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس.51

ــة حساســة؛  ــدن بالســلطة الفلســطينية عالق ــة باي إًذا، ســتكون عالق

ــي  ــى النقطــة الت ــودة إل ــى الع فالســلطة الفلســطينية ســوف تراهــن عل

ــن  ــدن ل ــر أن باي ــا إدارة ترامــب، غي ــي قامــت به ســبقت اخلطــوات الت

ــق. ــك بشــكل مطل ــام بذل يســتطيع القي

الفلســطينية  بالســلطة  بايــدن  عالقــة  ســتكون 

عالقــة حساســة؛ فالســلطة الفلســطينية ســوف 

ســبقت  التــي  النقطــة  إلــى  العــودة  علــى  تراهــن 

أن  غيــر  ترامــب،  إدارة  بهــا  قامــت  التــي  الخطــوات 

ــق. ــكل مطل ــك بش ــام بذل ــتطيع القي ــن يس ــدن ل باي
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٢.  قرار المحكمة الجنائية الدولية طرح موضوع االستيطان من جديد

أقــر مكتــب املدعيــة العامــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، فــي الثالــث مــن آذار 2021، الشــروع 

فــي إجــراء حتقيــق »يتعلــق بالوضــع فــي فلســطن، وســيغطي التحقيــق جرائــم تدخــل فــي اختصــاص احملكمــة، 

التــي ُيزعــم أنهــا ارُتكبــت منــذ 13 حزيــران 2014«.52 وفــي نفــس 

البيــان، قالــت بنســودا »إن قــرار فتــح حتقيــق جــاء بعــد فحــص 

أولــي شــاق أجــراه مكتبهــا اســتمر قرابــة خمســة أعــوام، مشــددة 

ــة  ــا القانوني ــى عــدم وجــود أي أجنــدة »ســوى الوفــاء بواجباتن عل

مبوجــب نظــام رومــا األساســي بنزاهــة مهنيــة«.53

جــاء قــرار محكمــة اجلنايــات الدوليــة فــي فتــح حتقيــق ضــد 

إســرائيل بســبب ارتكابهــا جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة، ليعيــد 

ســؤال االحتــالل اإلســرائيلي وممارســاته االســتيطانية فــي الضفــة 

ــرار احملكمــة  ــر أن ق ــد. غي ــة مــن جدي ــى الســاحة الدولي ــة إل الغربي

يدعــو إلــى التحقيــق مــع حركــة حمــاس أيًضــا بســبب ادعــاء احملكمة 

أنهــا ارتكبــت جرائــم حــرب بإطــالق الصواريــخ علــى املناطــق املدنيــة 

ــل  ــات، مث ــن التحدي ــد م ــة العدي ــرار احملكم اإلســرائيلية. وُيواجــه ق

وجــود موقــف دول رائــدة معارضــة لهــذا القــرار، وحتديــات تتعلــق 

بإخــراج التحقيــق إلــى حيــز التنفيــذ، فضــاًل عــن التوجــه إلــى وضــع 

إســرائيل وحركــة حمــاس فــي خانــة واحــدة.

جــاء قــرار بنســودا فــي الثالــث مــن آذار، جتســيًدا إلعالنهــا فــي 

ــي  ــق ف ــح التحقي ــرار فت ــص ق ــام يفح ــة الع ــب املدعي ــباط أن مكت ش

هــذا الشــأن. فــي هــذا الصــدد، عارضــت دول أوروبيــة قــرار محكمــة 

اجلنايــات الدوليــة، فقــد اعتبــر وزيــر اخلارجيــة األملانــي، هيكــو مــاس، 

ــة لنقــاش اجلرائــم التــي ارتكبــت )إذا ارتكبــت  أنــه ال توجــد صالحي

ــد  ــه، ال توج ــب رأي ــطينية، فحس ــلطة الفلس ــق الس ــي مناط ــه( ف برأي

ــة  ــي فلســطن، ألن فلســطن ال حتظــى مبكان ــات ف للمحكمــة صالحي

دولــة حســب القانــون الدولــي. وجــاءت هــذه التصريحــات بعــد جهــود 

دبلوماســية تقــوم بهــا إســرائيل مــن أجــل جتنيــد الــدول والــرأي 

العــام العاملــي ضــد قــرار احملكمــة، إضافــة إلــى ذلــك، باشــرت جلنــة 

المحكمة الجنائية الدولية

مؤسســة  هــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة   

ــب  ــام 2002 بموج ــي الع ــت ف ــة، أقيم ــة دولي قضائي

ميثــاق رومــا مــن العــام 2002. هدفهــا هــو مقاضــاة 

خطيــرة  انتهــاكات  عــن  المســؤولين  األفــراد 

المحكمــة  صالحيــات  تشــمل  الدولــي.  للقانــون 

إبــادة  جرائــم  التاليــة:  االنتهــاكات  فــي  البــت 

شــعب )جينوســايد(، وجرائــم حــرب، وجرائــم ضــد 

 2010 العــام  فــي  أنــه  بالذكــر  الجديــر  اإلنســانية. 

وهــو  المحكمــة،  لصالحيــات  آخــر  ُجــرم  أضيــف 

العامــة  الجمعيــة  فــي  تبنيــه  تــم  الــذي  االعتــداء، 

للــدول األعضــاء فــي المحكمــة فــي اجتماعهــا فــي 

بموجــب  المحكمــة  تســتطيع  حيــث   ،2010 العــام 

الــدول  بيــن  الجريمــة  هــذه  فــي  التحقيــق  ذلــك، 

التــي وافقــت علــى تغييــر ميثــاق المحكمــة، بحيــث 

يسري مفعوله منذ العام 2017. 

كانــون الثانــي 2009:  قدمــت الســلطة الفلســطينية 

ــا للمدعــي العــام للمحكمــة أعلنــت فيــه قبولهــا 
ً
بيان

صالحيــات المحكمــة علــى أعمــال مورســت فــي 

مناطقهــا منــذ العــام 2002.

الســلطة  أن  العــام  المدعــي  قــرر   :2012 نيســان 

لــم تســتوِف الشــروط، ألنــه مــن  الفلســطينية 

غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الســلطة الفلســطينية 

دولــة حســب القانــون الدولــي. 

ــطينية  ــلطة الفلس ــت الس ــي 2015: قدم ــون الثان كان

ــا لمدعيــة محكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنهــا تقبــل 
ً
بيان

ــي  ــت ف ــال كان ــى أعم ــة عل ــاء للمحكم ــة القض صالحي

منطقتهــا منــذ 13 حزيــران 2014، عــالوة علــى طلبهــا 

االنضمــام كعضــو دائــم فــي المحكمــة. 
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رؤســاء املنظمــات اليهوديــة فــي الواليــات املتحــدة، وهــي جلنــة تضــم 

خمســن منظمــة يهوديــة، بحملــة لتجنيــد الــرأي العالــم العاملــي ضــد 

ــر  ــه »خطي ــة بأن ــرار احملكم ــة ق ــت اللجن ــث وصف ــة، حي ــرار احملكم ق

وزيــر  لســان  علــى  املتحــدة  الواليــات  رفضتــه  كمــا  وصــادم«.54 

خارجيتهــا، واعتبــره نتنياهــو دليــاًل علــى أن احملكمــة جســم سياســي. 

ــوزراء الفلســطيني، محمــد اشــتية،  ــه رئيــس ال ــل، رحــب ب فــي املقاب

الــذي اعتبــره انتصــاًرا للعــدل واإلنســانية.55 وأشــارت بنســودا فــي 

بيانهــا فــي شــباط، إلــى أن هنــاك أساًســا للتحقيــق ضــد إســرائيل بتهمــة ارتكابهــا جرائــم حــرب بســبب نقلهــا لســكان 

ــًدا »أنــه علــى الرغــم مــن التوجهــات  إســرائيلين للضفــة الغربيــة. وأضافــت بنســودا حــول مســألة املســتوطنات حتدي

املتواصلــة إلســرائيل لتتوقــف عــن أعمالهــا فــي األراضــي احملتلــة التــي تخالــف القانــون الدولــي، فليــس هنــاك مؤشــر 

علــى أنهــا ســوف تتوقــف عــن ذلــك، بنــاء علــى ذلــك، هنــاك مؤشــرات تشــير إلــى أن إســرائيل تريــد ضــم هــذه املناطــق.. 

ــرة أخــرى لرئاســة  ــة إذا انتخــب م ــة الغربي ــن الضف ــد بضــم أجــزاء واســعة م ــو وع ــن نتنياه ــة بنيام ــس احلكوم رئي

احلكومــة«.56 ومبوجــب »نظــام رومــا األساســي«،57 ســوف تشــمل التحقيقــات مــا إذا كانــت ثمــة مســؤولية جنائيــة فرديــة 

أيًضــا عــن تلــك اجلرائــم.

ــبب  ــك بس ــا، وذل ــى أراضيه ــة عل ــات احملكم ــة صالحي ــطينية إحال ــلطة الفلس ــب الس ــول طل ــان 2015: مت قب نيس

اعتــراف األمم املتحــدة فــي أيلــول 2011 بفلســطن كدولــة فــي مكانــة مراقــب فــي اجلمعيــة العامــة. وهــذا ســاعد كثيــًرا 

على اعتبار السلطة الفلسطينية مبكانة دولة حسب القانون الدولي.  

ــة اإلعــالن عــن التحقيــق، ال ســيما  بعــد إعــالن احملكمــة عــن صالحيتهــا بفتــح حتقيــق، مت التشــكيك بإمكاني

أنــه يقــف أمــام حتديــات علــى نحــو: التغييــر الــذي حــدث علــى منصــب املدعيــة العامــة فــي احملكمــة ُبعيــد إصــدار 

قرارهــا، والــذي قــد يؤثــر علــى مجــرى التحقيــق أو حتــى املباشــرة فيــه، فبنســودا، املدعيــة العامــة احلاليــة، ســوف 

تنتهــي فتــرة واليتهــا فــي حزيــران 2021، وقــد اختــارت اجلمعيــة العامــة للــدول األعضــاء فــي احملكمــة احملامــي 

البريطانــي كــرمي خــان لتقلُّــد املنصــب فــي حزيــران 2021. يذكــر 

أن خــان، الــذي كان قــد تــرأس فــي الســابق طاقــم الدفــاع عــن 

ســيف اإلســالم القذافــي فــي الدعــاوى ضده فــي احملكمــة اجلنائية 

الدوليــة، كان املرشــح املفضــل إلســرائيل خلالفــة بنســودا. وســوف 

يكــون للمدعــي العــام اجلديــد تأثيــر كبيــر فــي أولويــات االدعــاء، 

وكذلــك فــي مجريــات التحقيــق واختيــار امللفــات.58 غير أن بنســودا 

أعلنــت فــي آذار فتــح حتقيــق فــي هــذا الشــأن، وعلــى إســرائيل أن 

تــرد عليــه خــالل 30 يوًمــا. 

جــاء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي هــاغ 

فتــح تحقيــق ضــد إســرائيل بســبب ارتكابهــا 

جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة، ليعيــد ســؤال 

االحتــالل اإلســرائيلي وممارســاته االســتيطانية 

الدوليــة  الســاحة  إلــى  الغربيــة  الضفــة  فــي 

مــن جديــد. غيــر أن قــرار المحكمــة يدعــو إلــى 

ــا.
ً

التحقيــق مــع حركــة حمــاس أيض

بفتــح  صالحيتهــا  عــن  المحكمــة  إعــالن  بعــد 

ــن  ــة اإلعــالن ع ــكيك بإمكاني تحقيــق، تــم التش

التحقيــق، ال ســيما أنــه يقــف أمــام تحديــات 

علــى نحــو: التغييــر الــذي حــدث علــى منصــب 

إصــدار  ُبعيــد  المحكمــة  فــي  العامــة  المدعيــة 

ــق  ــرى التحقي ــى مج ــر عل ــد يؤث ــذي ق ــا، وال قراره

المدعيــة  فبنســودا،  فيــه،  المباشــرة  حتــى  أو 

ــا  ــرة واليته ــي فت ــوف تنته ــة، س ــة الحالي العام

فــي حزيــران 2021،
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ــرف  ــن ط ــا وم ــن طرفه ــاك م ــي أي انته ــق ف ــى أن إســرائيل حتق ــزي عل ــاء اإلســرائيلي املرك ــور االدع يتمح

جنودهــا فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أوصــت بذلــك جلنــة تيــركل. غيــر أن عالــم االجتمــاع اإلســرائيلي، يغيــل ليفــي 

يشــير إلــى أن هــذه التحقيقــات كانــت شــكلية فــي أغلــب األحيــان، فإســرائيل لــم تنفــذ قــرارات جلنــة »تيــركل« التــي 

أوصــت مبالءمــة التحقيقــات التــي جتريهــا إســرائيل حــول انتهــاكات فــي األراضــي الفلســطينية وفــق القانــون 

الدولــي. وقــد كشــف تقريــر ملراقــب الدولــة عــام 2018 عــن الفجــوات بــن التحقيقــات اإلســرائيلية فــي هــذا الشــأن 

وبــن توصيــات جلنــة تيــركل.59 

ــر جرميــة حــرب  ــذي يعتب ــد فــي موضــوع االســتيطان ال ــن يفي ــه ل ــى الرغــم مــن االدعــاء اإلســرائيلي، فإن عل

ــد بشــأنه  ــى إســرائيلية، وتوج ــة وحت ــات دولي ــدى منظم ــق بشــكل مفصــل ل ــو موث ــي، وه ــون الدول حســب القان

عشــرات القــرارات الدوليــة فــي األمم املتحــدة، ومجلــس حقــوق اإلنســان، ومحكمــة العــدل الدوليــة، وحتــى فــي 

مجلــس األمــن، ال ســّيما القــرار رقــم 2334 )عــام 2016( الــذي صــادق عليــه مجلــس األمــن عشــية انتهــاء واليــة 

الرئيــس أوبامــا، حيــث امتنعــت الواليــات املتحــدة عــن اســتعمال حــق النقــض الفيتــو ضــد القــرار الــذي يجــرم 

االســتيطان، واكتفــت باالمتنــاع عــن التصويــت. عــالوة علــى ذلــك، فاالســتيطان فــي الضفــة الغربيــة يعتبــر قانونّيًــا 

فــي احملاكــم اإلســرائيلية، ولــم يتــم فتــح حتقيــق بشــأنه فــي إســرائيل، مــا يجعــل ملــف االســتيطان مــن امللفــات 

الســهلة التــي ميكــن للمحكمــة الدوليــة فتــح حتقيــق بشــأنه ضــد إســرائيل بوصفــه جرميــة حــرب.

نقاط القوة اإلسرائيليةنقاط القوة اإلسرائيليةنقاط القوة الفلسطينيةنقاط القوة الفلسطينيةاحملوراحملور

علــى فلســطن أن تثبــت أمــام احملكمــة أنهــا دولــة نظرّيًا

املتحــدة. فــي األمم  وعضــو مراقــب 

إســرائيل ســتدعي أن الســلطة الفلســطينية ليســت 

فــي  احتــالل  دولــة  ليســت  إســرائيل  وأن  دولــة، 

الضفــة الغربيــة. 

تســتند احملكمــة إلــى القانــون الدولــي الــذي يعتبــر قانونّيًا

أن أراضــي الضفــة الغربيــة هــي منطقــة واقعــة حتــت 

االحتــالل. 

ــات اإلســرائيلية،  ــة القضــاء والتحقيق ــاك منظوم هن

حيــث جتــري إســرائيل حتقيقــات حــول أي انتهــاك 

لقوانــن احلــرب فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــة  ــات احلكوم ــي سياس ــا ف ــة العلي ــل احملكم وتتدخ

فــي الضفــة الغربيــة، مــا يجعــل عمــل احملكمــة 

ــذا الصــدد. ــي ه ــي ف ــر قانون ــة غي الدولي

احملافــل سياسّيًا فــي  الفلســطينية  القضيــة  إحيــاء  إعــادة 

اإلســرائيلي. االحتــالل  مســألة  خاصــة  الدوليــة، 

ال تــزال دول غربيــة مهمــة، مثــل الواليــات املتحــدة، 

رافضــة لقــرار احملكمــة، وتعتبــره غيــر شــرعي. 

علــى فلســطن أن تــزّود احملكمــة بكافــة املعطيــات حــول إجرائّيًا

ــث  ــا بشــكل حثي ــى جمعه ــت عل ــي دأب االســتيطان، الت

طيلــة الســنوات الســابقة.

إســرائيل قــادرة علــى عرقلــة عمــل احملققــن أو حتــى 

منعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.
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ــن  ــق وب ــات التحقي ــة اجلناي ــن إعــالن محكم ــى أن املســافة ب ــي إســرائيل إل ــر مــن املختصــن ف يشــير الكثي

ا، ورمبــا لــن تصــل إلــى  إصــدار أوامــر اعتقــال بحــق عســكرين وسياســين فــي إســرائيل هــي مســافة بعيــدة جــّدً

هنــاك. ويعــول هــذا املوقــف علــى أن أغلــب الــدول الرائــدة فــي العالــم تتفــق مــع املوقــف اإلســرائيلي الرســمي بعــدم 

صالحيــة احملكمــة فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة عــام 1967، ألنــه ال يوجــد كيــان دولة اســمه فلســطن حســب 

القانــون الدولــي، فضــاًل عــن أن التحقيــق هــو حتقيــق مركــب ومعقــد ويحتــاج إلــى شــهادات وإفــادات، وبــدون 

تعــاون إســرائيل مــع التحقيــق، ســتكون مــن الصعوبــة إدارة هــذا امللــف مــن طــرف احملكمــة، فضــاًل عــن االدعــاء 

أن احملكمــة ال متلــك صالحيــات فــي مناطــق »ج« والقــدس الشــرقية وعلــى اإلســرائيلين املتواجديــن فيهــا، وهــذا 

األمــر مهــم فيمــا يتعلــق باملســتوطنات املقامــة فــي هــذه املناطــق.60 كمــا أن إســرائيل تســتطيع وضــع العراقيــل 

أمــام عمــل احملققــن، مثــل منعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة، وعــدم التعــاون مــع احملكمــة، واســتمرار نهجهــا 

فــي نــزع شــرعية احملكمــة مــن خــالل جتنيــد دول فــي العالــم لصالــح موقفهــا وضــد احملكمــة.

إجمال

ظــل الصــراع علــى األرض محــور العالقــات الفلســطينية اإلســرائيلية فــي العــام 2020 وبدايــة العــام 2021، 

ــن األرض الفلســطينية،  ــى أجــزاء واســعة م ــرض الضــم واالســتيالء عل ــي مســاعي ف ــدء ف ــي الب ــذا ف ــل ه ومتث

واســتمر مبســاعي متريــر الضــم، خاصــة فــي مناطــق »ج« فــي الضفــة الغربيــة، وقــد شــكل انتهــاء عهــد ترامــب 

ــم  ــى حس ــن الســعي إل ــال م ــي االنتق ــا ف ــاًل مهّمً ــتيطانية عام ــرائيلية االس ــة اإلس ــراب الرؤي ــب دور ع ــذي لع ال

الصــراع إلــى العمــل علــى األرض مــن أجــل فــرض الوقائــع والتهويــد ومســاعي متريــر الضــم الهــادئ ، حيــث 

حتــاول إســرائيل أن حتــد مــن اخليــارات املتاحــة أمــام الفلســطينين حتســًبا لســيناريو العــودة إلــى املفاوضــات 

ــى  ــا عل ــد أن حتكــم قبضته ــى عــودة شــكلية بع ــا إل ــى حتويله ــي تســعى إســرائيل إل ــدن، الت ــي ظــل إدارة باي ف

األرض. وكانــت العالقــات اإلســرائيلية- الفلســطينية، التــي تتصــف أصــاًل بالتعقيــد، وصلــت إلــى ذروة التوتــر فــي 

ظــل اإلعــالن عــن نيــة إســرائيل ضــم أراضــي الضفــة بشــكل رســمي. وقــد أدى ذلــك إلــى قطــع العالقــات الرســمية 

بــن الطرفــن، األمــر الــذي فاقــم مــن معانــاة الفلســطينين فــي ظــل وقــف حتويــل أمــوال املقاصــة وتفاقــم أزمــة 

كورونــا وتداعياتهــا االقتصاديــة علــى املجتمــع، وأعيــدت هــذه العالقــات مــع تغيــر اإلدارة األميركيــة. 
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المشهد السياسي- الحزبي

أنطوان شلحت

تحت المجهر

ــات  ــا    االنزياح ــراوح مكانه ــية ت ــة السياس ــن، واألزم ــال عام ــة خ ــات رابع   انتخاب

ــة  ــى مســتوى األزم ــراق عل ــي إحــداث اخت ــرة أخــرى ف ــة فشــلت م واالنشــقاقات احلزبي

ــن املتطــرف   ــة نحــو اليم ــة احلزبي ــي اخلارط ــوح ف ــن اجلن ــد م السياســية    املزي

انتخابات آذار 2021: ال حسم، واملشهد املنقسم مرّشح لاستمرار.  )أ.ف.ب(



53
تقـريـر "مـدار"  

2021

الملخص التنفيذي

شــهدت انتخابــات الكنيســت الـــ 2٤ تراجًعــا ملموًســا فــي اإلقبــال علــى التصويــت، خاصــة فــي املجتمــع العربــي 

حيــث انخفضــت النســبة إلــى مــا دون %50.

ال يــزال حــزب الليكــود برئاســة نتنياهــو فــي مقدمــة املشــهد السياســي اإلســرائيلي دون أن يكــون قــادرًا علــى 

حســم معالــم احلكومــة اجلديــدة.

تعيــد االنتخابــات الرابعــة إنتــاج األزمــة السياســية: ال توجــد أغلبيــة حلكومــة يؤلفهــا معســكر األحــزاب املؤيــد 

ــه، وشــبح  ــزاب املناهــض الســتمرار حكم ــا معســكر األح ــة يؤلفه ــة حلكوم ــو، وال أغلبي ــم نتنياه الســتمرار حك

ــات خامســة فــي األفــق. انتخاب

متيــزت هــذه االنتخابــات بارتفــاع عــدد القوائــم الفائــزة التــي اســتطاعت جتــاوز نســبة احلســم )3.25%(، حيــث 

فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــي االنتخابــات املاضيــة، وهــو مــا يعــزز مــن حالــة التفــكك فــي املشــهد 

السياســي اإلســرائيلي.

بتســلئيل ســموترتش، ســليل مئيــر كهانــا، يتحــول إلــى العــب أساســي فــي صياغــة املشــهد السياســي اإلســرائيلي 

علــى الرغــم مــن صغــر حجمــه. بــل إن نتنياهــو يطلــب اســتمرار حضــوره علــى الســاحة السياســية للحفــاظ علــى 

منصــب رئيــس احلكومــة حتــى لــو كلفــه ذلــك ثمًنــا سياســًيا.

حالــت ميخائيلــي دون االندثــار السياســي حلــزب العمــل أو الذوبــان بداخــل حــزب »أبيــض-أزرق«، لكنهــا تظــل 

عاجــزة عــن إخــراج احلــزب مــن هامــش اخلارطــة السياســية اجلانحــة نحــو اليمــن.

زاد االســتعصاء السياســي الــذي أدى إلــى أربــع جــوالت انتخابيــة مــن شــعور فقــدان الثقــة بــن اإلســرائيلين 

ومؤسســات الدولــة.
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مدخل

منــذ انطــاق عمــل احلكومــة اإلســرائيلية الـــ 35 )حكومــة بنيامــن نتنياهــو اخلامســة( فــي أيــار 2020، كان 

واضحــًا أن كل الاعبــن فــي املشــهد السياســي اإلســرائيلي يتعاملــون مــع هــذه احلكومــة، التــي قامــت رئاســتها 

علــى اتفاقيــة تنــاوب بــن رئيــس الليكــود نتنياهــو ورئيــس »أزرق أبيــض« بينــي غانتــس، علــى أســاس أنهــا حكومــة 

مؤقتــة، وأن االنتخابــات القادمــة قريبــة جــًدا. 

متوقًعــا  احلكومــة  بهــذه  ســتطيح  التــي  األزمــة  موعــد  وكان 

ومنتظــًرا مــن قبــل اجلميــع فــي ضــوء اخلــاف علــى ميزانيــة الدولــة 

ــا  ــت بداخله ــة أخف ــر الظاهــر ألزم ــة التعبي ــذي كان مبثاب ــة ال العام

أزمــات أخــرى. فقــد طالــب الليكــود بإقــرار ميزانيــة لســنة واحــدة، 

ــدة ســنتن،  ــة مل ــرار ميزاني ــض« بإق ــزب »أزرق أبي ــب ح ــا طال بينم

ــو  ــض« بنتنياه ــة »أزرق أبي ــدم ثق ــن ع ــا م ــذا اخلــاف نابًع وكان ه

ــة  حيــث اعتبــر أن الهــدف مــن إقــرار ميزانيــة لســنة واحــدة هــو نّي

نتنياهــو التنصــل مــن اتفاقــه مــع بينــي غانتــس علــى التنــاوب علــى 

منصــب رئيــس احلكومــة. وظلــت هــذه األزمــة تنــذر بحــّل الكنيســت وإجــراء انتخابــات جديــدة ُمبكــرة. فبحســب قانــون 

أســاس الكنيســت، إذا لــم يتــم إقــرار امليزانيــة الســنوية فــإن ذلــك يعنــي إعــان الكنيســت عــن حــّل نفســه وإجــراء 

انتخابــات خــال 90 يوًمــا. مت تخطــي هــذا األزمــة بتســوية داخــل احلكومــة تقضــي بتأجيــل البــت فــي امليزانيــة مــدة 

ثاثــة أشــهر )حتــى 23 كانــون األول 2020(، بنــاء علــى اقتــراح قدمــه عضــو الكنيســت تســفي هــاوزر مــن حــزب 

»ديــرخ إيرتــس« داخــل كتلــة »أزرق أبيــض«. وعليــه، مت تشــريع قانونــي خــاص داخــل الكنيســت ألن احلكومــة ال متتلــك 

صاحيــة نظاميــة تخولهــا بتأجيــل إقــرار امليزانيــة، ومتثلــت اســتراتيجية الليكــود فــي هــذا الصــدد بتأجيــل األزمــة، 

واســتغال هــذه الفتــرة لتعزيــز التحالــف مــع األحــزاب اليمينيــة والدينيــة اليهوديــة حتســًبا لانتخابــات القادمــة. 

ســنتناول فــي هــذا الفصــل نتائــج االنتخابــات التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021 وكانــت الرابعــة خــال أقــل مــن 

عامــن، وإلــى مــاذا حتيــل. وســنحاول إجمــال أبــرز مامــح واليــة احلكومــة اإلســرائيلية الـــ35، وأبــرز التطــورات 

ــة  ــات أزم ــم تداعي ــى أه ــنتطّرق إل ــا س ــات. كم ــك االنتخاب ــى تل ــي وصــواًل إل ــهد احلزب ــى املش ــرأت عل ــي ط الت

االســتعصاء السياســي حتــت وطــأة فيــروس كورونــا وإســقاطاته االقتصاديــة واالجتماعيــة.

١.  نتائج االنتخابات للكنيست الـ 24

حتــى توقيــت كتابــة هــذا الفصــل )أواخــر آذار 2021( لــم تتضــح بعــد أي حكومــة إســرائيلية ميكــن أن يتــم 

تأليفهــا برســم النتائــج النهائيــة النتخابــات الكنيســت الـــ 2٤ التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة 

منــذ انطــاق عمــل الحكومــة اإلســرائيلية الـــ 35 

)حكومــة بنياميــن نتنياهــو الخامســة( فــي أيــار 

2020، كان واضحــا أن كل الاعبيــن فــي المشــهد 

هــذه  مــع  يتعاملــون  اإلســرائيلي  السياســي 

الحكومــة، التــي قامــت رئاســتها علــى اتفاقيــة 

تنــاوب بيــن رئيــس الليكــود نتنياهــو ورئيــس »أزرق 

أبيــض« بينــي غانتــس، علــى أســاس أنهــا حكومــة 

مؤقتــة، وأن االنتخابــات القادمــة قريبــة جــًدا.
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ــت  ــا إذا كان ــد فيم ــح بع ــم يتض ــا ل ــن. كم ــن عام ــل م ــال أق خ

هــذه اجلولــة الرابعــة هــي األخيــرة أم أنهــا، كســابقاتها، ســتؤدي 

إلــى جولــة انتخابــات خامســة علــى خلفيــة األســباب نفســها. مــا 

بــدا واضحــا فــي حينــه أنــه ليســت هنــاك أغلبيــة حلكومــة يؤلفهــا 

نتنياهــو،  بنيامــن  معســكر األحــزاب املؤيــد الســتمرار حكــم 

وفــي الوقــت عينــه ليســت هنــاك أغلبيــة حلكومــة يؤلفهــا معســكر 

ــه.   األحــزاب املناهــض الســتمرار حكم

هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال احلملــة 

االنتخابيــة، وهمــا »ميينــا« برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي 

بينيــت، والقائمــة العربيــة املوحــدة برئاســة عضــو الكنيســت منصــور عبــاس. وبنــاًء علــى ذلــك فــإن أًيــا منهمــا لــن 

ينكــث وعــوده إذا مــا قــرر الســير مــع نتنياهــو أو االنضمــام إلــى خصومــه، وفــي هــذه احلالــة األخيــرة ميكــن أن 

تنجــح فــرص تأليــف حكومــة يبقــى الليكــود خارجهــا.

شكل رقم )٢(: عدد مقاعد األحزاب والقوائم بعد انتخابات الكنيست في آذار ٢٠٢١.

هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر 

»يمينــا«  وهمــا  االنتخابيــة،  الحملــة  طــوال 

بينيــت،  نفتالــي  الكنيســت  عضــو  برئاســة 

عضــو  برئاســة  الموحــدة  العربيــة  والقائمــة 

الكنيســت منصــور عبــاس. وبنــاًء علــى ذلــك فــإن 

ــا منهمــا لــن ينكــث وعــوده إذا مــا قــرر الســير  أًي

مــع نتنياهــو أو االنضمــام إلــى خصومــه، وفــي 

فــرص  تنجــح  أن  يمكــن  األخيــرة  الحالــة  هــذه 

خارجهــا. الليكــود  يبقــى  حكومــة  تأليــف 
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جــاءت االنتخابــات الرابعــة نتيجــة األزمــات التــي عصفــت باحلكومــة املنتهيــة واليتهــا. وكان موعــد حــل 

الكنيســت متوقًعــا وينتظــره اجلميــع، فقــد كان اخلــاف علــى ميزانيــة الدولــة العامــة عبــارة عــن التعبيــر 

الظاهــر لألزمــة والتــي أخفــت بداخلهــا أزمــات أخــرى. وظهــرت األزمــة اجلــادة بــن مركبــي احلكومــة فــي 

مســألة إقــرار امليزانيــة العامــة للدولــة، التــي كانــت مــن بــن املســوغات األساســية التــي ســاقها كل طــرف 

كشــرط النضمامــه إلــى الطــرف اآلخــر ضمــن ائتــاف حكومــي فــي وقــت ســابق. فقــد طالــب حــزب الليكــود 

ــدة ســنتن. وكان  ــة مل ــرار ميزاني ــض« بإق ــب حــزب »أزرق أبي ــا طال ــة لســنة واحــدة، بينم ــرار ميزاني بإق

هــذا اخلــاف نابعــًا مــن عــدم ثقــة »أزرق أبيــض« ببنيامــن نتنياهــو، حيــث اعتبــر أن الهــدف مــن إقــرار 

ميزانيــة لســنة واحــدة هــو نّيــة األخيــر التنصــل مــن اتفاقــه مــع بينــي غانتــس، رئيــس »أزرق أبيــض«، علــى 

التنــاوب علــى منصــب رئيــس احلكومــة. وظلــت هــذه األزمــة مبثابــة مؤشــر ألن تــؤدي إلــى حــّل الكنيســت 

وإجــراء انتخابــات جديــدة ُمبكــرة حتــى نهايــة العــام 2020. وفــي اســتطاع للــرأي العــام أكــد ٤5% مــن 

املســتطلعن أن نتنياهــو ســيكون املتهــم بإجــراء انتخابــات جديــدة، بينمــا 20% حملــوا غانتــس املســؤولية 

عــن ذلــك، و25% حملــوا اإلثنــن املســؤولية.1

متيــزت االنتخابــات اإلســرائيلية الرابعــة بتراجــع نســبة التصويــت العامــة من 71% إلــى 67% مقارنة بســابقتها. 

ــات آذار  ــي انتخاب ــن 65% ف ــت النســبة م ــث تراجع ــع الفلســطيني حي ــي املجتم ــر كان ف ــر أن التراجــع الكبي غي

2020 إلــى أقــل مــن 50% فــي انتخابــات آذار 2021، علًمــا أن هنــاك مــن يدعــي أن النســبة لــم تتعــدَّ ٤5 %.

أسباب تراجع نسب التصويت في انتخابات آذار أسباب تراجع نسب التصويت في انتخابات آذار 20212021

تفكيــك القائمــة املشــتركة، حيــث ســاهم ذلــك فــي تراجــع نســبة التصويــت فــي املجتمــع الفلســطيني بشــكل كبيــر، ممــا   

ــا. ــة كله ــي الدول ــة ف ــت العام ــى نســبة التصوي انعكــس عل

ــة الامبــاالة التــي أصابــت املجتمــع اإلســرائيلي مــن جــراء تكــرار دورات االنتخابــات، حيــث أجريــت أربــع دورات  حال  

ــة. ــدورات االنتخابي ــدد ال ــدل ع ــي مع ــة ف ــة برملاني ــة غربي ــر دول ــن، وأصبحــت إســرائيل أكث ــة خــال عام انتخابي

عدم الثقة بالقدرة على تغيير اخلارطة السياسية، حيث إن ما كان هو ما سوف يكون في هذه االنتخابات.  

تداعيات جائحة كورونا واألزمة االقتصادية التي رافقتها وال تزال.  

متيــزت هــذه االنتخابــات أيًضــا بارتفــاع عــدد القوائــم الفائــزة التي اســتطاعت جتاوز نســبة احلســم )%3.25(، 

حيــث فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــي االنتخابــات املاضيــة. وهــذا يــدل علــى حالــة تفــكك فــي املشــهد 

السياســي اإلســرائيلي. فالقائمــة املشــتركة تفككــت إلــى قائمتــن )القائمــة املشــتركة والقائمــة العربيــة املوحــدة(، 

وكتلــة ميينــا انشــقت إلــى اثنتــن )حــزب ميينــا وقائمــة الصهيونيــة الدينيــة(، وانشــق جدعــون ســاعر عــن حــزب 

الليكــود مكوًنــا حزًبــا جديــًدا حتــت اســم تكفــا حداشــا ليســرائيل )أمــل جديــد إلســرائيل(، وتفــكك حتالــف »أزرق 
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أبيــض« إلــى حزبــن )»أزرق أبيــض« و »يوجــد مســتقبل«(، وتفــكك حتالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــن 

مــن جديــد )العمــل وميرتــس(. وهــذا يــدل علــى أن التكتــات التــي تشــكلت فــي االنتخابــات الســابقة باإلضافــة 

إلــى التفــكك فــي االنتخابــات احلاليــة لــم ينقــذا إســرائيل مــن معضلتهــا السياســية املوجــودة فيهــا منــذ انتخابــات 

نيســان 2019.

الجدول رقم )٢(: نتائج انتخابات الكنيست في الدورات االنتخابية الثالث األخيرة.٢

آذار آذار 20212021آذار آذار 20202020أيلول أيلول 20192019القائمةالقائمة

313630الليكود

17»يوجد مستقبل«

33338»أزرق أبيض« )كحول لفان(

77 )حتالف العمل- غيشر-ميرتس(6 )حتالف مع غيشر(العمل

56 )حتالف مع إيهود باراك(ميرتس

877يهدوت هتوراة

999شاس

877»إسرائيل بيتنا«

 7 )ميينا(76 )ميينا(حتالف أحزاب اليمن

13156القائمة املشتركة

٤القائمة العربية املوحدة

6»الصهيونية الدينية«

6»أمل جديد إلسرائيل«

120120120املجموع

١. ١  الليكود 

تراجــع عــدد املقاعــد التــي حققهــا الليكــود فــي هــذه االنتخابــات مقارنــة باالنتخابــات الثــاث الســابقة، فقــد 

ــى  ــات آذار 2020 عل ــي انتخاب ــا حصــل ف ــا، فيم ــى 1,113,617 صوًت ــول 2019 عل ــات أيل ــي انتخاب حصــل ف

ــي  ــدد مصوت ــع ع ــة فتراج ــات احلالي ــي االنتخاب ــا ف ــف صــوت.3 أم ــا 200 أل ــادة قدره ــًا بزي 1,352,٤٤9 صوت
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الليكــود إلــى 1.066.595 صوًتــا، أي أن احلــزب تراجــع بنحــو 

300 ألــف صــوت عــن االنتخابــات الســابقة. وحصــل الليكــود فــي 

هــذه االنتخابــات علــى 2٤.1% مــن األصــوات ليحصــد 30 مقعدًا، 

ــاع  ــن إرج ــات آذار 2020. وميك ــن انتخاب ــد ع ــتة مقاع ــل بس أق

ســبب تراجــع الليكــود إلــى العوامــل التاليــة:

ــًدا باســم »أمــل  ــا جدي ــًا حزًب ــة العــام 2020 مكون أواًل: انشــقاق جدعــون ســاعر عــن الليكــود فــي نهاي  -

جديــد إلســرائيل«، وانشــق مــع ســاعر عــدد مــن قيــادات الليكــود علــى املســتوى القطــري مثــل الوزيــر 

زئيــف إلكــن، وســاهم هــذا االنشــقاق فــي خســارة الليكــود أصواتــًا كثيــرة، حيــث تنافــس ســاعر وحزبــه 

علــى نفــس القواعــد االجتماعيــة لليكــود.

ثانًيــا: عــزوف النــاس عــن التصويــت حيــث تراجعــت نســبة التصويــت العامــة بنحــو ٤%، ممــا ســاهم فــي   -

فقــدان الليكــود عــدًدا ال بــأس بــه مــن األصــوات.

ثالًثــا: األزمــة االقتصاديــة التــي تعيشــها إســرائيل مــن جــراء جائحــة كورونــا، واتهــام نتنياهــو بــاألداء الفاشــل   -

أو املتــردد فــي إدارة األزمــة، والــذي ســاهم فــي تراجــع الفئــات االجتماعيــة الضعيفــة عــن التصويــت لــه.

ــذي  ــود، وال ــن الليك ــون ســاعر املنشــق ع ــذي أسســه جدع ــد ال ــى احلــزب اجلدي ــا إل ــر يأخذن ــذا األم ه  

تآكلــت شــعبيته تدريجيــًا منــذ تأسيســه. فبعــد التأســيس تنبــأت اســتطاعات الــرأي العــام بــأن ســاعر 

ســيحصد نحــو 20 مقعــدًا، بعــد إعانــه أنــه يطــرح نفســه كمرشــح لرئاســة احلكومــة. ثــم مــع اقتــراب 

موعــد االنتخابــات تآكلــت شــعبيته حتــى وصلــت فــي االنتخابــات إلــى 6 مقاعــد. وحصــل احلــزب علــى 

٤.٤% مــن األصــوات، أي نحــو 209 آالف صــوت، وهــي األصــوات التــي - علــى مــا يبــدو - أخــذ أغلبهــا 

مــن حــزب الليكــود، الــذي تراجــع، كمــا ذكــر ســابقًا، بنحــو 300 ألــف صــوت. 

2. ١  تحالف »أزرق أبيض«

أمــا فيمــا يخــص حتالــف »أزرق أبيــض«، فقــد تفــكك هــو اآلخــر علــى إثــر مشــاركة رئيــس التحالــف بينــي غانتــس فــي 

حكومــة نتنياهــو األخيــرة )اخلامســة(. وبقــي مــن هــذا التحالــف حزبــان خاضــا االنتخابــات، وهمــا حــزب »أزرق أبيــض« 

برئاســة غانتــس، وحــزب »يوجــد مســتقبل« برئاســة يائيــر لبيــد. وقــد انســحب احلــزب الثالــث وهــو »تلــم« برئاســة وزيــر 

الدفــاع الســابق موشــيه يعلــون مــن التحالــف مــع »يوجــد مســتقبل« ثــم مــن املنافســة فــي االنتخابــات. 

3. ١  حزب يوجد مستقبل

ــل  ــث التمثي ــن حي ــي م ــزب الثان ــح احل ــث أصب ــًدا، حي ــى 17 مقع ــتقبل« عل ــد مس ــزب »يوج ــل ح حص

ــي حــن حصــل  ــف صــوت، ف ــن األصــوات، أي نحــو 613 أل ــى 13.9% م ــي. وحصــل احلــزب عل البرملان

حافــظ حــزب شــاس برئاســة آرييــه درعــي علــى 

األصــوات هبــط مــن  عــدد  لكــن  تســعة مقاعــد، 

نحــو 352 ألــف صــوت فــي االنتخابــات الســابقة 

إلــى نحــو 315 ألــف صــوت فــي االنتخابــات الحالية، 

بمعــدل 7.1% مــن مجمــل األصــوات.
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حــزب »أزرق أبيــض« علــى نحــو 291 ألــف مــن األصــوات 

ــد  ــة حاصــًدا 8 مقاع ــن األصــوات الصحيح بنســبة 6.6% م

فــي الكنيســت. هــذا يعنــي أنهمــا مجتمعــان حصــا علــى أقــل 

ممــا حصــل عليــه التحالــف فــي انتخابــات آذار 2020 )نحــو 

مليــون و200 ألــف صــوت(، ويؤكــد علــى تــوزع الكثيريــن مــن 

مصوتــي التحالــف الســابق علــى األحــزاب األخــرى، مثــل 

حــزب العمــل وحــزب ميرتــس باألســاس، فضــًا عــن تراجــع 

ــا. ــت عموًم نســبة التصوي

4. ١  األحزاب الحريدية

حافــظ حــزب شــاس برئاســة آرييــه درعــي علــى تســعة مقاعــد، 

لكــن عــدد األصــوات هبــط مــن نحــو 352 ألــف صــوت فــي 

االنتخابــات الســابقة إلــى نحــو 315 ألــف صــوت فــي االنتخابــات 

ــظ  ــزب حاف ــوات. أي أن احل ــن األص ــدل 7.1% م ــة، مبع احلالي

علــى متثيلــه علــى الرغــم مــن تراجــع عــدد املصوتــن لــه، ويعــود 

ــع اإلســرائيلي،  ــي املجتم ــت ف ــبة التصوي ــع نس ــى تراج ــك إل ذل

ــة، وهــو  ــه االنتخابي ــب قاعدت ــى أغل ــظ عل ــي املجمــل حاف ــه ف لكن

مــا مييــز األحــزاب الدينيــة احلريديــة، حيــث أن قواعدهــا ثابتــة 

إلــى حــّد مــا.

أمــا حــزب يهــدوت هتــوراه، فحصــل فــي االنتخابــات احلاليــة 

ــن األصــوات،  ــدل 5.6% م ــف صــوت، مبع ــو 2٤8 أل ــى نح عل

ألــف   27٤ علــى  الســابقة  االنتخابــات  فــي  حصــل  بينمــا 

ــات  ــي االنتخاب ــا ف ــظ عليه ــًا بســبعة مقاعــد حاف صــوت، متمث

ــل  ــو مث ــدد األصــوات. وه ــع ع ــن تراج ــم م ــى الرغ ــة عل احلالي

ــم  ــى الرغ ــن، عل ــن املصوت ــر م ــم يخســر الكثي حــزب شــاس ل

ــدد  ــى ع ــه كان يســتطيع احلصــول عل ــم أن ــن أن احلــزب زع م

أكبــر أو شــبيه بالعــدد الســابق، لــوال الدعــم الــذي حصــل عليــه 

حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« مــن طــرف نتنياهــو، ممــا أدى إلــى 

ــة«. ــة الديني ــح حــزب »الصهيوني ــوراة( لصال ــدوت هت ــن )شــاس ويه ــي احلزب ــن مصوت ــت قســم م تصوي

غدعون ساعر )1٩٦٦- (

محــام إســرائيلي عمــل كمديــر لمكتــب نتنياهــو 

فــي العــام 1٩٩٩ مــدة عــام ونصــف. فــي انتخابــات 

انتخابــه  تــم   2003 العــام  فــي  الداخليــة  الليكــود 

 عــن مدينــة تــل أبيــب. 
ً
علــى قائمــة الليكــود ممثــا

شــغل مناصــب مهمــة فــي كرئيــس كتلــة الليكــود 

فــي الكنيســت، ورئيــس المعارضــة أثنــاء حكومــة 

ــرات  ــه م ــن منصب ــتقال م ــد اس ــة. وق ــارون الثاني ش

التــي  الراديكاليــة  عــّدة نتيجــة مواقفــه اليمينيــة 

ــرائيلية  ــال« اإلس ــة االنفص ــض »خط ــى رف ــه إل دفعت

ــزة.  ــاع غ ــن قط ع

انتخابــات  بعــد  مــرة  ألول  الكنيســت  دخــل  وقــد 

العــام 200٦ واســتقال مــن السياســة بيــن العــام 

201٤ والعــام 2017، حيــث تفرغ لدراســة الماجســتير، 

 فــي معهــد األمــن 
ً

وعمــل خــال هــذه الفتــرة باحــث

ــي.  القوم

مــع عودتــه إلــى الحيــاة الحزبيــة بــدأت تطفــو علــى 

الســطح خافــات بينــه وبيــن نتنياهــو، حــاول عبرها 

ــراز نفســه كبديــل محتمــل. حرمــه نتنياهــو مــن  إب

تقلــد منصــب وزيــر فــي الحكومــة الـــ 35، بعــد أن 

شــغر منصــب وزيــر التربيــة والتعليــم ووزيــر األمــن 

الداخلــي فــي حكومــات ســابقة. فــي كانــون األول 

2020 اســتقال مــن حــزب الليكــود، وأعلــن تشــكيل 

حــزب »أمــل جديــد« الــذي طــرح نفســه علــى يميــن 

حــزب الليكــود. 

إلــى  تعــود  متطرفــة  يمينيــة  مواقــف  ولســاعر 

مــن  اإلســرائيلي  لانســحاب  الشــديد  رفضــه 

ســيناء فــي العــام 1٩7٩، ومعارضتــه لحــل الدولتيــن 

الكبــرى.  إلســرائيل  والترويــج 

فــي انتخابــات آذار 2021، عــرض ســاعر نفســه كبديل 

القليلــة  األســابيع  فــي  لكــن  لنتنياهــو.  »قــوي« 

قبــل االنتخابــات راحــت اســتطاعات الــرأي تقلــل 

مــن وزنــه إلــى أن تــم إعــان فشــله فــي خافــة 

ــى  ــل عل ــد، إذ حص ــه الجدي ــال حزب ــن خ ــو م نتنياه

ــت  ــا إذا كان ــروف م ــر المع ــن غي ــط. وم ــد فق ٦ مقاع

أم  السياســية  لنهايتــه  بدايــة  االنتخابــات  هــذه 

مقدمــة النزياحــات أخــرى فــي الخارطــة السياســية 

اإلســرائيلية.



60
تقـريـر "مـدار"  

2021

اليمن اإلسرائيلي: فشل الرهان على الرقم 61. )أ.ف.ب(

٥. ١  الصهيونية الدينية

اســتطاع حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، والــذي يشــمل حركــة »عوتســما يهوديــت 

)قــوة يهوديــة(« التــي تضــم أتبــاع حركــة »كاخ« التــي أسســها احلاخــام مئيــر كهانــا، احلصــول علــى 225 ألــف 

صــوت، مبعــدل 5.1% مــن األصــوات. وقــد عمــل نتنياهــو كثيــًرا علــى بنــاء هــذا احلزب خوًفــا من خســارته وضياع 

ــات الســابقة. واســتطاع احلــزب حتقيــق  عشــرات اآلالف مــن أصــوات اليمــن، كمــا حــدث فــي دورات االنتخاب

إجنــاز انتخابــي كبيــر بحصولــه علــى ســتة مقاعــد فــي الكنيســت، ليعــاد متثيــل حــزب كهانــا القــدمي/ اجلديــد فــي 

الكنيســت ألول مــرة منــذ ســنوات الثمانينيــات، حيــث كان مئيــر كهانــا عضــًوا فــي الكنيســت ومنــع حزبــه )كاخ( 

مــن خــوض االنتخابــات فــي العــام 1988. وفــي العــام 199٤ 

أعلــن عنــه منظمــة إرهابيــة، وهــو ُمــدرج ضمــن الئحــة املنظمــات 

اإلرهابيــة فــي الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي وكنــدا.

ووفقــًا لبعــض التحليــات، فــإن فــوز قائمــة »الصهيونيــة الدينية« 

ينطــوي علــى شــرعنة الكهانيــة )نســبة الــى مئيــر كهانــا(، فضــًا 

عــن أنــه لــم يــأِت تقريًبــا علــى حســاب احلزبــن احلريديــن، شــاس 

اســتطاع حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة 

بتســلئيل ســموتريتش، والــذي يشــمل حركــة 

التــي  يهوديــة(«  )قــوة  يهوديــت  »عوتســما 

تضــم أتبــاع حركــة »كاخ« التــي أسســها الحاخــام 

مئيــر كهانــا، الحصــول علــى 225 ألــف صــوت، 

بمعــدل 5.1% مــن مجمــل األصــوات.
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ــة، وهــم  ــة يهودي ــًا أصولي ــوا أحزاب ــة مــن الناخبــن اليهــود انتخب ــإن نحــو 20 باملئ ــي ف ــوراه. وبالتال ويهــدوت هت

فعلــوا ذلــك مبباركــة وتشــجيع مــن رئيــس حكومــة إســرائيل.٤

٦. ١  حزب »يمينا«

أمــا حــزب »ميينــا« برئاســة نفتالــي بينيــت فقــد كان فــي بدايــة احلملــة االنتخابيــة علــى غــرار حــزب جدعــون 

ســاعر، مــن حيــث قوتــه، كمــا أشــارت اســتطاعات الــرأي العــام. غيــر أنــه حصــل فــي االنتخابــات علــى 7 مقاعــد 

فقــط، مبــدًدا آمــال بينيــت فــي أن يكــون مرشــحًا لرئاســة احلكومــة. وحصــل حــزب »ميينــا« علــى نحــو 273 ألــف 

صــوت مبعــدل 6.2% مــن األصــوات، مبعنــى أن قوتــه لــم تكــن كبيــرة مقارنــة مــع قــوة حــزب »الصهيونيــة الدينية«. 

وكان نفتالــي بينيــت قــد رفــض أن يضــم كًا مــن رئيــس حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« بتســلئيل ســموتريتش، وحــزب 

»قــوة يهوديــة« الكهانــي برئاســة إيتمــار بــن غفيــر، طامحــًا مــن وراء ذلــك إلــى اســتقطاب مصوتــن مــن املركــز 

السياســي اإلســرائيلي، غيــر أن اســتراتيجيته فشــلت، وذلــك ألســباب عديــدة، فــي مقدمهــا احلملــة الدعائيــة التــي 

شــنها نتنياهــو عليــه، ومؤداهــا أنــه ســيكون مركبــًا مــن حكومــة »يســارية« برئاســة يائيــر لبيــد.

٧. ١  العمل: من حزب سلطة إلى حزب هامشي

علــى اجلانــب اآلخــر مــن اخلارطــة السياســية واحلزبيــة، اســتطاعت رئيســة حــزب العمــل وعضــو الكنيســت 

ميــراف ميخائيلــي إنقــاذ احلــزب مــن الســقوط فــي االنتخابــات. فقــد حصــل حــزب العمــل علــى نحــو 268 ألــف 

ــات الســابقة حصــل  ــي االنتخاب ــي الكنيســت. ف ــدل 6% مــن األصــوات حاصــدًا وحــده 7 مقاعــد ف صــوت، مبع

احلــزب علــى 7 مقاعــد أيضــًا، لكــن بتحالــف مــع ميرتــس ومــع حــزب »غيشــر«، عندمــا حصــل علــى 267 ألــف 

صــوت مبعــدل 5.8% مــن األصــوات. وتــدل هــذه النتائــج علــى النجــاح الــذي حققتــه ميخائيلــي فــي زيــادة عــدد 

مصوتــي احلــزب مــن جهــة، ومتثيلــه وحــده بعــدد املقاعــد التــي كانــت للتحالــف فــي الســابق مــن جهــة أخــرى. 

ــه كحــزب ســلطة وكبديــل  ــذ العــام 2013 صفت ــه فقــد من ــى أن ــدل عل ولكــن فرحــة حــزب العمــل بهــذا النجــاح ت

سياســي حلــزب الليكــود، وهــو بــا شــك مبثابــة انهيــار سياســي حلــزب العمــل.

أنقــذت ميخائيلــي احلــزب بعــد االنهيــار الــذي حصــل فــي الســنوات األخيــرة، وحتديــًدا منــذ العــام 2019 وبعــد 

أن تســلم عميــر بيرتــس رئاســته. فبعــد فشــل احلــزب فــي انتخابــات آذار 2020 قــرر بيرتــس الدخــول إلــى حكومــة 

نتنياهــو- غانتــس جاعــًا حــزب العمــل يبــدو كجــزء مــن حــزب »أزرق أبيــض«. واعترضــت ميخائيلــي علــى هــذه 

اخلطــوة وحاربتهــا حتــى بعــد تصويــت حــزب العمــل علــى الدخــول إلــى حكومــة نتنياهــو، وبقيــت علــى موقفهــا 

الرافــض واملعــارض لهــذه اخلطــوة التــي اعتبرتهــا تدميــًرا للحــزب ومخطًطــا لدمجــه فــي حــزب »أزرق أبيــض«.5 

بعــد حــّل الكنيســت وتقــدمي موعــد االنتخابــات، رفــض عميــر بيرتــس إجــراء انتخابــات داخليــة فــي احلــزب، وفــي 

الوقــت نفســه رفــض اخلــروج مــن احلكومــة بعــد حــّل الكنيســت. وتوجهــت ميخائيلــي إلــى احملكمــة التــي حكمــت 
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بدورهــا ضــد قــرار بيرتــس، ولصالــح إجــراء انتخابــات. فــي هــذه الفتــرة، كانــت أغلــب اســتطاعات الــرأي العــام 

تنــذر بفشــل احلــزب فــي اجتيــاز نســبة احلســم، األمــر الــذي كان سيحســم نهــج بيرتــس فــي دمــج احلــزب مــع 

حــزب »أزرق أبيــض«. بعــد قــرار احملكمــة أجريــت انتخابــات لرئاســة احلــزب فــازت بهــا ميخائيلــي، وبعــد فوزهــا 

أظهــرت اســتطاعات الــرأي العــام فــوز حــزب العمــل بـــ7-8 مقاعــد فــي االنتخابــات، مبعنــى أنــه ضاعــف قوتــه 

االنتخابيــة بعــد فوزهــا. وعلــى ضــوء هــذه النتائــج أعلــن كل مــن بيرتــس وإيتســيك شــمولي، اللذيــن كانــا يشــغان 

منصبــي وزيريــن فــي احلكومــة عــن انســحابهما مــن احليــاة السياســية، ولكنهمــا قــررا البقــاء فــي منصبيهمــا 

كوزيريــن فــي احلكومــة، حتــى تشــكيل احلكومــة املقبلــة، وذلــك علــى الرغــم مــن القــرار الــذي اتخذتــه ميخائيلــي 

والقاضــي بانســحاب حــزب العمــل مــن االئتــاف احلكومــي. 

وميكن إرجاع هذا التحول في النتائج إلى األسباب التالية:

أواًل: بعــد انضمــام حــزب العمــل إلــى االئتــاف احلكومــي برئاســة نتنياهــو، تراجــع تأييــد احلــزب لــدى   -

قواعــده التــي اعتبــرت هــذه اخلطــوة »خيانــة« ملصوتيــه، وقــررت التصويــت ألحــزاب بقيــت فــي املعارضــة 

مثــل حــزب »يوجــد مســتقبل«. وعندمــا مت انتخــاب ميخائيلــي عــاد جــزء مــن املصوتــن للحــزب، ال ســيما 

بعــد قــرار االنســحاب مــن االئتــاف احلكومــي.

ثانيــًا: تضــرر حــزب العمــل جــراء التحالــف الــذي قــام بــه بيرتــس فــي دورتــي االنتخابــات الســابقتن   -

مــع حــزب »غيشــر«، ال ســيما بعــد أن حافــظ بيرتــس علــى هــذا التحالــف علــى الرغــم مــن إخفاقــه 

ــول 2019(. وبعــد أن انســحبت رئيســة احلــزب، أورلــي  فــي دورة انتخابــات الكنيســت الـــ 22 )أيل

ليفــي- أبكســيس، مــن التحالــف ُبعيــد االنتخابــات، مت الكشــف عــن تصريحاتهــا التــي أعلنــت فيهــا 

رفضهــا املشــاركة فــي فعاليــة إلحيــاء ذكــرى إســحق رابــن، ومــع ذلــك لــم يتخــذ حــزب العمــل أي 

موقــف جــراء ذلــك. 

ثالثــًا: انتخــاب ميخائيلــي أعــاد األمــل إلــى الكثيــر مــن مصوتــي احلــزب الذيــن قــرروا عــدم التصويــت لــه   -

بســبب توجــه بيرتــس لدمــج حــزب العمــل مــع حــزب »أزرق أبيــض«، والذيــن اعتبــروا أيًضــا أن رئيســه 

غانتــس خــدع مصوتيــه بانضمامــه إلــى حكومــة مــع نتنياهــو.

ــروا أن بيرتــس دمــر احلــزب فــي  ــر مــن املصوتــن حلــزب العمــل اعتب ــة بيرتــس، فالكثي ــًا: انتهازي رابع  -

الدورتــن الســابقتن، فضــًا عــن انتهازيتــه وتنقلــه بــن األحــزاب املختلفــة. وبعــد انتخابــه تراجعــت قــوة 

احلــزب فــي جولــة االنتخابــات الســابقة رمبــا كنــوع مــن االحتجــاج علــى عــودة بيرتــس لرئاســة احلــزب. 

فــي املقابــل، اعتبــرت ميخائيلــي بأنهــا إنســانة مثابــرة فــي مواقفهــا األيديولوجيــة والسياســية، فرفضــت 

االنضمــام حلكومــة نتنياهــو وظلــت فــي موقــع املعارضــة حتــى بعــد انضمــام حــزب العمــل، وهــو مــا أعــاد 

الكثيــر مــن املصوتــن التقليديــن للحــزب. وكانــت ميخائيلــي مــن أشــد املعارضــن لدخــول احلــزب إلــى 

حكومــة نتنياهــو، فقــد كتبــت حينهــا مقــااًل حتــت عنــوان »حلظــة قبــل االنتحــار النهائــي حلــزب العمــل« 
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ــن  ــذرت م ــرار، وح ــذا الق ــى ه ــه بشــدة عل اعترضــت في

أن حــزب العمــل ينتحــر سياســًيا جــراء هــذه اخلطــوة،6 

ــن حلــزب  ــراء املؤيدي ــداء للق ــي مقالهــا بن ــدأت ميخائيل وب

العمــل جــاء فيــه:

»لدينــا بضعــة أيــام )تقصــد قبــل التصويــت فــي مؤمتــر احلــزب 

علــى االنضمــام للحكومــة( إلنقــاذ اليســار الصهيونــي في إســرائيل. 

أريدكــم وأريدكــن معــي لنمنــع االنتحــار النهائــي حلــزب العمــل 

الــذي يقــوده عميــر بيرتــس وإيتســيك شــمولي والــذي ســيؤدي إلــى 

ــر خطــورة  ــار احلــزب داخــل حكومــة نتنياهــو، احلكومــة األكث اندث

وفســاًدا. يريــدون أن يكــون حــزب العمــل شــريًكا فــي إلغــاء اتفــاق 

الســام مــع األردن وشــطب اتفــاق أوســلو«.

ــي يقــف  ــى الت ــي أن هــذه ليســت املــرة األول وتضيــف ميخائيل

فيهــا احلــزب أمــام مفتــرق طــرق، إذ وصــل لهــذا الوضــع برأيهــا، 

بســبب دخولــه إلــى حكومــات ميينيــة وتنفيــذ سياســاتها املدمــرة، 

وأن بيرتــس يفعــل مــا فعلــه إيهــود بــاراك فــي العــام 2008. ففــي 

ذلــك العــام اســتخدم بــاراك »الكلمــات الكبيــرة« حــول صالــح 

ــة  ــات االئتافي ــي االتفاق ــازات« ف ــاك »إجن ــًا أن هن ــة، مدعي الدول

رائعــة، ولكــن انتهــى األمــر إلــى مــا انتهــى إليــه الوضــع ســواء، 

ــة أو واقــع احلــزب. ــق بواقــع الدول فيمــا يتعل

٨. ١  أحزاب أخرى

اســتطاع حــزب ميرتــس برئاســة نيتســان هوروفيتــس أن يعــزز 

ــف الســابق مــع حــزب العمــل وحــزب  ــد فشــل التحال ــه بع مــن قوت

»غيشــر«. فقــد خــاض االنتخابــات بشــكل منفــرد، محاواًل أن يكســب 

أصواًتــا مــن املجتمــع العربــي بواســطة إدراج مرشــحن عربيــن فــي املكانــن الرابــع واخلامــس. وحصــل احلــزب علــى 

202 ألــف صــوت مبعــدل ٤.5% مــن األصــوات محقًقــا متثيــًا بســتة مقاعــد فــي الكنيســت. وهــي نتيجــة لــم يتوقعهــا 

احلــزب، حيــث كان يصــارع علــى جتــاوز نســبة احلســم فــي االنتخابــات.

وحافــظ حــزب »إســرائيل بيتنــا« برئاســة أفيغــدور ليبرمــان علــى قوتــه التمثيليــة فــي الكنيســت بســبعة مقاعــد 

كمــا فــي املــرات الســابقة، وهــو مــا يؤكــد أن للحــزب قواعــد اجتماعيــة انتخابيــة ثابتــة نســبًيا. حصــل احلــزب 

ميراف ميخائيلي )1٩٦٦- (

ــل  ــى حــزب العم ــت إل ــة إســرائيلية انضم إعامي

الترتيــب  فــي  وانتخبــت   ،2013 العــام  فــي 

الخامــس علــى قائمــة الحــزب. وبمــا أن حــزب 

العمــل حصــل علــى 15 مقعــًدا فــي انتخابــات 

العــام 2013، اســتطاعت ميخائيلــي االنضمــام 

إلــى الكنيســيت ولعــب دور فعــال فــي لجانــه 

الداخليــة، خاصــة فــي مجــال الجنــدر والرياضــة 

األفريقيــة. والعاقــات 

ــد  ــة العه ــر حديث ــي تعتب ــي، والت ــت ميخائيل اتهم

 مــن عميــر بيرتــس وإيتســك 
ً

فــي حــزب العمــل، كا

شــمولك باالنتهازيــة عنــد قبولهــم االنضمــام إلــى 

حكومــة »وحــدة وطنيــة« فــي حكومــة نتنياهــو-

غانتــس فــي أيــار 2020.  وقــد القــى اعتراضهــا هــذا 

 واســًعا فــي صفــوف الحــزب.
ً
قبــوال

سياســات  مــن  نقديــة  مواقــف  ولميخائيلــي 

ــا 
ً
الحكومــات اليمينيــة التــي اتهمتهــا بأنهــا أحيان

ــاه  ــرر تج ــر مب ــكل غي ــة بش ــات عنيف ــذ سياس تنفي

الفلســطينيين. فــي كانــون الثانــي 2021، وعشــية 

خبــت 
ُ

انت  ،2021 آذار  فــي  الكنيســيت  انتخابــات 

ميخائيلــي لرئاســة حــزب العمــل، وبينمــا كانــت 

اســتطاعات الــرأي ترجــح حصولــه علــى أصــوات 

ــم. ــبة الحس ــة نس ــى حاف ــه عل ــف ب تق

نجحــت ميخائيلــي فــي الحصــول علــى 7 مقاعد. 

لكــن مجــرد فكــرة دخــول ناشــطة وإعاميــة الــى 

حــزب العــام فــي العــام 2013، وصعودهــا لتحتــل 

رئاســة الحــزب خــال بضــع ســنوات إنمــا تعكــس 

األزمــة الداخليــة التــي يعيشــها حــزب العمــل 

بشــكل  الصهيونــي  واليســار  خــاص،  بشــكل 

شــعبيته،  انحصــار  فــي  تتمثــل  والتــي  عــام، 

ــن.  ــادة تاريخيي ــاده لق وافتق
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علــى نحــو 2٤8 ألــف صــوت بنســبة 5.6% مــن األصــوات، فــي حــن حصــل فــي االنتخابــات الســابقة علــى نحــو 

263 ألــف صــوت بنســبة 5.7% مــن األصــوات، وهــو مــا يؤكــد علــى ثبــات قواعــد احلــزب التــي يهمهــا موضــوع 

الديــن والدولــة وجلــم قــوة األحــزاب الدينيــة فــي املشــهد السياســي اإلســرائيلي.

أخيــرًا، جــاء تفكيــك القائمــة املشــتركة ليضــرب التمثيــل العربــي فــي الكنيســت الـــ 2٤. فبعــد اإلجنــاز االنتخابي 

الكبيــر فــي االنتخابــات الســابقة وحصــول القائمــة املشــتركة علــى 15 مقعــدًا، تراجــع متثيــل القائمــة املشــتركة 

ــت القائمــة املوحــدة علــى ٤ مقاعــد. وكانــت نســبة  ــى هــذا االســم( إلــى 6 مقاعــد، بينمــا حصل )التــي أبقــت عل

التصويــت فــي املجتمــع العربــي )ال يشــمل املــدن املختلطــة( فــي ارتفــاع مــن ٤9% فــي انتخابــات نيســان 2019، 

الــى نحــو 60% فــي انتخابــات أيلــول 2019، ثــم نحــو 65% فــي انتخابــات آذار 2020 . ولكــن فــي هــذه االنتخابات 

تراجعــت نســبة التصويــت بشــكل الفــت إلــى أقــل مــن 50%. وحصلــت القائمــة املشــتركة فــي انتخابــات آذار 2020 

علــى 577,355 صوًتــا، مــا يعــادل 12.5% مــن أصــوات الناخبــن، منهــا مــا يعــادل 87% مــن مجمــل أصــوات 

ــة. فــي هــذه االنتخابــات، حصلــت القائمــة  الناخبــن العــرب، بينمــا ذهبــت باقــي األصــوات لألحــزاب الصهيوني

ــك 6 مقاعــد  ــا نســبته ٤.8% مــن مجمــل األصــوات حاصــدة بذل ــف صــوت، أي م ــى نحــو 212 أل املشــتركة عل

فقــط، بينمــا حصلــت القائمــة املوحــدة علــى نحــو 167 ألــف صــوت بنســبة 3.7% مــن األصــوات، أو مــا يعــادل 

٤ مقاعــد. لاطــاع علــى املزيــد مــن التفاصيــل املتعلّقــة بالقائمــة املشــتركة، ُيرجــى مراجعــة فصــل »الفلســطينيون 

فــي إســرائيل« فــي هــذا التقريــر االســتراتيجي.

2.  استمرار األزمة السياسية الداخلية

١. 2  السياسة تهدد » المناعة القومية« إلسرائيل

ــام  ــي شــهدت قي ــى الت ــا األول ــة خــال عامــن، إال أنه ــات آذار 2021 هــي الرابع ــى الرغــم مــن أن انتخاب عل

ــا يشــبه  ــى م ــؤدي االســتعصاء السياســي إل ــة أن ي ــرات مــن مغب شــخصيات إســرائيلية رســمية بإطــاق حتذي

الفوضــى واالنهيــار. ولعــل أبــرز هــذه الشــخصيات رئيــس الدولــة اإلســرائيلية، رؤوفــن ريفلــن، الــذي حــذر من أن 

األزمــة السياســية املســتمرة فــي إســرائيل تهــّدد بفقــدان ثقــة اجلمهــور باملؤسســات الرســمية، مشــيرًا إلــى أن هذه 

األزمــة تعــّزز فــي الوقــت نفســه األصــوات التــي تنــادي بإقصــاء مجموعــات بأكملهــا مــن املجتمــع اإلســرائيلي.7

ــنوي  ــتراتيجي الس ــره االس ــي تقدي ــب( ف ــل أبي ــة ت ــي« )جامع ــن القوم ــاث األم ــد أبح ــرة أدرج »معه وألول م

2020-2021، األزمــة الداخليــة فــي إســرائيل باعتبارهــا أحــد ثاثــة أخطــار بــارزة تهــدد مناعــة الدولــة القوميــة 

فــي الفتــرة احلاليــة. فــي التقريــر، قــام رئيــس املعهــد والرئيــس الســابق لشــعبة االســتخبارات العســكرية )»أمــان«( 

ــول: »إســرائيل موجــودة  ــن بالق ــة اإلســرائيلية ريفل ــس الدول ــى رئي ــه إل ــن، بالتوج ــوس يدل ــاط عام ــواء احتي الل

حاليــًا فــي خضــم أزمــة متعــددة األبعــاد مســتمرة منــذ نحــو ســنة ومتشــابكة مــع أزمــة سياســية متواصلــة. إن 
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هــذه األزمــة املُرّكبــة مــن شــأنها أن تقــّوض أســس األمــن القومــي 

مبفهومــه الواســع، إذ إنهــا تــؤدي إلــى إضعــاف منظومــات الدولــة 

ومؤسســاتها وتتجّســد فــي صعوبــات األداء وشــلل عمليــات اتخــاذ 

القــرارات وانخفــاض ثقــة اجلمهور باملؤسســات وانعــدام التضامن 

والهــدف املشــترك بــن مختلــف فئــات املجتمــع اإلســرائيلي«.8

ووفقــًا الدعــاءات الباحثــن فــي املعهــد، فــإن إســرائيل فــي 

مســتهل ســنة 2021 هــي دولــة قويــة ذات قــدرات عســكرية 

وسياســية وتكنولوجيــة واقتصاديــة متفوقــة علــى الرغــم مــن أزمــة فيــروس كورونــا التــي اجتاحتهــا أســوة بالعالــم 

ــة كشــفتها أزمــة  ــي أزمــة داخلي ــون أن إســرائيل هــي مجتمــع متشــرذم يعان ــدر الباحث ــك، يق أجمعــن. ومــع ذل

ــة أمــام إســرائيل حتــى بعــد زوال  ــا، إلــى جانــب التحديــات األمنيــة التــي ستســتمر ماثل كورونــا وزادتهــا تفاقًم

ــروس.9 ــد الفي تهدي

ورد تقييــم مماثــل فــي ورقــة تقديــر موقــف صــادرة عــن باحثــي معهــد هرتســليا للسياســات واالســتراتيجيا 

بإشــراف مديــر املعهــد اللــواء احتيــاط عامــوس غلعــاد. وجــاء فيهــا: »إن دخــول إســرائيل فــي معركــة انتخابيــة 

رابعــة خــال عامــن يكشــف تدهــورًا وضــررًا مســتمرًا للمناعــة الوطنيــة«. مضيفــا أن إســرائيل تغــرق فــي أزمــات 

ــة  ــن دون ميزاني ــل م ــتمر، وتعم ــي مس ــلل سياس ــة ش ــي حال ــي ف ــادة، وه ــة ح ــة - اجتماعي ــة واقتصادي صحي

تستشــرف املســتقبل، ومــن دون خطــة عمــل منتظمــة، ومــن دون اســتراتيجيا وســلّم أولويــات. وهــذه التطــورات 

ــتويات  ــى املس ــا عل ــة، وضرره ــة والدولي ــا اإلقليمي ــى مكانته ــة وعل ــرائيل القوي ــورة إس ــى ص ــلبًا عل ــس س تنعك

ــا.«10 ــات املتحــدة، ميكــن أن يكــون فادًح ل اإلدارة فــي الوالي ــدُّ ــرة تب ــة، وخصوًصــا فــي فت السياســية - األمني

وعــن تأثيــر األزمــة، أوضــح اســتطاع »مؤشــر الدميقراطيــة اإلســرائيلية لســنة 2020« الــذي ُيجريــه »املعهــد 

ــًرا فــي الشــعور بالتضامــن االجتماعــي فــي املجتمــع  ــا حــاًدا وخطي ــة«، أن »ثمــة تراجًع اإلســرائيلي للدميقراطي

اإلســرائيلي«، وقــد ســجل مؤشــر هــذا الشــعور فــي ســنة 2020 النســبة األدنــى مــن نحــو العقــد. ووفًقــا ملــا قالــه 

رئيــس »املعهــد اإلســرائيلي للدميقراطيــة«، فــإن معطيــات »مؤشــر الدميقراطيــة« لســنة 2020 »أن األزمــة ... قــد 

كشــفت عــن، بــل رمبــا ســاهمت أيًضــا فــي، مــدى عمــق االنقســامات والتصدعــات فــي املجتمــع اإلســرائيلي«، وأن 

اســتمرار هــذه األزمــة واســتمرار الشــعور بأنهــا ال ُتــدار بصــورة صحيحــة وباعتبــارات موضوعيــة خالصــة قــد 

أديــا إلــى تعّمــق التــآكل فــي ثقــة اجلمهــور مبؤسســاته الرســمية ومنتَخبيــه، إضافــة إلــى تعميــق التنافــر والشــعور 

باالغتــراب. وتوقــع اســتمرار الهبــوط احلــاد فــي ثقــة اجلمهــور بالســلطات الرســمية، حتــى بعــد تبــدد غبــار املعركــة 

االنتخابيــة احلاليــة وبعــد تشــكيل حكومــة جديــدة.11

وحــّذر بعــض احملللــن مــن تفاقــم حالــة الكراهيــة الداخليــة داخــل املجتمــع اإلســرائيلي ألنهــا ســتؤدي بهــم 

إلــى الهاويــة، وأشــاروا إلــى أن إســرائيل باتــت تشــهد انتشــاًرا غيــر مســبوق ملــا يوصــف بوبــاء الكراهيــة 

صــادرة  موقــف  تقديــر  ورقــة  فــي  تقييــم  ورد 

للسياســات  هرتســليا  معهــد  باحثــي  عــن 

اللــواء  المعهــد  مديــر  بإشــراف  واالســتراتيجيا 

إســرائيل  »دخــول  أن  غلعــاد  عامــوس  احتيــاط 

عاميــن  خــال  رابعــة  انتخابيــة  معركــة  فــي 

للمناعــة  مســتمرًا  وضــررًا  تدهــورًا  يكشــف 

الوطنيــة«.
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ــر  ــل، ويغي ــم بشــكل شــبه كام ــا آالف اإلســرائيلين، ويشــل اقتصاده ــاء كورون ــا يســقط وب ــة. وفيم الداخلي

أســلوب حياتهــم، فقــد فشــلت إســرائيل فشــا ذريًعــا فــي محاولــة احلفــاظ علــى »وحدتهــا الوطنيــة«.12 مــن 

ــى  ــام 2020، حمــات احتجاجــات ضــد نتنياهــو عل ــي الع مظاهــر التصــدع داخــل املجتمــع اإلســرائيلي ف

خلفيــة محاكمتــه بشــبهات فســاد، وعلــى خلفيــة أداء حكومتــه فــي مواجهــة وبــاء كورونــا )طالــع عــن احلملــة 

فــي فصــل املشــهد االجتماعــي فــي هــذا التقريــر(. ومــن جانــب آخــر، وألســباب بعضهــا يتعلــق باملعتقــدات 

الدينيــة، وبعضهــا اآلخــر باملوقــف مــن مؤسســات الدولــة، رفــض مجتمــع اليهــود احلريــدمي املتشــددين دينيــًا 

االنصيــاع إلجــراءات اإلغــاق ملواجهــة تفشــي كورونــا. وســاهم هــذا الرفــض فــي اتســاع الفجــوة والعــداء 

بــن املجتمــع اإلســرائيلي وبــن احلريــدمي.

 يضــاف إلــى ذلــك قــرار حكــم قضائــي صــدر أخيــًرا عــن احملكمــة اإلســرائيلية العليــا فــي األول مــن آذار 2021 

ــة، وليــس وفــق منهــج  ــة اليهودي ــن اإلصاحــي واحملافــظ فــي الديان ــد حســب منهــج التياري ــراف بالتهوي بشــأن االعت

ــودي  ــه اليه ــذي يحــدد مبوجب ــودة« اإلســرائيلي ال ــون الع ــي ســياق »قان ــراف ف ــط. وهــو اعت ــار األرثوذكســي فق التي

إلجــراءات الهجــرة والتجنــس فقــط. وعقــب القــرار هــّدد اجلنــاح األرثوذكســي بأنــه سيشــترط انضمامــه إلــى أي ائتاف 

حكومــي بعــد االنتخابــات بتعهــد مســبق بإلغــاء قــرار احلكــم القضائــي هــذا بواســطة تشــريع قانونــي خــاص يســنه 

الكنيســت اجلديــد فــور انتخابــه وبــدء دورتــه اجلديــدة. وكان لهــذا التهديــد أثــر فــوري جتســد فــي بيانــات صــدرت عــن 

حــزب الليكــود وأحــزاب اليمــن األخــرى تضمنــت هجوًمــا علــى احملكمــة العليــا وقرارهــا وتعهــدًا بإلغائــه، فــي مقابــل 

بيانــات الدفــاع عــن احملكمــة وامتــداح قرارهــا مــن جانــب أحــزاب »الوســط ـ يســار«، خصوصــًا.

ــين  ــا السياس ــدمي وحزبيهم ــلوك احلري ــى س ــه عل ــرار تداعيات ــذا الق ــون له ــرة أن تك ــات كثي ــت حتلي  وتوقع

ــا  ــي كل م ــة، ف ــة اليميني ــي« والصهيوني ــي الوطن ــار الدين ــى أحــزاب »التي ــة إل ــوراه وشــاس(، إضاف ــدوت هت )يه

يتعلــق بالتحالفــات واالئتــاف احلكومــي املســتقبلي. وقــد زاد هــذا القــرار مــن حــّدة الهجــوم اليمينــّي علــى احملكمــة 

العليــا، وهــو مــا ســنتطّرق إليــه فــي ســياق الحــق.

2. 2  الوقائع المرتبطة بذهاب إسرائيل إلى جولة انتخابات رابعة

ذهبــت إســرائيل إلــى انتخابــات الكنيســت الـــ 2٤ بعــد أن مت حــل الكنيســت الـــ23 تلقائًيــا منتصــف ليلــة 23 

كانــون األول 2020، بعــد الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية فــي اللحظــة األخيــرة بشــأن امليزانيــة العامــة للدولــة. 

وتقــّرر أن تتّجــه إســرائيل نحــو انتخابــات عامــة جديــدة يــوم 23 آذار 2021.

هاجــم رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية بنيامــن نتنياهــو وزيــر الدفــاع بنــي غانتــس وحزبــه »أزرق أبيــض« بعــد 

الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية بشــأن امليزانيــة، وقــال إن حــزب الليكــود لــم يكــن يريــد االنتخابــات، وصــوت 

ــات جــّراء  ــى االنتخاب ضدهــا مــرارًا وتكــرارًا، لكــن غانتــس انســحب مــن االتفاقــات وتســبب بجــر إســرائيل إل

صراعــات داخليــة فــي حزبــه. وأضــاف نتنياهــو: »لألســف انســحب غانتــس مــن االتفاقــات وهــذا اإلجــراء يجرنــا 
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ــج  ــي نيســانكورن بتروي ــدل آف ــر الع ــى الســماح لوزي ــد تراجــع بســبب إصــراره عل ــراع. لق ــق االقت ــى صنادي إل

ديكتاتوريــة املســؤولن اليســارين الذيــن يدوســون علــى إرادة اجلمهــور، نحــن ضــد االنتخابــات، إنــه قــرار خاطــئ 

لــدى حــزب أزرق أبيــض، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســننتصر«.

ــو  ــه إن نتنياه ــان صــادر عن ــي بي ــض« ف ــال حــزب »أزرق أبي ــذه، ق ــة ه ــس احلكوم ــوال رئي ــى أق ــًا عل وتعقيب

املُاحــق بثــاث لوائــح اتهــام هــو الــذي يجــر البلــد إلــى ٤ معــارك انتخابيــة، وأكــد أنــه لــو لــم تكــن هنــاك محاكمــة 

لكانــت هنــاك ميزانيــة عامــة ومِلــا كانــت انتخابــات.

ــج شــبه  ــا نتائ ــس فيه ــق نتنياهــو وغانت ــي العامــن 2019 و2020 وحق ــات جــرت ف ــد 3 انتخاب ــه بع ــر أن ُيذك

متعادلــة، اتفقــا فــي نيســان 2020 علــى تأليــف حكومــة الوحــدة والطــوارئ ملعاجلــة أزمــة فيــروس كورونــا، وإنهــاء 

ــّص بصــورة  ــى رئاســة احلكومــة، ون ــاوب عل ــاق التن ــخ إســرائيل. وتضمــن االتف أطــول أزمــة سياســية فــي تاري

خاصــة علــى أن تتبنــى احلكومــة ميزانيــة واحــدة لســنتن )2020 و2021(، لكــن حــزب الليكــود بزعامــة نتنياهــو 

ــذه  ــس، وأصبحــت ه ــة غانت ــض« بزعام ــا رفضــه حــزب »أزرق أبي ــو م ــن، وه ــن مختلفت ــر ميزانيت ــرح متري اقت

املســألة، التــي بقيــت مــن دون حــل، نقطــة ضعــف االئتــاف احلكومــي، وفاقمــت التوتــر القائــم بــن احلزبــن.13

ــة  ــي »الدميقراطي ــرائيل اآلن ه ــة« إن إس ــرائيلي للدميقراطي ــد اإلس ــال »املعه ــت الـــ 23 ق ــّل الكنيس ــد ح بع

البرملانيــة الليبراليــة التــي أجــرت أكبــر عــدد مــن االنتخابــات العامــة فــي العالــم منــذ ســنة 1996« )مبتوســط 2.3 

ســنة بــن كل انتخابــات(. ووفًقــا لهــذا املعهــد »لــم جتــر أي دميقراطيــة برملانيــة ليبراليــة أخــرى انتخابــات عامــة 

مبثــل هــذه الوتيــرة«. ويؤكــد املعهــد أن هــذا الواقــع هــو نتيجــة ألزمــة حكــم عميقــة اجلــذور مت خالهــا استســهال 

الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة فــي كل مــرة، وذلــك فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه رئيــس حكومــة باحتجــاز املصلحــة 

العامــة كرهينــة العتباراتــه الشــخصية، فــي إشــارة إلــى نتنياهــو الــذي يحاكــم بتهمــة الفســاد فــي ثــاث قضايــا.

وميكن وصف املشهد السياسي عشية االنتخابات الرابعة في آذار 2021، كما يأتي:

ــة معارضــة  ــى خلفي ــت متشــرذمة عل ــي بات ــن الت ــزاب اليم ــن أح ــا ب ــس األســاس فيه أواًل: كان التناف  -

اســتمرار حكــم نتنياهــو جــراء اتهامــه بشــبهات فســاد، ال علــى خلفيــة مناهضــة سياســته العامــة، وال 

ــة.  ــا اإلقليمي ــائر القضاي ــألة الفلســطينية وس ــال املس ســيما حي

ــوم  ــي يات ــابق دان ــاد الس ــاز املوس ــس جه ــن رئي ــام، إذ أعل ــزاب بشــكل ع ــدد األح ــي ع ــم ف ــا: التضخ ثانًي  -

تأســيس حــزب جديــد باســم »قدامــى إســرائيل« )انســحب الحًقــا مــن املنافســة(، وذلــك بعــد أن أعلــن جدعــون 

ســاعر االنشــقاق عــن حــزب الليكــود وإقامــة حــزب جديــد باســم »أمــل جديــد- وحــدة إٍلســرائيل« ســرعان مــا 

انضــم إليــه وزراء وأعضــاء كنيســت مــن الليكــود و »أزرق أبيــض«. وبعــد أن انشــق معظــم وزراء وأعضــاء 

ــي غانتــس  ــدة أو قائمــة تركــوا وراءهــم بين ــى أحــزاب إمــا جدي الكنيســت مــن »أزرق أبيــض« وانضمــوا إل

مــن دون شــخصيات بــارزة حتيــط بــه داخــل حزبــه »أزرق أبيــض«. كمــا أعلــن عضــو الكنيســت عوفــر شــيلح 

ــن احملاســب  ــة(، وأعل ــا« )انطاق ــد باســم »تنوف ــة حــزب جدي ــن حــزب »يوجــد مســتقبل« وإقام انشــقاقه ع
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العــام الســابق لــوزارة املاليــة يــارون زليخــة، إقامــة حــزب جديــد لـــ »إنقــاذ إســرائيل مــن اإلفــاس« )»احلــزب 

االقتصــادي«(، وأقــام رئيــس بلديــة تــل أبيــب رون خولدائــي حزبــًا جديــدًا باســم »اإلســرائيليون« انضــم إليــه 

مــن حــزب »أزرق أبيــض« وزيــر العــدل الســابق آفــي نيســانكورن.

ثالثــًا: ازديــاد اهتمــام األحــزاب اإلســرائيلية بجمهــور الناخبــن العــرب البالــغ عددهــم نحــو مليــون ناخــب )%15   -

ــى أن القائمــة املشــتركة  ــرأي العــام عل مــن مجمــوع أصحــاب حــق االقتــراع(. فبعــد أن دلــت اســتطاعات ال

التــي حظيــت فــي انتخابــات آذار 2020 بنحــو 87% مــن أصــوات العــرب ســتتراجع مــن 15 عضــو كنيســت إلــى 

10 أعضــاء بســبب اخلافــات الناشــبة فيهــا، انقــض قــادة األحــزاب اليهوديــة للفــوز بهــذه األصــوات الضائعــة. 

وحتــى نتنياهــو الــذي كان يشــكك بشــرعية األحــزاب العربيــة واشــتهر بتحذيــره منهــا فــي انتخابــات 2015 حــن 

ذكــر أن »العــرب يتدفقــون إلــى صناديــق االقتــراع بألوفهــم فــي حافــات متولهــا جهــات أجنبيــة«، بــدأ يخطــط 

للحصــول علــى مقعديــن مــن األصــوات العربيــة، وقــام بزيارتــن إلــى مدينتــن عربيتــن حتــى »يطمئــن بأنهــم 

يحصلــون علــى لقــاح ضــد كورونــا« وللترويــج لـــ »اتفاقــات أبراهــام« لتطبيــع العاقــات مــع إســرائيل التــي وقعها 

مــع عــدة دول عربيــة برعايــة الواليــات املتحــدة قبــل نهايــة واليــة الرئيــس دونالــد ترامــب. 

ــس حــزب  ــر شــيلح ورئي ــا« عوف ــس حــزب »تنوف ــن رئي ــي، أعل ــم االنتخاب ــدمي القوائ ــة تق ــاء مهل وعشــية انته

»اإلســرائيليون« رون خولدائــي أنهمــا لــن يتنافســا فــي االنتخابــات اإلســرائيلية العامــة، بعــد فشــل املفاوضــات 

ــات  ــي خلــوض االنتخاب ــراف ميخائيل ــا مــع رئيســة حــزب العمــل وعضــو الكنيســت مي ــي أجراهــا كل منهم الت

ضمــن قائمــة واحــدة ملعســكر الوســط- اليســار. كمــا تبــن بعــد انتهــاء مهلــة تقــدمي القوائــم إلــى جلنــة االنتخابات 

ــن يتنافــس بعــد أن توصــل إلــى تفاهمــات مــع حــزب »ميينــا«. وقدمــت  املركزيــة أن حــزب »البيــت اليهــودي« ل

القائمــة العربيــة املوحــدة قائمــة مســتقلة عــن القائمــة املشــتركة، بينمــا قدمــت األخيــرة قائمــة مؤلفــة مــن حتالــف 

أحــزاب اجلبهــة الدميقراطيــة للســام واملســاواة والتجمــع الوطنــي الدميقراطــي واحلركــة العربيــة للتغييــر. كمــا 

قــدم »احلــزب االقتصــادي« برئاســة احملاســب العــام الســابق لــوزارة املاليــة اإلســرائيلية يــارون زليخــا قائمــة 

مســتقلة علــى الرغــم مــن عــدم اجتيــازه نســبة احلســم فــي اســتطاعات الــرأي العــام األخيــرة. واختــارت رئيســة 

العمــل وعضــو الكنيســت ميــراف ميخائيلــي عــدم اســتخدام 

صاحيتهــا بشــأن حتصــن أماكــن مضمونــة ضمــن قائمــة احلزب 

ملرشــحن مــن خارجــه. وقالــت مصــادر مســؤولة فــي العمــل إن 

ــا بضمــان أماكــن ملرشــحن آخريــن مــن  شــيلح وخولدائــي طالب

حزبيهمــا. والحقــًا، قــرر كلٌّ مــن شــيلح وخولدائــي االنســحاب مــن 

التنافــس كــي ال يتســببا بضيــاع أصــوات مــن معســكر الوســط- 

ــة  ــل املســؤولية الكامل ــي تتحم ــد شــيلح أن ميخائيل اليســار. وأك

عــن فشــل املفاوضــات. 

بجمهــور  الصهيونيــة  األحــزاب  اهتمــام  ازداد 

الناخبيــن العــرب البالــغ عددهــم نحــو مليــون ناخب 

ــد  ــراع(. فبع ــق االقت ــاب ح ــوع أصح ــن مجم )15% م

أن دلــت اســتطاعات الــرأي العــام علــى أن القائمــة 

ــات آذار 2020  ــي انتخاب ــت ف ــي حظي ــتركة الت المش

ــن 15  ــتتراجع م ــرب س ــوات الع ــن أص ــو 87% م بنح

عضــو كنيســت إلــى 10 أعضــاء بســبب الخافــات 

الناشــبة فيهــا، انقــض قــادة األحــزاب الصهيونيــة 

ــة. ــوات الضائع ــذه األص ــوز به للف
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ــه  ــودي« إن ــت اليه ــا« و »البي ــْي »ميين ــان مشــترك حلزب ــال بي وق

مت االتفــاق علــى عــدم خــوض األخيــر االنتخابــات مقابــل دعــم 

ترشــيح نفتالــي بينيــت )رئيــس »ميينــا«( ملنصــب رئيــس احلكومــة 

اإلســرائيلية املقبلــة. وفــي مقابــل ذلــك وعــد »ميينــا« بتعيــن رئيســة 

»البيــت اليهــودي« حجيــت موشــيه فــي منصــب وزيــرة مســؤولة 

ــة، وذلــك علــى  عــن شــؤون الصهيونيــة الدينيــة فــي احلكومــة املقبل

إثــر فشــل املفاوضــات بــن »البيــت اليهــودي« وحــزب »الصهيونيــة 

الدينيــة« برئاســة عضــو الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش، الــذي قّرر 

أن يخــوض االنتخابــات ضمــن قائمــة واحــدة مــع حــزب »عوتســما 

يهوديــت« )»قــوة يهوديــة«( مــن أتبــاع احلاخــام مئيــر كهانــا.

أعلــن حــزب الليكــود حتصــن كلٍّ مــن الكاتبــة الصحافيــة 

ــكان العاشــر، وعضــو  ــي امل ــان ف ــت ديســتل- أتبري ــة غالي اليميني

الكنيســت أورلــي ليفــي - أبكســيس مــن حــزب »غيشــر« )جســر( 

فــي املــكان 26 ضمــن قائمتــه االنتخابيــة. ومت إدراج مرشــح مــن 

ــا  ــة وفًق ــن القائم ــكان 28 م ــي امل ــة« ف ــة الديني ــزب »الصهيوني ح

لاتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه بــن الليكــود وســموتريتش. كذلــك 

قــام نتنياهــو بــإدراج أول مرشــح عربــي مســلم وهــو نائــل زعبــي 

ــًا.  ــر مضمون ــذي ال ُيعتب فــي املــكان 39 ال

كمــا قــدم حــزب ميرتــس قائمتــه االنتخابيــة التــي تضــم مرشــحْن 

عربيــن فــي املكانــن الرابــع واخلامــس )غيــداء رينــاوي- زعبــي 

ــث  ــال املرشــح الثال ــج(. وق وعضــو الكنيســت الســابق عيســاوي فري

ــه مســتعد لانضمــام  ــر غــوالن إن فــي ميرتــس عضــو الكنيســت يائي

إلــى حكومــة برئاســة جدعــون ســاعر الــذي انشــق عــن حــزب الليكــود 

وأقــام حزبــًا جديــدًا باســم »أمــل جديــد«، مــن أجــل إســقاط حكومــة 

ــات  ــوض االنتخاب ــدم خ ــباب ع ــن أس ــؤال ع ــى س ــو. وردًا عل نتنياه

ضمــن قائمــة واحــدة مــع حــزب العمــل، قــال غــوالن إن رئيســة العمــل 

تعاملــت ببــرود مــع ميرتــس منــذ انتخابهــا لهــذا املنصــب. كمــا ضمــت 

قائمــة العمــل عــددًا مــن الوجــوه اجلديــدة، بينهــا املخرجــة الســينمائية 

العربيــة ابتســام مراعنــة، املرشــحة فــي املــكان الســابع.1٤

القائمة الصهيونية الدينية

انتخابــات  عشــية  تشــكلت  قائمــة  هــي 

 )1 أحــزاب:  ثاثــة  وتضــم   ،25 الـــ  الكنيســيت 

حزب »تكوما« برئاســة بيتســلئل ســموتريتش 

القائمــة  فــي  األول  المنصــب  يحتــل  الــذي 

الصهيونيــة الدينيــة. وهــو حــزب أقيــم فــي 

العــام 1٩٩٩ مــن قبــل أشــخاص مســتقيلين 

مــن حــزب المفــدال االســتيطاني. 2( »عوتســما 

الــذي  غفيــر  بــن  ايتمــار  برئاســة  يهوديــت« 

القائمــة.  ضمــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  يأتــي 

وهــو حــزب يضــم أتبــاع مائيــر كهانــا. 3( حــزب 

»ناعــام« القومــي اليهــودي برئاســة آفــي معــوز 

الــذي جــاء فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن القائمــة.

شــباط   3 بتاريــخ  القائمــة  تشــكيل  تــم 

وألن   .2021 آذار  النتخابــات  تحضيــًرا   2021

فــي  تســتند  الثاثــة  بمركباتهــا  القائمــة 

واليميــن  المســتوطنين  علــى  قاعدتهــا 

مــن  أقــرب  تعتبــر  فإنهــا  المتطــرف، 

البيــت  حــزب  إلــى  األيديولوجيــة  الناحيــة 

بينيــت.  نفتالــي  يرأســه  الــذي  اليهــودي 

ــل  ــال كام ــذي ط ــي ال ــرذم الحزب ــد أن التش بي

خــال  إســرائيل  فــي  السياســية  الخارطــة 

ــا 
ً

أيض بظالــه  ألقــى  الماضييــن،  العاميــن 

وأن  ســيما  االســتيطاني،  اليميــن  علــى 

تفتيــت  إلــى  باســتمرار  يســعى  نتنياهــو 

ــه لتشــتيت  القوائــم التــي تعتبــر منافســة ل

المفاوضــات  فشــلت  وبالفعــل،  أصواتهــا. 

مــع  الدينيــة  الصهيونيــة  القائمــة  لدمــج 

ــو  ــة وأن نتنياه ــت، خاص ــي بيني ــزب نفتال ح

ــا لحــزب تكومــا، إذ منــح نتنياهــو 
ً

قــدم عرض

المقعــد رقــم 28 فــي قائمــة الليكــود إلــى 

أوفيــر ســوفر )ممثــل عــن االتحــاد القومــي- 

تكومــا( وذلــك إلغــراء الصهيونيــة الدينيــة 

الليكــود،  مــع  مســبق  وبشــكل  بالتحالــف، 

والبــدء  األصــوات  فــرز  بعــد  والئــه  وضمــان 

الحكومــي.  االئتــاف  بتشــكيل 
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2.3  حكومة نتنياهو الخامسة: البداية والنهاية

أدت حكومــة بنيامــن نتنياهــو اخلامســة )احلكومــة اإلســرائيلية 

الـــ35( اليمــن الدســتورية يــوم 17 أيــار 2020، وأيــد احلكومــة 

اجلديــدة 73 عضــو كنيســت وعارضهــا ٤6 عضــوًا. وأدى زعيــم 

كرئيــس  الدســتورية  اليمــن  نتنياهــو  بنيامــن  الليكــود  حــزب 

للحكومــة لواليــة خامســة منــذ 2009. كمــا أدى رئيــس حــزب 

»أزرق أبيــض« بينــي غانتــس اليمــن الدســتورية كرئيــس حكومــة 

بديــل ورئيــس حكومــة مســتقبلي، وكان مــن املقــرر أن يحــل محــل 

نتنياهــو كرئيــس للحكومــة يــوم 17 تشــرين الثانــي 2021. كمــا 

أدى غانتــس اليمــن كوزيــر للدفــاع. وباإلضافــة إلــى نتنياهــو 

ــًرا.  ــة 32 وزي ــت احلكوم ــس، ضم وغانت

ويبلــغ مجمــوع أعضــاء االئتــاف احلكومــي 7٤ عضــو كنيســت، 

ــض«،  ــزب »أزرق أبي ــن ح ــود، و16 م ــزب الليك ــن ح ــم م 36 منه

ــن  ــوراة، و2 م ــدوت هت ــزب يه ــن ح ــزب شــاس، و7 م ــن ح و9 م

حــزب العمــل، و2 مــن حــزب »ديــرخ إيرتــس« املنشــق عــن حــزب 

ــس  ــي بيرت ــون، وعضــو الكنيســت راف ــة موشــيه يعل ــم« بزعام »تل

ــي-  ــي ليف ــودي«، وعضــو الكنيســت أورل ــت اليه ــن حــزب »البي م

أبكســيس مــن حــزب »غيشــر«.

وقــال نتنياهــو فــي تصريحــات أدلــى بهــا إلــى وســائل إعــام 

فــي مســتهل أول جلســة للحكومــة ُعقــدت فــي الكنيســت مباشــرة 

ــي  ــى ه ــة األول ــن الدســتورية: »إن املهم ــد مراســم أداء اليم بع

فيــروس كورونــا والصحــة، وطاملــا أن الفيــروس هنــا وال يوجــد 

لقــاح مــن املمكــن أن يعــود بــن عشــية وضحاهــا«. وأشــار 

نتنياهــو إلــى أن املهمــة الثانيــة التــي ســتكون ماثلة أمــام احلكومة 

هــي متريــر امليزانيــة العامــة للدولــة وإنعــاش االقتصــاد، واملهمــة 

الثالثــة هــي محاربــة إيــران، واملهمــة الرابعــة محاربــة التحقيــق 

فــي ارتــكاب جرائــم حــرب فــي احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي الهــاي، الــذي وصفــه بأنــه تهديــد اســتراتيجي 

إلســرائيل واجليــش اإلســرائيلي، واملهمــة اخلامســة ســتكون ضــم مناطــق مــن الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل، 

وقــال نتنياهــو إنــه ينــوي طــرح مســألة الضــم علــى احلكومــة بســرعة. 

الصهيونيــة  رئيــس  ســموتريتش،  يعتبــر   

الدينيــة، شــخصية مثيــرة للجــدل. خاصــة وأنــه 

انضــم لعضويــة الكابينيــت المصغــر فــي العــام 

تقديــم  فــي  كنيســت  كعضــو  وســاهم   ،201٩

لاســتيطان.  الداعمــة  القوانيــن  مــن  العديــد 

ويعتبــر ســموتريتش مــن أشــد المعارضيــن لحــل 

الدولتيــن، ويــرى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

)والســلطة الوطنيــة( قــد جــاءت لمحاربــة الحركــة 

إســرائيل،  دولــة  وجــود  وإنهــاء  الصهيونيــة 

بعــًدا  يشــمل  أن  يجــب  ال  معهــا  التعامــل  وأن 

سياســًيا، وإنمــا وفــق معادلــة الــردع المســتمر. 

ينشــط ســموتريتش بشــكل خــاص فــي شــرعنة 

االســتيطان فــي أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

القومــي  الصنــدوق  لمنــح  الســعي  خــال  مــن 

فــي  أراضــي  شــراء  فــي  صاحيــات  اليهــودي 

الضفــة.

مــن بيــن مركبــات القائمــة الصهيونيــة الدينيــة 

)القــوة  يهوديــت  عوتســما  حــزب  هنــاك 

ــر  ــرف مائي ــاع المتط له اتب
ّ

ــك ــذي ش ــة( ال اليهودي

كهانــا. يدافــع الحــزب بشــدة عــن فكــرة »شــعب 

اللــه المختــار« الــذي يجــب أن يحكــم كامــل »أرض 

إســرائيل« كمــا وردت فــي التــوراة. وعليــه، ال يحق 

أو زعيــم إســرائيلي تقديــم تنــازالت  ألي قائــد 

ــودا  ــة يه ــرائيل )خاص ــن أرض إس ــبر م ــن أي ش ع

المحتلــة(. كمــا  الغربيــة  والســامرة- أي الضفــة 

أن الحــزب يســعى إلــى عــودة اليهــود إلــى جبــل 

ــى  ــجد األقص ــال المس ــال احت ــن خ ــكل م الهي

أمــا  المزعــوم.  الهيــكل  بتشــييد  والشــروع 

فيعتبــر  الفلســطيني،  بالوجــود  يتعلــق  فيمــا 

ــود  ــداء اليه ــطينيين أع ــزب أن الفلس ــاء الح أعض

يقتــرح  وعليــه،  فــوًرا.  البــاد  مغــادرة  وعليهــم 

ــطينيين  ــجيع الفلس ــات لتش ــن حم ــزب ش الح

»أرض  وإخــاء  الجماعيــة  الهجــرات  علــى 

الميعــاد«.
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وتشــكلت احلكومــة علــى أســاس منــوذج ائتــاف غيــر مســبوق فــي السياســة اإلســرائيلية، إذ مت بــن فريقــن، 

يتــرأس كل واحــد منهمــا الكتلــة األكبــر داخــل فريقــه: مــن جهــة هنــاك الليكــود وحلفــاؤه الدائمــون شــاس ويهــدوت 

هتــوراه وكتلــة حتالــف »ميينــا« التــي فــي نهايــة املطــاف بقيــت خــارج االئتــاف، باســتثناء نائــب منهــا، بســبب 

ــت  ــا أســمته »غيشــر«، وكان ــا له ــي شــكلت حزب ــي- أبكســيس، الت ــي ليف ــة أورل ــب، والنائب ــع احلقائ شــكل توزي

قــد انشــقت بعــد انتخابــات آذار 2020 األخيــرة عــن حتالفهــا مــع حزبــي العمــل وميرتــس، بعــد 72 ســاعة مــن 

االنتخابــات إياهــا.

ويتــرأس الفريــق الثانــي حــزب »مناعــة إلســرائيل«، برئاســة بينــي غانتــس، الــذي أخــذ لنفســه اســم كتلــة »أزرق 

أبيــض«، بعــد االنشــقاق عــن التحالــف الثاثــي، مــع حزبــي »يوجــد مســتقبل« و »تلــم«. ولكتلــة »أزرق أبيــض« 15 

ــة حــزب العمــل، التــي شــقت حتالفهــا االنتخابــي  ــا. وانضــم لهــذا الفريــق نائبــان مــن أصــل ثاثــة فــي كتل نائًب

األخيــر مــع حــزب ميرتــس؛ وقــد أعلنــت النائبــة الثالثــة فــي كتلــة العمــل، ميــراف ميخائيلــي، أنهــا ال تعتبــر نفســها 

جــزًءا مــن االئتــاف، وأن تصويتهــا ســيكون عينيــًا، بحســب مــا يتوافــق مــع رؤى احلــزب؛ ولكنهــا حتــى اآلن، ال 

تنــوي االنشــقاق رســمًيا عــن كتلــة حزبهــا. كمــا انضــم إلــى فريــق »أزرق أبيــض«، نائبــان منشــقان عــن حــزب 

ــان مــن  ــون االنشــقاق، ألنهمــا نائب ــز لهمــا القان ــم« الشــريك فــي التحالــف الســابق لـــ »أزرق أبيــض«، ويجي »تل

أصــل 5 نــواب لهــذا احلــزب املســجل رســمًيا، مــن أصــل الكتلــة الســابقة التــي ضمــت 33 نائبــًا. وجــرى تعديــل 

قانــون انشــقاق الكتــل البرملانيــة، بحيــث يســمح للنائبــن باحلصــول علــى ميزانيــة حــزب شــهرية فــورًا، بــداًل مــن 

مــرور عامــن، بحســب القانــون الســائد حتــى حينــه، لغــرض إمتــام عمليــة االنشــقاق. وهمــا النائبــان يوعــز هنــدل 

وتســفي هــاوزر )كاهمــا مــن أفــراد طاقــم رئيــس احلكومــة بنيامــن نتنياهــو ســابقًا(.

ومبوجــب االتفــاق بــن رأســي االئتــاف، فــإن رئاســة احلكومــة تكــون بدايــة لبنيامــن نتنياهــو، ملــدة 18 شــهرًا، 

ــس،  ــي غانت ــة لبين ــرة مطابق ــة لفت ــل رئاســة احلكوم ــم تنتق ــام 2021، ث ــن الع ــي م ــوم 17 تشــرين الثان ــي ي تنته

بصفتــه »رئيــس احلكومــة البديــل«، دون احلاجــة حلــل احلكومــة وطلــب الثقــة مــن الكنيســت. 

كمــا ينــص االتفــاق علــى أن كل كتلــة منهمــا، الليكــود و »أزرق أبيــض«، توقــع اتفاقيــات مــع الكتــل احلليفــة، 

ــن، يكــون هــو  ــرم بــن الكتلتــن األكبري ــة، فــي حــن أن االتفــاق املب ــة والبرملاني حــول تقاســم الوظائــف احلكومي

اتفــاق الســقف لائتــاف احلكومــي.

ومبوجــب اتفــاق الليكــود و »أزرق أبيــض«، فــإن هــذه ُتعــد حكومــة طــوارئ ملــدة 6 أشــهر، ويكــون برنامجهــا 

ــا تســمى  ــرض م ــة ف ــك، ســوى عملي ــر ذل ــة، وال شــيء غي ــة واالقتصادي ــن الصحي ــي معاجلــة األزمت املرحل

»الســيادة اإلســرائيلية« علــى املســتوطنات ومناطــق شاســعة فــي الضفــة احملتلــة. وجــاء هــذا البنــد السياســي، 

لكــون نتنياهــو يســعى إلجنــاز هــذا املخطــط قبــل االنتخابــات الرئاســية األميركيــة التــي جــرت يــوم الثالــث 

مــن تشــرين الثانــي 2020؛ مــا يعنــي أن توقيــت مخطــط نتنياهــو كان يجــب أن يقــع فــي فتــرة األشــهر الســتة 

لتشــكيل احلكومــة.
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كمــا يقضــي االتفــاق بأنــه خــال األشــهر الســتة، تتفــاوض كل كتــل 

االئتــاف حــول برنامــج احلكومــة فــي كل املجــاالت، مبــا فيهــا املجــال 

السياســي، علــى الرغــم مــن ذكــره فــي اتفــاق الليكــود- »أزرق أبيض«. 

ــن  ــوراة، وأيًضــا ب ــن الليكــود ويهــدوت هت ــة ب ــة الثنائي ــي االتفاقي وف

ــق بالقضيتــن احلاســمتن بالنســبة  الليكــود وشــاس، عــدة بنــود تتعل

ــد الشــبان  ــودي، وجتني ــن الســبت اليه ــا قوان ــدمي وهم ــي احلري لكتلت

ــه ســيحافظ  ــن بأن ــود للكتلت ــد الليك ــد تعه ــش. فق ــي اجلي ــدمي ف احلري

علــى »الوضــع القائــم« )الســتاتيكو(، مبعنــى عــدم الســماح بتغييــر القوانــن واألنظمــة القائمــة، علــى الرغــم مــن تناقــض 

ــا لقانــون جتنيــد  هــذا مــع برنامــج »أزرق أبيــض«. كمــا يتضمــن االتفــاق بــن الليكــود وكتلتــي احلريــدمي إقــراًرا نهائًي

ــه التــي وضعهــا اجليــش وأقرهــا الكنيســت بالقــراءة األولــى فــي شــهر تشــرين  الشــبان احلريــدمي، بعــد تعديــل صيغت

الثانــي 2018. وهــذا التعديــل اجلديــد، الــذي قبلتــه كتلــة »أزرق أبيــض«، يفــرغ القانــون مــن مضمونــه، إذ مينــح احلكومــة 

ــون إلــى ســن  احلــق فــي حتديــد أعــداد الشــبان احلريــدمي الذيــن ســيتجندون ســنوًيا، مــن أصــل الشــبان الذيــن يصل

ــذات،  ــوراه بال ــدوت هت ــة يه ــاءات كتل ــرار ســيخضع إلم ــي أن الق ــذا يعن ــة فه ــد احلكوم ــر بي ــا أن األم ــد. وطامل التجني

ــاث  ــات الث ــن دورات االنتخاب ــات، م ــد كل انتخاب ــة بع ــد، شــكلت عقب ــون التجني ــة قان ــة شــاس. وقضي ــاندها كتل وتس

ــه سياســًيا؛ إلــى جانــب  األخيــرة، أمــام انضمــام »إســرائيل بيتنــا« بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان إلــى احلكومــة األقــرب ل

ــا، منهــا رفــض ليبرمــان حلكومــة برئاســة نتنياهــو. قضايــا أخــرى ظهــرت الحًق

وعانــت احلكومــة اإلســرائيلية منــذ تشــكلها مــن مشــاكل داخليــة بــن مركبّيهــا األساســين، الليكــود و«أزرق 

ــة  ــى إطــاق تصريحــات هجومي ــك إل ــات، وأدى ذل ــر مــن امللف ــي الكثي ــا ف ــات بينهم ــرت العاق ــد توت أبيــض«. فق

بــن الطرفــن بشــكل غيــر مســبوق. وعــادة تتميــز احلكومــات االئتافيــة بنــوع مــن اللباقــة السياســية فــي تعامــل 

ــن  ــه صــراع ب ــا وكأن ــة تتصــرف مــع بعضه ــات احلكومــة احلالي ــر أن مركب ــا البعــض، غي ــا مــع بعضه مركباته

معارضــة وبــن احلكومــة يتبــادل الطرفــان فيــه هــذه األدوار. وظهــرت األزمــة اجلــادة بــن املركبــن فــي مســألة 

إقــرار امليزانيــة العامــة للدولــة، كمــا أشــرنا أعــاه. 

ــت  ــا كان ــى جانبه ــة، فإل ــر داخــل احلكوم ــا التوت ــت مجــرد واحــدة مــن قضاي ــة كان ــرار امليزاني ــة إق لكــن أزم

هنــاك ملفــات أخــرى اعتبــرت بــؤر توتــر، مثــل املوقــف مــن اجلهــاز القضائــي وســلطات إنفــاذ القانــون، واللذيــن 

يتعرضــان لهجــوم مســتمر مــن طــرف نتنياهــو ووزراء وأعضــاء الكنيســت مــن الليكــود، فــي حــن يقــف حــزب 

ــا عــن هــذه األجهــزة، ال ســّيما وأن وزيــر العــدل الســابق، آفــي نيســانكورن، ينتمــي إلــى  »أزرق أبيــض« مدافًع

حــزب »أزرق أبيــض«. وصّعــد نتنياهــو والليكــود مــن مهاجمــة هــذه الســلطات فــي اآلونــة األخيــرة بشــكل كبيــر، 

ممــا زاد التوتــر بــن الطرفــن، حيــث متــت مهاجمــة وزيــر العــدل نفســه، وقــد أخــذت التصريحــات الهجوميــة بــن 

الطرفــن شــكل التراشــقات املعهــودة بــن حكومــة ومعارضــة بينهمــا خصومــة سياســية وأيديولوجيــة. 

فــإن  أبيــض«،  و«أزرق  الليكــود  اتفــاق  بموجــب 

أشــهر،   ٦ لمــدة  طــوارئ  حكومــة  عــد 
ُ

ت هــذه 

ــن  ــة األزمتي ــي معالج ــا المرحل ــون برنامجه ويك

ذلــك،  غيــر  شــيء  وال  واالقتصاديــة،  الصحيــة 

»الســيادة  تســمى  مــا  فــرض  عمليــة  ســوى 

ومناطــق  المســتوطنات  علــى  اإلســرائيلية« 

المحتلــة. الضفــة  فــي  شاســعة 
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ــاع ورئيــس  ــر الدف ــي غانتــس وهــو وزي ــا اســتثنى نتنياهــو كا مــن بين ــن الطرفــن عندم ــر ب كمــا ظهــر التوت

احلكومــة البديــل، وغابــي أشــكنازي وهــو وزيــر اخلارجيــة، مــن املشــاركة فــي اتفــاق التطبيــع الــذي مت اإلعــان 

ــد ترامــب  ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. حيــث تفاجــأ الرجــان مــن إعــان الرئيــس األميركــي دونال عنــه مــع دول

عــن االتفــاق بــن الدولتــن وعقــد عاقــات دبلوماســية وتطبيــع بينهمــا. ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد فقــط، 

بــل بــّرر نتنياهــو عــدم إشــراكهما بحجــة أنــه تخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى إفشــال االتفــاق ألن الرجلــن كانــا 

ــول  ــا« ح ــن لهم ــع مقرب ــر مســؤولة م ــان بصــورة غي ــد »يتحدث ــا ق ــا بأنهم ــا إياهم سيســربان املوضــوع، واصف

االتفــاق.15 واحلقيقــة أن نتنياهــو لــم يشــركهما فــي االتفــاق ألنــه أراد أن يحتفــظ لنفســه بهــذا اإلجنــاز علــى أنــه 

ــًدا فــي أي انتخابــات قادمــة.  ــه، وهــذا مــا قــد يوظفــه جي إجنــاز شــخصي ل

فــي الســياق ذاتــه، حــدث توتــر بــن الليكــود و »أزرق أبيــض« فــي أعقــاب تصريحــات وزيــر اخلارجيــة أشــكنازي 

ــة الضــم بــدأت  ــم يعــد موجــودًا علــى جــدول األعمــال، وأنــه بــدل مرحل والتــي أعلــن فيهــا أن موضــوع الضــم ل

مرحلــة التطبيــع مــع الــدول العربيــة. وهــو التصريــح الــذي أثــار حفيظــة أعضــاء مــن حــزب الليكــود الذيــن أكــدوا 

مــراًرا، مثلهــم مثــل نتنياهــو، أن إلغــاء الضــم لــم يكــن ثمًنــا التفــاق الســام مــع اإلمــارات، بــل مت تأجيلــه. وهــذا 

املوضــوع يعتبــر مهًمــا لليكــود ألن شــرعيته السياســية فــي أوســاط جــزء مــن قواعــده االنتخابيــة تتمثــل فــي وعــوده 

بضــم مناطــق فــي الضفــة الغربيــة. 

لــم ينحصــر التوتــر داخــل احلكومــة بــن حزبــّي الليكــود و »أزرق أبيــض« فحســب، وإمنــا نشــب أيًضــا توتــر مــع 

ــي  ــا ف ــة انتشــار جائحــة كورون ــى خلفي ــوراه وشــاس( عل ــدوت هت ــا يه ــة )حزب ــي احلكوم ــدمي ف ــود احلري أحــزاب اليه

البلــدات اليهوديــة املتدينــة )مثــل مدينــة بنــي بــراك(. حيــث عارضــت هــذه األحــزاب اتخــاذ إجــراءات صارمــة داخــل 

البلــدات واألحيــاء الدينيــة اليهوديــة، وخرجــت ضــد مديــر إدارة األزمــة، الــذي طالــب بفــرض إجــراءات كهــذه علــى بلــدات 

ــه بعــد  ــه باالســتقالة مــن منصب ــرة(، وطالبت ــاء منتشــر فيهــا بصــورة كبي ــي أن الوب صنفــت بأنهــا حمــراء )وهــذا يعن

توصيتــه مبنــع ســفر املتدينــن اليهــود إلــى أوكرانيــا لزيــارة قبــر أحــد أوليــاء اليهــود املشــهورين، والــذي تعتبــر زيارتــه 

مبثابــة أكبــر حــدث دينــي فــي اليهوديــة األرثوذكســية. وخضــع نتنياهــو ملطالــب هــذه األحــزاب، ففرضــت احلكومــة فــي 

النهايــة إغاًقــا جزئًيــا علــى البلــدات احلمــراء، بــداًل مــن اإلغــاق الكلــي، كمــا طالــب مديــر إدارة األزمــة، وذلــك كنــوع 

مــن التســوية مــع األحــزاب الدينيــة، التــي تخضــع لضغــوط كبيــرة مــن املجتمــع اليهــودي املتديــن فــي هــذا الشــأن.

4. 2  المحكمة العليا في مرمى أحزاب اليمين

ُقّدمــت طلبــات التمــاس للمحكمــة العليــا ضــد االتفاقيــة االئتافيــة بــن الليكــود وحــزب »أزرق أبيــض«، وضــد 

تكليــف بنيامــن نتنياهو بتأليــف حكومــة جديــدة علــى خلفيــة تقــدمي لوائــح اتهــام ضــده بشــبهة ارتــكاب مخالفــات 

فســاد. وتعرضــت احملكمــة إلــى هجــوم مــن معســكر نتنياهــو حتــى قبــل صــدور قرارهــا هــذا، وملجــّرد قيامهــا 

مبناقشــة تلــك الطلبــات. وبتاريــخ 6 أيــار 2020 رفضــت احملكمــة باإلجمــاع طلبــات االلتمــاس.
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وحــذر نتنياهــو فــي أثنــاء انعقــاد جلســاتها مــن أن تدّخــل احملكمــة اإلســرائيلية العليــا فــي االتفاقيــة االئتافيــة 

»ميكــن أن يزيــد مــن فــرص االجنــرار إلــى انتخابــات رابعــة«. وقــال فــي مؤمتــر صحافــي: »فــي دولــة دميقراطيــة، 

الشــعب هــو الــذي يحــّدد َمــن يقــوده، ولقــد انُتخبــت بأغلبيــة األصــوات. ونــال احلــزب الــذي أترأســه أكبــر عــدد 

مــن األصــوات. هنــاك أغلبيــة كبيــرة مــن اجلمهــور تريدنــي أن أقــود احلكومــة، وهنــاك أغلبيــة كبيــرة فــي الكنيســت 

تريــد ذلــك، وهــذا مــا يجــب أن يحــدث«، وأضــاف: »االتفــاق بيننــا وبــن أزرق أبيــض ُوضــع بدقــة، وبحــذر كبيــر 

جــدًا، ومبســؤولية كبيــرة، وزعزعتــه ميكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة فــرص االجنــرار إلــى انتخابــات رابعــة. آمــل أاّل 

تفعــل احملكمــة العليــا ذلــك«.16 وذكــرت قنــاة التلفــزة اإلســرائيلية »كان« )تابعــة لهيئــة البــث الرســمية اجلديــدة( أن 

نتنياهــو شــّن خــال محادثــة مغلقــة مــع مســؤولن فــي الليكــود هجومــًا حــاّدًا علــى احملكمــة العليــا، قبــل ســاعات 

مــن بدئهــا مناقشــة طلبــات التمــاس ضــد تكليفــه مبهمــة تشــكيل احلكومــة، وذلــك علــى خلفيــة تقــدمي لوائــح اتهــام 

جنائيــة ضــده.  وكشــفت قنــاة التلفــزة أن نتنياهــو قــال فــي تلــك احملادثــة إن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة فــي 

العالــم الغربــي التــي فيهــا احملكمــة العليــا قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات مــن دون أن يتمكــن أحــد مــن كبحهــا، األمــر 

الــذي وفــر لهــا إمكانيــة العمــل مــن دون ضوابــط.17

وجــاء ثانــي أبــرز هجــوم تعرضــت لــه احملكمــة العليــا علــى خلفيــة البــدء مبناقشــة طلبــات التمــاس قدمــت 

إليهــا ضــد »قانــون أســاس: القوميــة« الــذي يقضــي بــأن إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فــي 

كانــون األول 2020. فقــد وّجــه رئيــس الكنيســت اإلســرائيلي ياريــف ليفــن مــن الليكــود رســالة إلــى رئيســة 

احملكمــة اإلســرائيلية العليــا القاضيــة إســتير حيــوت حّذرهــا فيهــا مــن مغبــة التدخــل فــي أي قانــون أســاس. 

ــة  ــية املرتبط ــة األساس ــادئ الدميقراطي ــي حتــدٍّ للمب ــا ه ــّد ذاته ــن أســاس بح ــن إن مناقشــة قوان ــال ليف وق

بســيادة الشــعب، وبالفصــل بــن الســلطات، وأكــد أن أي تدّخــل فــي قوانــن األســاس يفتقــر إلــى الصاحيــة، 

ــه أثــر قانونــي. وأكــد نتنياهو أيضــًا فــي تصريحــات أدلــى بهــا إلــى وســائل إعــام، أن  وبالتالــي لــن يكــون ل

ال صاحيــة للمحكمــة العليــا فــي النظــر فــي قوانــن أســاس الكنيســت. وتعقيًبــا علــى ذلــك، قــال رئيــس حتالــف 

»يوجــد مســتقبل- تلــم« وزعيــم املعارضــة وعضــو الكنيســت 

يائيــر لبيــد إن التهديــد الواضــح الــذي يوجهــه رئيــس احلكومــة 

ــب القضــاة مــن  ــة لترهي ــا مــا هــو إاّل محاول ــى احملكمــة العلي إل

محاكمتــه. وأضــاف أن حتالفــه لــن يســمح بتقويــض الدميقراطيــة 

ــوة.  ــكل ق ــم واســتقاليتها ب ــن احملاك اإلســرائيلية، وســيدافع ع

ــًا  ــن 11 قاضي ــة م ــة موســعة مؤلف ــا بهيئ ــة العلي ــدأت احملكم وب

االســتماع إلــى طعــون 15 طلــب التمــاس ُقدمــت إليهــا ضــد 

»قانــون القوميــة اإلســرائيلي« الــذي ســّنه الكنيســت قبــل أكثــر 

ــز  ــون ميي ــات االلتمــاس أن القان مــن ســنتن. وأكــد مقّدمــو طلب

جــاء ثانــي أبــرز هجــوم تعرضــت لــه المحكمــة 

طلبــات  بمناقشــة  البــدء  خلفيــة  علــى  العليــا 

أســاس:  »قانــون  ضــد  إليهــا  قدمــت  التمــاس 

هــي  إســرائيل  بــأن  يقضــي  الــذي  القوميــة« 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فــي كانــون 

الكنيســت  رئيــس  وّجــه  فقــد   .2020 األول 

ــالة  ــود رس ــن الليك ــن م ــف ليفي ــرائيلي ياري اإلس

العليــا  اإلســرائيلية  المحكمــة  رئيســة  إلــى 

مــن  فيهــا  رهــا 
ّ
حذ حيــوت  إســتير  القاضيــة 

أســاس. قانــون  أي  فــي  التدخــل  مغبــة 
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ضــد مجموعــات عرقيــة غيــر يهوديــة، وفــي األســاس ضــد األقليــة العربيــة فــي إســرائيل، والتــي تشــكل نحــو 

20% مــن مجمــل ســكان الدولــة، خاصــة أنــه ال يعتمــد علــى املســاواة بــن مختلــف املواطنــن فــي إســرائيل. 

ــم  ــى اآلن ول ــا حت ــة العلي ــم تتدخــل احملكم ــداوالت. ول ــاء مــن امل ــد االنته ــا قرارهــا بع ــة العلي وســتتخذ احملكم

ترفــض أي قانــون أســاس دســتوري علــى اإلطــاق. وســبق للمستشــار القانونــي للحكومــة اإلســرائيلية أفيحــاي 

ــة إلغــاء قوانــن أســاس.18 ــك صاحي ــا ال متتل مندلبليــت أن أكــد أن احملكمــة العلي

ــب  ــن جان ــي م ــاز القضائ ــى اجله ــوم عل ــة الهج ــن مغب ــرات م ــدت حتذي ــة 2021 تصاع ــال 2020 وبداي وخ

شــخصيات رســمية فــي طليعتهــا رئيــس الدولــة رؤوفــن ريفلــن، الــذي قــال فــي ســياق كلمــة ألقاهــا خــال مراســم 

تأديــة قضــاة جــدد لقســم الــوالء أقيمــت فــي مقــر رؤســاء إســرائيل فــي القــدس يــوم 26 كانــون الثانــي 2021، 

إن اجلهــاز القضائــي فــي إســرائيل يتعــرض فــي الســنوات األخيــرة النتقــادات شــديدة اللهجــة يتخطــى بعضهــا 

اخلطــوط احلمــراء. وأضــاف أن هــذا األمــر يحــدث أحيانــًا حتــت شــعار احَلْوكمــة، وشــدد علــى ضــرورة احلفــاظ 

علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث.

ــل مــن  ــى الني ــة إل ــوت مــن احملــاوالت الهادف ــا إســتير حي بدورهــا حــذرت رئيســة احملكمــة اإلســرائيلية العلي

اجلهــاز القضائــي، وإقحامــه فــي القضايــا السياســية، مؤكــدة ضــرورة احلفــاظ علــى اســتقاليته. وأضافــت أنــه 

ال أســاس مــن الصحــة لادعــاء القائــل إن احملاكــم، وبصــورة خاصــة احملكمــة العليــا، تــؤدي دورًا فــي الســاحة 

السياســية، وأكــدت أن اجلهــاز القضائــي جهــاز مســتقل ومحايــد والقضــاة يحســمون فــي القضايــا املقدمــة إليهــم 

مبوجــب أحــكام القانــون فقــط.19

وأكــد املستشــار القانونــي للحكومــة اإلســرائيلية أفيحــاي مندلبليــت فــي كلمــة لــه أمــام مؤمتــر جمعيــة 

القضــاء العــام ُعقــد فــي أواخــر كانــون الثانــي 2021، أهميــة الوصــول إلــى مرحلــة مــا بعــد أزمــة فيــروس 

كورونــا وقــد مت احلفــاظ علــى حقــوق اإلنســان ومؤسســات الدولــة وفــي مقدمهــا اجلهــاز القضائــي. 

وأضــاف مندلبليــت: »لألســف الشــديد نشــهد أحياًنــا اســتغااًل للوضــع مــن أجــل املســاس بشــرعية أجهــزة 

ــراء.« وأوضــح  ــّد االفت ــى ح ــرط إل ــات تصــل بشــكل مف ــة واتهام ــات كاذب ــون ونشــر معلوم ــق القان تطبي

ــى ســيادة القانــون يجــب أن يقــول نعــم للنقــد املشــروع وال للتحريــض  مندلبليــت أن كل مــن يحــرص عل

واألكاذيــب ونــزع الشــرعية.20

إجمال

مــن الواضــح أن إســرائيل ظلــت عالقــة فــي شــرك أزمــة سياســية عميقــة بعــد اجلولــة الرابعــة مــن االنتخابــات 

أيًضــا. واتســمت هــذه اجلولــة بأنهــا جــرت فــي ظــل عــدد مــن االنشــقاقات. ففــي اليمــن، انشــق جدعــون ســاعر 

عــن حــزب الليكــود وأقــام حزبــًا جديــدًا حتــت اســم »أمــل جديــد إلســرائيل«، وانشــقت »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى 

حزبــن، األول برئاســة نفتالــي بينيــت، والثانــي برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، وهــذا األخيــر حتالــف مــع أتبــاع 
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كهانــا بضغــط مــن نتنياهــو. وفــي الوســط - اليســار اســتمر 

انشــقاق حتالــف »أزرق أبيــض« إلــى حزبــن )»يوجــد مســتقبل« و 

»أزرق أبيــض«( الــذي بــدأ علــى خلفيــة قيــام غانتــس باالنضمــام 

إلــى حكومــة نتنياهــو بعــد االنتخابــات الثالثــة، وكذلــك خــاض 

حزبــا العمــل وميرتــس االنتخابــات بصــورة منفــردة. 

االنتخابــات  فــي  تنافســت  أيضــًا  العربــي  املجتمــع  ولــدى 

قائمتــان بعــد انشــقاق القائمــة املشــتركة، وفازتــا بعشــرة مقاعــد 

ــي الكنيســت الـــ 2٤. ف

ــى  ــة، عل ــة للغاي ــر مضطرب ــرور ســنة تعتب ــن م ــم م ــى الرغ وعل

خلفيــة أزمــة فيــروس كورونــا التــي تســببت بــآالف الوفيــات، 

وبنســبة تفــشٍّ للوبــاء مــن بــن األعلــى فــي العالــم، وببطالــة كبيــرة، 

وبانهيــار عشــرات آالف األعمــال، وبعمليــة تلقيــح تعتبــر ســّباقة، 

فــإن ذلــك لــم ينجــح فــي كســر التعــادل فــي اخلريطــة السياســية 

ــه.  ــو ومعســكر األحــزاب املناهضــة الســتمرار حكم ــم نتنياه ــدة الســتمرار حك ــن معســكر األحــزاب املؤي ب

ووفقــًا لتحليــات إســرائيلية عديــدة، حــاول نتنياهــو االســتفادة مــن فتــح مرافــق االقتصــاد، وانخفــاض أعــداد 

ــم يحــَظ بالنصــر الــذي كان يتمنــاه. فــي  املرضــى، وتلقيــح أغلبيــة الســكان، وعــودة الدراســة والتجــارة، لكنــه ل

املقابــل، لــم ينجــح خصــوم نتنياهــو أيضــًا فــي اســتغال تقصيــره فــي ســنة كورونــا إلطاحتــه مــن احلكــم. 

 ظلــت إســرائيل عالقــة في شــرك أزمة سياســية 

االنتخابــات  مــن  الرابعــة  الجولــة  بعــد  عميقــة 

ــا. واتســمت هــذه الجولــة بأنهــا جــرت فــي 
ً

أيض

اليميــن،  ففــي  االنشــقاقات.  مــن  عــدد  ظــل 

انشــق جدعــون ســاعر عــن حــزب الليكــود وأقــام 

حزبــا جديــدًا تحــت اســم »أمل جديــد إلســرائيل«، 

وانشــقت »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى حزبيــن، 

ــة  ــي برئاس ــت، والثان ــي بيني ــة نفتال األول برئاس

بتســلئيل ســموتريتش، وهــذا األخيــر تحالــف 

مــع أتبــاع كهانــا بضغــط مــن نتنياهــو. وفــي 

تحالــف  انشــقاق  اســتمر  اليســار   - الوســط 

»أزرق أبيــض« إلــى حزبيــن )»يوجــد مســتقبل« 

بــدأ علــى خلفيــة قيــام  الــذي  أبيــض«(  و »أزرق 

غانتــس باالنضمــام إلــى حكومــة نتنياهــو بعــد 

االنتخابــات الثالثــة، وكذلــك خــاض حزبــا العمــل 

وميرتــس االنتخابــات بصــورة منفــردة.
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الهوامش
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مشهد العالقات الخارجية

خالد عنبتاوي

تحت المجهر

ــة      ــات اإلقليمي ــن خارطــة التحالف ــع ضم ــات التطبي ــر اتفاقي   إســرائيل تتموضــع عب

ــة التنســيق اإلســرائيلي- الروســي    ــر بواب الهجمــات اإلســرائيلية داخــل ســورية متــر عب

ــن إســرائيل  ــة ب ــات دبلوماســية ثنائي ــد عالق ــي فرصــة لتوطي ــات االحتــاد األوروب   أزم

ــاز   ــول الغ ــف أورو- متوســطي الســتغالل حق ــب حتال ــي قل ــة   إســرائيل ف ودول أوروبي

 إســرائيل حتــول املفهــوم اجلديــد ملعــاداة الســامية إلــى ســالح دبلوماســي ملواجهــة 

االنتقــادات املتعلقــة بجرائــم االحتــالل    حتالــف نتنياهــو ترامــب يخلخــل عالقــات 

ــات املتحــدة. ــود الوالي ــع يه إســرائيل م

ترامب وفريقه: التماهي مع اليمن االستيطاني اإلسرائيلي.  )الصورة عن »جيتي نيوز«(
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الملخص التنفيذي

شــكل توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة أحــد أهــم منجــزات نتنياهــو فــي 2020، حيــث جنــح فــي حتقيــق 

رؤيتــه القائمــة علــى اســتبدال مبــدأ »األرض مقابــل الســالم« مببــدأ »الســالم مقابــل الســالم«. عمليــًا، لــم يعــد 

تطبيــع العالقــات بــن إســرائيل ودول إقليميــة مشــروًطا بتراجــع مشــروع االحتــالل أو إنهائــه.

حتــّول اتفاقيــات أبراهــام - خاصــة مــع اإلمــارات والبحريــن - إســرائيل إلــى عنصــر أساســي فــي التحالفــات 

اإلقليميــة بوصفهــا جــزًءا مــن احملــور »الســني املعتــدل«.

يشــّكل النفــوذ اإليرانــي محــوًرا أساســًيا فــي السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية التــي تثابــر علــى مواجهــة احلضور 

اإليرانــي فــي املنطقــة، خاصــة في ســورية.

تســتمر إســرائيل فــي تعزيــز حتالفهــا مــع قبــرص واليونــان فــي حــوض املتوســط. تتــوج هــذا التحالــف، الــذي 

يقلــق تركيــا بالتحديــد، مــن خــالل توقيــع معاهــدة »منتــدى غــاز الشــرق األوســط«، الــذي يضــم أيًضــا مصــر 

ــة الفلســطينية. والســلطة الوطني

تتبنــى إســرائيل اســتراتيجية تعزيــز العالقــات مــع الــدول الواقعــة حتــت تأثيــر اليمــن الشــعبوي فــي االحتــاد 

ــة الفلســطينية. ــه املناصــرة للقضي ــى قرارات األوروبــي بهــدف التأثيــر عل

ــد ملعــاداة الســامية،  ــي التعريــف اجلدي ــى تبن ــدة عل ــرة حلــث دول جدي ــة اإلســرائيلية جهــوًدا كبي ــذل اخلارجي تب

الــذي بــات يعتبــر أي موقــف ناقــد لالحتــالل اإلســرائيلي والصهيونيــة مبثابــة معــاداة للســامية، فــي مســعى لنــزع 

شــرعية النضــال الفلســطيني.

ــاه واســتخراج  ــة واملي ــات والزراع ــة املعلوم ــي تقني ــا االقتصــادي والتكنولوجــي ف ــن تفوقه تســتفيد إســرائيل م

ــة. ــارة األفريقي ــي الق ــا ف ــق تغلغله ــة والبحــث العلمــي لتعمي ــوارد الطبيعي امل
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مدخل

ــرز التطــورات  ــى أب ــز عل ــة اإلســرائيلية، مــن خــالل التركي ــي مشــهد العالقــات اخلارجي يرصــد الفصــل احلال

خــالل العــام 2020 وبدايــة العــام 2021 كمــا جتلّــت فــي ممارســة إســرائيل وخطابهــا الرســمي. يضــم الفصــل 

خمســة أقســام أساســية: يحلــل القســم األول التطبيــع اإلســرائيلي مــع بعــض الــدول العربيــة، ويتابعــه مــن خــالل 

قــراءة االســتراتيجية اإلســرائيلية اجلديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط الســاعية لبلــورة حتالــف عربــي )ســني(-

إســرائيلي فــي منطقــة اخلليــج. أمــا القســم الثانــي فيتنــاول التعــاون اإلســرائيلي فــي منطقــة املتوســط، مركــًزا 

علــى العالقــة املرّكبــة التــي جتمــع إســرائيل مــع روســيا فــي الســاحة الســورية، باإلضافــة إلــى اتفاقيــات الغــاز 

ذات البعــد االســتراتيجي التــي أبرمتهــا عــدة دول متوســطية مبشــاركة إســرائيل. القســم الثالــث يتنــاول الســاحة 

ــة  ــرة للقضي ــرارات مناص ــل ق ــعبوي لتعطي ــن الش ــع اليم ــا م ــز عالقاته ــرائيل بتعزي ــوم إس ــث تق ــة حي األوروبي

الفلســطينية قــد ُتتخــذ علــى مســتوى االحتــاد األوروبــي. فــي هــذا الســياق، تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار مســألة 

معــاداة الســامية لضــرب حــركات مناهضــة االحتــالل اإلســرائيلي، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة اجلنايــات 

الدوليــة الــذي يبشــر بإمكانيــة فتــح حتقيــق ضــد جرائــم االحتــالل فــي الضفــة الغربيــة. يتطــرق القســم الرابــع إلــى 

ســؤال العالقــات األميركيــة اإلســرائيلية بعــد وصــول بايــدن واحلــزب الدميقراطــي إلــى احلكــم، وإمكانيــة تأثيــر 

ذلــك علــى السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية. كمــا يتنــاول القســم العالقــة مــع املجتمعــات اليهوديــة فــي الواليــات 

املتحــدة التــي تختلــف توّجهاتهــا إزاء االنتخابــات والسياســة الداخليــة األميركيــة. وفــي القســم اخلامــس نتابــع 

آخــر التطــورات فــي الســاحة األفريقيــة حيــث تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار قّوتهــا الناعمــة املتمثلــة بتفوقهــا فــي 

مجــال البحــث التكنولوجــي والزراعــة والصحــة واســتخراج املــواد الطبيعيــة و«التنميــة املجتمعيــة« الختــراق بعــض 

الــدول األفريقيــة واســتمالتها سياســًيا فــي احملافــل الدوليــة.
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١.  اتفاقيات أبراهام: إسرائيل تتموضع ضمن خارطة التحالفات اإلقليمية

١. ١  اتفاقيات أبراهام: الظروف والسياق التاريخي

شــهد العــام 2020 تطــورات دراماتيكيــة متثلــت فــي توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة بــن إســرائيل وكل 

مــن البحريــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة واملغــرب باإلضافــة إلــى قطــع أشــواط كبيــرة نحــو التطبيــع الرســمي 

مــع الســودان. وميكــن ربــط اتفاقــات التطبيــع والتقــارب الرســمي بــن إســرائيل وبعــض األنظمــة العربيــة ببعــض 

التغيــرات اإلقليميــة التــي حصلــت فــي الســنوات األخيــرة ودفعــت إســرائيل إلــى إعــادة بلــورة سياســاتها اخلارجية 

فــي املنطقــة، وهــي: 1( تراجــع قــوة النظــام الرســمي العربــي واملؤسســات العربيــة اجلامعــة فــي أعقــاب فشــل 

ــن  ــران كالعب ــا وإي ــم دور تركي ــي؛ 3( تعاظ ــج العرب ــض دول اخللي ــوذ بع ــم دور ونف ــة؛ 2( تعاظ ــورات العربي الث

إقليميــن، األمــر الــذي يجعــل مــن قلــق إســرائيل واإلمــارات 

والســعودية قاســمًا مشــترًكا؛ 4( تهميــش املســألة الفلســطينية 

وحتّولهــا إلــى شــأن ثانــوي فــي املنطقــة. 

لقــد شــكل تقاطــع هــذه العوامــل أثنــاء وجــود دونالــد 

ترامــب فــي ســدة احلكــم فــي الواليــات املتحــدة حافــًزا دفــع 

باجتــاه توقيــع اتفاقيــات التطبيــع فــي هــذه الفتــرة. وقــد رأت 

ــرات فرصــًة مــن أجــل  احلكومــة اإلســرائيلية فــي هــذه املتغّي

التموضــع فــي خارطــة التحالفــات اإلقليميــة بوصفهــا شــريكة 

ــي.  ــي والترك ــوذ اإليران ــة النف ــي مواجه ــور »الســني« ف للمح

ــة  ــادة صياغ ــي، وجــدت إســرائيل فرصــة ســانحة إلع وبالتال

املعادلــة الدبلوماســية اإلقليميــة بنــاء علــى رؤيــة نتنياهــو 

ــي  ــذا يعن ــل الســالم«. ه ــدأ »األرض مقاب ــن مب ــداًل م ــل الســالم« ب ــدأ »الســالم مقاب ــرض مب ــة بف املتمثل

البــدء بالتطبيــع الرســمي قبــل، أو مبعــزل عــن، التســوية مــع الفلســطينين وهــو مــا يعتبــر مكســًبا أمنًيــا 

وسياســًيا واســتراتيجًيا إلســرائيل.1 

ــد جــزًءا  ــي ُتع ــام الت ــات أبراه ــّراب اتفاقي ــب، ع ــي ترام ــس األميرك ــر الرئي ــرارد كوشــنير، صه ــر جي يعتب

أساســًيا مــن صفقــة القــرن. وميكــن اعتبــار اتفاقيــات أبراهــام »حالــة« قــد تســتمر بشــكل متدحــرج. فبعــد أن 

أعلــن كل مــن ترامــب ونتنياهــو فــي مناســبتن مختلفتــن عــن وجــود دول عربيــة أخــرى مســتعدة لالنضمــام 

ــود  ــي 23 تشــرين األول 2020، بشــكل رســمي، عــن وجــود جه ــن الســودان ف ــات أبراهــام، أعل ــى اتفاقي إل

حثيثــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل. وفــي كانــون األول 2020 انضمــت املغــرب إلــى 

اتفاقيات أبراهام بشكل رسمي.  

اتفاقيات أبراهام

هــي اتفاقيــات تطبيــع رســمية بيــن إســرائيل 

خــال  مــن  االتفاقيــات  بــدأت  عربيــة.  ودول 

اتفــاق  علــى   ٢٠٢٠ أيلــول   ١٥ فــي  التوقيــع 

بحرينــي  وإســرائيلي-  إماراتــي،  إســرائيلي- 

ــم  ــار االس ــم اختي ــض. ت ــت األبي ــاحة البي ــي س ف

الســام  عليــه  إبراهيــم  النبــي  )أو  »أبراهــام« 

بالعربيــة( كنايــة عــن القاســم المشــترك الــذي 

وهــو  والمســلمين،  اليهــود  بيــن  مــا  يجمــع 

اإلســرائيلي-العربي  الصــراع  لتصويــر  محاولــة 

دينــي.  صــراع  مجــرد  أنــه  علــى 
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وكان نتنياهــو أعلــن أمــام اجلمعيــة العامــة لــأمم املّتحــدة فــي أيلــول 2016 عــن وجــود توافــق جديــد مــع دول 

عربيــة، مشــيًرا إلــى أن: »التغييــر األكبــر هــو التقــرب مــن إســرائيل والــذي يجــري فــي مــكاٍن آخــر، ]أي[ فــي 

ــرف أن إســرائيل هــي  ــرف أن إســرائيل ليســت عدّوهــا، تعت ــة تعت ــي املنطق ــدة ف ــي،]...[، دول عدي ــم العرب العال

ــدول تعتبــر إيــران وداعــش أعداءهــا املشــتركن«.2  حليفتهــا«. وأشــار إلــى أن إســرائيل وهــذه ال

ــاق  ــوان »اتف ــن آب 2020، وحتــت عن ــث عشــر م ــي الثال ــام 2020. فف ــا خــالل الع ــه عملًي ــذا التوج ترجــم ه

أبراهــام«، أعلنــت معاهــدة الســالم بــن إســرائيل ودولــة اإلمــارات العربّيــة املّتحــدة للجمهــور العــام. وهــو االتفــاق 

اإلســرائيلي- العربــي األول بعــد توقيــع معاهــدة الســالم بــن إســرائيل واألردن )اتفــاق وادي عربــة( قبــل نحــو 

ــع االتفــاق رســمًيا فــي 15 أيلــول مــن العــام نفســه فــي باحــة البيــت األبيــض، وانضمــت إليــه دولــة  ربــع قــرن. ُوقِّ

البحريــن. تــال االتفــاق إعــالن تطبيــع العالقــات بــن إســرائيل وكّل مــن: الســودان فــي 23 تشــرين األول 2020، 

اململكــة املغربيــة فــي 10 كانــون األول مــن العــام نفســه. وتبعــت ذلــك تســريبات إســرائيلية عــن وجــود اتصــاالت 

مــع الســعودية وحصــول لقــاء جمــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو مــع ولــّي العهــد الســعودي محمــد بــن 

ســلمان فــي تشــرين الثانــي 2020 بحضــور وزيــر اخلارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو.3 وســبق ذلــك فــي تشــرين 

األول 2018 زيــارة نتنياهــو إلــى ســلطنة عمــان علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عالقــات دبلوماســية بــن البلديــن. 

يضــاف إلــى ذلــك اســتمرار التنســيق والتعــاون بــن إســرائيل وقطــر خاصــة فــي إدارة ملــف قطــاع غــزة. وكان 

نتنياهــو قــد أعلــن فــي 15 اذار 2021 أنــه ينتظــر توقيــع أربــع اتفاقيــات تطبيــع جديــدة مــع دول عربيــة أخــرى.4  

تشــكل اتفاقيــات أبراهــام انعطافــة اســتراتيجية فــي مكانــة إســرائيل اإلقليميــة التــي حتولــت مبوجبهــا وبشــكل 

رســمي إلــى جــزء فــي خارطــة التحالفــات واالصطفافــات اإلقليميــة. كمــا مثلــت انتصــاًرا للموقــف اليمينــي الــذي 

قــاده نتنياهــو بفــك االرتبــاط بــن الوصــول إلــى حــّل للقضيــة الفلســطينية مــن جهــة والتطبيــع مــع الــدول العربيــة 

مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي يعنــي تعزيــز مبــدأ »الســالم مقابــل الســالم« بــداًل عــن مبــدأ »الســالم مقابــل األرض«. 

وعلــى العكــس مــن اتفاقيــات إســرائيل الســابقة مــع مصــر واألردن اللتــان تتشــاركان مــع إســرائيل بحــدود جغرافيــة 

وخاضــت األخيــرة حروًبــا معهمــا، فــإن هــذه االتفاقيــات تأتــي مــع دول لــم تكــن قــد خاضــت حروًبــا فــي الســابق مــع 

إســرائيل، وال تتشــارك معهــا بحــدود جغرافيــة. تشــمل »اتفاقيــات أبراهــام« خطــوات عــدة لتطبيــع العالقــات علــى 

املســتوين املجتمعــي والثقافــي ممــا ميكــن اعتبــاره محــاوالت خللــق تطبيــع شــعبي وكســر اإلجمــاع العــام الرافــض 

للصهيونيــة.5 فيمــا يلــي تلخيــص ألهــم التطــورات فــي كل ُقطــر عربــي علــى حــدة. 

٢. ١  التطبيع مع اإلمارات العربية المتحدة

لــم تبــدأ العالقــات اإلماراتيــة اإلســرائيلية فــي العــام 2020، فبعــد لقــاء رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو مــع 

وزيــر اخلارجيــة اإلماراتــي فــي العــام 2012 علــى هامــش اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة لــأمم املتحــدة،6 بــدأت سلســلة 

خطــوات متهيديــة، كان مــن بينهــا الســماح لإلســرائيلين حاملــي اجلنســية الثانيــة بالدخــول إلــى اإلمــارات، إلــى جانب 
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اســتقبال شــخصيات سياســية، كزيــارة مديــر عــام وزارة اخلارجيــة 

ــمل  ــات لتش ــعت العالق ــا توّس ــام 7.2015 كم ــي الع ــد ف دوري غول

اجلوانــب املدنّيــة والرياضيــة، وســمحت اإلمــارات فــي أواخــر العــام 

2018 لبعثــة اجلــودو اإلســرائيلية باملشــاركة فــي املســابقة العامليــة 

للجــودو املقامــة فــي أبــو ظبــي، فضــاًل عــن الســماح للمنتخــب 

اإلســرائيلي برفــع علمــه أثنــاء إذاعــة »النشــيد الوطنــي اإلســرائيلي« 

ــة أن  ــر اإلســرائيلية والعاملي ــا( فــي املســابقة.8 تشــيّر التقاري )هتكف

التعــاون العســكري كان قــد بــدأ بــن البلديــن قبــل االتفــاق بســنوات، 

بثــالث  واإلماراتــي  اإلســرائيلي  الطيــران  شــارك ســالح  حيــث 

منــاورات مشــتركة بوجــود طــرف ثالــث.9

جــاء العــام 2020 تتويًجــا لهــذه العالقــات مــن خــالل التوقيــع بشــكل رســمي علــى اتفــاق التطبيــع فــي 15 أيلول 

ــع االتفــاق  ــراب توقي 2020  فــي باحــة البيــت األبيــض. وحمــل خطــاب بنيامــن نتنياهــو فــي آب 2020 حــول اقت

رســائل مركزّيــة تعكــس أبعــاد االتفــاق االســتراتيجية السياســية واالقتصاديــة والعســكرية-أمنية. وميكــن تلخيــص 

أهــم األبعــاد باآلتــي: سياســًيا، اســتبدال مبــدأ »األرض مقابــل الســالم« مببــدأ »الســالم مقابــل الســالم«، إذ إن 

ــة فــي العــام 10.1967  ــة احملتل االتفــاق جــاء دون أي انســحاب إســرائيلي مــن األراضــي الفلســطينية أو العربي

ــيع  ــارها وتوس ــة وانتش ــا االقتصادي ــز قدراته ــي تعزي ــا يعن ــو م ــرائيل، وه ــام إس ــواق أم ــح األس ــا فت اقتصادًي

اســتثمارها. 11 أمنًيــا، متوضــع إســرائيل فــي عالقــات حتالــف مــع الــدول احمليطــة بإيــران وتعزيــز قدراتهــا علــى 

مواجهــة النفــوذ اإليرانــي فــي املنطقــة. 

التعاون اإلسرائيلي-اإلماراتيالتعاون اإلسرائيلي-اإلماراتي

دبلوماسًيا

عالقات دبلوماسية كاملة  -

فتح مكاتب متثيل متبادلة  -

إقامة حوارات ثنائية دائمة حول القضايا السياسية واإلقليمية  -

برامج إعالمية موّجهة للرأي العام في الدولتن  -

اقتصادًيا ومالًيا

بلورة معاهدة ضريبة   -

اتفاقية إطار جتاري- اقتصادي   -

التعاون في مجال مكافحة تبييض األموال  -

مذكرة تفاهم للتعاون واحلوار حول قضايا اخلدمات املالية  -

بلورة اتفاق حماية االستثمار  -

االتفاق على ضرورة الوصول إلى بروتوكول مالي بن الدولتن  -

حمــل خطــاب بنياميــن نتنياهــو فــي آب ٢٠٢٠ 

اإلمــارات  مــع  االتفــاق  توقيــع  اقتــراب  حــول 

ــتراتيجية،  ــاده االس ــس أبع ــة تعك ــائل مركزّي رس

باآلتــي:  المرتكــزات  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 

مقابــل  »األرض  مبــدأ  اســتبدال  سياســًيا، 

الســام«.  مقابــل  »الســام  بمبــدأ  الســام« 

إســرائيل،  أمــام  األســواق  فتــح  اقتصادًيــا، 

االقتصاديــة  قدراتهــا  تعزيــز  يعنــي  مــا  وهــو 

أمنًيــا،  اســتثمارها.  وتوســيع  وانتشــارها 

مــع  تحالــف  عاقــات  فــي  إســرائيل  تموضــع 

بإيــران. المحيطــة  الــدول 



84
تقـريـر "مـدار"  

2021

الطيران والتأشيرات
إبرام اتفاقية طيران وفتح خطوط جوّية مباشرة  -

ترتيب مشترك لقضايا تأشيرات السفر  -

االستثمار واالبتكار 
استثمارات في قطاعات محددة، مبا في ذلك الطاقة والفنادق وغيرها  -

التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء صندوق مشترك لالبتكار  -

الصحة
تعاون استراتيجي حول فيروس كورونا  -

اتفاقية تعاون بن اجلهات الصحية في مجال التأهب للطوارئ  -

الثقافة والسياحة

اتفاقيات سياحة إقليمية بالتعاون مع األردن ومصر  -

ــارات تســتهدف ســياًحا مــن دول  التســويق املشــترك حلــزم ســياحية جتــاه إســرائيل واإلم  -

ــث. ــم الثال العال

عقد اتفاقية لتشجيع اإلنتاج املشترك في السينما والتلفزيون  -

اتفاقية تعاون في إطار الفعاليات الثقافية  -

احلوار بن األديان  -

الفضاء والعلوم
اتفاقية تعاون في مجال الفضاء املدني  -

االتفاق على أطر للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجاالت متنوعة  -

فــي آب 2020، ســافرت البعثــة اإلســرائيلية برئاســة مستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي مائيــر بن شــبات إلى 

أبــو ظبــي مــن أجــل االتفــاق علــى مجــاالت التعــاون والتــي شــملت اجلوانــب العســكرية واالقتصاديــة املشــتركة، 

وهــي اللقــاءات التــي جــرت بحضــور كبيــر مستشــاري الرئيــس األميركــي ترامــب جاريــد كوشــنير.12 وقــد بــرز 

فــي هــذه البعثــة حضــور مندوبــن عــن االقتصــاد اإلســرائيلي ميثلــون »بنــك إســرائيل« ووزارات االقتصــاد 

والتكنولوجيــا والصحــة، ورئيــس قســم الســايبر القومــي.13 وفــي نهايــة آب 2020، أعلــن خليفــة بــن زايــد عــن إلغاء 

قانــون مقاطعــة البضائــع اإلســرائيلية، وهــو القــرار الــذي حّيــاه بنيامــن نتنياهــو ببيــان خــاص.14

ــا يفّصــل طواقــم العمــل التــي ســتعمل علــى مســتويات  كمــا أصــدر مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية بياًن

متنوعــة وتعتبــر اللبنــة األساســية فــي االتفــاق بــن البلديــن،15 بيــد أن اجلوانــب العســكرية واألمنيــة بقيــت فــي 

 )ADFC( معظمهــا طــي الكتمــان، وبــرز فــي ملــف التعــاون الثقافــي اتفــاق بــن »مفّوضيــة الســينما« فــي أبــو ظبــي

وبــن »صنــدوق الســينما اإلســرائيلي« ومدرســة »ســام شــبيغيل لإلنتــاج الســينمائي« فــي القــدس،16 والتــي تلعــب 

ــوق  ــة حق ــا مفوضي ــبق وأن وضعته ــة، وس ــة احملتل ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ــينما ف ــل الس ــي تفعي دوًرا  ف

اإلنســان التابعــة لــأمم املتحــدة ضمــن القوائــم الســوداء التــي تعمــل فــي املســتوطنات اإلســرائيلية.

ــل  ــا اســتراتيجًيا فحســب، ب ــه مكســًبا سياســًيا وأمنًي ــي ليــس بوصف ــاق اإلمارات تتعامــل إســرائيل مــع االتف

ــى مســتوى  ــة عل ــة«، كاملشــاريع التنموي ــوة الناعم ــرف »بالق ــا يع ــا ســياق م ــاون فيم ــز التع ــك مكســب لتعزي كذل

مراكــز دراســات وأبحــاث باإلضافــة إلــى تعــاون ثقافــي ورياضــي و«تنمــوي«. ويشــمل ذلــك إعــالن الشــراكة بــن 
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مركــز »موشــيه ديــان« التابــع جلامعــة تــل- أبيــب، مــع مركــز »ترينــدز« للبحــث واالستشــارة فــي أبــو ظبــي، فــي 

تشــرين األول 17،2020 وإعــالن اتفــاق شــراكة بــن معهــد دراســات األمــن القومــي اإلســرائيلي )INSS(، وبــن 

مركــز اإلمــارات للسياســات )EPC(.18 باإلضافــة إلــى االتفاقيــات والصفقــات الرياضيــة التــي مت تنفيــذ بعضهــا، 

وكان أبرزهــا عقــد اتفــاق بــن فريــق »بيتــار القــدس« املعــروف بعنصريتــه وعــداء جمهــوره التاريخــي للعــرب، وبــن 

ــن  ــادي اإلســرائيلي 50% مــن أســهمه الب ــع الن ــي. وكان مــن املفتــرض أن يبي ــة اإلمارات ــن خليف الشــيخ حمــد ب

خليفــة، إال أن احتــاد كــرة القــدم اإلســرائيلي أعلــن فــي بدايــة شــباط 2021 عــن ســحب مالكــي فريــق »بيتــار 

القــدس« للطلــب.19 ُيذكــر أن الطلــب قوبــل برفــض واســع بــن صفــوف جمهــور الفريــق الذيــن نظّمــوا مظاهــرات 

منــّددة باالتفــاق املتوقــع وحملــوا الفتــات عنصريــة ضــد العــرب واملســلمن.20

ــاء  ــوال والبن ــي قطــاع األم ــادل االقتصــادي ف ــي مجــاالت التب ــاون ف ــر التع ــى تطوي ــا تســعى إســرائيل إل كم

والســايبر وجتــارة املــاس، حيــث أشــارت طالــي زيجينيــر، اخلبيــرة االقتصاديــة اإلســرائيلية، أن إســرائيل تعتبــر 

ــي الواضــح  ــه اإلمارات ــى ضــوء التوّج ــا اســتراتيجية لالســتثمار اإلســرائيلي خاصــة عل ــارات أهداًف ــي واإلم دب

بالتحــّرر مــن االعتمــاد علــى تصديــر النفــط كمصــدر أساســي لالقتصــاد. يأتــي ذلــك إلــى جانــب التعــاون فــي 

ــا.21  ــدول فيه ــرز ال ــن أب ــر إســرائيل واحــدة م ــي تعتب ــة )ســتارت-آب(، والت ــادرات الريادي ــك واملب مجــال الهايت

ويؤكــد زئيــف الفيــه، نائــب املديــر العــام للتعــاون الدولــي فــي نقابــة التّجــار اإلســرائيلية، أن أكثــر مــن 300 شــركة 

إســرائيلية تعمــل فــي دولــة اإلمــارات، مــع أن معظمهــا تعمــل فــي إطــار بعثــات دوليــة.22

ــات رســمية  ــن جه ــت ب ــد ُأبرم ــر ق ــة الذك ــا آنف ــي القضاي ــي ف ــاون الثنائ ــات التع ــن اتفاقي ــدًدا م ــر أن ع يذك

ــة  ــس احلكوم ــب رئي ــع مكت ــول 2020 وّق ــن أيل ــي األول م ــاًل، ف ــارات. فمث ــن إســرائيل واإلم ــي كل م ــة ف مختّص

اإلســرائيلية ومحافــظ مصــرف اإلمــارات العربيــة املّتحــدة عبــد احلميــد ســعيد علــى بروتوكــول تفاهــم فــي مجــال 

البنــوك يتيــح إقامــة جلنــة مشــتركة لتطويــر التعــاون فــي مجــال االســتثمارات املاليــة وتقــدمي التســهيالت فــي هــذا 

الصــدد.23 وعلــى ضــوء هــذا البروتوكــول واتفاقيــة الســالم، نشــر بنــك إســرائيل تعميًمــا فــي حــول قواعــد العمــل 

ــا فــي إســرائيل، فــي 20/8/27، شــارك  مبوجــب هــذا االتفــاق. كمــا نّظمــت وزارة اخلارجيــة مؤمتــًرا اقتصادًي

فيــه أكثــر مــن 800 رجــل أعمــال إســرائيلي حــول إمكانيــات االســتثمار االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات ودراســة 

الســوق االقتصاديــة اإلماراتيــة وإمكانيــات االســتثمار فيهــا.24 

بدورهــا، قامــت وزارة االقتصــاد اإلســرائيلية بنشــر تقريــر مســحّي فــي تشــرين األول 2020، يشــرح بصــورة 

ــات  ــوان »اإلمكان ــذي حمــل عن ــر ال ــة مــع اإلمــارات. وذكــر التقاري ــة مجــاالت التعــاون االقتصــادي املمكن مفصل

االقتصاديــة القائمــة مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة« مجــاالت عــدة كالتجــارة، واالســتثمار، وامليــاه، والزراعــة، 

والبنــاء، واملــاس واملجوهــرات، والســايبير، والتكنولوجيــا املاليــة، والصحــة.25

تعتبــر »مواجهــة اخلطــر اإليرانــي« أحــد محفــزات اتفــاق التطبيــع اإلســرائيلي اإلماراتــي. وقــد عبــر اجلنــرال 

ــر  ــو مت ــى 2000 كيل ــل إل ــران تص ــرائيل وإي ــن إس ــافة ب ــه إن »املس ــك بقول ــن ذل ــون ع ــحق غرش ــابق إس الس
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ــدى عشــرات  ــة ال تتع ــة اإليراني ــن املنشــآت النووي ــارات ع ــي تفصــل اإلم ــد أن املســافة الت ــا(، بي ــا واياًب )ذهاًب

الكيلومتــرات«. وقــد كان هــذا التصريــح تعبيــًرا واضًحــا عــن أهميــة االتفــاق علــى املســتوى اجليــو- اســتراتيجي 

بالنســبة إلســرائيل الــذي يشــكل جــزًءا مــن مفهــوم »ردع إيــران«.26 كمــا بــّن رئيــس معهــد القــدس للدراســات 

االســتراتيجية واألمنيــة أفــرامي عنبــار، أن وجــود اتفــاق كهــذا بــن الطرفــن فــي العلــن يتيــح إلســرائيل اســتخدام 

القواعــد العســكرية اإلمارتيــة فــي أي عمليــة عســكرية فــي املنطقــة، ويجعلهــا قريبــة مــن مســرح أي معركــة قــد 

ــي ليشــمل  ــاون األمن ــّد التع ــة. وميت ــن املنطق ــة م ــى ضــوء االنســحابات األميركي ــران، خاصــة عل ــع إي ــع م تندل

ــن.27 مجــاالت اســتخباراتية بــن البلدي

 The( الدولــي  األمنــي  للتحالــف  إســرائيل  انضمــام  كان 

International Security Alliance(، فــي 2020/10/26، مــن 

حصــاد النتائــج املبكــرة التفاقيــة الســالم مــع اإلمــارات، حيــث 

للــدول  الداخلــي  واألمــن  الداخليــة  وزارات  يضــم  التحالــف  إن 

ــرب ودول  ــن واملغ ــارات والبحري ــي تشــمل اإلم ــه والت األعضــاء في

ــي  ــرة العضــو ف ــة العاش ــرائيل الدول ــت إس ــرى. وكان ــة أخ أوروبي

هــذا التحالــف الــذي تأســس علــى يــد اإلمــارات وفرنســا فــي العــام 

ــن  ــا األم ــي قضاي ــدول األعضــاء ف ــن ال ــاون ب ــر التع 2017 لتطوي

والشــرطة.28

وكان انتشــار جائحــة كورونــا فــي العالــم مدخــاًل لتعزيــز 

التعــاون وتكريســه بــن البلديــن منــذ أوائــل العــام 2020. 

وشــمل ذلــك نقــل مــواد طبيــة ومســحات فحــص كورونــا أرســلت 

مــن اإلمــارات إلســرائيل،29 إضافــة إلــى توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن شــركات إســرائيلية وإمارتيــة تعمــل فــي 

مجــال التطويــر التكنولوجــي ضمــن مســاعي مواجهــة فيــروس كورونــا.30 كمــا مت توقيــع اتفــاق بــن مجموعــة 

ــاالت  ــي مج ــا ف ــر تكنولوجي ــوي لتطوي ــع اجل ــل والتصني ــركتي رفائي ــرين )G-24( وش ــة وعش ــدول األربع ال

ــا.31 مكافحــة الكورون

ــدد املســتويات  ــاون متع ــى تع ــع إل ــدى التطبي ــارات تع ــع اإلم ــاق م ــاله أن االتف ــات أع ــرًا، توضــح املعطي أخي

ــاون مــن االســتراتيجية  ــع هــذا التع ــي واالســتراتيجي فضــاًل عــن االقتصــادي. وينب ويشــمل العســكري- األمن

اإلســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ اإليرانــي فــي املنطقــة. وتــرى إســرائيل 

أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي القــّوة السياســية واالقتصاديــة البــارزة فــي اخلليــج العربــي حالًيــا، وتتّجــه إلــى 

حتويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى منــط جديــد للتحالفــات اإلســرائيلية- العربيــة فــي املنطقــة يشــمل أيضــا أبعــاًدا 

مجتمعيــة وثقافيــة وشــعبية.

اإلمــارات  مــع  االتفــاق  أن  المعطيــات  توضــح 

تعــدى التطبيــع إلــى تعــاون متعــدد المســتويات 

واالســتراتيجي  األمنــي  العســكري-  ويشــمل 

 عــن االقتصــادي. وينبــع هــذا التعــاون مــن 
ً
فضــا

االســتراتيجية اإلســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف 

مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ اإليرانــي 

اإلمــارات  أن  إســرائيل  وتــرى  المنطقــة.  فــي 

السياســية  القــّوة  هــي  المتحــدة  العربيــة 

ــا،  واالقتصاديــة البــارزة فــي الخليــج العربــي حالًي

وتتّجــه إلــى تحويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى 

العربيــة  للتحالفــات اإلســرائيلية-  نمــط جديــد 

ــة  ــاًدا مجتمعي ــا أبع ــمل أيض ــة يش ــي المنطق ف

وشــعبية. وثقافيــة 
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أعلــن فــي احلــادي عشــر مــن أيلــول عــن انضمــام البحريــن إلــى »اتفاقيــات أبراهــام« ومت التوقيــع علــى 

االتفــاق بشــكل رســمي فــي اخلامــس عشــر مــن أيلــول 2020. وعليــه، أكــد بيــان رئيــس احلكومة اإلســرائيلية 

علــى ســيادة مبــدأ »الســالم مقابــل الســالم« و »الســالم مــن منطلــق القــوة« الــذي ال يســتدعي االنســحاب 

ــة  ــد آل خليف ــن حم ــي ســلمان ب ــد البحرين ــي العه ــو ول ــف نتنياه ــره هات ــى إث ــة.32 عل ــن األراضــي احملتل م

واتفقــا أن يتحــول االتفــاق إلــى ســالم أمنــي واقتصــادي وســياحي وتكنولوجــي وثقافــي.33 وفــي منتصــف 

تشــرين الثانــي 2020 تــرأس وزيــر اخلارجيــة البحرينــي عبــد اللطيــف الزيانــي بعثــة بحرينيــة دبلوماســية 

أثنــاء اتفاقــه مــع وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي علــى افتتــاح ســفارات رســمية بــن البلديــن،34 لتتلوهــا زيــارة 

لوزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي إلــى إســرائيل فــي بدايــة كانــون األول 2020 للتوقيــع علــى 

اتفاقيــات تعــاون ســياحي واقتصــادي.35 يذكــر فــي هــذا الصــدد أن الزيــارة شــملت لقــاًء مــع املــدراء العامــن 

خلمســة بنــوك فــي إســرائيل لبحــث إنشــاء بنيــة حتتيــة بنكيــة لدعــم اســتثمارات وصناعــات مشــتركة بــن 

البلديــن.36 أمــا فــي جانــب التعــاون الصحــي فقــد اتفــق رئيــس احلكومــة اإلســرائيلي فــي محادثــة مــع ولــي 

العهــد البحرينــي علــى دعــم البحريــن الســاعية لبنــاء مصنــع تابــع لشــركة »فايــزر« األميركيــة إلنتــاج لقاحــات 

ضــد الكورونــا.37

٤. ١  التطبيع مع السودان

 بعــد مضــي أقــل مــن عــام علــى إشــاعة األنبــاء حــول لقــاء فــي أوغنــدا جمــع رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية 

نتنياهــو واجلنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس املجلــس الســيادي الســوداني، أعلــن البيــت األبيــض بتاريــخ 

23.10.20 عــن اتفــاق تطبيــع وإنهــاء »حالــة احلــرب« بــن إســرائيل والســودان،38 تّضمــن اإلعــالن تعاوًنــا 

اقتصادًيــا وجتارًيــا بــن البلديــن خاصــة فــي مجــال الزراعــة.39 ُيذكــر أن إزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول 

ــس العســكري  ــت املجل ــي دفع ــم األســباب الت ــا أحــد أه ــي كان ــم املال ــن الدع ــاب، فضــاًل ع ــة لإلره الداعم

ــة، برئاســة  ــا اإلدارة األميركي ــات قّدمته ــود وضمان ــة، وهــي وع ــه التطبيعي ــي خطوات الســوداني للمضــي ف

ترامــب، األمــر الــذي مينحهــا حصانــًة فــي الدعــاوى املرفوعــة ضدهــا فــي هــذا الشــأن، فضــاًل عــن إزالــة 

العقبــات املاليــة وتســوية ديــون الســودان أو تخفيــف أعبائهــا أمــام البنــك الدولــي.40 وجــاء في بيــان اخلارجية 

اإلســرائيلية حــول االتفــاق أن »انضمــام الســودان التفــاق أبراهــام بعــد اإلمــارات والبحريــن هــو رد علــى 

الــالءات الثــالث التــي صــدرت عــن قمــة اخلرطــوم قبــل 53 عاًمــا. فبعــد الــالءات الثــالث جــاءت املوافقــات 

الثــالث مــن اإلمــارات والبحريــن والســودان«.41 تعكــس هــذه التصريحــات البعــد السياســي االســتراتيجي 

الــذي توليــه إســرائيل لهــذه االتفاقيــات.
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ــى  ــت إل ــم حتّول ــذ ســنوات اخلمســينيات، ث ــا من ــا وتعاوًن عرفــت العالقــات بــن املغــرب وإســرائيل تطبيًع

ــة ورســمية فــي العاشــر مــن كانــون األول 2020. يــرى عامــوس جلعــاد )جنــرال ســابق( أن  عالقــات علني

أهميــة اإلعــالن اليــوم ال تنبــع مــن أنهــا تعــزز مــا كان قائًمــا، 

ــر التعــاون فــي مجــاالت تتعــّدى األمــن  ــح األفــق لتطوي ــل تفت ب

كالعالقــات االقتصاديــة والثقافيــة والســياحية، وأن اجلمهــور 

ــا  ــس مؤقًت ــة لي ــي املنطق ــود إســرائيل ف ــع أن وج ــي يقتن العرب

بــل دائــم.42 وفــي منتصــف كانــون الثانــي 2021 وقــع الطرفــان 

ــن  ــة املباشــرة ب ــران يســمح بالرحــالت اجلوي ــاق طي ــى اتف عل

الطرفــن،43 وفــي نهايــة كانــون الثانــي مــن العــام اجلــاري جــرت 

مكاملــة بــن مئيــر بــن شــبات، رئيــس مجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي، ووزيــر اخلارجيــة املغربــي، واتفقــا 

ــاه  ــا االســتثمارات والســياحة واملي ــي قضاي ــن ف ــن الطرف ــة ب ــر العالق ــل لتطوي ــة عم ــى إنشــاء مجموع عل

ــة والطاقــة وغيرهــا.44 وجــودة البيئ

ــك وجــود  ــاك اهتمــام خــاص باملجــال الثقافــي. وســاهم فــي ذل ــع، كان هن ــاق التطبي ــع اتف ــاء توقي  وأثن

ــث عــن »املــوروث  ــاق احلدي ــث عــزز االتف ــة، حي ــرة مــن اليهــود اإلســرائيلين مــن أصــول مغربي أعــداد كبي

اليهــودي فــي املغــرب«. فمثــاًل، قامــت املغــرب بإحــداث تغييــر فــي بعــض مناهــج التعليــم، مــن خــالل دمــج 

ــر  ــة مشــاريع تطوي ــى إقام ــرب عل ــت املغ ــي ســياق مشــابه، وافق ــة. وف ــي الدول ــودي ف ــخ الشــعب اليه تاري

وترميــم ملواقــع أثريــة يهوديــة كالُكنــس واملقابــر واملــدارس اليهوديــة واألحيــاء اليهوديــة،45 لــذا، مــن املتوقــع 

أن يكــون قطــاع الســياحة أكبــر هــذه االســتثمارات املشــتركة، خاصــة وأن مملكــة املغــرب مــن أكثــر الــدول 

ــن  ــى اســتقبال مــا ب ــرات إل ــي الســابق، إذ تشــير التقدي ــادت اســتقبال الســّياح اإلســرائيلين ف ــي اعت الت

ــف ســائح إســرائيلي ســنوًيا.46 25-45 أل

بالنســبة للمغــرب، يعتبــر اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل فرصــة للحصــول علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة املغربيــة 

علــى الصحــراء الغربيــة. فقــد أشــارت تقاريــر إســرائيلية إلــى أن التقــارب املغربــي- اإلســرائيلي يظهــر مــدى صحــة 

مبــدأ »الطريــق إلــى قلــب واشــنطن ميــّر عبــر تــل أبيــب«، حيــث تتحــّدث التقاريــر عــن مصلحــة مغربيــة فــي نســج اتفــاق 

تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل حصــول املغــرب علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة املغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة.47

٦. ١  مستقبل التقارب اإلسرائيلي السعودي

ــي  ــدول الت ــن ال ــة. وهــي م ــي املنطق ــة دور اســتراتيجي ف ــارزة وصاحب ــوة ب ــر إســرائيل أن الســعودية ق تعتب

تصطــف فــي مواجهــة مــا تســميه إســرائيل »التهديــد اإليرانــي« املتمثــل فــي تزايــد نفوذهــا فــي العــراق واليمــن. 

التقــارب  أن  إلــى  إســرائيلية  تقاريــر  أشــارت 

صحــة  مــدى  يظهــر  اإلســرائيلي  المغربــي- 

عبــر  يمــّر  واشــنطن  قلــب  إلــى  »الطريــق  مبــدأ 

تــل أبيــب«، فــي إشــارة إلــى مصلحــة مغربيــة 

فــي نســج اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل 

أميركــي  اعتــراف  علــى  المغــرب  حصــول 

الغربيــة. الصحــراء  علــى  المغربيــة  بالســيادة 
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ــا مســتقبلًيا مــع الســعودية يعتبــر فرصــة مواتيــة  ومــن وجهــة نظــر السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية فــإن اتفاًق

ــة علــى إيــران«.48 إلحــكام »الطــوق مــع الــدول الســنّية املعتدل

علــى الرغــم مــن عــدم انضمــام الســعودية إلــى اتفاقيــات التطبيــع األخيــرة، فقــد شــهد العــام األخيــر تعاظًمــا 

فــي العالقــات غيــر الرســمية وغيــر املعلنــة بــن الطرفــن، ظهــر ذلــك مــن خــالل ســماح الســلطات الســعودية لطائــرة 

إمارتيــة حتمــل وفــًدا رســمًيا إلــى تــل أبيــب أن تعبــر مــن ســماء اململكــة فــي أوائــل أيلــول 49،2020 وهــو مــا ســبق 

وأن أعلنــه نتنياهــو كإجنــاز دبلوماســي إســرائيلي آخــر، معتبــًر األمــر »دعًمــا لالتفــاق مــن اخلــارج«. 

مفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســرّيةمفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســرّية: فــي الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي 2020 نشــرت الصحافة 

اإلســرائيلية تســريبات علــى لســان مصــادر رســمية لــم ُيذكــر اســمها، حــول زيــارة ســرّية قــام بهــا رئيــس الــوزراء 

ــي العهــد الســعودي محمــد  ــا مــع ول ــى اململكــة الســعودية، حيــث التقي نتنياهــو ورئيــس املوســاد يوســي كوهــن إل

بــن ســلمان وحتدثــا حــول قضيــة تطبيــع العالقــات بــن البلديــن.50 ســبق ذلــك إعــالن فــي بدايــة العــام الســابق عــن 

مفاوضــات متــت بــن قيــادات رســمية ســعودية وأخــرى إســرائيلية بوســاطة أميركيــة حــول إمكانيــة دمــج الســعودية 

فــي مجلــس الوقــف اإلســالمي املســؤول عــن إدارة املســجد األقصــى املبــارك.51 ازدادت فــي الشــهر األخيــر 

)شــباط 2021( التقاريــر اإلســرائيلية التــي تتحــدث عــن تطــّور فــي العالقــات علــى ضــوء إعــالن الواليــات املتحــدة 

نّيتهــا العــودة لالتفــاق النــووي مــع إيــران، إذ أعلــن الصحافــي اإلســرائيلي روعــي كيــس علــى قنــاة »كان 11«، أن 

مباحثــات جتــري بــن الطرفــن الســعودي واإلســرائيلي علــى ضــوء اإلعــالن األميركــي.52

تــال ذلــك إعــالٌن لقنــاة » i24NEWS« اإلخباريــة، أن مباحثــات جتــري فــي الشــهر احلالــي )شــباط 2021(، بــن 

إســرائيل، والبحريــن واإلمــارات والســعودية حــول إقامــة حتالــف دفــاع إســتراتيجي بــن الــدول املذكــورة مبــا يشــبه 

حتالــف »الناتــو«. لــم يؤكــد مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية املعلومــات الــواردة إال أنــه وفًقــا لصحيفــة »يســرائيل 

هيــوم« فقــد أكدتهــا مصــادر إماراتيــة وبحرينيــة رســمية، فيمــا لــم تنــف الســعودية أو تؤكــد التســريبات.53

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار اإلعــالم اإلســرائيل بتســريب أنبــاء عــن وجــود تواصــل وتنســيق مــع الســعودية، 

ــي حتــول دون  ــة الت ــادرة العربي ــن املب ــا م ــى موقفه ــد عل ــي رســمي، وتؤك ــذا النشــر بنف ــل ه ــرة تقاب ــإن األخي ف

الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع قبــل حــّل القضيــة الفلســطينية.54 فــي هــذا اإلطــار، ترجــح التقديــرات اإلســرائيلية 

أن تغييــر اإلدارة األميركيــة وانتهــاء عهــد ترامــب الــذي دفــع بــكل قوتــه مــن أجــل عقــد اتفاقيــات »أبراهــام« لــن 

يكــون ســهاًل، خاصــة وأن إدارة بايــدن تتبنــى اســتراتيجية دوليــة مغايــرة، ســتهتم مبوجبهــا فــي املرحلــة احلاليــة 

بالتبعــات الداخليــة ألزمــة كورونــا.55

٧. ١  عمان وقطر: عالقات بال تطبيع رسمي 

ــع ســلطنة  ــا الدبلوماســية م ــا ومحادثاته ــى عالقته ــة عل ــب مّتصــل، تســتمر إســرائيل باحملافظ ــي جان ف

ــذا الصــدد،  ــاق به ــات أو الوصــول التف ــع العالق ــى الرغــم مــن عــدم اإلعــالن الرســمي عــن تطبي ــان، عل عم
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حيــث أجــرى وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي، محادثــة مــع نظيــره العمانــي يوســف بــن علــوي، 

ــات الســالم بــن  ــد محادث ــاق ســالم إقليمــي، كمــا يدعــم جتدي ــه يدعــم اتف ــة إن ــر خــالل احملادث ــال األخي وق

ــطينين.56 ــرائيلين والفلس اإلس

ــدف  ــي اله ــر ه ــة قط ــون دول ــال أن تك ــى احتم ــرائيلية إل ــة إس ــادر صحافي ــارت مص ــر، أش ــار آخ ــي إط وف

اإلســرائيلي القــادم للتوصــل التفــاق ســالم، وهــو مــا أشــار إليــه ألــون بــن دافيــد فــي تشــرين األول 57.2020 

ــة فــي  ــى تهدئ ــف قطــاع غــّزة وســيناريو التوّصــل إل ــإدارة مل ــط الترجيحــات اإلســرائيلية هــذه املســألة ب ترب

هــذا الصــدد، وكانــت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية أوضحــت أن املبعــوث القطــري )إلعــادة اعمــار غــّزة( محمــد 

ــون  ــن غوري ــار ب ــر مط ــزة، عب ــى غ ــارة إل ــن زي ــر م ــالل 2020 بأكث ــا خ ــردان – قام ــد ح ــه خال ــادي ونائب العم

وصــواًل لقطــاع غــزة عبــر معبــر إيريــز إلدخــال أمــوال املســاعدات القطريــة للقطــاع بعــد احلصــول علــى املوافقــة 

اإلســرائيلية. جديــر بالذكــر أن املصــادر نفســها قالــت بــأن لقــاءات جمعــت العمــادي ونائبــه مــع مســؤولن أمنيــن 

إســرائيلين خــالل هــذه الزيــارات لبحــث ملــف التهدئــة مــع القطــاع.59،58 فــي املقابــل، أعلنــت قطــر وفــي أكثــر مــن 

مناســبة، رفضهــا التوقيــع علــى اتفــاق ســالم دون التوّصــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية، وهــو مــا جــاء علــى 

لســان وزيــر اخلارجيــة القطريــة ومســاعدته لولــوة اخلاطــر.60 

8. ١  األردن

ــن إســرائيل  ــرن ب ــع ق ــر مــن رب ــدار أكث ــى م ــة عل ــات دبلوماســية واقتصادي ــى الرغــم مــن وجــود عالق عل

واألردن، فــإن فتــوًرا طــرأ علــى مشــهد العالقــات اخلارجيــة بــن البلديــن فــي الســنوات األخيــرة. أحــد أســباب 

هــذا الفتــور هــو اخلــرق اإلســرائيلي لتفاهــم »الوضــع القائــم« فــي املســجد األقصــى واســتفزاز األردن 

ــك التصريحــات  ــى ذل ــي لأقصــى. يضــاف إل ــي واملكان ــي مخطــط التقســيم الزمان والفلســطينين باملضــي ف

املســتمرة للقيــادة اإلســرائيلية حــول نّيــة فــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى مناطــق )ج( ضمــن مشــروع الضــم 

ــر االســتراتيجي 2020(.61  )راجــع التقري

ــذ منتصــف العــام  ــور مــع األردن، خاصــة من ــواء الفت ــاك مســاٍع إســرائيلية الحت ــت هن ــك، كان ــى الرغــم مــن ذل عل

2020 تزامًنــا مــع إعــالن جتميــد مخطــط الضــم. وعليــه، وقعــت األردن وإســرائيل فــي تشــرين األول 2020 علــى اتفــاق 

طيــران مشــترك تســمح بعبــور طائــرات مدنيــة وعســكرية فــي املجالــن اجلويــن للدولتــن، ممــا يقّصــر مــدة الطيــران 

بــن دول اخلليــج والشــرق األوســط وبــن أوروبــا وأميــركا. إضافــة إلــى أن االتفــاق يســمح بعبــور طائــرات فــي األجــواء 

ــاز الشــرق  ــدى غ ــاق »منت ــى ميث ــع عل ــب التوقي ــى جان ــك إل ــي ذل ــة.62 يأت ــواء اإليراني ــا األج ــد عبوره اإلســرائيلية بع

األوســط« الــذي تشــارك فيــه األردن إلــى جانــب إســرائيل ودول متوســطية أخــرى )انظــر الحًقــا(. وفــي جانــب متّصــل 

أعلنــت إســرائيل فــي شــباط 2021 عــن حزمــة مــن املشــاريع االقتصاديــة املشــتركة املزمــع تنفيذهــا مــع األردن، حيــث 

اجتمــع وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي ثــالث مــرات بنظيــره األردنــي أميــن الصفــدي.63
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ونشــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« تســريًبا عــن لقــاء جمــع وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بنــي غانتــس بامللــك 

األردنــي عبــد اللــه الثانــي خــالل شــهر شــباط 64،2021 وأفــاد التســريب أن غانتــس تنــاول مســألة تطويــر 

العالقــات بــن البلديــن وكســر اجلليــد القائــم. جــاء هــذا التســريب بعــد أيــام عــّدة مــن قيــام األميــر احلســن بــن 

طــالل بنشــر مقــال فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فــي 26.02.2021 دعــا مــن خاللــه إلعــادة إحيــاء عمليــة 

الســالم وتطويرهــا.65

وصــل التوتــر بــن إســرائيل واألردن ذروتــه مــع إلغــاء زيــارة بنيامــن نتنياهــو لإلمــارات فــي آذار 

2021، بعــد أن وضعــت األردن صعوبــات وقيــوًدا مشــّددة علــى عبــور طائرتــه ملجالهــا اجلــوي، أّدت فــي 

ــة أجراهــا مــع  ــة األردنــي أميــن الصفــدي فــي مقابل ــر اخلارجي ــد وزي ــارة. وأّك ــة املطــاف إللغــاء الزي نهاي

ــى احلــرم القدســي الشــريف  ــي إل ــد األردن ــي العه ــارة ول ــاء زي ــن إلغ شــبكة CNN أن األردن غاضــب م

بحجــة الترتيبــات األمنيــة، وهــي زيــارة كانــت مقــررة قبــل يــوم واحــد مــن املوعــد املقــرر لتحليــق نتنياهــو 

إلــى اإلمــارات، وقــال الصفــدي ُمتعّجًبــا: »نتنياهــو ُيعّطــل زيــارة دينيــة ويتنظــر منــا املوافقــة علــى الطيــران 

ــة، لنكــن جاديــن!«.66  فــي األجــواء األردني

صورة من قمة في أنقرة في أيلول 2019، جَتمع عددًا من العبي اإلقليم: بوتن روحاني وأردوغان. )أ.ف.ب(
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٢.  التعاون اإلسرائيلي في حوض المتوسط

ــة اإلســرائيلية فــي منطقــة الشــرق  تركــزت السياســة اخلارجي

ــي  ــوذ اإليران ــة النف ــن أساســين: 1( مواجه األوســط فــي محوري

ــع دول  ــا م ــز عالقاته ــى تعزي ــع إســرائيل إل ــا دف ــة، م ــي املنطق ف

ــى اســتمرار  ــة إل ــه أعــاله(، باإلضاف ــا مت تناول ــة )وهــذا م خليجي

ــالت  ــص التدخ ــا يخ ــرائيلي فيم ــي- اإلس ــم الروس ــغ التفاه صي

ــل(.  ــد قلي ــه بع ــيتم تناول ــا س ــذا م ــورية )وه ــي س ــرائيلية ف اإلس

ــر مــن  ــة، وهــذا يعتب ــوذ التركــي فــي املنطق ــح جمــاح النف 2(  كب

احلوافــز األساســية التــي دفعــت إســرائيل إلــى املشــاركة الفعالــة فــي صياغــة حتالــف أورو- متوســطي )وهــذا 

ــل(.  ــه بعــد قلي مــا ســيتم تناول

١. ٢  التفاهم الروسي- اإلسرائيلي في سورية

ــا  ــع روســيا باعتباره ــم م ــة الشــرق األوســط ال يســتقيم دون التفاه ــي منطق ــا ف ــرى إســرائيل أن نفوذه  ت

إحــدى القــوى العامليــة الفاعلــة فــي الشــرق األوســط، خاصــة فــي أعقــاب موجــات »الربيــع العربــي« واالنســحاب 

األميركــي التدريجــي مــن املنطقــة. وعليــه، ســعت إســرائيل خــالل الفتــرة األخيــرة إلــى تعزيــز تفاهماتهــا 

السياســية واألمنيــة مــع روســيا مبــا يضمــن أمــن حدودهــا الشــمالية مــن جهــة، وضبــط التوّســع اإليرانــي فــي 

ســورية مــن جهــة ثانيــة، واحلــّد مــن منــو ترســانة حــزب اللــه العســكرية مــن جهــة ثالثــة. خــالل العــام 2020 كان 

مكتــب نتنياهــو هــو مــن يديــر هــذا امللــف بهــدف تعزيــز التفاهمــات اإلســرائيلية-  الروســية. ويتبــن عنــد إجــراء 

مســح عــام للبيانــات الرســمية الصــادرة عــن مكتــب نتنياهــو أن روســيا واإلمــارات العربيــة املتحــدة والواليــات 

املتحــدة األميركيــة هــي اجلهــات األبــرز التــي ركــزت عليهــا محادثــات نتنياهــو وحتركاتــه فــي امللــف اخلارجــي67 

)أنظــر ملحــق رقــم 1(. ويقــوم التفاهــم الروســي اإلســرائيلي علــى املعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل دور روســيا 

ومكانتهــا اجلديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط مقابــل موافقــة روســيا علــى حرّيــة العمــل العســكري اإلســرائيلي 

»لتأمــن« حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة عســكرية قويــة إليــران داخــل ســورية. 

ــي ســورية والشــرق األوســط  ــاون ف ــي مجــال التنســيق والتع ــات الروســية اإلســرائيلية ف ــم تنحصــر العالق ل

وحســب، بــل فــي اجلانــب االقتصــادي والصحــي أيًضــا، وكان مــن األحــداث البــارزة فــي هــذا الشــأن فــي العــام 

األخيــر تصريــح الســفير الروســي فــي إســرائيل حــول نّيــة التعــاون لتصنيــع لقــاح مشــترك ضــد فيــروس كورونــا 

فــي كانــون الثانــي 68.2021 وهــو مــا يتوافــق مــع تصريــح نتنياهــو حــول محادثتــه مــع الرئيــس الروســي بوتــن 

للتعــاون بــن البلديــن فــي مواجهــة كورونــا.69

ــأن  ــي الش ــرائيلي ف ــي اإلس ــم الروس ــوم التفاه يق

الســوري علــى المعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل 

منطقــة  فــي  الجديــدة  ومكانتهــا  روســيا  دور 

علــى  روســيا  موافقــة  مقابــل  األوســط  الشــرق 

»لتأميــن«  اإلســرائيلي  العســكري  العمــل  حرّيــة 

حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة 

عســكرية قويــة إليــران داخــل ســورية.
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وفــي تطــّور مّتصــل، نشــرت وســائل إعــالم إســرائيلية فــي شــباط 2021 بعــض التفاصيــل عــن صفقــة 

تتبلــور بــن إســرائيل وســورية بوســاطة روســية تقضــي بإطــالق ســراح مواطنــة إســرائيلية تخّطــت احلــدود 

الســورية خًطــًأ، مقابــل شــراء إســرائيل مليونــّي جرعــة مــن اللقــاح الروســي »ســبوتنيك« وتقدميهــا لســورية 

ــا للتســريبات، فقــد دفعــت إســرائيل لروســيا أكثــر مــن مليــون دوالر فــي ســبيل  ــة، ووفًق كنــوع مــن الفدي

تنفيــذ الصفقــة.70

املزيد على مشهد التعاون اإلسرائيلي- املتوسطياملزيد على مشهد التعاون اإلسرائيلي- املتوسطي

اتفاقيات الغاز في البحر املتوسطاتفاقيات الغاز في البحر املتوسط

ــن إســرائيل ودول أورو-  ــة ب ــات العســكرية- األمني ــز العالق ــي تعزي ــا ف ــرة تطــوًرا الفًت ســّجلت الســنوات األخي

متوســطية، باإلضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال التنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي. وأفضــى التعــاون إلــى بلــورة حتالــف 

فــي شــرقّي حــوض املتوّســط، يشــمل كال مــن إســرائيل ومصــر واألردن، إضافــة لقبــرص واليونــان ودول أخــرى. 

ــل التطــور األبــرز فــي العــام 2020 فــي التوقيــع علــى معاهــدة وميثــاق »منتــدى الغــاز فــي شــرقّي البحــر  ومتّث

املتوّســط« )EMGF( فــي 22 أيلــول، الــذي ضــّم باإلضافــة إلــى إســرائيل كال مــن: مصــر، األردن، قبــرص، 

ــي 2019 بهــدف تأســيس ســوق غــاز  ــون الثان ــدى فــي كان ــدأ املنت ــا والســلطة الفلســطينية.71 ب ــان، إيطالي اليون

إقليميــة للتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي فــي املنطقــة، فضــاًل عــن تعزيــز العالقــات التجاريــة بــن الــدول األعضــاء. 

ــددة  ــة متع ــة إقليمي ــى »هيئ ــه بشــكل رســمي إل ــن شــأنه أن يحّول ــدى م ــاق املنت ــدة وميث ــى معاه ــع عل إن التوقي

احلكومــات«، األمــر الــذي تترتــب عليــه انعكاســات دوليــة. كمــا يعــّزز امليثــاق مــن وجــود إســرائيل فــي املنطقــة 

ويدمجهــا فــي اقتصــاد الغــاز املتوســطي، إضافــة إلــى تعزيــز مكانتهــا أمــام تركيــا، حيــث ســتكون فــي موقــع 

قــوّة أثنــاء التفــاوض معهــا.72 وفــي إطــار متّصــل، أوردت تقاريــر إســرائيلية عــن صفقــة إســرائيلية- مصريــة-  

أردنيــة تقضــي بتصديــر إســرائيل الغــاز إلــى مصــر واألردن بقيمــة 30 مليــار دوالر، وفًقــا لتصريــح وزيــر الطاقــة 

اإلســرائيلي شــتاينتس.73

وقــد وّقعــت كل مــن قبــرص واليونــان علــى ميثــاق املنتــدى الــذي ُأقــّر فــي تشــرين األول 2020، علــى أن يشــمل مــّد 

قنــاة غــاز ضمــن مشــروع »إيســت ميــد« الــذي ســيزيد مــن صــادرات الغــاز اإلســرائيلي إلــى أوروبــا مــن خــالل 

قنــاة مائيــة تصــل إلــى 2000 كيلومتــر.74 يعتبــر إقــرار امليثــاق تتويًجــا جلهــود إســرائيلية حثيثــة منــذ ســنوات 

ــة إســرائيلية  ــة حرك ــاك حري ــث ســتكون هن ــي، ومكســًبا جيو-اســتراتيجًيا؛ حي ــع احملــور القبرصــي- اليونان م

ــة احلــرب، فضــاًل عــن حريــة احلركــة التجاريــة مــن إســرائيل إلــى  فــي موانــئ هــذه الــدول ومطاراتهــا فــي حال

أوروبــا عبــر هــذه البوابــات.75 أمــا علــى مســتوى العســكري- األمنــي فقــد أتــاح التقــارب اإلســرائيلي مــع قبــرص 

ــا  ــاورة مشــتركة شــاركت فيه ــى نحــو واســع، كان أبرزهــا من ــاورات عســكرية مشــتركة عل ــم من ــان تنظي واليون

اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي اليونــان فــي كانــون الثانــي 2020، شــاركت فيهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة، 

وكنــدا، وإســبانيا وســلوفاكيا.76
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٣.  مشهد العالقات الخارجية على مستوى أوروبا

منــذ توليــه منصــب وزيــر اخلارجيــة، صــّرح غابــي اشــكنازي أن العالقــات مــع أوروبــا ســتكون ضمــن أولويــات 

ــاءات مــع معظــم وزراء  ــة اإلســرائيلية لق ــي العــام 2020، أقامــت اخلارجي ــة اإلســرائيلية. وف ــات اخلارجي العالق

اخلارجيــة فــي دول االحتــاد األوروبــي. تركــزت العالقــات اإلســرائيلية- األوروبيــة خــالل العــام 2020 حــول ثالثــة 

ملفــات أساســية: 1( العالقــة الدبلوماســية مــع االحتــاد األوروبــي، 2( إعــادة تعريــف مفهــوم معــاداة الســامية، 

3( التبــادل التجــاري.

١. ٣  العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية مع االتحاد األوروبي

ــه فــي العقــد األخيــر مــًدا وجــزًرا بســبب امللــف الفلســطيني  شــهدت العالقــة مــع االحتــاد األوروبــي ودول

واســتمرار االحتــالل الــذي أفضــى إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســالم، وال يــزال االحتــاد األوربــي ومعظــم 

أعضائــه يرفضــون مشــروع االســتيطان اإلســرائيلي فــي مناطــق 1967 ويتمّســكون بحــّل الدولتــن. مــن جانــب 

ــع  ــو م ــف نتنياه ــن حتال ــرة م ــة كثي ــر، تتوجــس دول أوروبي آخ

ــا  ــا لقيمه ــره حتدّي ــي وتعتب ــي واألوروب ــن الشــعبوي العامل اليم

الليبراليــة والدميقراطيــة. وكان إعــالن احلكومــة اإلســرائيلية 

عــن نّيتهــا ضــم مناطــق »ج« للســيادة اإلســرائيلية حافــًزا 

دفــع غالبيــة الــدول األوروبيــة، خاصــة فرنســا، إلــى رفــض 

تطبيــق املخطــط مــن جانــب واحــد، معتبــرة ذلــك ضــرًرا مبلــف 

التفــاوض السياســي مــع الفلســطينين، وضربــًة حلــل الدولتــن. 

ففــي منتصــف أيــار 2020، نشــرت وزارة اخلارجيــة الفرنســية حتذيــًرا اعتبــرت مبوجبــه أن أي إعــالن عــن 

ضــم مناطــق محتلــة للســيادة اإلســرائيلية ســتكون لــه إســقاطات مباشــرة علــى العالقــة بــن إســرائيل واالحتــاد 

ــة االحتــاد  ــر خارجي ــر وزي ــد عّب ــي.77 وق ــون الدول ــاًكا للقان ــر انته ــذ املخطــط يعتب ــدة أن تنفي ــي، مؤك األوروب

األوروبــي عــن رفضــه ألي خطــوات أحاديــة اجلانــب فــي هــذا الصــدد، وحــاول إصــدار بيــان باســم 27 دولــة 

ــرض الضــم  ــة اإلســرائيلية ف ــررت احلكوم ــي حــال ق ــًدا ف ــًرا وتهدي ــل حتذي ــي يحم ــن دول االحتــاد االوروب م

مــن جانــب واحــد. إال أن البيــان لــم يصــدر فــي نهايــة األمــر، بعــد أن أصــدرت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية 

ــاط إصــداره.78 ــا إلحب ــى ســفراء إســرائيل فــي أوروب ــا عل تعميًم

كان جنــاح اخلارجيــة اإلســرائيلية فــي إحبــاط صــدور هــذا البيــان ثمــرة ظــروف موضوعيــة وحتــّوالت ميــّر بهــا 

االحتــاد األوروبــي ككل. فخــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي، فضــاًل عــن التحّديــات التــي يواجههــا االحتــاد 

ــه، كّل هــذا قلــل  فيمــا يتعلــق بالهجــرات اجلماعيــة وتداعيــات أزمــة الكورونــا التــي أثــرت علــى اقتصاديــات دول

ــه  ــاد األوروبــي ودول ــهدت العاقــة مــع االتح ش

فــي العقــد األخيــر مــًدا وجــزًرا بســبب الملــف 

الفلســطيني واســتمرار االحتــال الــذي أفضــى 

إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســام، وال يــزال 

يرفضــون  أعضائــه  ومعظــم  األوربــي  االتحــاد 

مشــروع االســتيطان اإلســرائيلي فــي مناطــق 

الدولتيــن.  
ّ

بحــل ويتمّســكون   ١967



95
تقـريـر "مـدار"  

2021

مــن إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع داخــل االحتــاد األوروبــي فيمــا 

ــق بــدوره اخلارجــي، وزاد مــن فــرص إســرائيل فــي التأثيــر  يتعل

علــى دولــه بشــكل منفــرد.79 ويتّضــح مــن سياســة العالقــات 

ــة  ــه أن ثّم ــي ودول ــة اإلســرائيلية جتــاه االحتــاد األوروب اخلارجي

حتالًفــا تســعى إســرائيل إلــى توثيقــه مــع الــدول األوروبيــة التــي 

ــذ ســنوات،  ــك الهامشــية من ــن الشــعبوي وتل ــا اليم يســيطر فيه

وهــي دول تتّجــه نحــو سياســات مــن شــأنها أن حتــّد مــن نطــاق 

تدّخــل االحتــاد فــي شــؤونها الداخليــة، وتتمّيــز بتغليب السياســات 

ــدة اإلقليميــة، مثــل: بولنــدا، تشــيك، هنغاريــا، ســلوفاكيا، دول  احملليــة واألولويــة القوميــة علــى السياســيات املوحِّ

البلقــان، بلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا.80 

فــي املقابــل، ســاهم جتميــد مشــروع الضــّم وتفاقــم جائحــة كورونــا خــالل العــام 2020، فــي التقليــل مــن حــدة 

ــي  ــق ف ــح التعم ــدة تتي ــح مســاحات جدي ــة وفت ــات اإلســرائيلية- األوروبي ــية وحتســن العالق ــات الدبلوماس اخلالف

عالقــات الطرفــن علــى املســتوين السياســي واقتصــادي. علــى املســتوى السياســي أبــدى جوزيــف بوريــل، ممّثــل 

امللــف اخلارجــي فــي االحتــاد األوروبــي، نيتــه فــي التقــرب أكثــر مــن إســرائيل بعــد أن ُأعتبــر فــي الســنوات األخيــر 

ناقــًدا ومناهًضــا للعديــد مــن ممارســاتها، حيــث أّيــد جتديــد النقاشــات السياســية بــن إســرائيل واالحتــاد األوروبــي 

داخــل مــا يســمى مجلــس التفاكــر،81 وهــو مجلــس إســرائيلي أوروبــي مشــترك خللــق حــوار سياســي وشــراكات 

جتاريــة بــن الطرفــن، علًمــا أن االجتمــاع األخيــر الــذي عقــده املجلــس كان فــي العــام 2012 وُجمــدت االجتماعــات 

ــة دول  ــاع وزراء خارجي ــاء اجتم ــك أثن ــس وذل ــام املجل ــادة التئ ــة بإع ــدول األوروبي ــض ال ــت بع ــا طالب ــا. كم بعده

االحتــاد، حيــث ُدعــي وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي إليــه فــي آب 2020. 82 

كمــا ســّجلت إســرائيل مكســًبا سياســًيا حــن تبنــت 7 دول أوروبيــة، هــي أملانيــا والنمســا وأســتونيا وســلوفينيا 

وليتوانيــا والتفيــا وتشــيك قــراًرا باعتبــار حــزب اللــه تنظيًمــا إرهابًيــا. فضــاًل عــن تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي 

األمم املتحــدة ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا زار 12 وزيــر خارجيــة أوروبًيــا إســرائيل خــالل 

فتــرة الكورونــا.83

٢. ٣  معاداة السامية الجديدة محور الدعاية اإلسرائيلية

ميكــن اعتبــار املســعى اإلســرائيلي لربــط معــاداة الســامية مبناهضــة الصهيونيــة، أحــد محــاور العمــل 

املركزّيــة لنشــاط اخلارجيــة اإلســرائيلية علــى وجــه العمــوم، وفــي أوروبــا علــى وجــه اخلصــوص؛ إذ تعمــل 

ــار أي معارضــة للنظــام اإلســرائيلي أو أي  ــاداة الســامية واعتب ــوم مع ــى تســييس مفه ــة اإلســرائيلية عل الدعاي

ــة ووزارة  ــة للســامية.84 تتعــاون فــي هــذا الشــأن وزارة اخلارجي انتقــاد لالحتــالل اإلســرائيلي ممارســات معادي

ســّجلت إســرائيل مكســًبا سياســًيا حيــن تبنــت 

7 دول أوروبيــة، هــي ألمانيــا والنمســا وأســتونيا 

قــراًرا  وتشــيك  والتفيــا  وليتوانيــا  وســلوفينيا 

ــن   ع
ً
ــا ــا. فض ــا إرهابًي ــه تنظيًم ــزب الل ــار ح باعتب

تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي األمــم المتحدة 

ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا 

زار ١٢ وزيــر خارجيــة أوروبًيــا إســرائيل خــال فتــرة 

الكورونــا.
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الشــؤون االســتراتيجية ووزارة الشــتات، فضــاًل عــن مكتــب رئيــس 

ــن أجــل  ــد م ــوم اجلدي ــذا املفه ــز ه ــى تعزي ــة، وتســعى إل احلكوم

ــزع شــرعيتها،  ــالل ون ــع الغطــاء عــن حــركات مناهضــة االحت رف

خاصــة األطــراف التــي تدعــم حركــة املقاطعــة )BDS(، وكان 

ــو دور وزارة الشــؤون االســتراتيجية  ــك ه ــى ذل ــرز عل ــال األب املث

اإلســرائيلية التــي اتخــذت قــراًرا ســّمته »محاربــة نــزع الشــرعية 

عــن إســرائيل وحركــة املقاطعــة«، وفــي هــذا الســياق نشــرت 

الــوزارة تقريــًرا خاًصــا حــول مــا أســمته »أبعــاد معــاداة الســامية 

ــة«.85  86 87 ــة املقاطع ــي حرك ف

يكمــن املســعى اإلســرائيلي فــي الســنوات األخيــرة فــي محاولــة 

التأثيــر علــى الــدول فــي العالــم بشــكل عــام وأوروبا بشــكل خاص، 

لتبّنــي التعريــف اجلديــد ملعــاداة الســامية. وقــد حققــت السياســة 

اخلارجيــة اختراقــات مهمــة فــي العــام 2019 عندما وافقت فرنســا 

علــى تعريــف معــاداة الســامية اجلديــد، جديــر بالذكــر أن خمــس 

دول أوروبيــة جديــدة تبّنــت هــذا التعريــف فــي العــام 2020، وهــي 

إســبانيا وصربيــا والســويد وألبانيــا وإيطاليــا.

ــاداة الســامية  ــد ملع ــف اجلدي ــا التعري ــا أيًض ــت ألباني ــد تّبن وق

بعــد جهــود إســرائيلية للتغلغــل فــي منطقــة البلقــان كان مــن بينهــا 

العمــل علــى بلــورة »منتــدى البلقــان حملاربــة معــاداة الســامية«،88 ويشــارك فيــه كل مــن: رئيــس حكومــة ألبانيــا، 

وزيــرة »الشــتات« اإلســرائيلية، رؤســاء برملانــات كل مــن ألبانيــا وكوســوفو وشــمال مقدونيــا، إضافــة إلــى رئيــس 

الكنيســت يريــف ليفــن، ورئيــس التحالــف الدولــي »إلحيــاء ذكــرى الهولوكســت«، وآخــرون.89  كمــا تبّنــت كل مــن: 

األرجنتــن، إســبانيا، وصربيــا التعريــف فــي العــام نفســه، إضافــة إلــى كنتانــي وغواتيمــاال فــي العــام 90.2021 

وحتــى اآلن تّبنــت 36 دولــة ومنّظمــة حــول العالــم التعريــف اجلديــد ملعــاداة الســامية )انظــر امللحــق رقــم 2(.

٣. ٣  من محاربة حملة المقاطعة، إلى محاربة كل من يعارض الصهيونية 

ثّمــة توّجــه داخــل الــوزارات اإلســرائيلية )خاصــة وزارة الشــؤون االســتراتيجية اإلســرائيلية( لتوســيع محاربتهــا 

ملــا تعتبــره مســاعي »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل دولًيــا، مــن خــالل املضــي قدًمــا فــي محاربــة حــركات املقاطعــة 

وربطهــا مبعــاداة الســامية. وُعقــدت فــي 28 متــوز 2021، جلســة خاصــة للجنــة شــؤون مراقبــة الدولــة فــي الكنيســت، 

ُعرضــت خاللهــا خطــوات عمــل واضحــة فــي هــذا املجــال، ووضعــت لهــا ميزانيــة ُتقــدر بـــ 128 مليــون دوالر ســنوًيا. 

تعريف معاداة السامية الجديدة

فــي ٢6 أّيــار ٢٠١6، صادقــت منظمــة »التحالــف 

الدولــي إلحيــاء ذكــرى الهولوكســت« )IHRA( على 

اعتمــاد تعريــف جديــد لمعــاداة الســامية. ووفق 

ــات  ــف الجديــد، فــإن مهاجمــة »مؤسس التعري

وجامعــة(  اليهــودي« )صيغــة عامــة  المجتمــع 

 
ّ

 للســامية. وتحــاول إســرائيل حــث
ً

تعتبــر معــاداة

أحــد  إســرائيل  دولــة  اعتبــار  علــى  العالــم  دول 

»مؤسســات المجتمــع اليهــودي«، وبالتالــي فــإن 

ممارســاتها  انتقــاد  أو  سياســًيا  مهاجمتهــا 

يجــب أن ينــدرج تحــت بنــد معــاداة الســامية.٨6. 

مناهضــة  ربــط  وراء  مــن  إســرائيل  تســعى 

الصهيونيــة أو انتقــاد دولــة إســرائيل بمعــاداة 

العــزل  احتمــاالت  مواجهــة  إلــى  الســامية 

الشــعبي والدولــي الــذي قــد ينجــم فــي حــال 

قــررت محكمــة »الهــاي« فتــح تحقيــق جنائــي 

ــد  ــة. فق ــق المحتل ــي المناط ــاتها ف ــد ممارس ض

صــرح نتنياهــو فــي ٠3 أذار ٢٠٢١، ردًا علــى قــرار 

محكمــة الهــاي بــأن:« قــرار محكمــة الجنايــات 

إســرائيل  ضــد  تحقيــق  بفتــح  اليــوم  الدوليــة 

معــاداة  هــذه  عبثــي.  هــو  حــرب  جرائــم  حــول 
ونفــاق«.٨7 للســامية،  خالصــة 
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هــذا باإلضافــة إلــى ماليــن الشــواكل التــي حتــّول ســنوًيا إلــى جمعيــات صهيونيــة تنشــط فــي هــذا املجــال، مثــل 

ــي جلســة  ــام وزارة »الشــؤون االســتراتيجية« ف ــر ع ــد حتــّدث مدي ــا.92 وق ــد«91 وغيره »كونتســرت« و »كيشــت دافي

الكنيســت آنفــة الذكــر قائــاًل:

»فــي هــذا الوقــت، نواجــه عــدًدا مــن التحديــات املهمــة، مــن بينهــا: القــرار الوشــيك للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي 

ــاداة الســامية  ــد مع ــأمم املتحــدة، وتزاي ــة ل ــوق اإلنســان التابع ــة حق ــة الســوداء للجن ــم القائم الهــاي، ونشــر وتعمي

عبــر اإلنترنــت وخارجهــا. ]كل ذلــك[ يتزامــن مــع أزمــة صحيــة واقتصاديــة عامليــة ممــا ُينتــج ضّجــة وعــدم اســتقرار 

اجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ويشــّكل أرضيــة خصبــة لزيــادة الظواهــر واألفعــال املعاديــة إلســرائيل«.93 

ــد وزارة الشــؤون االســتراتيجية اإلســرائيلية اخللــط مــا بن معاداة الســامية وبن  يشــير هــذا التصريــح إلــى َتعمُّ

أي محــاوالت لـــ »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل ومالحقتهــا جنائًيا أو اتخاذ موقف سياســي من ممارســاتها.94   

ــة  ــرة »الشــتات« اإلســرائيلية عومــر ينكلفيتــش مــع »احتــاد املنظمــات اليهودي فــي الســياق نفســه، التقــت وزي

فــي أوروبــا« فــي أيلــول 2020 ملناقشــة مســألة معــاداة الســامية فــي ظــل جائحــة كورونــا.95 فــي اللقــاء، عكســت 

ينكلفيتــش عمــق اســتراتيجية السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية املاضيــة قدًمــا فــي تســيس معــاداة الســامية، مــن 

خــالل ربطهــا مبثلــث مــن التناقضــات يشــمل: اليمــن املتطــرف، اإلســالم الراديكالــي واليســار الراديكالــي، ذلــك 

فــي إطــار املســاواة بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة الصهيونيــة. كمــا ربــط تقريــر وزارة »الشــتات« اإلســرائيلية 

الســنوي قضيــة معــاداة الســامية بحــركات اليســار الراديكاليــة رغــم اعترافــه فــي الوقــت نفســه أن التهديــد األكبــر 

علــى املجتمعــات اليهوديــة يأتــي مــن التنظيمــات اليمينيــة املتطرفــة والنازيــة اجلديــدة، كتنظيــم »ســيادة البيــض« 

فــي أميــركا. علــى الرغــم مــن ذلــك، ركــّز التقريــر فــي مقّدمتــه وملّخصــه التنفيــذي علــى ســعي منّظمــات يســارية 

للربــط مــا بــن معــاداة الســامية وبــن معــادة إســرائيل، كمــا يعمــد التقريــر إلــى الــزج باســم التنظيمــات واحلــركات 

اليســارية املناهضــة للصهيونيــة جنًبــا إلــى جنــب مــع اليمــن املتطــرف ومــا يســميه »اإلســالم املتطــّرف«.96

كان التطــّرق جلائحــة الكورونــا مــن األمــور امللفتــة فــي ســياق التنــاول اإلســرائيلي الرســمي ملظاهــر معــاداة 

الســامية. ففــي حــن ُتظهــر التقاريــر الرســمية97 أن مظاهــر معــاداة الســامية واالعتــداءات الفعليــة ســّجلت 

انخفاًضــا مقارنــة بســنوات ســابقة، إال أن التقاريــر اإلســرائيلية تّدعــي بــأن جهــات عــدة تتهــم اليهــود بالوقــوف 

ــي هــذا الصــدد، نشــرت وزارة الشــؤون  ــة«.98 ف ــات وتفســيرات »مؤامراتي وراء اجلائحــة مــن خــالل نســج رواي

ــًرا »إلثبــات« التقاطــع مــا بــن معــاداة الســامية ومحــاوالت نــزع الشــرعية عــن  االســتراتيجية اإلســرائيلية تقري

إســرائيل وجائحــة كورونــا. الالفــت فــي األمــر أن التقاريــر تناولــت اتهامــات ُوّجهــت لليهــود بالضلــوع بصــورة مــا 

بنشــر فيــروس كورونــا.99 ونشــرت الــوزارة التقريــر حتــت عنــوان »جائحــة الكراهيــة« كتقريــر مكّمــل لتقريــر ســابق 

ــن منشــورات حلــركات  ــاداة الســامية الكالســيكية وب ــن مظاهــر مع ــه ب ــة« ربطــت في ــوان »وراء األقنع حتــت عن

ــة لتبريــر املســاعي اإلســرائيلية الراميــة إلــى ربــط »معــاداة الســامية« مــع نشــطاء  املقاطعــة )BDS( فــي محاول

املقاطعــة السياســّين ونــزع الشــرعية عنهــم.100
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٤ .٣  تسيس قضية معاداة السامية

ــميه  ــا تس ــامية مب ــاداة الس ــط مع ــرائيلية رب ــات اإلس ــمية والرواي ــر الرس ــاول التقاري ــا، حت ــي فرنس ف

ــل  ــدّرس صاموئي ــل امل ــة قت ــال حادث ــات اإلســرائيلية حي ــن البيان ــك م ــر ذل ــد ظه »اإلســالم املتطــرف«، وق

فاتــي، الــذي ُذبــح علــى يــد أحــد املتطرفــن حتــى دون وجــود 

عالقــة مباشــرًة لليهــود.101 أمــا فــي بريطانيــا فــال يــزال 

التركيــز اإلســرائيلي األبــرز علــى مــا تســميه مظاهــر معــاداة 

الســامية داخــل حــزب »العمــال« البريطانــي. حيــث ربطــت 

ــن  ــر وزارة »الشــتات«( ب ــا تقري ــر إســرائيلية )مــن بينه تقاري

ــال.102 أمــا  معــاداة الســامية وعــودة كوربــن إلــى حــزب العّم

ــتراتيجية«  ــر وزارة »الشــؤون االس ــت تقاري ــا فربط ــي أملاني ف

اإلســرائيلية ووزارة »الشــتات« بــن اليمــن األملانــي املتطــّرف 

ــة إســرائيل  ــا أســمته »اســالم متطــرف« وناشــطي مقاطع وم

واعتبــرت أن هنــاك توجًهــا متنامًيــا لــدى فئــات شــعبية أملانيــة 

ــة  ــود ودول ــي جتــاه اليه ــا األخالق ــن التزامه نحــو »التحــرر م

إســرائيل«. تســعى هــذه احملــاوالت إلــى تســييس محاربــة معــاداة الســامية، حيــث تســعى إســرائيل إلــى 

القــول إن مــن يعــارض وصــم حــركات املقاطعــة )BDS( باملعاديــة للســامية إمنــا هــو معــاٍد للســامية.103 

وفــي هولنــدا، مت تعيــن مســؤول خــاص حملاربــة معــاداة الســامية. أمــا االحتــاد األوربــي فقــد اتخــذ قــراًرا 

بجعــل قضيــة معــاداة الســامية جــزًءا مــن »سياســاته املركزّيــة.104 وال تقتصــر املســاعي اإلســرائيلية هــذه 

ــى تبنــي  ــة مســلمة عل ــة اإلســرائيلية فــي حــث دول ذات أغلبي ــا، إذ جنحــت السياســة اخلارجي ــى أوروب عل

التعريــف اجلديــد ملعــاداة الســامية مثــل البحريــن. أمــا الواليــات املتحــدة األميركيــة فقــد أعلنــت أن حركــة 

املقاطعــة )BDS( هــي حركــة معاديــة للســامية.105

ــى مســتوى  ــاداة الســامية عل ــى تســييس مع ــم تقتصــر السياســة واالســتراتيجية اإلســرائيليتان عل ل

العالقــة مــع الــدول فحســب، بــل شــملت املنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة »الشــتات« 

اإلســرائيلية عوميــر ينكلوفيتــش فــي نهايــة أيلــول 2020 إلــى إدارة املتجــر اإللكترونــي »أمــازون«، طالبــت 

مبنــع عــرض كتــب معاديــة للســامية علــى منصــة بيــع الكتــب اإللكترونيــة.106 وامللفــت أن الفقــرة األخيــرة 

مــن الرســالة ربطــت مــا بــن املطلــب اإلســرائيلي فــي حظــر بيــع هــذه الكتــب، وتعريــف معــاداة الســامية 

اجلديــد الــذي بلورتــه منظمــة »IHRA«، حيــث جــاء فــي الرســالة:« ميكننــا أن نــزّود مّتخــذي القــرار فــي 

ــاداة  ــف »IHRA« ملع ــي حــول تعري ــق الدول ــك التواف ــي تنته ــا الت ــب املنشــورة حالًي ــة الكت ــازون بقائم أم

الســامية«.107

علــى  اإلســتراتيجية  السياســة  تقتصــر  لــم 

مســتوى  علــى  الســامية  معــاداة  تســييس 

شــملت  بــل  فحســب،  الــدول  مــع  العاقــة 

المنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة 

ينكلوفيتــش  عوميــر  اإلســرائيلية  »الشــتات« 

المتجــر  إدارة  إلــى   ٢٠٢٠ أيلــول  نهايــة  فــي 

عــرض  بمنــع  طالبــت  »أمــازون«،  اإللكترونــي 

بيــع  منصــة  علــى  للســامية  معاديــة  كتــب 

الفقــرة  أن  والملفــت  اإللكترونيــة.   الكتــب 

األخيــرة مــن الرســالة ربطــت مــا بيــن المطلــب 

الكتــب،  هــذه  بيــع  حظــر  فــي  اإلســرائيلي 

الجديــد. الســامية  معــاداة  وتعريــف 
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٥. ٣  التبادل التجاري بين إسرائيل واالتحاد األوروبي

ُيعتبــر التعــاون االقتصــادي بــن إســرائيل ودول أوروبيــة فــي مجــال التكنولوجيا املتطورة والســايبر واســتخراج 

الغــاز الطبيعــي مــن مجــاالت التبــادل االقتصــادي األبــرز خــالل الســنوات الســابقة.108 )للمزيــد انظــر/ي الفصــل 

االقتصــادي فــي هــذا التقريــر(. ومت فــي إطــار تعميــق العالقــات التجاريــة، توقيــع اتفــاق »الســماء املفتوحــة« بــن 

إســرائيل واالحتــاد األوروبــي. يفتــح االتفــاق مجــال التنافــس بــن شــركات الطيــران اإلســرائيلية واألوروبيــة، ممــا 

ــى إســرائيل  ــا إل ــادة عــدد الســّياح القادمــن مــن أوروب ــا، وزي ــى أوروب يســاهم فــي خفــض أســعار الطيــران إل

وبالعكــس.109 كمــا مت توقيــع اتفــاق التجــارة احلــرة مــع أوكرانيــا وبريطانيــا فــي األول مــن كانــون الثانــي 2021. 

ودخــل اتفــاق منطقــة التجــارة احلــرة بــن إســرائيل وأوكرانيــا مــن جهــة وإســرائيل وبريطانيــا مــن جهــة أخــرى 

حّيــز التنفيــذ؛110 يشــمل االتفــاق خفــض الضرائــب علــى الصــادرات اإلســرائيلية ألوكرانيــا وبريطانيــا والــواردات 

ــارزة  ــة الب ــات مــن القطاعــات االقتصادي ــر قطــاع الكيماوي ــة مشــتركة، ويعتب ــر مســاهمات جتاري منهمــا، وتطوي

التــي تتصــّدر مشــهد الصــادرات اإلســرائيلية ألوكرانيــا بواقــع 63% مــن الصــادرات، يليهــا البالســتيك )%10( 

والســيارات )%8(.111 

٦. ٣  تحديات تواجه إسرائيل في عالقتها بالساحة األوروبية

علــى الرغــم مــن اإلجنــازات اإلســرائيلية علــى املســتوى السياســي واالقتصــادي فــي الســاحة األوروبيــة، فــإن 

ثّمــة حتدّيــات ال تــزال تشــّكل عقبــة أمــام العالقــات اإلســرائيلية- األوروبيــة، وميكــن إجمــال هــذه التحديــات التــي 

تعّمقــت خــالل العــام 2020 فــي ثالثــة محــاور:  

تبايــن التوّجهــات السياســية بــن االحتــاد األوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي امللفــن الفلســطيني واإليرانــي:  تبايــن التوّجهــات السياســية بــن االحتــاد األوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي امللفــن الفلســطيني واإليرانــي: .   .11

ــا لــرؤى اليمــن اجلديــد فــي إســرائيل فيمــا يخــص  تشــّكل سياســة نتنياهــو خــالل العقــد األخيــر جتلّي

املســألة الفلســطينية وترمــي إلــى حســم الصــراع فيهــا، وليــس إدارتــه كمــا كان فــي الســابق.112. يتمّثــل 

ذلــك فــي تعميــق االســتيطان والضــم الزاحــف علــى األرض، وتقويــض فكــرة الدولــة الفلســطينية، وإطبــاق 

ــة داخــل إســرائيل، فضــاًل عــن الرفــض  ــى مؤسســات الدول ــة عل ــة اليميني ــة والصهيوني ــة اليهودي الهيمن

املطلــق لالتفــاق النــووي مــع إيــران. فــي حــن ال يــزال االحتــاد األوروبــي يرفــض االســتيطان ويعتبــره 

مخالًفــا للقانــون الدولــي، ويتمّســك بحــّل الدولتــن كإطــار وحيــد حلــل القضيــة الفلســطينية.113 كمــا يرفض 

االحتــاد »صفقــة القــرن« ويدعــم االتفــاق حــول امللــف النــووي اإليرانــي، وهــذه أمــور جتعــل رؤى االحتــاد 

األوروبــي متناقضــة مــع رؤى نتنياهــو فــي هــذه القضايــا.

ــة  ــز سياســة نتنياهــو اخلارجي ــا: تتمي ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال ــا:.  ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال  .22

واســتراتيجيته جتــاه أوروبــا بالتفــّرد بــدول االحتــاد األوروبــي مــن خــالل نســج عالقــات ثنائيــة، خاصــة 

مــع تلــك الــدول التــي تســيطر أحــزاب اليمــن الشــعبوي املتطــرف علــى ســدة احلكــم فيهــا. تشــكل هــذه 
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العالقــات عامــاًل إضافًيــا للتباعــد بــن نتنياهــو ودول أوروبيــة أخــرى. وتــرى بعــض الــدول األوروبيــة 

بهــذا احللــف الوثيــق بــن إســرائيل وأحــزاب اليمــن الشــعبوي تهديــًدا لقيمهــا ومســاهمة فــي إضعــاف 

قــوة االحتــاد األوروبــي وتقليــل فــرص اإلجمــاع بــن أعضائــه. فضــاًل عمــا تشــّكله هــذه االســتراتيجية 

مــن تناقــض واضــح فــي السياســة اإلســرائيلية، حيــث تســعى مــن جانــب إلــى تعزيــز التحالــف مــع 

ــة  ــة اإلســرائيلية. إن العالق ــاداة الســامية للدعاي ــرف، وتســتثمر مع ــن الشــعبوي املتط ــزاب اليم أح

مــع اليمــن املتطــرف ال تضــع إســرائيل فــي تناقــض مــع بعــض الــدول األوروبيــة فحســب، بــل مــع 

املجتمعــات اليهوديــة فــي أوروبــا كذلــك بســبب دور األحــزاب اليمينيــة املتطرفــة فــي أوروبــا فــي شــيوع 

مظاهــر معــاداة الســامية.

اســتمرار نشــاط حــركات املقاطعــة )BDSBDS(:(: علــى الرغــم مــن املكاســب اإلســرائيلية الكثيــرة علــى الســاحة  اســتمرار نشــاط حــركات املقاطعــة ).   .33

ــة  ــاش حــركات املقاطع ــإن نق ــا، ف ــة وجلمه ــة املختلف ــواء حــركات املقاطع ــي احت ــا ف ــة، وجناحه األوروبي

ــة. مؤخــًرا، ســمحت سويســرا بإجــراء اســتفتاء حــول دمــغ  ــا داخــل املجتمعــات األوروبي ــزال رائًج ال ي

البضائــع اإلســرائيلية املصّنعــة فــي املناطــق احملتلــة فــي العــام 1967، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 

وهــو مــا يدفــع إســرائيل إلــى الربــط بــن حــركات املقاطعــة ومعــاداة الســامية كاســتراتيجية ملواجهــة مــا 

تعتبــره محــاوالت »نــزع الشــرعية عنهــا«. ومــن املرّجــح أن يشــكل هــذا األمــر حتديــا إلســرائيل فــي العــام 

القــادم، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة اجلنايــات الدوليــة األخيــر بفتــح حتقيــق ضــد إســرائيل بتهــم 

ارتــكاب جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية.  

عالقــة إســرائيلي بالواليــات المتحــدة فــي ظــل االنتقــال مــن   .٤

بايــدن إلــى  ترامــب  إدارة 

١. ٤  ترامب ونتنياهو وتماهي المواقف من القضية الفلسطينية

ميكــن اعتبــار ســنوات إدارة ترامــب ذروة التقــارب بــن إســرائيل والواليــات املتحــدة، وحتــّواًل مــن حالــة الدعــم 

ــة العــام 2020  ــل هــذا فــي إعــالن »صفقــة القــرن« بداي ــا واملمارســة. متّث ــى التماهــي فــي األيديولوجي الواســع إل

والتــي تبّنــت رؤيــة اليمــن اإلســرائيلي للمســألة الفلســطينية فــي قضايــا املســتوطنات والقــدس والالجئــن، واالعتراف 

بالســيادة اإلســرائيلية علــى اجلــوالن احملتــل، واالعتــراف بضــّم القــدس ونقــل الســفارة األميركيــة إليهــا، فضــاًل عــن 

التماهــي فــي املوقــف مــن امللــف اإليرانــي، األمــر الــذي أفضــى إلــى انســحاب أميــركا بشــكل رســمي مــن االتفــاق 

النــووي مــع إيــران. كمــا أن الواليــات املتحــدة األميركيــة كانــت عــراب اتفاقيــات التطبيــع األربــع مــع الــدول العربيــة 

التــي ُوقعــت خــالل 2020 وبدايــة 2021 قبيــل خــروج ترامــب مــن إدارة البيــت األبيــض. 
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وقــد اســتمر الدعــم اخلارجــي اإلســرائيلي لسياســة الواليــات املتحــدة اخلارجيــة علــى املســتوى السياســي فــي 

معظــم امللفــات، مــن بينهــا خّطــة اإلدارة األميركيــة فيمــا يتعلــق باألوضــاع السياســية فــي فنزويــال.114 كمــا نّســق 

ــذي  ــران 2020 وال ــي حزي ــة ف ــات الدولي ــة اجلناي ــرار محكم ــة ق ــة ملواجه ــان اخلطــوات السياســية املطلوب الطرف

يشــّكل حتدًيــا دبلوماســًيا وسياســًيا إلســرائيل، وذلــك أثنــاء مكاملــة مطولــة بــن وزيــر اخلارجيــة األميركــي مايــك 

بومبيــو ونتنياهــو.115

ولــم يطــرأ تغييــر ملحــوظ علــى الدعــم األميركــي املالــي والعســكري األميركــي إلســرائيل، ويشــّكل هــذا الدعــم 

إجماًعــا بــن احلــزب اجلمهــوري والدميقراطــي كمــا هــو واضــح مــن اجلــدول اآلتــي.  

الجدول رقم )٣(: الدعم األميركي المالي والعسكري إلسرائيل بماليين الدوالرات )1٩٤6-٢٠٢٠(.116

)األرقام بماليين الدوالرات(. 

    السنة                      الدعم العسكري          الدعم املالي               دفاع ضد الصواريخ     إجمالي    السنة                      الدعم العسكري          الدعم املالي               دفاع ضد الصواريخ     إجمالي                               

٢. ٤  التحديات المتوقعة في مشهد العالقات الخارجّية على ضوء انتخاب بايدن

لــم تخــف حكومــة نتنياهــو خيبتهــا مــن نتائــج االنتخابــات األميركيــة فــي نهايــة 2020، األمــر الــذي متّثــل فــي تأخــر 

بنيامــن نتنياهــو فــي تهنئــة الرئيــس املنتخــب بايــدن. وعلــى غيــر العــادة، أجــرى نتنياهــو ورئيــس الدولــة ريفلــن مكاملــات 

التهنئــة بتأخيــر أكثــر مــن 12 ســاعة عــن إعــالن بايــدن حســم النتيجــة، فيمــا كانــت تهنئــة وزيــر األمــن اإلســرائيلي 

ــي  ــون الثان ــي وقعــت فــي 8 كان ــا مــا.117 تكــرر األمــر فــي أحــداث اقتحــام الكونغــرس، الت ــي غانتــس مبكــرة نوًع بين

2021، أثنــاء التئــام الكونغــرس جللســة إعــالن فــوز بايــدن رســمًيا فــي االنتخابــات، وهــي األحــداث التــي حتّولــت إلــى 

عالمــة فارقــة فــي تاريــخ االنتخابــات األميركيــة، حيــث اقتحــم أنصــار دونالــد ترامــب مبنــى الكونغــرس األميركــي ملنــع 

ــم وزعمــاؤه  ــذي ســارع فيــه رؤســاء العال اســتمرار عقــد اجللســة ومنــع املجلــس مــن إعــالن النتيجــة. ففــي الوقــت ال

إلدانــة األحــداث، تأخــر الــرد الرســمي اإلســرائيلي مــرة أخــرى، حيــث حتــّدث نتنياهــو عــن األحــداث وأدانهــا للمــرة 

األولــى بعــد أكثــر مــن 12 ســاعة مــن وقوعهــا، وبعــد إدانــة ترامــب نفســه لهــا.118 كمــا امتــأت صفحــات وزراء اليمــن 

اإلســرائيلي ومناصريــه ثنــاًء علــى ترامــب مــا قدمــه إلســرائيل مــن دعــم غيــر مشــروط خــالل فتــرة رئاســته.119
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تطرقــت التقاريــر والدراســات اإلســرائيلية إلــى التحّديــات فــي 

ــق  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــة اإلســرائيلية -األميركي ــة اخلارجي العالق

بثالثــة ملّفــات أساســّية: امللــف الفلســطيني، امللــف اإليرانــي 

ــركا. ــود أمي ــة مــع يه ــف العالق ومل

»مــدار«  تقاريــر  أشــارت  الفلســطيني:  امللــف  مســتوى  الفلســطيني:علــى  امللــف  مســتوى  علــى 

االســتراتيجية الســابقة إلــى التحــّول فــي العالقــة بــن إســرائيل 

والواليــات املتحــدة خــالل عهــد ترامــب مــن عالقــة دعــم مطلــق وواســع إلســرائيل إلــى متــاٍه مطلــق فــي معظــم املواقــف 

السياســية وعلــى رأســها امللفــان الفلســطيني واإليرانــي. وهنــاك ترّقــب إســرائيلي غيــر متفائــل مــن مواقــف بايــدن 

املتعلقــة بدعــم »حــل الدولتــن« ورفــض مشــروع الضــم اإلســرائيلي، حيــث ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحدّيــات 

التــي واجههــا نتنياهــو أثنــاء فتــرة إدارة أوبامــا، حيــث شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس.120 وقــد أبــدى بايــدن دعمــه 

التفاقيــات التطبيــع التــي مّتــت بــن إســرائيل والــدول العربيــة، إال أنــه صــّرح فــي الوقــت نفســه أنهــا ال تشــّكل بديــاًل 

عــن اتفــاق بــن اإلســرائيلين والفلســطينين، فضــاًل عــن تلميــح بإعــادة الدعــم األميركــي للســلطة الفلســطينية ورفــض 

االســتيطان اإلســرائيلي. كمــا تنبــع اخلشــية اإلســرائيلية مــن أن تــؤدي اخلالفــات فــي وجهــات النظــر إلــى عــدم جتّنــد 

الواليــات املّتحــدة لوقــف القضيــة املتداولــة فــي محكمــة اجلنايــات الدوليــة ضــد إســرائيل خاصــة فــي ظــل نّيــة احملكمــة 

فتــح حتقيــق ضّدهــا، وهــو مــن امللفــات األكثــر حتدًيــا إلســرائيل فــي الفتــرة القريبــة.121

مــع ذلــك، ثمــة أطــراف إســرائيلية تدعــو إلــى عــدم القلــق مــن إدارة بايــدن، فهــو وإن طــرح توّجهــا مختلًفــا عــن ترامــب 

علــى مســتوى السياســة اخلارجيــة األميركيــة فــي معظــم امللفــات، إال أنــه لــن يتخلّــى عــن إســرائيل التــي حتظــى بدعــم 

احلزبــن األميركيــن، وتــرى هــذه األصــوات بأنــه حتــى لــو أعلــن بايــدن نيتــه عــدم املضــي فــي خطــى ترامــب جتاه الشــرق 

األوســط والقضيــة الفلســطينية، فإنــه لــن يســعى للتراجــع عــن قــرارات ترامــب فيمــا يخــص االعتــراف األميركــي بالقــدس 

كعاصمــة إلســرائيل أو أعــادة الســفارة إلــى تــل أبيــب، أو ســحب إعــالن االعتــراف بضــّم اجلــوالن.122  

ــى ســلّم  ــًدا عل ــي 4 شــباط 2021، تأكي ــة ف ــدن الرســمي األول حــول السياســة اخلارجي رمبــا كان خطــاب باي

أولويــات إدارة بايــدن القادمــة، التــي ال تشــكل فيهــا املســألة الفلســطينية أولويــة؛ حيــث لــم يتطــرق اخلطــاب إلــى 

ــم«،  ــى مســتوى العال ــادي عل ــركا القي ــى »اســتعادة دور أمي ــز عل ــل رك املســألة الفلســطينية بصــورة خاصــة، ب

ــة  ــن أولوي ــة، فضــاًل ع ــدول القريب ــع ال ــف م ــة والتحال ــة واإلقليمي ــع املؤسســات الدولي ــة م ــى العالق ــاظ عل واحلف

معاجلــة التحديــات البيئيــة والصحيــة العامليــة.123 رمبــا كان ذلــك تأكيــًدا علــى أن الترّقــب اإلســرائيلي األساســي 

مــن سياســة بايــدن جتــاه املســألة الفلســطينية، ال ينبــع مــن تخــّوف فــي ســحب الدعــم األميركــي إلســرائيل، بــل 

مــن وقــف مســار »التماهــي بــن اإلدارة األميركيــة« ومواقــف نتنياهــو واليمــن اإلســرائيلي، بالتالــي، فــإن التخــّوف 

اإلســرائيلي هــو مــن إيقــاف مســار الدعــم األميركــي الــذي بــدأه ترامــب إلنهــاء املســألة الفلســطينية مــن خــالل 

فــرض الضــم رســمًيا وتشــريع االســتيطان.124 

مــن  متفائــل  غيــر  إســرائيلي  ــب 
ّ

ترق هنــاك 

مواقــف بايــدن المتعلقــة بدعــم »حــل الدولتيــن« 

حيــث  اإلســرائيلي،  الضــم  مشــروع  ورفــض 

ــات التــي  ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحدّي

أوبامــا. إدارة  فتــرة  أثنــاء  نتنياهــو  واجههــا 
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التحــّدي علــى مســتوى امللــف اإليرانــي: ظهــر بصــورة مبكــرة 

ــه والسياســة جتــاه  ــي التوّج ــي- اإلســرائيلي ف اخلــالف األميرك

إيــران وملــف االتفــاق النــووي. جــاء ذلــك علــى ضــوء إعــالن 

نيــد بريــس، املتحــّدث باســم اخلارجيــة األميركيــة، أن اإلدارة 

األميركيــة معنيــة بالعــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع إيــران، حيــث 

ســارع مكتــب نتنياهــو إلــى إصــدار بيــان لوســائل اإلعــالم أكــد مــن خاللــه أن السياســة اإلســرائيلية جتــاه هــذا 

امللــف لــن تتغّيــر.125 وجــاء فــي البيــان املنشــور فــي 19 شــباط 2021، أن املوقــف اإلســرائيلي ضــد العــودة التفــاق 

النــووي مــع إيــران لــم يتغّيــر، وأن العــودة إلــى االتفــاق الســابق ســتؤدي إلــى امتــالك إيــران لســالح نــووي. ولــم 

تــأِت التخوّفــات مــن اجلانــب السياســي اإلســرائيلي فحســب، بــل والعســكري الرســمي أيًضــا، ففــي تصريــح لــه 

فــي مؤمتــر األمــن القومــي اإلســرائيلي، قــال كوخافــي، رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي، »أن العــودة إلــى اتفــاق 

ــن، ســيكون اتفاًقــا ســيًئا علــى املســتوى العملــي واالســتراتيجي،  2015 حتــى ولــو كان بعــد التوصــل التفــاق ُمحسَّ

لذلــك يجــب عــدم الســماح ملثــل هــذا االتفــاق أن يتــم«.126

التحــّدي علــى مســتوى العالقــات مــع يهــود أميــركا: عّمــق التحالــف والتماثــل بــن ترامــب ونتنياهــو مــن التوتــر 

بــن يهــود الواليــات املتحــدة وإســرائيل، وشــّكل مصــدر قلــق للعديــد مــن الساســة واملراقبــن اإلســرائيلين، حيــث 

لــم يبــدأ التوتــر فــي العالقــة خــالل العامــن األخيريــن فقــط، فجــذوره متتــّد إلــى عقــود مضــت ومتيــزّت بتحــواّلت 

عــدة. فمــن جهــة تتوقــع القيــادة اإلســرائيلية دعًمــا غيــر مشــروط مــن قبــل يهــود الواليــات املتحــدة علــى املســتوى 

السياســي الداخلــي األميركــي، وعلــى مســتوى التعــاون االقتصــادي األميركي-اإلســرائيلي، فــي املقابــل تتوّقــع 

املجتمعــات اليهوديــة األميركيــة مــن أصحــاب القــرار فــي إســرائيل أن يتــم أخــذ احتياجاتهــم فــي عــن االعتبــار 

فــي القــرارات املتعلّقــة باإلصالحــات الدينيــة وهويــة الدولــة والهجــرة وقانــون العــودة. وبالتالــي، فــإن عــدم تلبيــة 

هــذه التوقعــات املتبادلــة مــن قبــل الطرفــن خلــق توتــًرا بينهمــا فــي كثيــر مــن األحيــان واملواقــف. زادت حــّدة هــذا 

التوتــر فــي األعــوام األخيــرة نتيجــة لتغيــرات بنيويــة واجتماعيــة تضــرب فــي عمــق كل مــن املجتمعــّن اإلســرائيلي 

ــارات األرثوذكســية  ــى التي ــا عل ــة جميعه ــه االئتالفي ــي حتالفات ــاد نتنياهــو ف ــى حــّد ســواء، فاعتم ــي عل واألميرك

الدينيــة مثــل شــاس ويهــدوت هتــوراة )باســتثناء حكومــة 2013-2015( كان لــه أثــر كبيــر علــى القــرارات املتخــذة 

بخصــوص الديــن والدولــة، مــن بينهــا قضيــة »مخطــط الصــالة فــي الهيــكل« الــذي طالبــت بــه املجتمعــات اليهوديــة 

األميركيــة اإلصالحيــة واحملافظــة، وكانــت احلكومــة اإلســرائيلية صادقــت عليــه فــي 2016 ثــم جّمدتــه فــي العــام 

2017 علــى أثــر ضغــط األحــزاب احلريديــة، ممــا خلــق توتــًرا كبيــًرا مــع املجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا.

ــة  ــية والبرملاني ــات الرئاس ــي االنتخاب ــة ف ــة األميركي ــات اليهودي ــت املجتمع ــر أمنــاط تصوي ــل، ُتظه ــي املقاب ف

ــحه للرئاســة،127  ــم مرّش ــن 70%( تصــوت للحــزب الدميقراطــي وتدع ــر م ــى )أكث ــا العظم ــة، أن غالبيته األميركي

مــا يجعلهــا فــي تناقــض واضــح مــع طموحــات اليمــن اإلســرائيلي احلاكــم فــي إســرائيل الســاعي للتحالــف مــع 

َعّمــق التحالــف والتماثــل بيــن ترامــب ونتنياهــو 

المتحــدة  الواليــات  يهــود  بيــن  التوتــر  مــن 

مــن  للعديــد  قلــق  مصــدر  ل 
ّ

وشــك وإســرائيل، 

اإلســرائيليين. والمراقبيــن  الساســة 
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ــي تضــرب  ــة الت ــة- الدميغرافي ــرات االجتماعي ــا أن التغيي ــن نتنياهــو وترامــب. كم ــف ب ــن، أي التحال اجلمهوري

باملجتمعــات اليهوديــة األميركيــة، ســواء الــزواج املختلــط أو ســطوة التيــار اليهــودي اإلصالحــي علــى املؤسســات 

اليهوديــة، تعّمــق وجــود فجــوات اجتماعية-ثقافيــة وأحياًنــا سياســية بــن أوســاط كبيــرة فــي املجتمعــات اليهوديــة 

ــى هــذه التغييــرات فــي االنخــراط املتزايــد ألوســاط يهوديــة فــي  األميركيــة وبــن املجتمــع اإلســرائيلي.128 وتتجلّ

التيــار التقدمــي للحــزب الدميقراطــي، فضــاًل عــن ازديــاد قــّوة التيــار التقدمــي فــي احلــزب الدميقراطــي الــذي 

يزيــد مخــاوف اليمــن فــي إســرائيل.

ازدادت حــّدة التوتــر األخيــرة فــي حقبــة ترامــب أكثــر مــن غيرهــا، نتيجــة التقــارب السياســي اإلســرائيلي مــع 

إدارة ترامــب التــي ال حتظــى بتأييــد كافــة املجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا،129 وذلــك ألســباب داخليــة أميركيــة 

تتعلـّـق بأولويــات املجتمعــات اليهوديــة األميركيــة، كمواجهــة معــاداة الســامية، وسياســات ترامــب جتــاه االقتصــاد 

والهجــرة، فضــاًل عــن التحريــض املســتمر ملؤيــدي ترامــب ضــد األقليــات، ومــن بينهــا اليهــود.

ألقــت هــذه الديناميكيــات بظاللهــا علــى العالقــة بــن إســرائيل ويهــود أميــركا، خاصــة خــالل العــام 2020 علــى ضــوء 

االنتخابــات األميركيــة وجتّنــد الغالبيــة العظمــى للمجتمعــات األميركيــة اليهوديــة لصالــح باديــن واحلــزب الدميقراطــي. 

ــر مباشــرة.  ــك مناقًضــا لتقــارب اليمــن اإلســرائيلي الواضــح مــع إدارة ترامــب ودعمــه بأشــكال مباشــرة وغي جــاء ذل

يبقــى القــول إن وجــود هــذه التوتــرات بــن املجتمعــات اليهوديــة وإســرائيل وتشــكيلها حتدّيــا أمــام السياســة اخلارجيــة 

اإلســرائيلية ال يعنــي اســتفحال أزمــة مــا فــي العالقــات، وإمنــا مؤشــر علــى بدايــة حتــوالت يصعب استشــراف مســتقبلها، 

إذ ال يــزال دعــم إســرائيل يشــّكل شــبه إجمــاع عنــد غالبيــة املؤسســات اليهوديــة األميركيــة.

وة الناعمة« والتغلغل المتنامي إلسرائيل في القارة األفريقية
ّ

٥. »الق

متيــزت االســتراتيجية اإلســرائيلية نحــو القــارة االفريقيــة فــي العــام 2020 باســتمرار إســرائيل فــي تعزيز 

مكانتهــا فــي القــارة الســوداء علــى املســتوى السياســي واالقتصــادي بهــدف حتقيــق إجنــازات فــي احملافــل 

الدوليــة واإلقليميــة. تقــوم االســتراتيجية اإلســرائيلية علــى حتقيــق اختراقــات إضافيــة فــي الــدول االفريقيــة 

مــن خــالل، أواًل: اســتثمار العالقــات اإلســرائيلية- األميركيــة فــي حــل قضايــا بعــض الــدول االفريقيــة لقــاء 

ــوق  ــن تف ــا، االســتفادة م ــا، وثانًي ــة وأفريقي ــي دول املنطق ــات ف ــق اختراق ــي حتقي ــان سياســية، وبالتال أثم

إســرائيل فــي مجــال التكنولوجيــا املتطــّورة والزراعــة واســتخراج املــوارد الطبيعيــة لعــرض »خدماتهــا« علــى 

دول أفريقيــة فقيــرة، وهــو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة.

لقد عّبر وزير االستخبارات اإلسرائيلية إيلي كوهن عن هذه االستراتيجية في العام 2020 قائاًل:130 131

 »إفريقيــا قــارة كبيــرة ومهمــة، تصــوت دولهــا وتؤثــر علــى القــرارات املتعلقــة بإســرائيل فــي العديــد مــن احملافــل 

اإلقليميــة والدوليــة. بعــض هــذه الــدول لديهــا مصالــح مشــتركة مــع إســرائيل، ممــا يفتــح لنــا العديــد مــن الفــرص 
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والزراعــة  والطاقــة  واالقتصــاد  األمــن  مجــاالت  فــي  للتعــاون 

وغيرهــا - والتــي ميكــن أن تســهم فــي األمــن القومــي إلســرائيل 

مــن ناحيــة، وتســاعد تلــك الــدول مــن الناحيــة األخــرى. ســنعمل 

علــى أســاس تعميــق النشــاط وتقويــة روابــط دولــة إســرائيل فــي 

ــا«.132 إفريقي

ــى  ــا عل ــر االســتخبارات اإلســرائيلية تعقيًب ــح وزي ــاء تصري ج

دراســة أصدرتهــا الــوزارة بهــذا الشــأن فــي تشــرين الثانــي 

2020، وأظهــرت مــا أســمته »القــوة الكامنــة فــي العالقــات مــع 

أفريقيــا«، وإمكانيــة االســتفادة السياســية منهــا. وخلــص التقريــر 

ــي  ــى 5 دول ف ــر عل ــي التأثي ــة مســاهمة إســرائيل ف ــى إمكاني إل

أفريقيــا لتغييــر أمنــاط تصويتهــا مــن خــالل تطويــر مصالــح 

جنــوب  روانــدا،  توغــو،  الكاميــرون،  وهــي:  معهــا،  مشــتركة 

ــر االســتفادة  ــرح التقري ــو.133 ويقت ــة الكونغ الســودان، وجمهوري

مــن عاملــن أساســن: العالقــة اإلســرائيلية القريبــة مــن واشــنطن 

ملــا  أميــركا  مــن  بالتقــّرب  الــدول  لهــذه  البــاب  لفتــح  كقنــاة 

إلســرائيل مــن تأثيــر فــي هــذا الشــأن، إضافــة إلــى قــوة إســرائيل 

ــّورة.134 ــا املتط ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف االقتصادي

ــوات  ــح قن ــى فت ــر عل ــام األخي ــت إســرائيل خــالل الع ــا عمل كم

ــر عــام وزارة الصناعــة واالقتصــاد  ــا، وقــد اجتمــع مدي ــا وأثيوبي ــّي غان ــة مــع دولت تواصــل وشــراكات اقتصادي

اإلســرائيلي فــي شــباط 2020 مــع مســؤولن مــن الدولتــن، ومتّخضــت الزيــارة عــن اتفــاق تعــاون بــن إســرائيل 

وكل مــن غانــا وأثيوبيــا بهــدف تعزيــز التعــاون االقتصــادي خاصــة فــي مجــاالت الزراعــة والســايبر والصّحــة.135

كورونا: فرصة لتعزيز حضور إسرائيل في أفريقيا

اســتثمرت ٍإســرائيل فــي العــام 2020 جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا فــي القــارة األفريقيــة، حيــث أقامــت 

ــن  ــا، فضــاًل ع ــروس كورون ــة في ــدة ملواجه ــا جدي ــر تكنولوجي ــل تطوي ــن أج ــرون م ــة الكامي ــع دول ــاون م ــاريع تع مش

املســاعدة فــي تزويــد كمامــات واقيــة. وفــي ســاحل العــاج ســاهمت إســرائيل مــع الصليــب األحمــر فــي تنظيــم ورش 

توعيــة وإرشــاد صحــي. أمــا فــي نيبــال وروانــدا وزامبيــا والســينغال، فتبّرعــت إســرائيل مبعــّدات طبّيــة ووقائيــة وطــرود 

غذائيــة، إلــى جانــب نشــاطات تأهيــل وإرشــاد تربــوي، فــي إطــار املســاعدات ملواجهــة اجلائحــة الصحّيــة.136

ــي  ــرت ف ــي اعتب ــا«، والت ــر مــن لقاحــات شــركة »موديرن ــل عــدد كبي ــي هــذا الشــأن أن نتنياهــو خطــط لنق ُيذكــر ف

مفهوم القوة الناعمة ١3٠ في 
السياسة الخارجية اإلسرائيلية

تســتثمر إســرائيل تفوقهــا في مجــال الخدمات 

االجتماعيــة والبحثيــة واألكاديميــة مــن أجــل مّد 

ــر  ــرة وغي ــة فقي ــع دول أفريقي ــاون م ــور التع جس

متطــّورة ١3١ وتحتــاج الــدول األفريقيــة الفقيــرة 

جانــب  إلــى  االقتصاديــة  إســرائيل  لخدمــات 

ــة  ق
ّ

ــك المتعل ــة تل ــّورة، خاص ــا المتط التكنولوجي

ــاه.  ــة والمي ــة والطاق بالزراع

القــارة  فــي  اإلســرائيلية  االســتراتيجية  تقــوم 

األفريقيــة علــى تحقيــق اختراقــات إضافيــة مــن 

اإلســرائيلية-  العاقــات  اســتثمار   :
ً
أوال خــال، 

الــدول  بعــض  قضايــا  حــل  فــي  األميركيــة 

االفريقيــة لقــاء أثمــان سياســية. ثانًيــا: االســتفادة 

التكنولوجيــا  مجــال  فــي  إســرائيل  تفــوق  مــن 

ــة  ــوارد الطبيعي ــتخراج الم ــة واس ــّورة والزراع المتط

فقيــرة،  أفريقيــة  دول  علــى  »خدماتهــا«  لعــرض 

الناعمــة. بالقــوة  يســمى  مــا  وهــو 
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إســرائيل »تطعيمــات فائضــة عــن احلاجــة« إلــى عــدد مــن الــدول مــن بينهــا دول أفريقيــة. وســّربت الصحافــة اإلســرائيلية 

ــن  ــدد م ــع ع ــات إســرائيل الدبلوماســية م ــز عالق ــن تعزي ــزء م ــوة كج ــذه اخلط ــام به ــو القي ــة نتنياه ــن نّي ــل ع تفاصي

ــدا، النيجــر،  ــا االســتوائية، أوغن ــا، تشــاد، املغــرب، الكونغــو، غين ــل: موريتاني ــا، مث ــى رأســها دول أفريقي ــدول، وعل ال

كينيــا وأثيوبيــا، فضــاًل عــن دول آســيوية وأوروبيــة وأميركيــة وســطى، إاّل أن املســعى قــد ُجّمــد بعــد تدّخــل املستشــار 

ــة واألمــن.137  ــم يصــدر بالتشــاور مــع وزارة الصحــة ووزارة اخلارجي القضائــي للحكومــة، ســيما وأن القــرار ل

إجمال

تطــرق الفصــل احلالــي إلــى مشــهد العالقــات اخلارجيــة اإلســرائيلية خــالل العــام 2020 وبدايــات العــام 

2021. فقــد ســّجلت إســرائيل سلســلة مــن املكاســب السياســية االســتراتيجية املهمــة، كان أهمهــا الوصــول 

إلــى 4 اتفاقيــات تطبيــع رســمية مــع دول عربيــة، هــي: اإلمــارات، البحريــن، املغــرب والســودان، وذلــك فــي 

ظــل تهميــش تــام للمســألة الفلســطينية. اعتبــرت إســرائيل ذلــك اجنــاًزا اســتراتيجًيا علــى مســتوى الســعي 

لبلــورة حتالــف عربــي- إســرائيلي للجــم مــا تعتبــره إســرائيل »التوّســع اإليرانــي« فــي املنطقــة.  ثانًيــا، عــّزز 

ــي املســألة  ــازالت ف ــدمي تن ــى تق ــة دون احلاجــة إل ــي املنطق ــة ف ــوة مركزي ــة إســرائيل كق ــع مــن مكان التطبي

الفلســطينية أو االنســحاب مــن األراضــي احملتلــة، وهــو ترجمــة لرؤيــة اليمــن اجلديــد فــي إســرائيل القائمــة 

علــى مبــدأ »الســالم مقابــل الســالم«. ثالًثــا، أفضــى التطبيــع إلــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري مــع 

دولــة اإلمــارات. وأخيــًرا، حتقيــق اختــراق فــي الوعــي املجتمعــي العربــي مــن خــالل الســعي لتجميــل صــورة 

إســرائيل، حيــث حتــاول إســرائيل فــرض ســردية صهيونيــة جديــدة تهمــش املســألة الفلســطينية فــي أوســاط 

إعالميــة وبحثيــة ومجتمعيــة عربيــة.

علــى املســتوى األوروبــي، أحدثــت االســتراتيجية اإلســرائيلية اختراقــات جديــدة، مــن حيــث اســتمالة بعــض 

الــدول األوروبيــة لتبّنــي تعريــف معــاداة الســامية اجلديــد الــذي يربــط بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة 

الصهيونيــة. كمــا اســتثمرت إســرائيل مســألة التجميــد املؤقــت للضــم وتفشــي جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز 

ــرز فــي العالقــات اإلســرائيلية-األوروبية فــي  ــا فــي املجــال االقتصــادي والعلمــي. وب بعــض التعــاون مــع أوروب

حــوض املتوســط اســتمرار التعــاون وتعزيــزه مــع اليونــان وقبــرص وصــواًل إلــى توقيــع معاهــدة »منتــدى الغــاز 

فــي شــرق حــوض املتوســط«. فضــاًل عــن اســتمرار التنســيق والتفاهــم اإلســرائيلي- الروســي فــي املنطقــة فيمــا 

ــة التدخــالت العســكرية اإلســرائيلية فيهــا. ــق بنفــوذ إيــران فــي ســورية وحرّي يتعلّ

وفــي أفريقيــا اســتمرت اســتراتيجية إســرائيل األساســية القائمــة علــى اســتثمار التفــوق فــي االقتصــاد 

والتكنولوجيــة املتطــورة )أو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة( الســتمالة بعــض الــدول األفريقيــة سياســًيا، وقــد عــّززت 

ــك خــالل العــام 2020. ــا مــن ذل جائحــة كورون
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ملحق رقم )١(

ا لمسح البيانات الصادرة1٣8
ً
خارطة اتصاالت نتنياهو وزياراته الخارجية وفق

مجموع االتصاالت والزياراتمجموع االتصاالت والزياراتالدولةالدولة

7أميركا

6روسيا

4الهند

3اإلمارات

2اليونان

2أملانيا

2بريطانيا

1رومانيا

1الدمنارك

1قبرص

1سلوفانيا

1السودان

1املغرب

1أستراليا

1إثيوبيا

1البحرين

1كوسوفو

1مصر

1فرنسا

1بريطانيا

1بلغاريا
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1تشيكيا

1برازيل

1الكونغو

1كولومبيا

1األرجنتن

1كندا

1هنغاريا

ملحق رقم )١(

 الدول التي تبنت تعريف معاداة السامية الجديد، كما جاء في الموقع الرسمي لـ »التحالف الدولي

إلحياء ذكرى الهولوكست«.1٣٩

الرقمالرقم الدولةالدولة تاريخ تبّني التعريف تاريخ تبّني التعريف 

1 كنتاكي 26 شباط 2021

2 جواتيماال 27 كانون الثاني 2021

3 ألبانيا 22 تشرين األول 2020

4 إسبانيا 22 متوز 2020

5 األرجنتن 4 حزيران 2020

6 صربيا 26 شباط 2020

7 أورغواي 27 كانون الثاني 2020

8 السويد 21 كانون الثاني 2020

9 إيطاليا 17 كانون الثاني 2020

10 فرنسا 3 كانون األول 2019

11 قبرص 18 كانون األول 2019
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12 الواليات املّتحدة األميركية 11 كانون األول 2019

13 اليونان 8 تشرين الثاني 2019

14 لوكسمبورغ 10 متوز 2019

15 كندا 27 حزيران 2019

16 هنغاريا 18 شباط 2019

17 تشيكيا 25 كانون الثاني 2019

18 بلجيكيا 14 كانون األول 2018

19 سلوفينيا 20 كانون األول 2018

20 هولندا 27 تشرين الثاني 2018

21 سلوفاكيا 28 تشرين األول 2018

22 شمال مقدونيا 6 آذار 2018

23 ليتوانيا 24 كانون الثاني 2018

24 مولدوفيا 18 كانون الثاني 2018

25 بلغاريا 18 تشرين األول 2017

26 أملانيا 20 أيلول 2017

27 رومانيا 25 أيار 2017

28 النمسا 25 نيسان 2017

29 إسرائيل 22 كانون الثاني 2017

30 بريطانيا 12 كانون األول 2016
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مشــاهدة 2021/03/06(.

يعتمد اجلدول على مسح خاص للبيانات الرسمية الصادرة من مكتب نتنياهو.  138

 .https://bit.ly/2OwMp6E :موقع »التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكست« الرسمي  139
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المشهد األمني العسكري

فادي نحاس

تحت المجهر

 التطبيع مع دول خليجية يسمح بفتح املجال أمام إقامة حتالف إقليمي عربي - إسرائيلي   

 إيران ال تزال تعتبر القضية األولى التي تشغل املستوى العسكري واألمني    إسرائيل 

تعمل بحرية في سورية وتوجه ضربات مستمرة في عمقها   توقع استمرار الهدوء على 

الساحة الفلسطينية   الكورونا تواجه كمسألة أمن قومي.   

ِمن مناورة عسكرية إسرائيلية في اجلوالن احملتل.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

متّيز وضع إسرائيل اإلستراتيجي في العام 2020 بالثبات واالستقرار وخال من التهديدات الوجودية.

 املعضلة العسكرية التي ال تزال تقلق إسرائيل هي اندالع حرب متعددة األطراف واجلبهات، تستوجب مواجهات متزامنة 

في اجلبهات احلدودية والبعيدة.

تفتــح اتفاقيــات التطبيــع اجلديدة مع اإلمارات والبحرين املجال لبلورة حتالف عســكري إســتراتيجي في منطقة اخلليج 

بقيادة إسرائيل.

يعزز نقل إســرائيل من منطقة القيادة األميركية األوروبية )EUCOM( إلى القيادة املركزية )CENTCOM(  في كانون 

الثاني 2021 التموضع اإلستراتيجي اإلقليمي إلسرائيل.

يقوم اجليش اإلسرائيلي بتنفيذ خطة العمل اخلماسية »تنوفا«، التي وضعها رئيس أركان اجليش أفيف كوخافي في شباط 

2020، وتهدف إلى حتقيق حسم سريع وواضح في كل املواجهات واحلروب، دون االكتراث إلى الظروف الوضعية املدنية 

للعدو، واحلفاظ على احلّد األدنى من اخلسائر واإلصابات بني صفوف اجليش واملدنيني في اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية.

شــهد العام 2020 العديد من الهجمات ضد شــخصيات علمية وعسكرية في إيران، باإلضافة إلى هجمات مضادة ضد 

مواقع ســايبرية إســرائيلية. لم تنجح هذه الهجمات التي قد تعني بداية مرحلة جديدة من الصراع اإلسرائيلي-اإليراني 

حتى اآلن في إحداث تغيير جذري في ميزان القوى القائم بني الطرفني.  

تتوقع االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، استمرار حالة االستقرار والهدوء في الساحة الفلسطينية. 

علــى الرغــم من طرح مشــروع الضم وصفقة القرن واتفاقيــات التطبيع مع دول عربية، وفي ظــل الكورونا، تراجع عدد 

العمليات الفلسطينية التي استهدفت االحتالل في الضفة الغربية، في العام 2020، مقارنة بـ 2018 – 2019.

تتعامل املؤسسة العسكرية واألمنية مع الكورونا كـ »حرب غير تقليدية«، وتشارك بشكل فعال في صياغة سياسات مواجهتها.
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مدخل

نستعرض في هذا الفصل أهم الوقائع والتحـــوالت التي شـــهدها احملور األمني العســـكري اإلسرائيلي 

في العام 2020 وبداية 2021، ونرصد تبعاتها احمللية واإلقليمية في ســت ملفات أساســية تضم: أواًلأواًل البيئة 

اإلســتراتيجية وأهــم معاملهــا وفق التقديــرات األمنية اإلســرائيلية. ثانًياثانًيا امللف النــووي اإليراني ووجهته في 

ظل إدارة بايدن. ثالًثاثالًثا مســتجدات اجلبهة الشــمالية.  رابًعارابًعا مســتجدات امللف الفلســطيني. خامًساخامًسا العالقات 

اإلســرائيلية-العربية في ظل اتفاقيات التطبيع اجلديدة. وسادًســاوسادًســا جائحة الكورونا ودالالتها في سياق األمن 

القومي اإلسرائيلي.
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1. مميزات البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل في العام 2020 وبداية 2021

خّلصت التقديرات اإلســتراتيجية اإلســرائيلية الوضع اإلســتراتيجي إلســرائيل في العــام 2020 وبداية العام 

2021 بأنه متيز بالثبات واالستقرار، وخال من التهديدات الوجودية. وعزت هذه التقديرات جزًءا من حالة االستقرار 

األمني إلى انتشــار جائحة الكورونا وانشــغال الدول املختلفة مبواجهتها والتعامل معها داخلًيا، وإلى وجود إدارة 

ترامب في عام انتخابي وعدم الرغبة باملواجهة معها، وترى التقديرات أنه من املتوقع أن تستمر الكورونا في العام 

2021 في التأثير على البيئة اإلستراتيجية األمنية، حيث ستنشغل الدول في توفير اللقاح، ومواجهة اآلثار الكبيرة 

الداخلية للجائحة، كما تتوقع أن يؤدي سقوط ترامب وصعود إدارة جو بايدن إلى التأثير على البيئة اإلقليمية، وعلى 

منســوب التهديدات اإلقليمية إلســرائيل.1  وميكن تلخيص أهم التقديرات املتعلقة بالبنية اإلســتراتيجية إلســرائيل 

على النحو التالي:

أوال:أوال: لــن ميــّس انتهــاء عهد ترامــب وتنصيب جو بايدن العالقات األمنية اإلســتراتيجية مع إســرائيل، ولن يحول 

دون االســتمرار في متكينها عســكرًيا وضمان تفّوقها كقوة إقليمية أساســية. هذا االلتزام هو جزء ال يتجزأ من 

اإلســتراتيجية األميركية، لكن دون االلتزام بتوقيع معاهدة عســكرية رســمية بني الطرفني.2 واحلدث األبرز الذي 

يعّبر عن عمق العالقة اإلســتراتيجية بني الدولتني، عدا عن صفقات األســلحة واملســاعدة العســكرية السنوية، هو 

قرار نقل إســرائيل من منطقة القيادة األميركية األوروبية  )EUCOM( إلى القيادة املركزية )CENTCOM( في 

رة من  كانــون الثانــي 3،2021 بهــدف تعزيز الترتيبات األمنية اإلقليمية، ال ســّيما في مواجهــة التهديدات املتصوَّ

إيــران. يأتــي هــذا القرار في إطار إعادة التقييم نصف الســنوية لوزارة الدفاع األميركية، ســعًيا منها للتخفيف 

من املخاطر وحماية مصالح الواليات املتحدة األميركية وشــركائها. حالًيا، ترّكز »عمليات القيادة األوروبية« على 

روســيا وتهديداتها ضد أوروبا وحلف الناتو، كما أنها مســؤولة عن التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي والعمليات 

االستخباراتية واللوجستية والتدريب، فضاًل عن التنسيق مع شركاء الواليات املتحدة في أوروبا، إضافة للتنسيق 

مع إسرائيل في مجال الدفاع الصاروخي.4

تعتمد إسرائيل على تركز »عمليات القيادة األوروبية« في مسائل الدفاع واحلماية من التهديدات الصاروخية، إال أن 

التهديدات الصاروخية ضد إســرائيل تأتي من املنطقة الواقعة حتت مســؤولية »القيادة املركزية األميركية«، خاصة 

مناطق اإلطالق اجلوية من إيران ولبنان واليمن. عالوة على ذلك، متتلك »القيادة املركزية األميركية«، اســتخبارات 

قوية، كما لديها القدرة على توجيه الضربات في املنطقة، وبالتالي، تتطلّب االستجابة العملياتية الشاملة للتهديدات 

ضد إســرائيل دمج جهود اجليش اإلســرائيلي مع جهود القيادة املركزية األميركية والقيادة األوروبية، ومؤسســة 

الدفاع األميركية.

مّهدت »اتفاقيات أبراهام« انتقال إسرائيل إلى »القيادة املركزية األميركية«، بعد تراجع »اعتبار« العداء بني إسرائيل 

والعرب، وإضراره احملتمل بثقة العرب في القيادة املركزية، فضم إســرائيل للقيادة يعني زيادة التنســيق والتعاون 
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احلاليــني مع القــوات األميركية، وخلق إمكانيــة لتكامل أفضل في 

التخطيط والعمليات املُشــتركة في الشــرق األوسط، باإلضافة إلى 

ذلك، ستســاعد التشــكيلة اجلديدة بضم إســرائيل ودولة اإلمارات 

على تعزيز حتالف إقليمي مبشــاركة الدول العربية وإسرائيل ضد 

تهديدات إيران واجلماعات اجلهادية، وتوفر منّصة لتعزيز العالقات 

األمنيــة بــني حلفاء الواليات املتحدة، باالعتمــاد على اإلنذار املبّكر، واملعلومات االســتخباراتية، وعمليات التدريب، 

والتخزين، والدفاع الصاروخي، والدفاع اجلوي، األمر الذي من شأنه اإلسهام في تعزيز األمن اإلقليمي.5

ثانيًا:ثانيًا: على الرغم من املخاطر والتحّديات املستمرة، فإن وضع إسرائيل اإلستراتيجي ال يزال مستقًرا، ثابًتا، وال 

يتضّمن تهديدات وجودية جديدة، فيما ال يزال التهديد التقليدي محدوًدا.6 ومع ذلك، فإّن املعضلة العسكرية التي 

ال تزال تقلق  إســرائيل هي اندالع حرب متعددة األطراف واجلبهات، تســتوجب مواجهات متزامنة في اجلبهات 

احلدودية والبعيدة.7 تشــير التقديرات العســكرية إلى خطورة احتمال تطّور تهديد عســكري تقليدي في السنوات 

املقبلة، إذا جنحت إيران وفق االدعاء اإلســرائيلي في اســتغالل األوضاع في العراق وسورية وإقامة محور قوي 

بقيادتها، األمر الذي تعزز في العام 2020 نحو حتالف متماســك جلهات لديها قدرات عســكرّية، تعمل مباشــرة 

بتوجيهات من إيران وتخدم مصاحلها.8 

هناك تناغم في املواقف اإلســتراتيجية بني املوســاد واالســتخبارات العسكرية، تتناســب مع إجماع الرأي العام 

اإلســرائيلي على اعتبار إيران اخلطر اإلســتراتيجي احلقيقي على إســرائيل، ما ُيوجب مواجهتها على األصعدة 

اآلتية: املشــروع النووي، تطّور القدرات القتالية التقليدية املتطورة خاصة الصواريخ الدقيقة، التمركز العســكري 

فــي املنطقة وبناء محور ممتد بني أفغانســتان والعراق، مروًرا بســورية ولبنان وفلســطني وصــواًل إلى اليمن. قد 

تواجه إســرائيل املعادلة الصعبة بني تفوقها العســكري والنوعي وجناحاتها العســكرية احملتملة وبني قدرتها على 

حتديد مالمح الشرق األوسط اجلديد وحسم صراعاته في ظل تدخالت دول كبرى في اإلقليم وتشابك مصاحلها.

ثالثًا:ثالثًا: ســيصّعب التموضع اإليراني وبناء حتالف عســكري واسع على احلدود الشمالية املواجهة على اجليش 

اإلسرائيلي في احلرب املقبلة.9 على الرغم من أن إسرائيل جنحت في إحلاق ضربات مستمرة وموجعة أعاقت 

بنــاء إيران قواعد عســكرية في ســورية عبــر »املعركة بني احلربــني«، لكنها لم تنه وجودها هنــاك.. فال يزال 

»التموضع« اإليراني في ســورية واقتراب قواتها وأذرعها من احلدود اإلســرائيلّية يعتبر تغييًرا إســتراتيجًيا 

فــي غايــة اخلطورة، وأصبح من غير املمكن الفصل بني جبهتي ســورية ولبنان في املواجهة املقبلة، ال ســيما 

وأن األدبيات العســكرية اإلســرائيلية تتطّرق إلى احلرب على اجلبهة الشــمالية باعتبار لبنان وســورية جبهة 

واحدة.10 على الرغم من الصعوبات الداخلية التي يواجهها حزب الله في لبنان في الســنة األخيرة على وجه 

اخلصوص، فإنه جنح في جمع قدرات نارية بقوة كبيرة، وتزّود بوسائل قتالية متنوعة، خاصة حيازته صواريخ 

باليســتية، ومشــروعه املتمثل في إنتاج صواريخ دقيقة، ســتجد إســرائيل صعوبة في منع تكديســها بشــكل 

تتمثــل المعضلة العســكرية التي ال تزال تقلق 

إســرائيل فــي احتمــال انــدالع حــرب متعــددة 

مواجهــات  تســتوجب  والجبهــات،  األطــراف 

متزامنة على الجبهات الحدودية والبعيدة.
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ملموس عبر »املعركة بني احلربني«، وصواريخ كروز والصواريخ 

املضادة للسفن، والطائرات املسّيرة.11 تشير التقارير العسكرية 

إلى حتديات كبيرة تواجه اجليش اإلســرائيلي في عدة مجاالت، 

أبرزهــا: الســايبر، احلــرب اإللكترونيــة، الدفاعــات اجلويــة، 

الطائــرات املســّيرة والصواريخ املضاّدة للســفن، حيث يندرج 

هذا كله في إطار ما يسمى بـ »املفاجآت اإلستراتيجية«. 

رابعًا:رابعًا: على الرغم مــن الصعوبات االقتصادية وعدم إقرار ميزانية 

الدولــة في إســرائيل، فإن اجليش اإلســرائيلي يقــوم بتنفيذ خطة 

العمــل اخلماســية املســّماة »تنوفــا«، التي وضعها رئيــس أركان 

اجليــش أفيف كوخافي في شــباط من العــام 2020، وتهدف إلى 

حتقيق حســم ســريع وواضح فــي كل املواجهات واحلــروب، دون 

االكتراث إلــى الظروف الوضعية املدنية للعدو، واحلفاظ على احلد 

األدنى من اخلســائر واإلصابات بني صفوف اجليش واملدنيني في 

اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية.12 

خامســًا:خامســًا: ال تلحــظ التقديــرات حدوث تغييرات جوهريــة في أعقاب 

انتشــار جائحة الكورونا في احمليط العســكري واإلســتراتيجي إلســرائيل، وال توجد احتماالت لتغيير ميزان القوى 

اإلقليمي في املرحلة املقبلة؛ أي أن االجتاهات التي شوهدت في املنطقة قبل اندالع أزمة الكورونا بقيت على حالها، 

مثل: »التموضع« اإليراني في سورية، إعادة التداول حول البرنامج النووي اإليراني، وانغماس تركيا في شرق البحر 

املتوسط   وتورطها في الصراع الداخلي الليبي.13

سادسًا: سادسًا: في السياق الفلسطيني، جنحت إسرائيل في إدارة الصراع مع السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من عدم 

التوصــل لتهدئــة مع قطاع غزة، وإمكانية زيادة فرص املواجهة على اجلبهة اجلنوبية، إال أن التقديرات العســكرية 

اإلسرائيلية تشير إلى أن معادلة الردع مع حماس ال تزال قائمة وثابتة إلى جانب انهماك األخيرة بالوضع املدني 

الصعب.14

ســابعًا: ســابعًا: تؤكد التقارير االســتخباراتية على ضرورة متكني العالقات مع الدول العربية في إطار اتفاقيات التطبيع 

والتعاون املوّقعة مؤخًرا، كونها تصّب في مصلحة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية في مواجهة إيران على املستويات 

السياســية واألمنية والعمالنية، وتعّزز فرضية جناحها في إدارة الصراع املتعلّق بالقضية الفلســطينية. لكن، في 

املقابل، شــهد العام 2020 توتًرا حقيقًيا بني إســرائيل واألردن، على خلفية مشــروع نتنياهو للضم وإدراجه في 

صفقة القرن األميركية، حيث تبّنت اململكة الهاشمية موقًفا رسمًيا واضًحا رافًضا خلطة ضم أجزاء من الضفة، 

معتبــرًة أن هــذه اخلطوة ســتؤدي إلى »تراجع فرص الســالم«، وأن خطــة الضم تعّبر عن خيار إســرائيلي في 

ال يزال »التموضع« اإليراني في سورية واقتراب 

قواتهــا وأذرعهــا مــن الحــدود يعتبــر تغييــًرا 

إســتراتيجًيا فــي غايــة الخطــورة مــن منظــور 

إسرائيلي.

علــى الرغم مــن الصعوبــات االقتصادية وعدم 

إقرار ميزانية الدولة في إســرائيل، فإن الجيش 

يقوم بتنفيذ خطة العمل الخماسية المسّماة 

»تنوفــا«، التــي وضعهــا رئيــس أركان الجيــش 

أفيــف كوخافــي في شــباط مــن العــام 2020، 

وتهدف إلى تحقيق حســم سريع وواضح في 

كل المواجهــات والحــروب، دون االكتــراث إلى 

الظــروف الوضعيــة المدنيــة للعــدو، والحفاظ 

الحــد األدنــى مــن الخســائر واإلصابــات  علــى 

بيــن صفوف الجيــش والمدنيين فــي الجبهة 

الداخلية اإلسرائيلية.
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طريق املواجهة. ويرى األردن أن اجلمود السياســي بني إسرائيل 

والســلطة الفلسطينية واســتمرار سيطرة إســرائيل على الضفة 

الغربية يشكالن تهديدًا إستراتيجيًا حقيقيًا، وان لألردن مصلحة 

وجودية في احلفاظ على حّل الدولتني. 

ثامنًا:ثامنًا: مع مرور عشــر ســنوات على اندالع الثورات العربية، هناك 

قناعــة لــدى األوســاط االســتخبارية اإلســرائيلية بــأن ما ســمي 

بـــ »الربيــع العربــي« تراجــع لكنه لــم ينتــه.15 وتتوقــع التقديرات 

اإلســرائيلية ظهــور موجــات جديدة مــن الهبات الشــعبية، نتيجة 

النعدام االستقرار اإلقليمي وتعاظم تأثير مواقع التواصل التي قد 

متّهد النبعاث حركات احتجاجية شعبية واسعة النطاق وبقوة أكبر 

في البلدان العربية.16 

تاسعًا:تاسعًا: تؤّكد التقديرات اإلستراتيجية على تصاعد الدور الروسي في الشرق األوسط عامة، وفي سورية على وجه 

اخلصوص، نتيجة لتعميق تواجدها العسكري في الشرق األوسط وفي البحر املتوسط، مما يشكل تغييًرا جوهرًيا 

في ميزان القوى اإلقليمي، ويعطي لروسيا دوًرا أكبر في املواجهات املقبلة. في املقابل، هناك تراجع ملحوظ للدور 

األميركي واالوروبي. تتخّوف إسرائيل من محاوالت روسيا احلد من عمليات سالح اجلو في العمق السوري، جدير 

بالذكر أن إســرائيل تراعي احلضور الروســي في سورية وتأخذ موقف روسيا بعني االعتبار أكثر من املاضي فيما 

يتعلق بأهدافها على اجلبهة الشمالية.17

عاشــرًا:عاشــرًا: فيما يخص العالقة مع تركيا، حتافظ إســرائيل على عالقات دبلوماســية وعالقات مالية كبيرة مع تركيا، 

لكنها تتريث في إعادة العالقات املتينة كما كانت في الســابق، مشــترطة ذلك بإغالق مكتب حماس في إســطنبول، 

ووقف أنشــطة األســرى احملررين املرتبطني بكتائب القسام قبل عودة العالقات.18 لكن السبب احلقيقي هو تضارب 

املصالح بني الدولتني، حيث تعارض تركيا تطبيع العالقات اإلسرائيلية مع العالم العربي، وتسعى إلفشال خطة مد 

خط أنابيب غاز من إسرائيل إلى أوروبا.19

خالصة القول، إن الوضع اإلســتراتيجي إلســرائيل بات أفضل وأكثر اســتقراًرا، وميكن حتديد أربعة عناصر 

ســــاهمت في ثبات البيئة اإلقليميــــة واملكانة اإلســتراتيجية إلســرائيل، وهي: التعاون اإلستراتيجي املتني مع 

الواليات املتحدة، اتفاقيات أبراهام املبرمة مع عدد من الدول العربية وتداعياتها اإلســتراتيجية، اســتمرار تآكل 

قــدرات اجليــوش النظامية احمليطة بإســرائيل واتســاع الفجوة والتفــوق النوعي لصالح اجليش اإلســرائيلي، 

والتمّكن من توجيه ضربات موجعة تعيق التموضع اإليراني في سورية. في املقابل، يزداد القلق اإلسرائيلي في 

املرحلة الراهنة نتيجة الستمرار تعاظم الترســانة الصاروخية وخاصة الصواريخ الدقيقة في اجلبهات احمليطة 

بها، والتحديات املستجدة للبرنامج النووي اإليراني. 

يمكــن تحديــد أربعــة عناصــر ســــاهمت فــي 

ثبات البيئة اإلقليميــــة والمكانة اإلستراتيجية 

اإلســتراتيجي  التعــاون  وهــي:  إلســرائيل، 

اتفاقيــات  المتحــدة،  الواليــات  مــع  المتيــن 

أبراهــام المبرمــة مــع عــدد مــن الــدول العربية 

تــآكل  اســتمرار  اإلســتراتيجية،  وتداعياتهــا 

قدرات الجيوش النظامية المحيطة بإسرائيل، 

ــن مــن توجيــه ضربــات موجعــة تعيق 
ّ

والتمك

التموضــع اإليرانــي فــي ســورية. فــي المقابل، 

تعاظــم  نتيجــة  اإلســرائيلي  القلــق  يــزداد 

الترســــانة الصاروخية فــي الجبهات المحيطة 

بهــا، والتحديات المســتجدة للبرنامــج النووي 

اإليراني.
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2.  الملف النووي اإليراني في ظل اإلدارة األميركية الجديدة

1. 2  الموقف اإلسرائيلي  من الملف النووي اإليراني

على الرغم من تقديرات املســتوى السياســي اإلستراتيجية في إسرائيل بأن إيران هي التحدي األبرز في البيئة 

اإلستراتيجية احمليطة، لم تطرح حكومة نتنياهو، خاصة في ظل جائحة الكورونا، امللف النووي اإليراني كموضوع 

أساس على طاولة البحث في العام 2020.

ولكــن، علــى أثــر االنتخابات األميركيــة وفوز جو بايــدن، عاد املوضــوع اإليراني ليتصــدر األجندة 

اإلســرائيلية في أواخر العام 2020، باعتبار أن أي تغييرات في سياســة الواليات املتحدة اجتاه إيران 

ومشــروعها النووي سيؤثر على حســابات األمن القومي اإلسرائيلي، وحتديًدا، السعي إليقاف أو عرقلة 

تطوير سالح نووي.20

تدعي التقديرات اإلســتراتيجية والتقارير االســتخباراتية اإلســرائيلية أن إيران ستسعى في العام 2021 

إلى جتريد االتفاق النووي من مضمونه ورفع نســبة تخصيب اليورانيوم. اســتندت هذه التقديرات إلى تقارير 

نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2020 تفيد بأن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم مبستوى 

4.5%، وهــذا مســتوى أعلى من املســموح لها مبوجب االتفاق النووي، الذي هــو 3.67%. 21 وعليه، تتوافق 

إستراتيجية إسرائيل مع تصريحات املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول ضرورة 

توقيــع اتفاقيــة جديدة مع إيران الســتبدال االتفاق النووي لعام 2015، باتفاق يتناغــم أكثر مع االحتياجات 

األمنية كما تراها إسرائيل. 

تّدعــي إســرائيل أن إيــران لــن تتوانى عن مباشــرة خروقــات حقيقية لالتفاق النــووي في العــام 2015، قبيل 

املفاوضــات احملتملــة في عهد الرئاســة األميركية اجلديدة.22 وتتخوف إســرائيل من إمكانية مســاومة أميركية مع 

إيران في مجال الصواريخ الباليستية والتدخل اإليراني في الشرق األوسط على حساب امللف النووي.23 

ويدفــع رئيس أركان اجليش اإلســرائيلي، أفيــف كوخافي، باجتاه منع العودة إلى االتفــاق النووي، كونه ُيعتبر 

ســيًئا بالنســبة إلســرائيل من الناحيتني العملياتية واإلســتراتيجية، وســيضمن إليران زيادة العمل بأجهزة الطرد 

املركزي لتخصيب كميات أكبر من اليورانيوم وصواًل إلى إنتاج قنبلة نووية، مما يشكل خطًرا حقيقًيا على املستوى 

اإلستراتيجي، وقد يؤدي إلى سباق نووي في الشرق األوسط.24

حسب التقديرات السنوية »ملعهد األمن القومي« لعام 2021، فإن إيران لم تصل بعد ملستوى تخصيب اليورانيوم 

املطلوب لتطوير قنبلة نووية، وغير واضح موقف النظام اإليراني في هذا الشأن. ووفق تقديرات شعبة االستخبارات 

العسكرية، التي مت عرضها في إحدى جلسات احلكومة اإلسرائيلية، فإنه من اللحظة التي تبدأ فيها إيران تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 90%، ستكون قادرة على صنع قنبلة نووية في غضون عامني تقريًبا.25 
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2. 2  العقوبات االقتصادية األميركية تجاه إيران

تطالــب احلكومة اإلســرائيلي اإلدارة األميركية اجلديدة بعدم رفع العقوبــات االقتصادية عن إيران، وعدم إنهاء 

حظــر بيع األســلحة لها قبل التوصل إلــى اتفاق جديد يتضمن »تضييق« اخلناق على إيــران وإجبارها على تقدمي 

تنازالت إضافية، والتشديد على فرض شروط تعرقل سرعة إنتاج قنبلة نووية.26

تتوقع األوســاط اإلســرائيلية عــدم جتاهل إدارة الرئيس بايــدن كل العقوبات التي فرضتهــا إدارة ترامب على 

إيــران، خاصــة فيما يخّص تســهيل عملية تصديــر النفط اإليراني. بل إن قــرار العقوبــات االقتصادية األميركية 

يأتي في ســياق تاريخي من العداء للجمهورية اإلســالمية في إيران بعد قيام الثورة اخلمينية، وعدم قدرة اإلدارات 

األميركية على استيعاب الثورة أو احتوائها. لكن، تفترض التقديرات اإلسرائيلية بأن إدارة الرئيس بايدن ستتبّنى 

سياســة جديدة تشــترط الرفع التدريجي لبعض تلك العقوبات مقابل حتصيل تنازالت من إيران في مجاالت أخرى 

خالفية مع الواليات املتحدة.27 

3. 2  كيف ترى إسرائيل الموقف األميركي من إيران؟

تتخوف إسرائيل من أن يتبّنى الرئيس بايدن إستراتيجية األمن اجلماعي28 في سياسته اخلارجية التي رسمها 

الرئيس أوباما من خالل حتقيق التعاون األمني وإقامة حتالفات وتفاهمات بداًل من االستناد إلى سياسات أحادية 

اجلانب، وأبرزها االتفاق النووي مع إيران. ورد هذا النهج املتوقع في تصريح الرئيس بايدن ملجلة »فورين أفيرز« 

)Foreign Affairs(، في إشــارته إلى أنه على الرغم من انخراط إيران في ســلوك مخل باالســتقرار في الشــرق 
األوسط، فإنه ال بد من مواجهة األمر دبلوماسًيا ومحاولة بناء تفاهمات جديدة.29

مع ذلك، تشير التقديرات اإلستراتيجية اإلسرائيلية، بأن استعداد الرئيس بايدن لفتح حوار وتفاهمات جديدة إلعادة 

إحيــاء االتفاق النووي، ســُيواجه مبزيد مــن التصلّب اإليراني، وعدم املرونة في ملفات إســتراتيجية عديدة، نتيجة لواقع 

صعب خلفته إدارة الرئيس ترامب، هذا التعّنت هو ما تعّول عليه األوساط اإلسرائيلية.30 ومن أبرز امللفات اإلستراتيجية 

العالقــة بــني اجلانبــني، اخلالف الدائم حــول دور كل منهما ونفوذه في العراق، خاصة مع تصاعــد قوة الفصائل املوالية 

إليران، املطالبة بخروج القوات األميركية من العراق، ناهيك عن املوقف اجتاه التموضع اإليراني في سورية.31

وفــي ســياق آخر، تتوقع إســرائيل أن بايدن لــن يواجه صعوبات كبيرة في إقناع الــدول االوروبية بفكرة 

العــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع إيران، كمــا أن الدول العربيــة، وخاصة اخلليجيــة، لن تقــف عائًقا أمام 

السياسات األميركية.

4. 2  سياسة االغتياالت ضد إيران وجدواها

كشــفت التطورات أن إســرائيل حققت اختراقات اســتخباراتية داخل إيران، واألمر األكثر أهمية هو أنها أظهرت 

في السنوات املاضية، خاصة في فترة االستقواء بترامب، جترؤها على تفعيل هذه االختراقات، والقيام بعمليات اغتيال 
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لشــخصيات من النخبة؛ فقد اغتالت إســرائيل بعض العلماء النوويني داخل إيران أثناء املفاوضات حول املشــروع 

النووي اإليراني. وتشير التقديرات إلى أن تصفية قاسم سليماني وفخري زادة، هي ضربة معنوية واستخباراتية، 

ومفاجأة عميقة لألمن القومي اإليراني.32

ورأت تقديرات شــعبة االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية أن االغتياالت؛ خاصة اغتيــال العاِلم النووي، 

محســن فخــري زادة، الــذي جمــع كل اخليوط املتعلقة باملشــروع النووي يســهم فــي إبطاء البرنامــج النووي 

اإليراني.33 فيما تعتبر أن اغتيال قاســم ســليماني أدى، على ما يبدو، إلى عرقلة التموضع العســكري اإليراني 

في سورية والشرق األوسط.

وكان البرملــان اإليرانــي طلب بعــد تصفية فخري زادة يوم 2020/11/27، من جلنــة الطاقة الذرية في إيران، 

اتخاد سلسلة من القرارات التي تلغي عملًيا القيود التي فرضها اإليرانيون على أنفسهم في إطار االتفاق النووي،34 

األمر الذي أربك صناع القرار في إسرائيل، فباإلضافة إلى البدء برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في معامل فوردو 

والبدء بتشــغيل ما ال يقل عن جهاز طرد مركزي حديث في خالل ثالثة أشــهر في املعمل حتت األرضي في نتناز، 

لم تكترث إيران لرد الدول املوقعة على االتفاق النووي مثل فرنســا، وأملانيا وبريطانيا، واســتأنفت إنتاج اليورانيوم 

في املعمل في أصفهان، وقررت إعادة إنشاء مفاعل املياه الثقيلة في أراك في بداية العام 2021. إضافة إلى النية 

بعدم الســماح بتنفيذ زيارات ملراقبي األمم املتحدة إلى املنشــآت النووية إال إذا ســمح إليران بأن تستأنف تصدير 

النفط دون شروط. تشير هذه التطورات إلى احتمال عودة اخليار العسكري من قبل إسرائيل. 

ترى بعض التقديرات أن اســتمرار االغتياالت السياســية قد يرجح كفة املواجهة العســكرية، األمر الذي يدفع 

إسرائيل إلى االلتفات إلى اجلبهة الشمالية، أو حسب تقديرات معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، إلى ساحات 

التواجد اإليراني مثل سورية والعراق.35 

5. 2  الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل

تعتبــر الهجمات الســيبرانية قليلة التكلفة، ويصعب إثبات تورط املؤسســة الرســمية فيها. وهــي غالًبا ما تكون 

موجهــة للبنيــة التحتية بهــدف التدمير االقتصادي للدول، مما يســبب ضرًرا مدنًيا واقتصادًيا كبيًرا. شــهد العام 

2020 تصاعــدًا فــي املواجهة الســايبرانية املباشــرة بني إســرائيل وإيران36 خاصة بعد االنفجــار الغامض الذي 

وقع في منشــأة نتنز النووية جنوبي طهران، وهو موقع نووي شــديد احلساســية كونه مركًزا لتجميع أجهزة الطرد 

املركزي النووية. ومع أن طهران كانت قد أّكدت أنه ناجت عن هجوم إلكتروني، مشيرة بأصابع االتهام الى إسرائيل، 

إال أن إسرائيل لم تتنب الهجوم بشكل رسمي، ولم تفصل مدى جناحه. 

فــي أيــار 2020، مت اســتهداف »ميناء شــهيد رجائي«، حيث مت تعطيــل أنظمة الكمبيوتر هناك عدة ســاعات. في 

الشــهر نفســه، أعلنت إســرائيل عن هجوم إيراني على منشآت املياه اإلســرائيلية، وعلى إثره مت اختراق نحو ثالثمائة 

موقع إلكتروني إســرائيلي. قبل ذلك بشــهر، تعرضت إسرائيل لهجمات سايبر إيرانية جنحت في اختراق ستة منشآت 
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ميــاه إســرائيلية، وحاولت زيادة كميــة الكلور في امليــاه التي ُتضخ 

إلــى البيوت في إســرائيل. وقد مت تعطيل ضــخ املياه في بعض هذه 

املنشــآت بضع ســاعات، إال أنه جرى التغلّب على املشكلة. وقد ردت 

إســرائيل بهجوم ســيبراني كبير اســتهدف ميناء بندر عباس، تســبب بتعطيل احلركة في امليناء اإليراني بضعة أيام، 

وعادت إيران ورّدت مبوجة هجمات أخرى على منشآت املياه اإلسرائيلية، لكنها فشلت، فحاولت شن هجمات استهدفت 

مواقع أخرى، بينها القدرات الدفاعية اإلسرائيلية، وتظل نسبة جناح هذه الهجمات غير واضحة نتيجة التكتم الرسمي.

6. 2  الخيار العسكري اإلسرائيلي ال يزال حاضًرا على جدول األعمال

مــع عــودة امللف النووي اإليراني إلى صدارة األجندة اإلســرائيلية في الشــهور األخيرة علــى أثر تبّدل اإلدارة 

األميركية، يطرح على طاولة البحث والتداول اإلعالمي مسألة قيام إسرائيل بضربة عسكرية ضد املنشآت النووي 

اإليرانية، مدعومة بتصريحات علنية ملصادر عسكرية على رأسها رئيس األركان أفيف كوخافي.37 ويبقى السؤال: 

هل يوجد خيار عسكري لدى إسرائيل؟ هل نتنياهو قادر على اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية؟ هل بإمكان إسرائيل 

مهاجمة اتفاق وقعت عليه أهم ست دول في العالم؟ 

منذ سنوات طويلة تتفحص إسرائيل اإلمكانيات العملية لشن هجوم جوي بشكل منفرد على املنشئات النووية 

في إيران. وفق التقديرات، قامت إســرائيل بصرف نحو 11 مليار دوالر على التدريبات العســكرية حملاكاة هذا 

الســيناريو، وفي العام 2020 مت تخصيص 3 مليار شــيكل لالســتعدادات ملواجهة عســكرية ضد إيران.38 لكن 

إســرائيل ال تزال تتخوف من القيام مبغامرة عســكرية ضد إيران لثالثة أســباب أساســية: أواًل:أواًل: إمكانية فشــل 

العملية العســكرية املعقدة تقنًيا ولوجســتًيا في حتقيق هدفها الرئيس املتمثل بعرقلة البرنامج النووي اإليراني أو 

إعادته سنوات إلى الوراء. ثانًيا:ثانًيا: املعارضة األميركية العلنية ورغبتها في استثمار اجلهود الدبلوماسية وسياسة 

اخلنــق االقتصادي. ثالًثا:ثالًثا: حتفظ املؤسســة العســكرية باعتبارهــا مغامرة بالغة اخلطورة، قــد تؤدي إلى صدام 

جــدي مع الواليات املتحدة وإســرائيل، وباألخص التخوف من رد فعــل صاروخي مدمر من جبهات مختلفة على 

إســرائيل.39 إال أن الســبب األخير تراجع في الســنوات األخيرة، بحســب تصريحات كوخافي وقادة عسكريني، 

معتبرين أن احلرب ضد إيران أمر حتمي، باعتبار أن عملية عسكرية ضد البرنامج النووي اإليراني هي اإلمكانية 

الوحيدة للجم إيران ومنع تدهور الشرق األوسط إلى منطقة خطيرة وعنيفة.40 

وللتلخيــصوللتلخيــص إن مــا يثيــر قلق إســرائيل ليس البرنامج النووي فقــط، إمنا جناح إيران في االســتفادة من إعادة 

التفاوض وتسليط األضواء على حيثيات االتفاق النووي، واستثمار ذلك في التمويه وتطوير قدرات صاروخية نوعية 

يصبــح التصــّدي لها صعًبا. يجب التنويه إلى أنه من وجهة نظر إســرائيل، فــإن البرنامج الصاروخي اإليراني لم 

يكن قد ُوضع حتت املجهر إبان فترة التوقيع على االتفاق النووي، األمر الذي يشــكل حتدًيا إســتراتيجًيا حقيقًيا 

على األمن القومي اإلسرائيلي.

المواجهــة  فــي  تصاعــدًا   2020 العــام  شــهد 

السايبرانية المباشرة بين إسرائيل وإيران.
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3.  جبهة إسرائيل الشمالية - سورية وحزب الله

بعد مضي عشــر ســنوات على اندالع األحداث في ســورية، باتت إســرائيل أقل قلًقا من التغيرات في الســاحة 

الســورية، وترى أن النظام الســوري هش وقلق على مصيره ويحدد عدوه فعلًيا فيمن يهدد محيط دمشــق والغوطة 

الشرقية، وال يرى في هجمات إسرائيل ضد أهداف في العمق السوري، تستهدف غالًبا النشاط العسكري اإليراني 

في ســورية، أي خطر حقيقي يهدد كيانه، واألهم، أنه ال ميتلك أي هامش ميكنه من حتديد إســتراتيجيات جديدة 

تتعلق بالصراع اإلقليمي مع إسرائيل. 

يتمحور املوقف اإلســرائيلي من الشــأن الســوري فــي املرحلة 

الراهنة، حول معضلة إستراتيجية أساسية هي ما يعتبره التموضع 

اإليراني العســكري في ســورية. وعلى الرغم من إصرار إسرائيل 

على حتجيم فاعلية إيران في سورية مبعزل عن املتغيرات اإلقليمية 

والدولية، واستمرارها خالل العام 2020 في توجيه ضربات جوية 

علــى نطاق واســع، فــإن التقديرات اإلســتراتيجية في إســرائيل 

ترجح أن التموضع اإليراني في سورية لن ينتهي في عهد الرئيس 

األميركي جو بايدن.41

والالفت أن شّن إسرائيل مئات الغارات على أهداف في العمق 

الســوري طيلة الســنوات األخيرة، لم يعد يشكل حدًثا اســتثنائًيا الفًتا، ووفق تصريحات أفيف كوخافي، استهدف 

اجليش اإلسرائيلي مئات املواقع في الشرق األوسط في 2020، مشيًرا إلى أن إيران ال تظهر أي نية لالنسحاب، 

بل تسعي إلى تعزيز وجودها في اجلبهة الشمالية إلسرائيل.42

فــي ســياق متصــل، تلحــظ التقارير اإلســتراتيجية أهميــة االتفــاق اإليراني الســوري، الذي وقع في دمشــق 

2020/07/08، ويتضمن حتســني القدرات الدفاعية للجيش الســوري. جاء االتفاق في ســياق مساعي النظامني 

الســوري واإليرانــي احلفــاظ على بقــاء كل منهما في وجه التحديــات التي تواجههما في هذه املرحلة، مع تشــديد 

العقوبات األميركية على إيران.43 تعتبر األوساط اإلسرائيلية، أن االتفاق مينح إيران أفضلية على روسيا في التأثير 

على السياســات املختلفة في ســورية، ويعكس قرار النظام السوري ربط مصيره باجلمهورية اإليرانية بعد أن كان 

حريًصا على املناورة بني الطرفني.44وبحســب االتفاق املبرم؛ ســتزود إيران النظام السوري مبنظومات دفاع جوية 

متطورة مثل Bavar-373، بهدف تقليص هامش املناورة أمام أسلحة طيران الدول األجنبية التي تعمل في األجواء 

السورية، وحتديًدا إسرائيل. 

من الوضح أن الضربات اجلوية اإلسرائيلية قد أحلقت ضرًرا كبيًرا بقدرات إيران في سورية وسهولة متوضعها 

في ســورية ولبنان، ويتحدث املســؤولون اإلســرائيليون بإصرار عن أن هدفهم اإلســتراتيجي طويل املدى هو إزالة 

باتت إســرائيل بعد مضي عشــر ســنوات على 

ــا مــن 
ً

انــدالع األحــداث فــي ســورية، أقــل قلق

التغيرات في الساحة السورية، وترى أن النظام 

الســوري هش وقلق على مصيره ويحدد عدوه 

فعلًيــا فيمن يهــدد محيط دمشــق والغوطة 

الشــرقية، وال يــرى فــي هجمات إســرائيل ضد 

أهــداف في العمق الســوري، تســتهدف غالًبا 

النشاط العسكري اإليراني في سورية، أي خطر 

حقيقي يهدد كيانه.
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الوجود العسكري اإليراني من سورية، إال أن هناك تقييمات مختلفة داخل املؤسسة احلربية والسياسية اإلسرائيلية 

ملــدى جنــاح الضغــط على الوجود والتأثير اإليراني في ســورية، حيــث يعتقد البعض في احلكومــة أن العملية قد 

جنحت في جعل نفوذ إيران في سورية يتراجع، أو على األقل تعطيل قدرتها على ضرب إسرائيل، ويصفه البعض 

اآلخر بأنه ليس سوى انتصار قصير املدى، حيث تواصل إيران ترسيخ نفسها في سورية والعراق ولبنان واليمن، 

وستواصل بهدوء وإصرار احلفاظ على وجودها وزيادته وتعزيزه.

تشير التقديرات العسكرية اإلسرائيلية للعام 2020، إلى أن إيران قلصت من حجم تواجد جنودها في سورية، 

وأبقت على عدة مئات من املستشــارين واملســؤولني، نتيجة حجم األضرار التي أحلقتها بها الهجمات اإلسرائيلية. 

كما وتشــير التقارير، إلى صعوبة إيرانية في إدخال منظومات أســلحة متطورة إلى سورية، ويرجع ذلك جزئًيا إلى 

ضربات سالح اجلو اإلسرائيلي.

1. 3  التفاهمات الروسية- اإلسرائيلية  بخصوص العمل في سورية

تثير الهجمات املتتالية اإلســرائيلية مجدًدا األســئلة حول حدود التفاهمات الروسية- اإلسرائيلية جتاه 

ســورية، ومــن الواضــح أن هناك تفاهمات واســعة ومفّصلة بخصوص الهجمات اإلســرائيلية في العمق 

السوري، وجتّنب احتكاكات عسكرية عمالنية مباشرة بينهما، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية 

مــن طــراز )إيل 20( في أيلــول 2018، الذي جرى احتواؤه. من الواضح أن إســرائيل أدركت متاًما أن 

بقاء نظام الرئيس الســوري بشــار األسد ودعمه هو خيار روســي حاسم، وال رجعة فيه، بالتالي فإن من 

مصلحتها التســليم بهذه احلقيقة، ال ســيما أن روســيا باتت العًبا مركزًيا في منطقة الشرق األوسط. في 

املقابل، ضمنت التفاهمات حفاظ إسرائيل على هامش التحرك ضد »التموضع« اإليراني في سورية دون 

املّس باملصالح الروسية. 

تــدرك إســرائيل أن روســيا علــى الرغم من خالفها مع إيــران، فإنها لن تدعم خروجها من ســورية، ألن هذا 

ســيمنح شــرعية النقاش حول خروج القوات الروسية، لذلك، تسعى إسرائيل إلى التدخل ضد أي وجود عسكري 

إيراني في ســورية، ومنع إمدادات الســالح حلزب الله في لبنان، وكذلك منع تواجد قوات موالية إليران أو حلزب 

اللــه في جنوب غربي ســورية احملاذية للجوالن، مع مراعاة أن املصلحة الروســية تتمثــل في بقاء النظام.45 وفي 

املقابل، تســمح روســيا إلســرائيل بقصف مناطق تواجد القوات اإليرانية في سورية بدون أي عائق، كما حتاول 

روسيا جاهدة الضغط على النظام السوري لكي يبتعد عن إيران، ألن التعاون اإليراني- السوري يهدد مستقبل 

االستثمارات الروسية في سورية.

في منتصف العام 2018، اســترجع النظام الســوري ســيطرته على جنوب سورية بعد التوصل بوساطة روسية 

إلــى اتفاقــات بينه وبني املعارضني له. وتعهدت روســيا أيضًا للواليات املتحدة وإســرائيل واألردن بأنه مقابل عدم 

التدخل من جانبهم، ســتعمل على إبعاد القوات اإليرانية عن احلدود اإلســرائيلية 80 كم، وعدم طرد غالبية ســكان 
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اجلنوب السوري الذين انضموا في السابق إلى تنظيمات معادية للنظام، بل مت جتنيدهم ضمن قوات أمنية محلية 

تابعة للنظام السوري مقابل تعهد النظام بعدم االنتقام منهم.46

في غضون أواخر العام 2020، يشهد اجلنوب السوري دينامية عسكرية تنعكس في ازدياد املواجهات 

بني جهات خاضعة لتأثير إيران وتلك التي تعتمد على روســيا، ما يشــكل دلياًل على اشــتداد املنافسة على 

الهيمنة بني روسيا وإيران كتعبير عن مصالح متناقضة في املنطقة، على الرغم من شراكتهما في االئتالف 

املؤيد للنظام السوري. األمر الذي يقلق إسرائيل، أن القوى املؤثرة في اجلنوب السوري معادية لها، وعلى 

وجه اخلصوص من تعزيز السيطرة اإليرانية، التي تثبت وجودها في محافظات جنوب سورية )السويداء، 

درعا والقنيطرة( بالقرب من احلدود مع إسرائيل، وتسعى إلى بلورة جبهة احتكاك ومواجهة مع إسرائيل 

بواســطة حلفائها خاصة حزب الله املتمركز في محافظة القنيطرة. هناك هيئتان مركزيتان تابعتان حلزب 

اللــه تعمــالن اليوم في اجلنوب الســوري: قيادة اجلنــوب، التي تضم ضباًطا من حزب الله كمستشــارين 

ومراقبني في صفوف اجليش الســوري، ووحدة ملف اجلوالن بقيادة مباشــرة من قيادة احلزب، وهي التي 

تشكل خاليا مقاتلة من سوريني محليني.47

2. 3  تعاظم ترسانة حزب الله الصاروخية 

تشــير التقديرات في جهاز األمن اإلســرائيلي إلى أن الوضع عند احلدود مع لبنان ما زال قاباًل لالشتعال، على 

الرغم من الشعور بأن التوتر هناك قد تراجع في الفترة األخيرة، ألسباب مختلفة، أبرزها الوضع الداخلي الصعب 

فــي لبنــان، حيث يدرك حزب الله أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وأن أي حرب يخوضها لبنان ســتؤدي 

إلى مزيد من االنهيار في البالد.   إضافة إلى تراكم االستياء الشعبي والتظاهرات ضد السلطة وخاصة ضد حزب 

الله، األمر الذي ال ميكن جتاهله في حسابات قيادة احلزب.48

في الوقت ذاته، تشــير تقديرات شــعبة االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية )أمان(، إلى أن حزب 

اللــه، قــد يبــادر إلى تصعيــد ومواجهة محدودة مع اجليش اإلســرائيلي، باســتخدام صــاروخ مضاد 

للدبابات وقذائف هاون، ورمبا عمليات تسلســل في محاولة 

الختطــاف جنود، وذلك ألول مرة منذ حرب لبنان الثانية في 

العــام 49،2006 على غــرار جوالت التصعيد مــع الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة، دون االجنرار إلى حرب واسعة. 

يعود ذلك، بحســب تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية، 

إلــى تصميم قادة حــزب الله، على الرد علــى كل الضربات 

اإلسرائيلية التي تستهدف عناصره في سورية ولبنان، حيث 

أضــاف حزب الله فــي العام 2020، عنصــًرا جديد لقواعد 

جمــع حــزب الله خــال الســنوات األخيــرة قوة 

نيــران كبيــرة وتــزود بوســائل قتاليــة متنوعة، 

وهو يمتلــك بحســب التقديرات اإلســرائيلية 

نحــو 150 ألف صــاروخ وقذيفة ألكثــر من مدى، 

تغطــي معظــم مســاحة إســرائيل، باإلضافــة 

إلى الدفــع ببرنامــج تطوير الصواريــخ الدقيقة، 

الذي يشــمل صواريخ باليســتية، صواريخ كروز 

وصواريــخ مضــادة للســفن، وطائــرات مســّيرة 

هجومية.
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االشــتباك ومعادلة الردع املتبادل، مبعنى أنه في حال قتل أحد عناصر حزب الله في لبنان أو ســورية، 

فاحلزب ســيقتل جنديًا إســرائيليًا بهدف ردع اجليش اإلســرائيلي وجلم عملياته في اجلبهة الشــمالية، 

األمر الذي مت توضيحه عقب مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على موقع في محيط مطار دمشق، 

في شهر متوز 2020. 50

جمع حزب الله خالل الســنوات األخيرة قوة نيران كبيرة وتزود بوســائل قتالية متنوعة، وبحسب التقديرات 

اإلسرائيلية ميتلك حزب الله نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة )قصيرة، متوسطة وبعيدة( تغطي معظم مساحة 

إســرائيل، باإلضافة إلى الدفع ببرنامج تطوير الصواريخ الدقيقة، الذي يشــمل صواريخ باليســتية، صواريخ 

كروز وصواريخ مضادة للســفن، وطائرات مســّيرة هجومية، مما يشــكل، من وجهة النظر اإلسرائيلية حتدًيا 

إستراتيجًيا أكثر خطورة على األمن القومي، خاصة وأن إسرائيل تستصعب منع تكديس الصواريخ الدقيقة 

بشــكل ملحــوظ عبر إســتراتيجية »املعركــة بني احلربني«،51 علــى الرغم من أنها متتلك أحــدث التكنولوجيات 

العسكرية ملواكبة قيام إيران بتزويد حزب الله بالصواريخ والذخائر املوجهة، وترّجح التقديرات أن حزب الله 

وإسرائيل غير معنيني حالًيا بتصعيد املواجهة.

3. 3  مسألة ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

ليســت صدفــة، أن تعــود الواليــات املتحــدة إلى حتريك ملف الترســيم قبيل طرح مشــروع التطبيــع العربي 

اإلســرائيلي، وال يســتبعد أن ترى الواليات املتحدة في املفاوضات فرصة لفرض شــروط مســتقبلية على لبنان، 

ربًطا بأوضاعه االقتصادية املتردية. في الوقت ذاته، يحاول لبنان االســتفادة من االســتعجال األميركي، لفرض 

شروطه وتثبيت حقه في كامل املساحة البحرية التي حاولت إسرائيل وضع اليد عليها. يريد لبنان تثبيت حقوقه، 

والســماح لشــركات التنقيب عن النفط والغــاز بالعمل في املنطقة احملاذية للحــدود اجلنوبية، وهي منطقة واعدة 

بوجود مكامن كبيرة للغاز الطبيعي.

ففي الواقع، االتفاق الذي حصل هو على اإلطار التفاوضي غير املباشر بني لبنان وإسرائيل حول ترسيم 

احلدود اجلنوبية، برًا وبحرًا، وهو اإلطار الذي وضعه لبنان كشرط للقبول باملفاوضات، وأهمها رفض فصل 

احلدود البرية عن احلدود البحرية، ورفض التفاوض املباشــر مع العدو اإلســرائيلي، بخالف ما كانت تريده 

واشنطن وتل أبيب. 

فــي املقابل، لن تقبل إســرائيل التنازل بســهولة للبنان عن حقه في املنطقــة االقتصادية من دون حتصيل أثمان 

أمنيــة وسياســية، فيما ســتدعمها الواليات املتحدة من خالل زيــادة الضغط على لبنان وفــرض العقوبات وإطباق 

احلصار. واألخطر، أن بإمكان هذا األمر أن ينسحب على الداخل اللبناني فيخلق صراًعا حول امللف، بحيث تؤثر 

العقوبات أو التهديد بها على جهات سياسية داخلية، فتضغط في اجتاه تقدمي التنازالت من أجل التسريع في احلل، 

ومسايرة الواليات املتحدة حلماية نفسها من عقوبات اخلزانة األميركية.
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4.  الملف الفلسطيني

على الرغم من اســتمرار حالة القطيعة السياســية الرسمية بني الســلطة الوطنية واحلكومة اإلسرائيلية، وعرقلة 

التنســيق األمني بني اجلانبني،52 تتوقع االســتخبارات العســكرية 

اإلســرائيلية )أمان(، استمرار حالة االستقرار والهدوء في الضفة 

الغربيــة، مشــيرة إلــى تراجــع عــدد العمليــات الفلســطينية التي 

استهدفت االحتالل في الضفة الغربية، في العام 2020، مقارنة بـ 

2018 – 2019، على الرغم من طرح مشروع الضم وصفقة القرن 

واتفاقيات التطبيع مع دول عربية.  

1. 4  مشروع ضم االغوار: االعتبارات األمنية واإلستراتيجية

في العام 2020، طرح نتنياهو مشروع الضم، معتمًدا على املوفق األميركي الداعم للرئيس ترامب وإعالن »خطة 

السالم« أو ما ُعرفت إعالميا بـ »صفقة القرن« في 28 كانون الثاني 2020. ويحظى مبدأ ضم األغوار على توافق 

بني األحزاب اإلسرائيلية الكبيرة. يعود ذلك إلى ادعاءات عسكرية وإستراتيجية تتركز في ثالثة محاور أساسّية:

أواًل: منــع إمكانية توّســع الدولة الفلســطينية في كال االجتاهــني نحو األردن، باعتبار أن غور األردن يشــّكل  أواًل:-   -

فاصاًل دميوغرافًيا بني غور األردن الشرقي وبني سلسلة جبال نابلس واخلليل.53 هذا الفاصل مينع قيام دولة 

فلســطينّية كبيرة على ضّفتي األردن ويحافظ على كيان اململكة الهاشــمية، بادعاء أن حّل الدولة الفلسطينّية ال 

يشّكل ضمانة الستمرار وجودها.54كانت هذه اإلمكانية محتملة في أوائل فترة ما بعد حرب عام 1967، وقبل 

فّك االرتباط بني الضفتني.

ثانًيــا: كان أحــد أبرز مرتكزات النظرية األمنية اإلســرائيلية في تبرير الســيطرة على غور األردن بعد احتالل  ثانًيــا:-   -

العام 1967، هو ضرورة احلفاظ على العمق اإلستراتيجي، اعتماًدا على املعطيات التالية:55 

دونية إســرائيل اجليو- إستراتيجية: العمق اإلستراتيجي الدفاعي الضّيق »اخلاصرة الضيقة« إلسرائيل   -

عرضه 12 كم بني الضفة الغربية والســاحل الذي يتمركز به 80% من ســكان إســرائيل، ما يعزز دونية 

إسرائيل اجليو-إستراتيجية.56 

في واقع األمر، تشــغل مســألتا ضمان العمق اإلســتراتيجي وتأمني »حدود قابلة للدفاع« حيًزا أساســًيا في   -

النقاش الدائم حول إمكانية التســوية بني إســرائيل والسلطة الفلسطينية.57 مع اإلصرار على متّسك 

إســرائيل بالســيطرة علــى غــور األردن لضمان مبدأ »حــدود قابلة للدفاع« في ظــل الدونية اجليو-

إستراتيجية إلسرائيل.58 

وفق التقديرات اإلسرائيلية، أصبح قرار الضم اإلسرائيلي، على الرغم من تأجيله، أمًرا واقًعا فرضته   

اإلســرائيلية  العســكرية  االســتخبارات  تتوقــع 

)أمــان(، اســتمرار حالــة االســتقرار والهــدوء فــي 

الضفة الغربية، مشيرة إلى تراجع عدد العمليات 

في العام 2020 مقارنة بـ 2018 – 2019، على الرغم 

من طرح مشروع الضم وصفقة القرن واتفاقيات 

التطبيع مع دول عربية.
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إسرائيل اليوم نظرًيا على املجتمع الدولي، وأدخلته إلى قاموس البيانات والتصريحات الصادرة عن الدول 

واحلكومات.

في ســياق الرد الفلســطيني، ال تتوّقع إســرائيل طرح إســتراتيجية وبرنامج نضالي فلسطينًيا، وال متتلك   

الســلطة الفلســطينّية رؤيا وإســتراتيجية واضحة من مسألة الصراع مع إســرائيل وكيفّية إدارته وكيفّية 

مواجهة املشروع االستيطاني عاّمة دون التركيز فقط على مخّطط الضم الذي يطرحه نتنياهو في املرحلة 

الراهنة. 

2. 4  التقديرات األمنية اإلسرائيلية للمشهد األمني في قطاع غزة

جتمع التقديرات اإلســتراتيجية اإلســرائيلية على أن حركة حماس ســتبقى القّوة احلاكمة والضابطة في قطاع 

غزة، وأن إسرائيل ال تنوي محاولة تفكيكها واستبدالها بقيادة أخرى أو السيطرة العسكرية على القطاع، ما دامت 

معادلة الردع معها قائمة، وما دام بقاؤها يساهم في ترسيخ االنقسام الفلسطيني. 

تشــير التقديرات إلى أن حركة حماس غير معنّية بحرب جديدة مع إســرائيل، كما جتمع أنه لم يطرأ تغيير 

ملمــوس علــى قــدرات حماس القتالّيــة والردعّية فــي 2020، مع األخذ بعــني االعتبار، أنه ال ميكــن التوّصل 

يوميات القمع املصاحب للتوسع االستيطاني: مشهد من بلدة بيتا )جنوب نابلس(. )أ.ف.ب(



132
تقـريـر "مـدار"  

2021

إلــى ردع كامــل، كون التنظيمات املســلّحة قادرة على احلصول 

على ســالح تقليدي. بل هناك تراجع كبيــر في مظاهر املواجهة 

ضــد إســرائيل، فالنتيجة األوضح، مــع مرور عــام تقريًبا على 

التفاهمات بني اجلانبني، هي متّكن حماس من كبح جماح حركة 

اجلهاد اإلسالمي، وتوّقف املظاهرات عند »السياج األمني« منذ 

نهايــة العام املاضي، والتفاهمات هــي نتيجة تضّرر حماس من 

اجلوالت العنيفة مع اجليش اإلسرائيلي سابًقا، ومن اخلوف من 

كورونا أيًضا،59 األمر الذي ينسجم مع تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية بأن حماس منغمسة في الشأن 

املدني، وستســتمر في اســتثمار معظم جهودها في مواجهة الظروف االقتصادية اخلانقة واألوضاع اإلنسانية 

الصعبة، وهي بأمس احلاجة لألموال التي حتولها قطر إلى قطاع غزة مبوافقة إسرائيلية، لتمنع تدهور الوضع 

إلى كارثة إنسانية. 

ليس متوقًعا أن يغّير اجليش اإلســرائيلي سياســته جتاه قطاع غزة، التي تسعى إلى بقاء معادلة الردع 

مــع حمــاس قائمــة في قطاع غــزة من خالل احلفاظ علــى واقع تكون فيه حركة حمــاس ضعيفة وملجومة 

ومنهمكة على املستوى املعيشي واملدني، لكن ال تستبعد تقديرات جهاز األمن اشتعال الوضع مع القطاع، 

الذي ميكن أن يحدث نتيجة سوء تفاهم بني اجلانبني؛60 فالتفاهمات التي مّت التوصل إليها بوساطة مصرية 

محــدودة مــن حيث مدتها الزمنية ومواضيعها، وورد على لســان رئيس أركان اجليش اإلســرائيلي، أفيف 

كوخافــي، قولــه في مداوالت مغلقة، إن هذه التفاهمات هي »ســقف زجاجــي«، وأن اجليش يتعامل مع أي 

عملية »بحساســية، كي ال تتحّول إلى جبهة مركزية«. لهذا، يســتمّر اجليش اإلسرائيلي في توجيه ضربات 

حلماس بني حني وآخر، من أجل إدخال حماس إلى اإلطار الذي متليه احلكومة اإلسرائيلية واحلفاظ على 

التفاهمات فترة أطول.61

يبادر اجليش اإلســرائيلي برئاســة أفيف كوخافي إلى تثبيت معادالت جديدة ستحكم أي مواجهة مقبلة، وتبديد 

صورة االنكفاء عن التوّغل البري التي وسمت اجليش خالل املواجهات السابقة مع حماس، على اعتبار أنه باإلمكان 

حتقيق حسم واضح وانتصار مقابل حماس، مع أن احتالل القطاع أو السيطرة عليه مجدًدا أو التسبب في انهيار 

حكم حماس ليس مطروًحا في املرحلة الراهنة. املمارســات اإلســرائيلية جزء من إســتراتيجية احلرب على الوعي 

التي يعتمدها اجليش اإلسرائيلي منذ بداية والية كوخافي.

خالصة القول:خالصة القول: ستســتمر إســرائيل في الســعي لتعميق االنقســام الفلســطيني، وإدارة الصراع باحلفاظ على 

الوضع القائم مقابل الســلطة الفلســطينية، والســعي لبقاء حماس ضعيفة، مبا ميكن من إرجاء مواجهة في قطاع 

غزة قدر اإلمكان.62 

تجمــع التقديرات اإلســتراتيجية على أن حركة 

حمــاس ســتبقى القــّوة الحاكمــة والضابطــة 

فــي قطاع غــزة، وأن إســرائيل ال تنــوي محاولة 

تفكيكها واستبدالها بقيادة أخرى أو السيطرة 

العســكرية على القطاع، ما دامت معادلة الردع 

معهــا قائمــة، ومــا دام بقاؤهــا يســاهم فــي 

ترسيخ االنقسام الفلسطيني.
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5.  العالقات اإلسرائيلية العربية في ظل موجة التطبيع الجديدة

1. 5  اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية تمنح إسرائيل أفضليات إستراتيجية

تشير التقديرات اإلستراتيجية اإلسرائيلّية إلى مجموعة من اإلسقاطات الناجتة عن االتفاقيات املبرمة مؤخًرا مع دول 

عربية، على مستوى البيئة اإلستراتيجية اإلقليمّية عاّمة، وعلى القضّية الفلسطينّية بشكل خاص، أبرزها ما يلي:

أواًل: تســاهم االتفاقيات املبرمة مع الدول العربية في اعتراف العالم العربي بأحقّية وجود إســرائيل، وقد  أواًل:-   -

تنسحب على مالمح االعتراف والقبول على املستوى املدني والشعبي في احمليطني العربي واإلسالمي.

ثانيًا: فرضت اتفاقيات التطبيع على الشرق األوسط، وبخاصة على الدول العربية، قيودًا والتزامات جديدة  ثانيًا:-   -

جتاه القوى الدولّية واإلقليمّية، التي باتت تتقاسم النفوذ والهيمنة على العديد من الدول العربية، وتفرض 

سياســاتها عليها بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة، وبدون االلتزام بهذه القواعد اجلديدة، ستكون الدول 

غير امللتزمة أمام تهديد فرض عقوبات اقتصادية عليها.63

ثالثًا: تؤّســس إســتراتيجية التطبيع على تعزيز محور إقليمي ملواجهة إيران، حيث يفترض إعادة تشــكيل  ثالثًا:-   -

معسكر موال للواليات املتحدة وإسرائيل ومناهض إليران في الشرق األوسط. ُيراد لهذا املعسكر، بضمنه 

إسرائيل، امتالك قدرة أفضل على مواجهة التهديدات اإليرانية، حتى في الفترة التي تقلّص فيها الواليات 

املتحدة وجودها العسكري في الشرق األوسط. 64

رابعــًا: عّززت اتفاقيات التطبيع بني إســرائيل وبــني بعض الدول العربية وخاصة اخلليجية، فرضية جناح  رابعــًا:-   -

إسرائيل في إدارة الصراع املتعلق بالقضية الفلسطينية.65 

خامســًا: حتصني املكانة السياسية واالمنية إلســرائيل في املنطقة وتعزيزها، ودفع القيادات الفلسطينية  خامســًا: -   -

إلى االعتراف بأنها غير قادرة على االعتماد بعد اآلن على دعم عربي فوري في أي مطالب من إسرائيل.66 

سادســًا: تتجاهل نصوص اتفاقيات التطبيع الفلســطينيني ومخّطط الضم. لقد غابت القضية الفلسطينية  سادســًا-   -

عن هذه االتفاقيات، إال بجملة عابرة ال تتضّمن أي التزام، كذلك غاب أي ذكر ملخّطط الضم اإلســرائيلي 

في االتفاق بني إسرائيل واإلمارات. لقد بدت نصوص االتفاقات خارجة عن واقع املنطقة وواقع الصراع 

العربي - اإلسرائيلي.67

ســابعًا: فــي جوهر اتفاقيــات التطبيع مع الدول العربية، تتخوف الــدول العربية عامة، واخلليجية خاصة،  ســابعًا:-   -

مــن أن ارتــدادات »الربيــع العربي« لم تنته بعد، وقد تطالها في أي وقت. في املقابل، تدرك إســرائيل أن 

هــذه األنظمــة ضعيفــة من حيــث املناعات الوطنّية، وال ترى فــي ذلك عيًبا، بل علــى العكس ترى في ذلك 

فرصة لتصبح مصائر هذه األنظمة معلقة بها، ســواء بتوفير رضا أميركي عليها، أو بتســليحها باألسلحة 

الثقيلة أو التقنية.68 ومن هنا، يجب النظر بعني الشــّك للترويج اإلعالمي حول معارضة أوســاط سياســية 
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وعسكرية إسرائيلية للبند املتعلق بعملية بيع طائرات »أف 35« - التي تراها اإلمارات جزًءا ال يتجّزأ من 

اتفاق السالم بني اإلمارات وإسرائيل - بادعاء أنها تخل بالتفوق العسكري النوعي إلسرائيل في الشرق 

األوســط، خاصة أن قرار بيع الطائرات، يندرج ضمن إســتراتيجية الدفاع الوطني األميركية الداعية إلى 

متكني الشركاء من حتّمل مزيد من املسؤولية عن أمنهم اخلاص واجلماعي في الشرق األوسط. 

2. 5  العالقات اإلسرائيلية-المصرية  في العام 2020

ميكــن االســتنتاج مــن املتابعــة احلثيثــة للموقف اإلســرائيلي 

بخصــوص مســار العالقــة بــني نتنياهــو والرئيس املصــري عبد 

الفتــاح السيســي، أن العالقــة بني الدولتني هــي األوثق منذ توقيع 

اتفاقية الســالم في العام 1978، خاصــة على الصعيدين، األمني 

والعســكري، وهــي نتاج للوضع غير املســتقر واخلطــر في منطقة 

الشرق األوسط عامة، وإلى احلرب ضد اجلهاديني في شبه جزيرة 

سيناء بصورة خاصة.

تتمّيز عالقات إسرائيل ومصر، منذ تولّي السيسي مقاليد احلكم 

في مصر في العام 2014، بتعاون وتنســيق أمني - إســتراتيجي 

واســع النطاق، نابع من انســجام في الرؤيا اإلســتراتيجية، فيما 

يخّص رؤية إيران واملنّظمات اإلسالمية الراديكالية تهديًدا مشترًكا 

للطرفني، إلى جانب وجود تناغم في شأن إدارة املسألة الفلسطينّية 

عموًما، وحيز قطاع غزة على وجه اخلصوص.

بحســب املفهــوم اإلســرائيلي، يشــّكل التعاون اإلســتراتيجي 

مــع مصر رصيًدا مهمــا للغاية، ماضًيا وحاضًرا ومســتقباًل، فقد 

أثبتت العقود األربعة املاضية صمود اتفاقية الســالم أمام مختلف 

املتغّيرات والهّزات. كما تدرك إســرائيل مدى مركزية املكانة املصرية في النظام اإلقليمي العربي، وعليه، أي نظام 

معاد لها ستكون له مخاطر أمنية كبيرة عليها.

تؤّسس إستراتيجية التطبيع على تعزيز محور 

إقليمــي لمواجهــة إيران، حيــث يفترض إعادة 

المتحــدة  للواليــات  مــوال  معســكر  تشــكيل 

وإسرائيل ومناهض إليران في الشرق األوسط. 

ُيراد لهذا المعســكر، بضمنه إسرائيل، امتاك 

التهديــدات  مواجهــة  علــى  أفضــل  قــدرة 

ــص فيها 
ّ

اإليرانيــة، حتى فــي الفتــرة التي تقل

فــي  العســكري  وجودهــا  المتحــدة  الواليــات 

الشرق األوسط.

ــي 
ّ

تتمّيــز عاقــات إســرائيل ومصــر، منــذ تول

السيســي مقاليد الحكــم في مصر فــي العام 

2014، بتعــاون وتنســيق أمنــي - إســتراتيجي 

واســع النطــاق، نابــع مــن انســجام فــي الرؤيا 

إيــران  رؤيــة  يخــّص  فيمــا  اإلســتراتيجية، 

الراديكاليــة تهديــًدا  مــات اإلســامية 
ّ

والمنظ

ا للطرفين.
ً

مشترك
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6.  الكورونا واألمن القومي اإلسرائيلي

تعاطــت إســرائيل مــع جائحة الكورونا منذ بداياتها، على أنها مســألة أمن قومي، حيــث توجد لفيروس كورونا 

تبعــات فــي مجال األمــن القومي، باملفهوم الواســع للمصطلح، وباإلمكان مواجهته مبســاعدة اخلبــراء، واألدوات 

واألجهزة التي طورتها إسرائيل مقابل حتديات أمنية. وهناك ادعاء إسرائيلي، بأن »احلرب ضد جائحة الكورونا« 

هي األكثر مصيرية بالنسبة إلسرائيل منذ حرب أكتوبر في العام 1973. فعلى الرغم من أن الفيروس ليس جيًشا، 

فإنه ينبغي من أجل هزميته تبّني مفاهيم خاض مسؤولون سياسيون وعسكريون مبساعدتها حروًبا خطيرة ومعقدة 

ومكلفة ومليئة بانعدام اليقني.69

انعكــس ذلــك في األدبيات اإلســرائيلية املتعلّقة بهذا الظرف، فأشــار عاموس يدلني، مديــر معهد األمن القومي 

اإلســرائيلي، إلــى املقاربــة بني حرب عســكرية وحــرب الكورونا في املفهــوم األمني اإلســرائيلي، حيث أن احلرب 

العســكرية قصيرة، وحســمها واضح، على العكس من حرب الكورونا، وأن اجلمهور اإلســرائيلي غير مّطلع على 

الفرضيات األساسية لهذه احلرب، وال يدرك احملور الزمني والعمليات التي ستنفذها احلكومة في املستقبل. وخالًفا 

للحرب ضد عدو خارجي، فإن كافة املعلومات االستخبارية وإستراتيجية احلرب ضد العدو احلالي ينبغي أن تكشف 

للجمهور، في محاولة للرد على الوباء باالستناد أيًضا إلى جميع املعلومات واملداوالت احلكومية.70

لقد بدأت إسرائيل في مواجهة جائحة الكورونا بتبّني إستراتيجية في صلب مفهوم األمن القومي، حيث شملت 

فــي معظم جوانبها ضرورة متاســك الدولة ومؤسســاتها، واحلفاظ على املناعة الفرديــة واملجتمعية، ومّتت صياغة 

اإلســتراتيجية وكأّن إســرائيل مقبلة على حرب كبيرة، وهنا بدأ انخراط اجليش في دور أساسي مبواجهة اجلائحة 

عبر املؤسسات السياسية واإلعالمية واالقتصادية.

أّكدت املســتويات السياســّية والعســكرّية، وحتى اإلعالمّية والصحّية اإلســرائيلية، على مركزّية دور املؤّسسات 

واألجهزة األمنّية املختلفة في احلرب على كورونا، حيث تعطى املؤسســة األمنّية دوًرا مهّما في كل مجاالت احلياة 

وتفاصيلهــا املدنية، قبل األمنية والعســكرية، ويتم إعادة إنتاج الوعــي الصهيوني باعتبار األجهزة األمنية واجليش 

مبثابة املؤسسة الوحيدة غير القابلة لالنتقاد، وإن إسرائيل بدون جيش الشعب غير قادرة على مواجهة أزماتها.   

أمنًيا، كان الفًتا من البداية الدور الوظيفي للمؤسسات واألذرع األمنية املختلفة، وفي أول ظهور إعالمي لنتنياهو 

أمام اجلمهور اإلســرائيلي عن انتشــار الكورونا والســبل املتوقعة ملواجهتها، صّرح أّن ســالح اجلو ســيحّل محّل 

النقل والشــحن اجلوي والبحري للبضائع، ملنع حدوث أي نقص في الســلع من جهة، وللحفاظ على عجلة االقتصاد 

من اجلانب اآلخر. وأضاف، إن اجليش ســيقوم بتعقيم احلافالت العامة والقطارات واملؤسســات العامة وتطهيرها، 

وظهر واضًحا اهتمامه بدور اجليش في حرب كورونا.71

منذ بداية أزمة الكورونا، لعبت األجسام األمنية اإلسرائيلية املختلفة دورًا أساسيًا في صياغة سياسة احلكومة 

اإلســرائيلية وتطبيقهــا فــي مواجهــة الوباء، بدءًا من »مجلــس األمن القومي« الذي يعمل حتــت مظلّة مكتب رئيس 
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الوزراء، مرورًا بوكالة االستخبارات »موساد«، وجهاز األمن العام 

»شــاباك«، ووحدات اجليش املختلفة، وصواًل إلى شركات التصنيع 

العسكرّي اإلسرائيلي.72

اســتدعت وزارة الدفاع اإلســرائيلية فــي 10 آذار 2020 نحو 

ألفــي جنــدي مــن وحدات االحتيــاط كدفعــة أولــى، لينضّموا إلى 

الطواقــم العاملــة علــى مواجهة جائحــة الكورونــا، خصوًصا أن 

اســتدعاء االحتياط له أثــر صعب على املجتمع اإلســرائيلي الذي 

اعتاد على سماع اســتدعاء االحتياط فقط في احلروب العسكرية، 

وحــاالت التأهب القصــوى.73 وأيًضا، مّت تكليــف جهاز املخابرات 

العامــة )الشــاباك( مبراقبة حاملي الفيروس عبر وســائل التكنولوجيا احلديثة، علــى الرغم من حظر محكمة العدل 

العليا ذلك قبل سنوات، إال بعد مترير ذلك بتشريعات وقوانني في الكنيست.

وأعلن رئيس أركان اجليش اإلســرائيلي، أفيف كوخافي، عن البدء بحملة عســكرية أســماها »شــعاع النور«، 

تضّمنت جملة من القرارات العســكرية، حيث أعلن عن دخول وحدات من الســالح البيولوجي واجلرثومي لالنضمام 

للحرب على كورونا. وأعلن كوخافي عن رفع جاهزية اجليش، واالستعداد للتدّخل بشكل أكبر وأقوى. ومن املجاالت 

التي سيتدّخل فيها اجليش مرافقة بعض وحدات القوة البشرية وأفراد الطواقم الطبية العاملة في مواجهة كورونا 

ورعايتهم. 

كما أعلنت وسائل إعالم إسرائيلية، أن جهاز املخابرات اخلارجية )املوساد( هّرب مائة ألف جهاز فحص فيروس 

كورونا من دولة عربية خليجية. مما يعني ترســيخ أهمية املؤّسســة األمنية في الوعي اجلمعي للمجتمع اليهودي في 

مواجهة الكورونا.  

ومن الالفت، موقف الرأي العام اإلسرائيلي، مستنجًدا عبر وسائل اإلعالم مبقولة »دعوا اجليش ينتصر«، التي 

كانت تظهر عادة قبيل احلروب العســكرية التي خاضتها إســرائيل، وتزعم أن »أيدي اجليش مكّبلة«، وأن املستوى 

السياســي ال يســمح للجيش باســتخدام كل قدراته وإمكانياته حلســم احلرب.74 وال بد من التنويه إلى أن تفعيل 

اجليــش فــي احلّيز املدني ينبغي أن يجــري مبوجب تخويل قانوني صريح. ثّمة تخويل قانوني يعطي صالحية إنقاذ 

أرواح البشــر، حتــى في حاالت ال عالقة لها باملخاطر األمنيــة، وليس صدفة اتباع أحكام الطوارئ منذ بداية أزمة 

الكورونا من أجل إتاحة تفعيل اجليش دون وجوب القيام بإجراءات وتشريعات قانونية.

لكن، من املتوقع مستقباًل، أن ُتثار، ولو على الصعيد األكادميي، أسئلة جوهرية مهمة حول حدود تفعيل املؤسسة 

العســكرية فــي مهمــات مدنّية، وحول العالقة املتبادلة ما بني اجليش واملجتمع املدنــي في ظل أزمة الكورونا،75 من 

بينهــا التخــّوف مــن االنــزالق إلى وضعية تولّي اجليش إدارة األزمة بشــكل مطلق، كما حــدث في أن اجليش منح 

صالحيات جديدة شــاملة النتشــار اجلنود في الشوارع، واســتعمال تقنية »التجّسس« في مواجهة الفيروس، وهي 

منذ بداية أزمة الكورونا، لعبت األجسام األمنية 

اإلســرائيلية المختلفة دورًا أساسيًا في صياغة 

وتطبيقهــا  اإلســرائيلية  الحكومــة  سياســة 

فــي مواجهــة الوبــاء، بــدءًا مــن »مجلــس األمن 

ة مكتب رئيس 
ّ

القومي« الذي يعمل تحت مظل

الــوزراء، مــرورًا بوكالــة االســتخبارات »موســاد«، 

وجهاز األمن العام »شاباك«، ووحدات الجيش 

التصنيــع  شــركات  إلــى   
ً
وصــوال المختلفــة، 

العسكرّي اإلسرائيلي.
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التقنّية ذاتها التي كانت تســتخدم فقط ضد أعداء إســرائيل واجلواســيس ومن يشــتبه بوجود عالقة لهم باإلرهاب 

)بالتعبيرات اإلسرائيلية(، باتت اآلن تستخدم للتجّسس على املواطنني اإلسرائيليني. وحتى الشرطة تريد أن ُيسمح 

لها باستخدام التقنيات نفسها، األمر الذي من شأنه أن يكشف املواطنني ويعّرض حقوقهم إلى االنتهاك، وحرياتهم 

املدنية إلى التقييد، مما أعطى مظهًرا للعسكرة حتت ذريعة املساعدة في جائحة الكورونا، أو االنزالق إلى مجاالت 

وجوانــب محــّددة منها فقط، ســواء أكانت اقتصاديــة أم اجتماعية، تتعدى مجال صالحيــات اجليش، ذلك لتجّنب 

الصدام مع مبادئ النظام الدميقراطي املعتمد في إسرائيل، أو جتاوزها.76

خالفا للدول الغربية، إســرائيل هي الوحيدة التي تســتخدم أســاليب ووســائل الرقابة والتجســس ضد شعبها، 

وتؤسس قراراتها في مواجهة األزمة على قوانني الطوارئ، وهي قوانني قدمية ترجع إلى فترة االنتداب البريطاني.77

إجمال

شــهدت إســرائيل في العام 2020 هدوًءا أمنًيا، وانخفضت بحسب التقديرات األمنية واإلستراتيجية التهديدات 

الوجودية. تشــير التقديرات إلى أن أربعة عوامل أساســية ســتدعم باجتاه ثبات الوضع اإلســتراتيجي املســتقر 

إلســرائيل في املرحلة املقبلة، وتضم: أواًل اســتمرار التعاون اإلستراتيجي العميق بني إسرائيل والواليات املتحدة، 

وثانًيا توقيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية خاصة اإلمارات والبحرين، ملا تفتحه من مساحات إلقامة حتالف أمني 

في مواجهة إيران، وتتيحه من إعادة موضعة إسرائيل كجزء من خارطة التحالفات اإلقليمية، وليس كجسم خارجي 

غريب، وثالًثا استمرار انشغال اجليوش العربية النظامية في شؤونها الداخلية، وحتييدها فعلًيا عن املواجهة، وتآكل 

قدراتها العســكرية. وأخيًرا اســتمرار محاصرة »التموضع« اإليراني في ســورية، والعمل على اســتهداف الوجود 

اإليراني فيها.

يضاف إلى ذلك، أن التقديرات ال تزال تستبعد اندالع مواجهة قريبة مع الفلسطينيني، وترى في االنقسام عاماًل 

مهًما في إدارة الصراع، ومصلحة إسرائيلية.
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المشهد االقتصادي

االقتصاد اإلسرائيلي في ظل وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية للحكومة

عاص أطرش

تحت المجهر

ــور ســوق  ــا     تده ــة الكورون ــة أزم ــاء مواجه ــي أثن ــي اإلجمال ــاجت احملل ــاض الن   انخف

العمــل مــن التشــغيل شــبه الكلــي إلــى نســب بطالــة عاليــة  صراعــات سياســية حتــول دون 

إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠  قطــاع الـــ »هــاي تــك»، ينقــذ إســرائيل مــن االجنــرار إلــى أزمــة 

اقتصاديــة مســتفحلة.

إسرائيل ٢٠٢٠-٢٠٢1: إغالقات وكمامات وانتخابات.   )الصورة عن موقع مؤسسة هاينريش بول باالنكليزية(.
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الملخص التنفيذي

لعــب عامــالن رئيســيان تأثيــًرا محورًيــا علــى األداء االقتصــادي فــي العــام ٢٠٢٠، همــا: انتشــار وبــاء الكورونــا، 

وعــدم وجــود ميزانيــة عامــة ُمقــرة.

طــرأ انخفــاض حــاد علــى مؤشــرات ســوق األوراق املاليــة فــي آذار ٢٠٢٠ علــى خلفيــة انتشــار الكورونــا، 

وعــادت مؤشــرات بورصــة تــل أبيــب إلــى االرتفــاع متأثــرة باإلعــالن عــن تطويــر تطعيمــات للوبــاء والبــدء بتطعيــم 

املواطنــن فــي الشــهر األخيــر مــن العــام ٢٠٢٠.

ــة ملواجهــة  ــار االقتصادي ــي خــالل العــام ٢٠٢٠، فــإن اآلث ــي اإلجمال ــى الرغــم مــن تراجــع منــو النــاجت احملل عل

  )OECD( ــة ــة مبعظــم دول منظمــة التعــاون والتنمي ــى إســرائيل مقارن ــل وطــأة عل ــت أق ــا كان الكورون

لــم يتــم إقــرار امليزانيــة فــي ٢٠٢٠ و٢٠٢1 بســبب األزمــة السياســية الداخليــة، ممــا تســبب فــي حــّل الكنيســت 

والذهــاب إلــى انتخابــات رابعــة خــالل عامــن )فــي ٢3 آذار ٢٠٢1(.

أعــدت احلكومــة اإلســرائيلية برنامًجــا اقتصادًيــا ملواجهــة آثــار أزمــة الكورونــا بقيمــة 137 مليــار شــيكل، ُنفــذ 

منــه حســب التقديــرات األوليــة %73.

أبقــت شــركات التدريــج االئتمانــي الدوليــة الثــالث علــى التدريــج االئتمانــي إلســرائيل، علــى الرغــم مــن انتشــار 

وبــاء الكورونــا، وزيــادة معــدل الديــن العــام للنــاجت، واألوضــاع السياســية - بالــذات احملليــة - وعــدم املصادقــة 

علــى امليزانيــة العامــة.  لــكل مــن العامــن ٢٠٢٠ و٢٠٢1.

يتصــدر االحتــاد األوروبــي قائمــة تصديــر الســلع بنســبة 31% )بــدون املجوهــرات(، ثــم الواليــات املتحــدة بنســبة 

٢3.1 الــدول اآلســيوية بنســبة 1.٢٢.%. 

ــل فــي ســندات الديــن والعملــة األجنبيــة، وقــدم  حــدد بنــك إســرائيل ســعر الفائــدة بـــ ٠.1% ونتيجــة للوبــاء تدخَّ

تســهيالت أخــرى للبنــوك التجاريــة بهــدف احلفــاظ علــى الســيولة النقديــة للحفــاظ علــى اســتقرار األســوق.

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد األجيريــن فــي ســوق العمــل فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالعــام ٢٠19، فــإن قطــاع 

الهايتــك شــهد ارتفاًعــا فــي عــدد األجيريــن، بواقــع 36٠ ألــف عامــل، وبزيــادة 13 ألًفــا عــن العــام الســابق.
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مدخل

يســتعرض هــذا الفصــل أهــم املؤشــرات االقتصاديــة فــي ظــل انتشــار وبــاء الكورونــا، وقيــام حكومــة التنــاوب 

ــى  ــاب إل ــا اســتدعى الذه ــام ٢٠٢٠، م ــاء الع ــل انته ــت قب ــي ُحل ــض» الت ــود وحــزب »أزرق أبي ــن حــزب الليك ب

انتخابــات برملانيــة للمــرة الرابعــة خــالل عامــن. رافــق هــذه الفتــرة عــدم إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠، مــا اضطــر 

ــة بســبب  ــة املتفاقم ــة االقتصادي ــة األزم ــة ملواجه ــون األســاس للميزاني ــي قان ــالت ف ــى تشــريع تعدي ــة إل احلكوم

ــات حــول  ــد القــارئ ببيان ــات يأتــي هــذا الفصــل لرصــد األداء االقتصــادي وتزوي ــا. ضمــن هــذه املعطي الكورون

ــا،  ــاء الكورون ــة لوب ــي اتخــذت بهــدف مواجهــة األضــرار االقتصادي ــة الت ــة والنقدي ــة املالي السياســات االقتصادي

ــا علــى املديــن القريــب والبعيــد. وإســقاطات هــذه السياســات اقتصادًي

اســتقى الفصــل ُمعطياتــه مــن املصــادر اإلســرائيلية الرئيســة، وهــي: دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، 

وبنــك إســرائيل، ووزارة املاليــة، إضافــة ملصــادر أخــرى.

يشــمل الفصــل ثالثــة أجــزاء رئيســة. يتابــع اجلــزء األول أهــم مؤشــرات النــاجت احمللــي اإلجمالــي الــذي شــهد 

تراجًعــا بـــ ٢.5% بعــد ســنوات عــّدة مــن النمــو واالســتقرار فــي معــدالت النمــو، وقــد ســاهم فــي هــذا التراجــع، 

ــة  ــي األصــول الثابت ــاض االســتثمارات ف ــى االســتهالك الشــخصي بنســبة 9.5%، وانخف ــاق عل ــاض اإلنف انخف

)غيــر املنقولــة( بنســبة 4.9%. أمــا النــاجت التجــاري فانخفــض بـــ ٢.7%، وقــد ســاهم فــي هــذا االنخفــاض بشــكل 

ــك  ــذي تضــرر فــي األســاس نتيجــة لإلغالقــات والتباعــد االجتماعــي، كذل ــن ال ــر قطــاع املواصــالت والتخزي كبي

أظهــر هــذا البــاب أن صــادرات الســلع واخلدمــات ارتفعــت بـــ ٠.7%، فيمــا انخفضــت واردات الســلع واخلدمــات 

بـــ 8%. يشــتمل هــذا اجلــزء علــى تأثيــرات الكورونــا علــى ســوق العمــل الــذي انتقــل مــن وضــع تشــغيلي شــبه 

كامــل إلــى معــدالت بطالــة ســنوية فاقــت 18%، ويســتعرض أيًضــا معــدالت التضخــم الشــهرية والســنوية، حيــث 

يبــن أن معــدل التضخــم انخفــض بـــ 7.٠%.

ــا.   ــة الكورون ــذة ملواجه ــة املُتخ ــة والنقدي ــوات املالي ــة واخلط ــي السياســات االقتصادي يســتعرض اجلــزء الثان

ففــي املجــال املالــي، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود ميزانيــة مصــادق عليهــا للعــام ٢٠٢٠، فــإن احلكومــة اتخــذت 

خطــوات إصالحيــة عــدة، أدت إلــى عجــز مالــي كبيــر فــي امليزانيــة، فــاق 11% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، إلــى 

جانــب ارتفــاع الديــن العــام بالنســبة للنــاجت إلــى مــا يزيــد عــن 73%. يبــن هــذا اجلــزء أن التدريــج االئتمانــي 

إلســرائيل لــم يتغيــر. كمــا يســتعرض السياســات النقديــة، وأهمهــا تخفيــض نســبة الفائدة لـــ ٠.1%، واقتنــاء البنك 

املركــزي لســندات الديــن احلكوميــة بهــدف زيــادة العــرض النقــدي ضمــن سياســته النقديــة التوســعية، إضافــة إلى 

التدخــل فــي ســوق العملــة األجنبيــة والتأثيــر علــى أســعار العمــالت بهــدف احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي. 

ــة والســندات، وانخفــاض مؤشــرات  ــث اســتعراض ألهــم التحــوالت فــي ســوق األوراق املالي فــي اجلــزء الثال

األســهم محلًيــا وعاملًيــا علــى أثــر الصدمــة األوليــة التــي ســببتها الكورونــا، ومــا تالهــا - بعــد اســتيعاب الصدمــة 



145
تقـريـر "مـدار"  

2021

األولــى وبــدء احلديــث عــن تطويــر تطعيمــات - مــن ارتفــاع مؤشــرات األســهم، واســتمرار االرتفــاع مــع البــدء فــي 

التطعيمــات فــي نهايــة العــام ٢٠٢٠.

1. مؤشرات اقتصادية عامة

1.1 الناتج المحلي اإلجمالي

أظهــرت بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزيــة االســرائيلية أن معــدالت النمــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي 

ــي الســنوات  ــن 3.4% - 3.8% ف ــم 1(، وتراوحــت ب ــة )شــكل رق ــت موجب ــر كان ــد األخي ــي العق اإلســرائيلي ف

ــام ٢٠٢٠  ــي الع ــو ف ــدل النم ــى أن مع ــددة إل ــؤات املتع ــا أشــارت التنب ــام ٢٠٢٠، فيم ــي ســبقت الع ــع الت األرب

ــا بارتفــاع 3%، إضافــة إلــى أن بيانــات ســوق العمــل أفــادت قبيــل العــام ٢٠٢٠ بــأن االقتصــاد  ســيكون موجًب

ــا،  ــة العــام ٢٠19، وانتشــاره الحًق ــا فــي نهاي ــاء الكورون ــى تشــغيل كامــل. مــع ظهــور وب اإلســرائيلي وصــل إل

ــاجت  ــو الن ــدل من ــام ٢٠٢٠ أن مع ــن الع ــع األول م ــر الرب ــو، وأظه ــدالت النم ــة ملع ــرات االقتصادي ــرت املؤش تغي

اإلســرائيلي كان ســالًبا، وبلــغ 6.8% باملعــدل الســنوي )1.7% فــي الربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالربــع 

الرابــع مــن العــام ٢٠19(. وخــالل الربــع الثانــي الــذي شــمل فتــرة اإلغــالق فــي نيســان حزيــران وأيــار، تراجــع 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي مبــا يقــارب 3٠% فــي املعــدل الســنوي )8.5% فــي الربــع الثانــي(.1  نتــج التراجــع عــن 

التقييــدات فــي القطاعــات التــي تأثــرت باألزمــة الصحيــة بشــكل مباشــر، علــى أثــر إيقــاف النشــاط االقتصــادي أو 

تخفيضــه فــي فــروع عديــدة، مثــل: فــرع اخلدمــات الســياحية، الضيافــة، الترفيــه، وغيرهــا والتــي اضطــرت الــى 

ايقــاف او تخفيــض نشــاطها. مــن القطاعــات.

تغيــر االجتــاه فــي النصــف الثانــي مــن العــام ٢٠٢٠، ودخــل النــاجت احمللــي إلــى معــدالت منــو عالية نســبًيا، إذ 

وصــل معــدل النمــو فــي الربــع الثالــث إلــى 38.9% بحســاب ســنوي )8.6% فــي حســاب ربعــي(، واســتمر هــذا 

االجتــاه اإليجابــي فــي الربــع الرابــع بواقــع 6.4%. يذكــر أن جــزًءا ال بــأس بــه مــن النمــو فــي الربــع الرابــع نتــج 

عــن ارتفــاع االســتيراد فــي مركبــات الســفر )علــى أثــر تغييــر سياســة الضرائــب(، ليصــل معــدل التغيير الســنوي 

الســلبي إلــى ٢.5% فــي العــام ٢٠٢٠ .٢ اعتمــاًدا علــى تنبــؤات النمــو املســبقة املتوقعــة للعــام ٢٠٢٠ )3%(، فقــد 

بلــغ الضــرر الــذي حلــق بالنــاجت احمللــي اإلجمالــي -5.5% خالًفــا 

للتقديــرات األوليــة لــكل مــن: بنــك إســرائيل الــذي قــّدر التراجــع بـ 

3.3%، ووزارة املاليــة التــي توقعــت تراجًعــا بنســبة 3%؛ مبعنــى 

ــرة  ــات دائ ــدت بيان ــوق الـــ 6%. أك ــاجت ف ــع للن أن الضــرر املتوق

اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي قــد 

تراجــع بـــ ٢.5%، وبذلــك فــإن التراجــع كان أقــل ضــرًرا عمــا هــو 

العــام  نهايــة  فــي  الكورونــا  وبــاء  ظهــور  مــع 

المؤشــرات  تغيــرت  ــا، 
ً

الحق وانتشــاره   ،2019

الربــع  وأظهــر  النمــو،  لمعــدالت  االقتصاديــة 

الناتــج  نمــو  معــدل  أن   2020 العــام  مــن  األول 

بالمعــدل   %6.8 وبلــغ  ســالًبا،  كان  اإلســرائيلي 

الســنوي.
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عليــه فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة )OECD(، حيــث ُيتوقــع 

ــي  ــي بـــ 5.5%.3 يعــزى تدن ــي اإلجمال أن يتراجــع ناجتهــا احملل

التراجــع األقــل فــي النــاجت اإلســرائيلي لتركيبــة املبنــى القطاعــي 

لالقتصــاد اإلســرائيلي الــذي يعتبــر أقــل انكشــاًفا لوبــاء الكورونــا 

بســبب كونــه منحــاًزا للتكنولوجيــا، حيــث اســتمر تصديــر خدمــات 

الهايتــك فــي النمــو بوتيــرة عاليــة، مــع هــذا فــإن التراجــع الــذي 

حــدث للنــاجت احمللــي اإلجمالــي اإلســرائيلي نتيجــة الكورونــا لــم 

يحــدث منــذ العــام 195٠. 

أمــا النــاجت احمللــي للفــرد فقــد انخفــض بنســبة ٢.%4 

بعــد ارتفــاع بـــ 1.5% فــي العــام ٢٠19، وهــي نســبة مماثلــة 

لالنخفــاض فــي النــاجت احمللــي للفــرد فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة، فــي حــن انخفــض النــاجت احمللــي 

للفــرد فــي إســبانيا بـــ 11.4%، وفــي اململكــة املتحــدة بـــ 1٠.4%، أملانيــا -5%، النرويــج -1.5% وارتفــع فــي 

إيرلنــدا بـــ 5.٢%.4

الشكل رقم )٣(: التغييرات في الناتج المحلي اإلجمالي بالنسب المئوية ٢٠٠٩-٢٠٢٠.5

ــاق الشــخصي أحــد  ــر اإلنف ــى االســتهالك الشــخصي بـــ9.5%، ويعتب ــاق عل فــي العــام ٢٠٢٠، تراجــع اإلنف

املركبــات األساســية التــي تدفــع باجتــاه منــو إيجابــي فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي، لكــن انتشــار وبــاء الكورونــا 

وأثــره الكبيــر علــى قطــاع الســياحة والترفيــه والقطاعــات األخــرى واتباع سياســة اإلغالقــات والتباعــد االجتماعي، 

كان لــه أثــر كبيــر علــى تراجــع اإلنفــاق.

تغيــر االتجــاه فــي النصــف الثانــي مــن العــام 

2020، ودخــل الناتــج المحلــي إلــى معــدالت نمــو 

عاليــة نســبًيا، إذ وصــل فــي الربــع الثالــث إلــى 

حســاب  فــي   %8.6( ســنوي  بحســاب   %38.9

فــي  اإليجابــي  االتجــاه  هــذا  واســتمر  ربعــي(، 

الربــع الرابــع بواقــع %6.4.

فــي العــام 2020، تراجــع اإلنفــاق علــى االســتهالك 

الشــخصي بـ%9.5.
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الجدول رقم )٤(: بعض مؤشرات انخفاض االستهالك خالل العام ٢٠٢٠.

انخفاض بنسبة 6.5%اإلنفاق على االستهالك األسري

انخفاض بنسبة 78.4%إنفاق اإلسرائيلين في خارج البالد

انخفاض بنسبة 64.5%إنفاق األجانب في البالد

انخفاض بنسبة 1٠.3%إنفاق املؤسسات غير الربحية اخلاصة التي تقدم خدمات لألسر

أمــا مجمــوع االســتعماالت مــن النــاجت احمللــي واالســتيراد فــي العــام ٢٠٢٠ فانخفضــت بـــ 3.7% خــالل العــام 

٢٠٢٠، مقارنــة بارتفــاع بـــ 3.6% خــالل العــام ٢٠19، كمــا هــو مفصــل فــي الشــكل رقــم )٢(. 

الشكل رقم )٤(: التغييرات في استعماالت الناتج المحلي بالنسب المئوية.

تشــير بيانــات النــاجت التجــاري أن نســبة االنخفــاض خــالل العــام ٢٠٢٠، كانــت أعلى من االنخفــاض في الناجت 

احمللــي اإلجمالــي، فــي حــن كان االرتفــاع فــي النــاجت التجــاري فــي األعــوام الســابقة أعلــى مــن االرتفــاع فــي 

النــاجت اإلجمالــي )جــدول رقــم ٢(. فقــد انخفــض النــاجت التجــاري خــالل العــام ٢٠٢٠ بـــ ٢.7% مقارنــة بارتفــاع 

ــالت  ــات املواص ــي خدم ــى ف ــاض األعل ــام ٢٠18. كان االنخف ــي الع ــام ٢٠19 و3.6% ف ــي الع ــة 3.8% ف بقيم

ــه  ــاض، ويلي ــة هــذا االنخف ــئ اجلوي ــة واملوان ــات احمللي ــغ – ٢٠.5%، وتفســر ظاهــرة اإلغالق ــث بل ــن حي والتخزي

خدمــات التجــارة وخدمــات الضيافــة التــي انخفضــت بـــ 5.1%، فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه النــاجت التجــاري 

للصناعــة والتعديــن بـــ 3.1%، وارتفــع قطــاع املعلومــات واالتصــاالت بـــ %6.1.
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جدول رقم )5(: التغيير في الناتج التجاري ومركباته بأسعار األساس في العام ٢٠٢٠ 

مقارنة بالعام ٢٠1٩ )قطاعات مختارة(.6 

السنةالسنة
مجمل القطاع مجمل القطاع 

التجاري التجاري 

الصناعة الصناعة 

والتعدينوالتعدين
البناءالبناء

التجارة وخدمات التجارة وخدمات 

الضيافة والغذاءالضيافة والغذاء

املعلومات املعلومات 

واالتصاالتواالتصاالت

خدمات املواصالت، خدمات املواصالت، 

التخزين واإلرسالياتالتخزين واإلرساليات

اخلدمات املالية واخلدمات اخلدمات املالية واخلدمات 

التجارية األخرىالتجارية األخرى

٢٠183.6٢.65.8٢.86.٢4.73.1

٢٠193.8٢.53.8٢.861.15.9

٢٠٢٠٢.7-3.14.٢-5.1-6.1٢٠.5-3.٢-

ــر القومــي  ــب التوفي ــف شــيكل للفــرد، وكان نصي ــاح للفــرد بأســعار الســوق 13٠ أل ــغ الدخــل القومــي املت بل

الصافــي 14.6% مــن الدخــل القومــي املتــاح مقارنــة بـــ 13.1% فــي العــام ٢٠19، أمــا معــدل التوفيــر الفــردي 

الصافــي فبلــغ ٢5.9% مــن الدخــل الفــردي املتــاح، مقارنــة بـــ 18% فــي العــام ٢٠19، أمــا معــدل التوفيــر الفــردي 

العــام فبلــغ 35.٢% فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢8.1% فــي العــام ٢٠19.

1.٢ ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية

تشــير البيانــات شــبه النهائيــة للعــام 7،٢٠٢٠ إلــى أن الفائــض 

ــض  ــة بفائ ــار دوالر مقارن ــغ ٢٠.1 ملي ــي احلســاب اجلــاري بل ف

ــار دوالر  ــار دوالر فــي العــام ٢٠19، و9.9 ملي ــه 13.4 ملي قيمت

ــاض  ــة النخف ــي نتيج ــاع ف ــذا االرتف ــي ه ــام ٢٠18، يأت ــي الع ف

العجــز بحســاب الســلع بواقــع 5.٢ مليــار دوالر، وارتفــاع فائــض 

حســاب اخلدمــات بـــ 4.8 مليــار دوالر.8 

بلــغ حجــم صــادرات الســلع واخلدمــات 114 مليــار دوالر بانخفــاض 1.7 مليــار دوالر عــن العــام ٢٠19، وبلــغ 

حجــم تصديــر الســلع 59.7 مليــار دوالر، منهــا تصديــر ســلع )بــدون الســفن والطائــرات واملجوهــرات( بقيمــة 

51 مليــار دوالر. 

يــدل اجتــاه التصديــر علــى أن الصــادرات انخفضــت بعــد الربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠، وكان الربــع الثانــي 

األكثــر انخفاًضــا، إذ بلــغ حجــم الصــادرات فيــه 13.6 مليــار دوالر. أمــا حجــم صــادرات اخلدمــات فبلــغ 53.9 

مليــار دوالر، منهــا تصديــر خدمــات فــي مجــال التكنولوجيــا واخلدمــات غيــر امللموســة بقيمــة مــا يزيــد عــن 47 

مليــار دوالر. كان االنخفــاض األكبــر فــي تصديــر اخلدمــات مــن نصيــب اخلدمــات الســياحية، إذ انخفــض مــن 

ــى  ــار دوالر. أمــا حجــم واردات الســلع واخلدمــات فــي العــام ٢٠٢٠ فوصــل إل ــى ٢.6 ملي ــار دوالر إل 7.6 ملي

بلــغ الدخــل القومــي المتــاح للفــرد بأســعار الســوق 

التوفيــر  نصيــب  وكان  للفــرد،  شــيكل  ألــف   130

القومــي  الدخــل  مــن   %14.6 الصافــي  القومــي 

المتــاح مقارنــة بـــ 13.1% فــي العــام 2019.
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96.6 مليــار دوالر بانخفــاض 1٠.6% مقارنــة بـــ ٢٠19. بلــغ حجــم واردات الســلع 7٠.4 مليــار دوالر، منهــا 

6٠.4 مليــار دوالر واردات بــدون الســفن والطائــرات واملجوهــرات(، وقــد انخفضــت الــواردات منــذ الربــع األول 

ــدأ  ــم ب ــي، ث ــع الثان ــي الرب ــاض ف ــام ٢٠19، واســتمر االنخف ــن الع ــع م ــع الراب ــة بالرب ــام ٢٠٢٠ مقارن ــن الع م

باالرتفــاع فــي الربــع الثالــث ووصــل ذروتــه فــي الربــع الرابــع، حيــث وصــل حجــم الــواردات إلــى 18.6 مليــار 

دوالر. يذكــر أن واردات املجوهــرات كانــت األعلــى فــي الربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠، حيــث بلــغ حجمهــا 1.359 

ــع  ــع الراب ــغ فــي الرب ــاع وبل ــم عــاد لالرتف ــون دوالر، ث ــى 5٠1 ملي ــي إل ــع الثان ــار دوالر، وانخفــض فــي الرب ملي

7٢5 مليــون دوالر. أمــا اســتيراد اخلدمــات فبلــغ ٢5.7 مليــار دوالر مقارنــة بـــ 3٢.3 مليــار دوالر خــالل العــام 

٢٠19. وانخفضــت واردات اخلدمــات فــي الربعــن الثانــي والثالــث، ثــم عــادت لترتفــع فــي الربــع الرابــع.  يذكــر 

أن خدمــات الــواردات الســياحية انخفضــت مــن 8.154 مليــار دوالر فــي العــام ٢٠19 لتصــل إلــى 1.846 مليــار 

دوالر فــي العــام ٢٠٢٠. 

ر قائمتهــا االحتــاد األوروبــي بنســبة 31% مــن  فيمــا يتعلــق بتوزيعــة تصديــر الســلع حســب الــدول، فقــد تصــدَّ

تصديــر الســلع بــدون املجوهــرات، تلتــه الواليــات املتحــدة األميركيــة بنســبة ٢3.1%، ثــم الــدول اآلســيوية بنســبة 

٢٢.1%، ويــوزع الباقــي علــى باقــي دول العالــم. أمــا احلجــم األكبــر مــن الــواردات الســلعية فــكان مــن نصيــب 

ــات املتحــدة حســب الترتيــب. يذكــر أن  ــم والوالي ــم باقــي دول العال ــدول اآلســيوية، ث ــه ال االحتــاد األوروبــي، تلي

ــدون احتســاب املجوهــرات( هــي:  ــا )ب ــة للســلع معه ــي التجــارة اخلارجي ــض ف ــي كان إلســرائيل فائ ــدول الت ال

الواليــات املتحــدة، البرازيــل، اململكــة املتحــدة، روســيا، أســتراليا، كنــدا، ســلوفانيا واملكســيك.9 أمــا حجــم التبــادل 

الســلعي واخلدماتــي بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية فقــد شــهد تغييــرات طفيفــة كمــا هــو مفصــل فــي اجلــدول 

رقــم )3(. 

الجدول رقم )6(: التبادل التجاري السلعي والخدماتي اإلسرائيلي مع السلطة الفلسطينية ٢٠1٩-٢٠٢٠، 

بماليين الدوالرات.

٢٠19٢٠19٢٠٢٠٢٠٢٠التفاصيلالتفاصيل

43٠٠388٠الصادرات السلعية إلى السلطة الفلسطينية

715736الواردات السلعية من السلطة الفلسطينية

931785الصادرات اخلدماتية إلى السلطة الفلسطينية

4٠5449الواردات اخلدماتية من السلطة الفلسطينية
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ومــن قــراءة ميــزان املدفوعــات يتبــن أن هنــاك ارتفاًعــا فــي اســتثمارات مواطنــي اســرائيل فــي األوراق املاليــة 

األجنبيــة املتداولــة بنحــو 17.5 مليــار دوالر خــالل العــام ٢٠٢٠، أمــا اســتثمارات األجانــب فــي األوراق املاليــة 

اإلســرائيلية املتداولــة فارتفعــت بـــ 18.3 مليــار دوالر، مقارنــة بانخفــاض ٢6 مليــون دوالر فــي العــام ٢٠19، 

وارتفعــت أيًضــا االســتثمارات األخــرى ملواطنــي إســرائيل فــي اخلــارج بـــ 7.٢ مليــار دوالر خــالل العــام ٢٠٢٠، 

أمــا االســتثمارات مــن املواطنــن األجانــب فــي إســرائيل فقــد ارتفعــت بـــ 1.٢ مليــار دوالر فــي العــام ٢٠٢٠. 

وارتفعــت أرصــدة العملــة األجنبيــة فــي إســرائيل خــالل العــام ٢٠٢٠ بـــ 37.8 مليــار دوالر، وللتلخيــص: بلــغ 

مجمــل األصــول اإلســرائيلية فــي اخلــارج 6٠6.3 مليــار دوالر، وبلغــت االلتزامــات اإلســرائيلية للخــارج 6.41٠ 

مليــار.1٠ دوالر، أي بفائــض أصــول عــن التزامــات بحجــم 195.6 مليــار دوالر.11 

الجدول رقم )٧(: مؤشرات متنوعة من ميزان المدفوعات ٢٠1٩-٢٠٢٠، بمليارات الدوالرات.

٢٠19٢٠19٢٠٢٠٢٠٢٠التفاصيلالتفاصيل

1.61.4حتويالت رأس املال الصافية إلى إسرائيل  

8.65.9حجم االستثمارات املباشرة ملواطني إسرائيل في اخلارج

19٢4.8االستثمارات املباشرة للمواطنن األجانب في إسرائيل

1.٣ خصائص قوة العمل ومعدالت األجرة الشهرية

ــاول هــذا اجلــزء معــدالت املشــاركة فــي قــوة العمــل خــالل العــام ٢٠٢٠، وهــي معــدالت ســنوية أخــذت بعــن  يتن

ــن عــن العمــل نتيجــة  ــن العاطل ــزت ب ــا، ومّي ــذ آذار ٢٠٢٠ نتيجــة النتشــار الكورون ــات املتكــررة من ــار اإلغالق االعتب

ــب،  ــدون رات ــازة ب ــي إج ــال ف ــون كعم ــل والتشــغيل، وُيعّرف ــوة العم ــة لق ــة الســكانية التابع ــم املجموع ــا -وه الكورون

يتقاضــون مخصصــات تأمــن وطنــي - وبــن العاطلــن عــن العمــل حســب التعريــف الرســمي، وحســب مــا كان متعارًفا 

عليــه فــي األشــهر التــي ســبقت الوبــاء ، كذلــك األمــر بالنســبة ملعدالت 

األجــرة الشــهرية لألجيريــن، فــكل األجيريــن املوجوديــن فــي إجــازة 

ــي  ــي يتقاضوهــا ف ــم تدخــل مخصصــات التأمــن الت ــب ل ــدون رات ب

ُمعــدل األجــرة الشــهرية لألجيريــن. ومبــا أن نســبة كبيــرة منهــم هــم 

أصحــاب وظائــف أجرتهــا الشــهرية ُمتدنيــة نســبًيا، فمــن املتوقــع أن 

يرتفــع معــدل األجــرة الشــهرية لألجيريــن، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

أن شــهري كانــون الثانــي وشــباط لــم يشــهدا تأثيــًرا علــى قــوة 

العمــل، وبــدأ التأثيــر منــذ آذار ٢٠٢٠.

مــع انتشــار وبــاء الكورونــا الــذي شــهد اإلغــالق 

 %37 نحــو  بتعطيــل  وتســبب  آذار،  فــي  األول 

مــن النشــاط االقتصــادي )بمصطلحــات الناتــج(، 

تقــدم نحــو مليــون عامــل بطلبــات تخصيــص 

ــف  ــو 850 أل ــادة نح ــة، بزي ــوم( البطال ــن )رس تأمي

عامــل مقارنــة بشــباط، منهــم نحــو 90% علــى 

ــب  ــب، حس ــدون رات ــازة ب ــم إلج ــاس خروجه أس

سياســة الحكومــة.
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ــل نحــو 37% مــن النشــاط  ــي آذار، وتســبب بتعطي ــذي شــهد اإلغــالق األول ف ــا ال ــاء الكورون مــع انتشــار وب

االقتصــادي )مبصطلحــات النــاجت(، تقــدم نحــو مليــون عامــل بطلبــات تخصيــص تأمــن )رســوم( البطالــة، بزيــادة 

ــدون راتــب، حســب  ــى أســاس خروجهــم إلجــازة ب ــة بشــباط، منهــم نحــو 9٠% عل نحــو 85٠ ألــف عامــل مقارن

سياســة احلكومــة. ووصــل عــدد العاطلــن عــن العمــل إلــى ٢4% مــن قــوة العمــل، ومــع تقــدم الوقــت، وبعــد اإلعــالن 

عــن فتــح العديــد مــن النشــاطات االقتصاديــة، تــراوح معــدل البطالــة عشــية اإلغــالق الثانــي فــي أيلــول بــن %11- 

1٢% مــن قــوة العمــل،1٢ لكنــه وصــل إلــى 18% مــع بــدء التســهيالت فــي تشــرين األول بعــد اإلغــالق الثانــي، بعــد 

أن بلــغ ٢3% فــي منتصــف شــهر تشــرين األول. 

الجدول رقم )٨( معدل البطالة السنوية من آذار- كانون األول 1٣.٢٠٢٠

4.5%معدل البطالة العادية

18.٢%معدل البطالة الواسعة

4.3%معدل البطالة السنوية لكل األشهر

4.5%معدل بطالة الذكور

4.1%معدل بطالة اإلناث

4.5%معدل البطالة بن اليهود

3.5%معدل البطالة بن العرب

اختلفــت معــدالت البطالــة حســب الفــروع االقتصاديــة، ألن أزمــة الكورونــا االقتصاديــة تفــاوت تأثيرهــا علــى 

ــا،  ــة لضرورته ــروع حيوي ــروع كف ــض الف ــت بع ــات ُأعلن ــرة اإلغالق ــي فت ــك ف ــة، كذل ــروع املختلف ــات والف القطاع

وأخــرى جــرى إيقــاف العمــل فيهــا أو تزويــد خدماتهــا مراعــاة لهــدف التباعــد االجتماعــي، وفــي بعــض األحيــان 

نتيجــة ملناوشــات حزبيــة داخــل احلكومــة التــي عجــزت علــى اتخــاذ قــرارات مناســبة. فكمــا يظهــر اجلــدول رقــم 

6، كان أكثــر الفــروع تأثــًرا فــرع الفنــون والترفيــه، إذ اســتغنى عــن 35% مــن العمــال نســبة لعــدد العمــال فــي 

٢٠19 فــي اإلغــالق األول فــي آذار ٢٠٢٠، وبعــد اإلغــالق األول عــاد ٢٢.7% إلــى عملهــم، فكانــت نســبة العاطلــن 

عــن العمــل باملعــدل الســنوي فــي هــذا الفــرع 9.9% حســب التــي يتقاضــون تأمينــات بطالــة مــن مؤسســة التأمــن 

ــروع  ــن الف ــة كل م ــا االقتصادي ــر نتيجــة للكورون ــرت ســلًبا نســبًيا، بشــكل كبي ــام ٢٠٢٠. وتأث ــي الع ــي ف الوطن

اآلتــي: خدمــات الضيافــة والغــذاء، خدمــات املواصــالت والتخزيــن والتبريــد، اخلدمــات األخــرى، جتــارة اجلملــة 

ــاز  ــاء والغ ــد الكهرب ــة: تزوي ــروع اآلتي ــن الف ــروع تضــرًرا كل م ــل الف ــت أق ــارات. وكان ــاء والعق ــة، البن والتجزئ
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والتكييــف، اإلدارة احملليــة والعامــة، التأمــن الوطنــي، تزويــد امليــاه والنفايــات وتطهيــر امليــاه واخلدمــات الصحيــة، 

إضافــة لبعــض الفــروع الصغيــرة نســبًيا مــن ناحيــة عــدد العمــال.

الجــدول رقــم )٩(: معــدل الموجوديــن فــي بطالــة فــي فتــرة الكورونــا فــي العــام ٢٠٢٠ ويتلقــون مخصصــات بطالــة مــن مجمــل 

العامليــن فــي العــام ٢٠1٩ حســب الفــروع )المعــدالت بنــاء علــى إثــر اإلغــالق األول فــي آذار ٢٠٢٠ والثانــي فــي أيلــول ٢٠٢٠(.1٤

٢٠19٢٠19٢٠٢٠٢٠٢٠نسبة نسبة 

347934٢7عدد املشتغلن األجيرين في إسرائيل )باملالين(

35.833.5معدل عدد ساعات العمل األسبوعية

61.8%63.5%نسبة املشاركة في قوة العمل جليل 15 سنة فما فوق

66.4%67.٢%نسبة مشاركة اليهود من جيل 15 سنة فما فوق

41%45%نسبة مشاركة العرب من جيل 15 سنة فما فوق

63.5%67.6%مشاركة الرجال في قوة العمل

58.٢%59.6%نسبة مشاركة النساء في قوة العمل

59.1%61.1%معدالت التشغيل

6٢.٢%65.1%معدل تشغيل بن الرجال

55.8%57.٢%معدل التشغيل بن النساء

الجدول رقم )1٠(: معدالت التشغيل والمشاركة في قوة العمل في إسرائيل ٢٠1٩-٢٠٢٠.

الفروع الفروع 
عدد العاملن عدد العاملن 

في في ٢٠19٢٠19

نسب مئويةنسب مئوية

فصلوا في فصلوا في 

املوجة األولىاملوجة األولى

عادوا بعد ان عادوا بعد ان 

فصلوا في فصلوا في 

املوجة األولىاملوجة األولى

فصلوا فصلوا 

في املوجة في املوجة 

الثانيةالثانية

فصلوا في فصلوا في 

املوجة األولى املوجة األولى 

والثانيةوالثانية

عاطلون عن العمل منذ عاطلون عن العمل منذ 

نيسان حتى أيلولنيسان حتى أيلول

4138٠٠٠٢٢.514.31.15.66املجموع

9٢6٠٠35٢٢.71.٢11.89.9الفن والترفيه

٢7٢8٠٠33.9٢٠.61.911.711.3خدمات الضيافة والغذاء

خدمات املواصالت 

التخزين والبريد

15٢8٠٠3٢16.5٠.86.41٢.8
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1733٠٠3٠.8٢1.51.٢1٠.16.9خدمات أخرى

األسر املنتجة لالستهالك 

الذاتي

٢1٠٠٢9.118.31.48.48.5

58٢1٠٠٢8.919.71.49.16.8جتارة اجلملة والتجزئة

375٠٠٢8.617.81.16.78.٢العقارات

3٠53٠٠٢5.717.41.٢5.65.7خدمات مهنية علمية وفنية

٢564٠٠٢3.616.116.55.٢التربية والتعليم

3٠16٠٠٢٢11.81.147.8خدمات إدارية ومساندة

٢485٠٠٢1.811.71.137.7البناء

634٠٠٢٠.914.61.٢6.64الزراعة

3439٠٠٢٠.114.7٠.75.33.5اخلدمات الصحية والرفاه 

377٢٠٠191٢.3٠.944.4الصناعة

1358٠٠17.411.٢٠.933.9اخلدمات املالية والتأمن

٢٢٢٢٠٠17.11٠.3٠.9٢.34.3املعلومات واالتصاالت

تزويد املياه، النفايات 

وتطهير املياه

1٠3٠٠11.96.1٠.71.53.6

51٠٠1٠.75.11.11.33.4التعدين والتحجير

٢9٠٠9.95.7٠.4٠.٢٢.3مؤسسات خارج الدولة

اإلدارة احمللية والعامة 

والتأمن الوطني

4341٠٠6.74.3٠.51.31.4

تزويد الكهرباء والغاز 

والتكييف

155٠٠4.٢٢.4٠.3٠.61

تــدل مقارنــة نســب االشــتراك فــي قــوة العمــل فــي العــام ٢٠٢٠ علــى أن الفجــوة القائمــة بــن اليهــود والعــرب 

لــم تتقلــص. فمثــاًل، وصلــت الفجــوة بــن اشــتراك اليهــود والعــرب إلــى ٢5.4%، فيمــا كانــت فــي العــام ٢٠19 

)٢٢.6%(. وتبــرز الفروقــات حســب اجلنــس، إذ بلــغ اشــتراك الذكــور اليهــود فــي العــام ٢٠٢٠ )68.1%( وهــي 

نســبة أقــل 1% ممــا كانــت عليــه فــي العــام ٢٠19، أمــا الذكــور العــرب فبلغــت نســبة اشــتراكهم 54% فــي العــام 
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٢٠٢٠، وهــي نســبة أقــل بـــ 6.1% مــن العــام ٢٠19. أمــا الفجــوة 

ــرب فبلغــت %14.1،  ــود والع ــور اليه ــن الذك ــام ٢٠٢٠ ب ــي الع ف

ــات %37.1  ــات والعربي ــن النســاء اليهودي ــا بلغــت الفجــوة ب فيم

ــات  ــاء اليهودي ــتراك النس ــبة اش ــت نس ــه، إذ بلغ ــام نفس ــي الع ف

ــات  64.9% بانخفــاض 1.٢% عــن العــام ٢٠19، فــي مــا العربي

ــام ٢٠19. ــاض ٢% عــن الع ٢7.8%؛ أي بانخف

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد األجيريــن فــي ســوق العمــل فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالعــام الســابق، فــإن 

ــام  ــن الع ــا ع ــادة 13 ألًف ــل، بزي ــف عام ــه 36٠ أل ــن في ــدد األجيري ــغ ع ــث بل ــا، حي ــك شــهد ارتفاًع قطــاع الهايت

الســابق. ففــي القطاعــات الصناعيــة فــي مجــال الهايتــك بلــغ عــدد األجيريــن 1٠8 آالف، وفــي قطــاع اخلدمــات 

فــي قطــاع الهايتــك ٢5٢ ألًفــا، وزاد نصيــب األجيريــن فــي مجــال الهايتــك مــن مجمــل األجيريــن فــي إســرائيل فــي 

العــام ٢٠٢٠ مبــا يقــارب ٠.5% لتصبــح نســبتهم 1٠.5% )13.7% مــن مجمــل األجيريــن الرجــال بلغــت %13.7 

مقابــل، و 7.3% للنســاء األجيــرات(.15

ــرة  ــدل األج ــع مع ــد ارتف ــة، فق ــح واملنشــآت االقتصادي ــن املصال ــد م ــى العدي ــا عل ــر الكورون ــن تأثي ــم م ــى الرغ عل

الشــهرية للعامــل األجيــر، حيــث وصــل باألســعار اجلاريــة إلــى 11193 شــيكاًل شــهرًيا، بعــد أن كان للعامــل اإلســرائيلي 

11538 شــيكاًل، وللعامــل األجنبــي )غالبيتهــم العظمــى فلســطينيون مــن الضفــة يعملــون لــدى أربــاب عمــل إســرائيلين( 

ــة مــع  ــام مقارن ــي كل ع ــن األعــوام ٢٠1٢- ٢٠19 ف ــدل  األجــرة الشــهرية ب ــع مع ــد ارتف 6649 شــيكاًل شــهرًيا، وق

ســابقه بــن 1.7%- 3.6%، بينمــا ارتفــع معــدل األجــرة الشــهرية فــي العــام ٢٠٢٠، وهــي ســنة وبــاء الكورونــا بـــ %7، 

وكانــت أعلــى معــدالت لألجــرة الشــهرية فــي فــروع املعلومــات واالتصــاالت بواقــع ٢39٠9 شــيكل، تليهــا خدمــات ماليــة 

وخدمــات تأمــن بـــ 19577 شــيكاًل، وتزويــد الكهربــاء وامليــاه وتنقيــة امليــاه بـــ 19538 شــيكاًل، أما أدنى معــدالت لألجرة 

الشــهرية فكانــت فــي فــرع خدمــات الضيافــة والطعــام 5138 شــيكاًل، وخدمــات أخــرى 6٠86 شــيكاًل.16

ــرة  ــدل األج ــرة، ومع ــف األجي ــدد الوظائ ــة ع ــن ناحي ــب م ــال األجان ــى العم ــا عل ــاء الكورون ــار وب ــر انتش  أث

الشــهرية. بحيــث وصــل عــدد العمــال األجانــب املصــرح عنهــم للتأمــن الوطنــي فــي العــام ٢٠٢٠ إلــى 1٢٢5٠٠ 

عامــل بانخفــاض 9% عــن العــام ٢٠19، أمــا العمــال الذيــن يعملــون بــدون تصاريــح، فبلــغ عددهــم وفــق التقديــرات 

ــروع  ــي ف ــى ف ــاض األعل ــة. وكان االنخف ــة الغربي ــن الضف ــى م ــم العظم ــل، غالبيته ــف عام ــن أل ــن ثالث ــر م أكث

خدمــات الضيافــة والطعــام، إذ انخفــض عــدد العمــال األجانــب فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢٠19 بـــ 34%، وتــاله 

فــرع اخلدمــات اإلداريــة الــذي انخفــض بـــ 14.3%، وطــال االنخفــاض الفــروع األخــرى جميعهــا، وهــي الفــروع 

التــي تضــررت مــن الناحيــة االقتصاديــة، وتضــررت منهــا الفئــات الضعيفــة اقتصادًيــا كلّهــا، وخاصــة املواطنــن 

الفلســطينين فــي إســرائيل. باملجمــل، يتركــز العمــال األجانــب فــي العمــل فــي فــروع اخلدمــات الصحيــة املرافقــة، 

والزراعــة والبنــاء، إضافــة إلــى فــروع أخــرى حتتــاج إلــى اجلهــد اجلســماني بشــكل خــاص.

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد األجيريــن فــي 

ســوق العمــل فــي العــام 2020 مقارنــة بالعــام 

الســابق، فــإن قطــاع الهايتــك شــهد ارتفاًعــا، 

حيــث بلــغ عــدد األجيريــن فيــه 360 ألــف عامــل، 

ــابق. ــام الس ــن الع ــا ع
ً

ــادة 13 ألف بزي
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 1.٤  التضخم المالي

ــي رافــق الســنوات  ــر ارتفــاع إيجاب انخفــض مؤشــر غــالء املعيشــة بـــ ٠.7% خــالل العــام 17،٢٠٢٠ إث

ــذ العــام ٢٠15  ــرة  من ــه فــي الســنوات اخلمــس األخي ــى أن الثــالث  ٠.6% فــي العــام ٢٠19. 18 يشــار إل

حتــى العــام ٢٠٢٠ ارتفــع مؤشــر غــالء املعيشــة بشــكل تراكمــي بـــ ٠.9%، فــي حن شــهدت الســنوات ٢٠٠9 

حتــى ٢٠14 ارتفاًعــا ســنوًيا فــي جــدول غــالء املعيشــة بنســب تراوحــت بــن 1.6% إلــى 3.9% كمــا يظهــر 

فــي الشــكل رقــم 4، وهــي الســنوات التــي تولــى فيهــا بنيامــن نتنياهــو رئاســة احلكومــة بشــكل متواصــل، 

والءم ارتفــاع مؤشــر غــالء املعيشــة بــن األعــوام ٢٠1٠ – ٢٠14 الهــدف الــذي حــدده بنــك إســرائيل وهــو 

االرتفــاع فــي األســعار بــن 1%-3%، فــي حــن ســجل جــدول غــالء املعيشــة عــدم مالءمــة للهــدف الــذي حــدده 

بنــك إســرائيل منــذ العــام ٢٠14 – ٢٠٢٠. 

يعتبــر العــام ٢٠٢٠ مختلًفــا عــن الســنوات الســابقة، إذ أشــارت التوقعــات املختلفــة إلــى أنــه سيشــهد انخفاًضــا 

فــي جــدول غــالء املعيشــة، نتيجــة النتشــار الكورونــا عاملًيــا ومحلًيــا، وخصوًصــا لكثــرة اإلغالقــات وأثرهــا علــى 

انخفــاض الطلــب فــي أســواق عديــدة. 

الشكل رقم )5(: نسبة التغيير في أسعار المستهلك للسنوات ٢٠٠٩-٢٠٢٠.

مــع بدايــة اإلغــالق األول فــي آذار ٢٠٢٠، ارتفــع جــدول غــالء املعيشــة للمســتهلك بـــ ٠.4%، بعــد أن شــهد 

انخفاًضــا فــي كل مــن كانــون الثانــي وشــباط. وفــي املجمــل، ســجل اجلــدول ارتفاًعــا فــي ثالثــة أشــهر فــي الســنة 

)آذار، ومتــوز، وتشــرين األول( مبعــدل شــهري تــراوح بــن ٠.٢%- ٠.4%، أمــا باقــي األشــهر فشــهدت انخفاًضــا 

فــي اختــالف عمــا كان فــي الســنوات األربــع األخيــرة، كمــا يبــن الشــكل رقــم 4.
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الشكل رقم )6(: التغيير في أسعار المستهلك الشهرية للسنوات ٢٠1٧-٢٠٢٠ بالنسب المئوية.1٩ 

تشــير تركيبــة ســلة املشــتريات للمســتهلك، أن األســعار انخفضــت خــالل العــام ٢٠٢٠ فــي ثمانيــة بنــود اســتهالكية، 

هــي: الغــذاء، الســكن، صيانــة البيــوت، األثــاث األجهــزة البتيــة، األلبســة واألحذيــة، الصحــة املواصــالت واالتصــاالت، 

بينمــا ارتفعــت أســعار كل مــن اخلضــراوات والفواكــه والتربيــة الثقافــة والترفيــه مقارنــة بالعــام ٢٠19.

تغيــرت اجتاهــات التغييــر فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢٠19، إذ انخفضــت أســعار بنــد الغــذاء بـــ ٠.6% فــي 

العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بارتفــاع بـــ 1.1% فــي العــام ٢٠19، بينمــا ارتفعــت أســعار بنــد اخلضــروات والفواكــه بـــ 

4.4% فــي العــام ٢٠٢٠ بعــد أن انخفضــت بـــ ٢.8% فــي العــام ٢٠19، وانخفضــت أســعار بنــد الســكن بـــ ٠.٢% 

فــي العــام ٢٠٢٠ بعــد أن ارتفعــت بـــ ٢.1%، وانخفضــت أســعار صيانــة الســكن بـــ ٠.6% بعــد أن ارتفعــت بـــ 

1.8% فــي ســنة ٢٠19، وانخفضــت أســعار الصحــة بـــ ٠.6% خــالل العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بثباتهــا فــي ٢٠19، 

أمــا أســعار باقــي البنــود  علــى اجتاهاتهــا كمــا كان فــي العــام ٢٠19.

وللتلخيــص: انخفضــت أســعار 51% مــن الســلع واخلدمــات املكونــة لســلة املشــتريات )بالشــيكل( خــالل العــام 

٢٠٢٠، وارتفعــت أســعار 46% مــن الســلع واخلدمــات املركبــة لســلة املشــتريات بنســبة 5%، وارتفعــت أســعار %3 

مــن الســلع واخلدمــات املركبــة لســلة املشــتريات بنســبة أعلــى مــن 5%. علــى مســتوى األســر، انخفــض جــدول غالء 

املعيشــة بــن اخلمــس ٠.8% مقارنــة بانخفــاض بـــ ٠.7% للخمــس.٢٠

ويالحــظ - كمــا تبــن أعــاله - أن معــدل التضخــم تأثــر خــالل العــام ٢٠٢٠ بالكورونــا وأثــره علــى القطاعــات 

ــة مــن الركــود وانخفــاض فــي مســتوى  االقتصاديــة فــي النــاجت احمللــي أدخــل االقتصــاد اإلســرائيلي إلــى حال

ــر التراجــع فــي األســعار حســب التحليــالت املختلفــة بتراجــع الطلــب كعامــل رئيــس ملعــدل التضخــم  األســعار. يفسَّ

الســلبي. وتشــير توقعــات املؤسســات املاليــة املختلفــة إلــى أن انخفــاض األســعار سيســتمر خــالل الربــع األول مــن 
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العــام ٢٠٢1. تشــير املعطيــات األوليــة أن معــدل التضخــم لكانــون الثانــي ٢٠٢1 انخفــض بـــ ٠.1%. يذكــر أن 

احتســاب جــدول غــالء املعيشــة للمســتهلك طــرأت عليــه تغييــرات فــي العــام ٢٠٢٠، وذلــك مبنظومــة أوزان جديــدة 

ملكونــات ســلة املشــتريات ولســنة أســاس جديــدة هــي ٢٠٢٠. مــع هــذا، تشــير التوقعــات إلــى أن معــدالت التضخــم 

املالــي ســتكون أدنــى مــن الهــدف الــذي حــدده بنــك إســرائيل.٢1 

٢.  السياسات االقتصادية للحكومة االسرائيلية في ظل أزمة الكورونا

ــة  ــل السياس ــات والتحلي ــه بالبيان ــتعرض الفصــل األول من ــث يس ــة، حي ــات االقتصادي ــذا اجلــزء السياس  ه

ــي فيســتعرض - بالبيانــات  احلكوميــة - املاليــة التــي تعدهــا وزارة املاليــة وتشــرف عليهــا، أمــا اجلــزء الثان

ــاء  ــار وب ــة أن انتش ــه، خاص ــة ل ــة املتاح ــن األدوات النقدي ــزي ضم ــك املرك ــة للبن ــة النقدي ــل - السياس والتحلي

ــه. ــة ملواجهت ــج اقتصادي ــذ برام ــداد وتنفي ــة إع ــزي مهم ــك املرك ــة والبن ــى احلكوم ــرض عل ــا ف الكورون

٢.1   السياسات المالية

ابتــدأ العــام ٢٠٢٠، ولــم تكــن هنــاك ميزانيــة ســنوية.  مصــادق عليهــا مــن احلكومــة، وكانــت ميزانيــة ٢٠19 

آخــر ميزانيــة مصــادق عليهــا، وهــي الســنة التــي شــهدت جولتــي انتخابــات برملانيــة )فــي نيســان ٢٠19، وفــي 

ــار شــيكل ٢٠٢٠، وُخطــط لعجــز  ــى 396.6 ملي ــة إل ــات احلكومي ــط أن تصــل النفق ــول ٢٠19(. كان التخطي أيل

حكومــي بقيمــة 4٠.٢ مليــار ش.ج؛ أي ٢.9% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. تبــّن مــع نهايــة العــام ٢٠19 أن 

النفقــات احلكوميــة بلغــت 399.8 مليــار ش.ج )1٠٠.7% مــن امليزانيــة(. فكمــا جــاء فــي ميزانيــة ٢٠19، كانــت 

املدخــوالت الســنوية املتوقعــة حســب التخطيــط 356.7 مليــار ش.ج، لكــن التنفيــذ فــي العــام ٢٠19 كان 347.6 

مليــار ش.ج، نتيجــة لذلــك وصــل العجــز املتراكــم لعــام ٢٠19 إلــى نحــو 5٢.٢ مليــار ش.ج.

 حســب القانــون اإلســرائيلي، احلكومــة مكلَّفــة - فــي حــال عــدم وجــود ميزانيــة – بصــرف مــا نســبته 1/1٢ 

كل شــهر خــالل العــام ٢٠٢٠ مــن امليزانيــة الســابقة، والعمــل مبــا يســمى »ميزانيــة مســتمرة». 

ضمــن هــذه اخللفيــة، عمــل خــالل العــام ٢٠٢٠ وزيــرا ماليــة؛ عمــل الوزيــر األول )موشــيه كحلــون عــن 

حــزب كوالنــو مبيزانيــة صــودق عليهــا فــي آذار ٢٠18، وخــالل العــام ٢٠19 لــم يجــر إقــرار ميزانيــة للعــام 

٢٠٢٠، وجــرت انتخابــات برملانيــة فــي نيســان ٢٠19، وألول مــرة فــي تاريــخ إســرائيل لــم تشــكل حكومــة، 

وبعــد شــهر واحــد مــن بــدء العمــل البرملانــي أقــرت انتخابــات جديــدة فــي 17 أيلــول ٢٠19، ومــرة أخــرى 

لــم يســتطع نتنياهــو تشــكيل حكومــة، ومت حــل الكنيســت واإلعــالن عــن انتخابــات ثالثــة فــي آذار ٢٠٢٠، 

وخــالل هــذه الفتــرة أدارت احلكومــة التــي اختيــرت بعــد انتخابــات الكنيســت العشــرين، أعمــال احلكومــة 

ــة، إلــى أن مت تشــكيل حكومــة جديــدة  فــي أيــار ٢٠٢٠،  ــى مــا بعــد االنتخابــات الثالث برئاســة نتنياهــو إل
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ــي  ــن حزب ــاوب» ب ــة التن ــرًا، وســميت »حكوم ــت مــن  وزي تكون

الليكــود و»أزرق أبيــض». إثــر تشــكيل حكومــة التنــاوب، تغيــر 

وزيــر املاليــة األســبق موشــيه كحلــون، واســتلم منصــب وزيــر 

ــن حــزب  ــس م ــد عضــو الكنيســت يســرائيل كات ــة اجلدي املالي

الليكــود فــي أيــار ٢٠٢٠، وحســب اتفاقيــة تشــكيل احلكومــة، 

ــذات الليكــود  اتفقــت األحــزاب املشــتركة فــي احلكومــة - وبال

و»أزرق أبيــض» – علــى أن يتــم إقــرار ميزانيــة للدولــة فــي آب 

٢٠٢٠، ولكــن اخلالفــات بــن »أزرق أبيــض» والليكــود أعاقــت 

املصادقــة علــى امليزانيــة. وفــي آب، مــع اشــتداد اخلــالف بــن 

نتنياهــو وغانتــس، مت االتفــاق بوســاطة عضــوي الكنيســت 

هنــدل وهــاوز مــن حــزب تيلــم علــى تأجيــل إقــرار ميزانيــة 

٢٠٢٠ بـــ 1٢٠ يوًمــا، ومــع هــذا وألســباب مختلفــة ُأعلــن عــن 

ــى الكنيســت(،  ــم تطــرح عل ــة ل ــة )امليزاني ــون األول ٢٠٢٠، بعــد عــدم إقــرار ميزاني حــّل الكنيســت فــي كان

وأقــرت انتخابــات رابعــة فــي آذار ٢٠٢1. ٢٢ لــم تنجــح احلكومــة فــي إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠، وال للعــام 

٢٠٢1. إضافــة لذلــك، أجبــر انتشــار وبــاء الكورونــا خــالل العــام ٢٠٢٠ واإلغالقــات وخســائرها احلكومــة 

علــى إجــراء تعديــالت علــى قانــون األســاس فــي امليزانيــة كأمــر الســاعة، ومبوجــب ذلــك، مت تغييــر حســاب 

ــار  ــى آث ــب عل ــة للتغل ــه.٢3 وأقــرت »صناديــق إنفــاق» للخطــة االقتصادي إطــار اإلنفــاق الســنوي املســموح ب

الكورونــا االقتصاديــة. فيمــا يأتــي تركيــز إلطــار اإلنفــاق املســموح بــه فــي العــام:٢4

إطــار لتنفيــذ امليزانيــة املســتمرة - ابتــداء مــن نيســان، حــدد إطــار بقيمــة 4٠٠ مليــار شــيكل، ثــم أضيــف  إطــار لتنفيــذ امليزانيــة املســتمرة - -   -

11 مليــار شــيكل فــي أيلــول كأمــر للســاعة.

ــيكل  ــار ش ــص 35 ملي ــدء بتخصي ــان، والب ــن نيس ــار األول م ــة - اإلط ــذ للخطــة االقتصادي ــار تنفي إط ــة - -  ــذ للخطــة االقتصادي ــار تنفي إط  -

مــن خــالل 8٠ مليــار شــيكل أعــدت للمســاعدات والقــروض، وارتفعــت إلــى 84.8 مليــار شــيكل أعــدت 

خصيًصــا للعــام ٢٠٢٠.

ــغ ٢٠8  ــا االقتصــادي بل ــاء الكورون ــة وب ــذي حــدد ملواجه ــة ال ــام للخطــة االقتصادي ُيذكــر أن اإلطــار الع

مليــار شــيكل )جــدول رقــم 8(. مــن بينهــا 137 مليــار شــيكل نفقــات فــي امليزانيــة موزعــة حســب التخطيــط 

كاآلتــي: 8481٢ مليــار شــيكل للعــام ٢٠٢٠، و5٢334 مليــار شــيكل للعــام ٢٠٢1. حســب بحــث ملركــز 

تــاوب، مت تنفيــذ 73% مــن امليزانيــة املعــدة للبرنامــج االقتصــادي املخصــص ملواجهــة الوبــاء بــن شــهري آذار 

ــي ٢٠٢٠. ٢5 وتشــرين الثان

لــم تنجــح الحكومــة فــي إقــرار ميزانيــة للعــام 

2020، وال للعــام 2021. إضافــة لذلــك، أجبر انتشــار 

واإلغالقــات   2020 العــام  خــالل  الكورونــا  وبــاء 

وخســائرها الحكومــة علــى إجــراء تعديــالت علــى 

قانــون األســاس فــي الميزانيــة كأمــر الســاعة، 

وبموجــب ذلــك، تــم تغييــر حســاب إطــار اإلنفاق 

ــه. ــموح ب ــنوي المس الس

بلــغ اإلطــار العــام للخطــة االقتصاديــة الــذي حــدد 

لمواجهــة وبــاء الكورونــا االقتصــادي 208 مليــار 

ــات  ــيكل نفق ــار ش ــا 137 ملي ــن بينه ــيكل، م ش

فــي الميزانيــة.
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جدول رقم )11(: اجمالي حجم الخطة االقتصادية )يشمل مركبات االئتمانات والسيولة النقدية(.٢6 

املجموع )مليار شيكل(املجموع )مليار شيكل(املوضوعاملوضوعاملجموعةاملجموعة

هبات صحية ومدنية
التربيــة  وزارة  الصحــة،  وزارة  احلكوميــة،  للــوزارات  اســتجابة 

والتعليــم.
٢5.9

شبكة أمان اجتماعية

تســهيالت فــي اســتحقاقات رســوم البطالــة، هبات ملجموعات ســكانية 

خاصــة، هبــات اجتماعيــة للمســتقلن، هبــات لــكل مواطــن ولــكل 

ــات تشــجيع  ــود املســرحن، هب ــع للجن ــد، تســهيالت لســحب ودائ ول

ــات عمــل. التشــغيل بواســطة هب

74.3

استمرارية األعمال

هبــات التكاليــف الثابتــة للمصالــح االقتصادية، قــروض بكفالة الدولة، 

تخفيضــات فــي ضريبــة األرنونــا، هبــات لتشــجيع التشــغيل واحلفــاظ 

علــى العمــال واشــتراك احلكومــة فــي أيــام العــزل االجتماعــي.

98.5

حتفيز االقتصاد وتسريعه
تســريع الرقمنــة احلكوميــة، تســريع مشــاريع اإلســكان، هبــات 

لشــركات الهايتــك وتســريع البنيــة التحتيــة املدنيــة.
9.6

٢٠8.3املجموع

ــغ العجــز فــي امليزانيــة احلكوميــة 16٠.3 مليــار شــيكل )أنظــر جــدول رقــم 9( مقابــل  خــالل العــام ٢٠٢٠، بل

عجــز بقيمــة 5٢.٢ مليــار شــيكل فــي ميزانيــة ٢٠19. فمــع انتشــار الوبــاء، وفــرض اإلغــالق األول فــي آذار 

ــة التــي وضعتهــا احلكومــة، خاصــة بعــد أن أغلقــت  ٢٠٢٠، بــدأ العجــز يتراكــم ويرتفــع نتيجــة للخطــة االقتصادي

احملــال التجاريــة، وخــرج نحــو مليــون عامــل مــن أماكــن عملهــم فــي إجــازات بــدون راتــب، إضافــة إلــى التقييــدات 

االقتصاديــة التــي واجهــت أصحــاب املصالــح. ففــي كانــون األول ٢٠٢٠ وحــده، وصــل العجــز إلــى ٢٢.9 مليــار 

ــن  ــب وم ــن الضرائ ــي م ــك انخفــض الدخــل احلكوم ــي نتيجــة هــذه األوضــاع، كذل ــاق احلكوم شــيكل. ازداد اإلنف

ودائــع مؤسســة التأمــن الوطنــي. يقــول احملللــون االقتصاديــون فــي وزارة املاليــة إن وبــاء الكورونــا ســاهم وحــده 

بعجــز يقــدر بـــ 111.7 مليــار شــيكل، منهــا 68.6 مليــار شــيكل ارتفــاع فــي اإلنفــاق احلكومــي، و43.1 مليــار 

شــيكل انخفــاض فــي الدخــل احلكومــي، وإذا مــا حيــدت أضــرار الكورونــا فــان، كان مــن املفتــرض أن يكــون العجــز 

احلكومــي للعــام ٢٠٢٠ أقــل مــن العــام ٢٠19، بســبب تســيير اإلنفــاق حســب برنامــج امليزانيــة املســتمرة، وعــدم 

ــى  ــم 9(.  ومبعن ــة مصــادق عليها٢7)انظــر جــدول رق وجــود ميزاني

اخــر، فــإن االرتفــاع فــي العجــز بســبب وبــاء الكورونــا بلــغ 8% مــن 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وهــو أقــل مــن العجــز احلاصــل فــي دول 

منظمــة التعــاون والتنميــة املقــدر ارتفاعــه بـــ %8.6.٢8 

الميزانيــة  فــي  العجــز  بلــغ   ،2020 العــام  خــالل 

الحكوميــة 160.3 مليــار شــيكل مقابــل عجــز بقيمــة 

العــام 2019. 52.2 مليــار شــيكل فــي ميزانيــة 
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ُيظهــر التمعــن فــي اإلنفــاق احلكومــي للعــام ٢٠٢٠، أن مجملــه 

ــاق  ــار شــيكل إنف ــا 4٢6.8 ملي ــار شــيكل، منه ــغ 478.5 ملي بل

ــة  ــى اخلطــة االقتصادي ــة، مبــا فيهــا اإلنفــاق عل املكاتــب احلكومي

ــار شــيكل تســديد  ــا االقتصــادي، و3٠ ملي ــاء الكورون ــة وب حملارب

فوائــد علــى الديــن احلكومــي، إضافــة لتســديد صناديــق للتأمــن 

ــاق  ــع اإلنف ــل ارتف ــيكل. وباملجم ــار ش ــة ٢1.7 ملي ــي بقيم الوطن

ــا االقتصــادي، فــإن اإلنفــاق  ــاء الكورون ــى وب ــة بالعــام ٢٠19. وبتحييــد اإلنفــاق عل احلكومــي بـــ 19.7% مقارن

احلكومــي ارتفــع بـــ ٢.5% مقارنــة بالعــام ٢٠19.

جدول رقم )1٢(: مركبات العجز الحكومي في العام ٢٩.٢٠٢٠      

نسبة من الناجت احمللي اإلجمالينسبة من الناجت احمللي اإلجماليمليارات الشواكلمليارات الشواكلمركبات العجزمركبات العجز

3.7%5٢.٢عجز ٢٠19

4.9%68.6ارتفاع في اإلنفاق بسبب اخلطة االقتصادية3٠

٠.7%1٠.1ارتفاع في اإلنفاق – ميزانية مستمرة

٠.5%6.5انخفاض الدخل من الضرائب

1.6%٢٢.9انخفاض في املداخيل األخرى- التأمن الوطني

٠.3%٠انخفاض في الناجت احمللي اإلجمالي

11.7%16٠.331مجمل العجز

أمــا دخــل الدولــة فبلــغ 318.٢ مليــار شــيكل، وهــو أقــل بـــ 8.5% مــن دخــل العــام املاضــي، وأقــل 

بـــ 43.1 مليــار شــيكل مــن التنبــؤات قبــل بدايــة أزمــة الكورونــا االقتصاديــة. بلغــت جبايــة الضرائــب 

31٠.9 مليــار شــيكل، منهــا 167.٢ مليــار شــيكل مــن الضرائــب املباشــرة، و137.3 مليــار شــيكل مــن 

الضرائــب غيــر املباشــرة، بذلــك يكــون مجمــل الدخــل مــن الضرائــب أقــل بـــ ٢% منــه فــي العــام ٢٠19. 

ــل  ــي، مت متوي ــة. بالتال ــل مختلف ــي ورســوم ومداخي ــو مــن مؤسســة التأمــن الوطن ــي الدخــل فه ــا باق أم

العجــز احلكومــي بواســطة جتنيــد أمــوال محليــة بقيمــة 191 مليــار شــيكل، وجتنيــد 74.4 مليــار شــيكل 

مــن خــارج البــالد.

 2020 للعــام  الحكومــي  اإلنفــاق  مجمــل  بلــغ 

مليــار   426.8 منهــا  شــيكل،  مليــار   )478.5(

ــا  ــا فيه ــة، بم ــب الحكومي ــاق المكات ــيكل إنف ش

اإلنفــاق علــى الخطــة االقتصاديــة لمحاربــة وبــاء 

الكورونــا.
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بنــاء علــى هــذه املعطيــات، فالتوقعــات املســتقبلية للعجــز فــي ميزانيــة العــام ٢٠٢1 مرهونــة بســيناريوهات 

عديــدة، أهمهــا أن انخفــاض وتيــرة انتشــار الوبــاء، وارتفــاع وتيــرة التطعيمــات، ســيؤديان إلــى عجــز فــي 

امليزانيــة اقــل مــن العــام ٢٠٢٠. وتشــير معظــم التوقعــات إلــى أن نســبة العجــز مــن النــاجت ســتكون فــي 

ــا  ــون أيًض ــيناريو مره ــذا الس ــن ه ــام ٢٠٢٢. لك ــي الع ــتنخفض ف ــا س ــن 7%- 9%، وأنه ــام ٢٠٢1 ب الع

ــات  ــدم إجــراء انتخاب ــة مســتقرة، وع ــام حكوم ــة قي ــة للكنيســت اإلســرائيلي، وإمكاني ــات البرملاني باالنتخاب

خامســة فــي العــام ٢٠٢1. هنــاك ســناريوهات أخــرى ترتبــط أيًضــا بفعاليــة تطعيمــات الكورونــا وقدرتهــا 

ــا  ــة محلًي ــق مبــدى األضــرار االقتصادي ــا يتعل ــر فيم ــاء، وهــي متشــائمة أكث ــن انتشــار الوب ــى احلــّد م عل

ــا، وبالعجــز فــي امليزانيــة احلكوميــة. وعاملًي

٢.٢ الدين العام والتدريج االئتماني

علــى أثــر اخلطــوات االقتصاديــة ملواجهــة أضــرار الكورونــا وارتفــاع اإلنفــاق احلكومــي لتمويلهــا، ارتفــع 

معــدل الديــن العــام بالنســبة للنــاجت احمللــي اإلجمالــي بـــ 13% خــالل العــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى %73.1 

مقارنــة بـــ 6٠% فــي العــام الســابق.3٢ بلــغ معــدل الديــن احلكومــي مــن النــاجت 71.6%. ُيذكــر أن معــدل 

الديــن العــام للنــاجت فــي العــام ٢٠٠9 كان مســاوًيا تقريًبــا ملعــدل الديــن العــام للنــاجت فــي العــام ٢٠٢٠، 

ــرة، انخفــض بشــكل تدريجــي ليصــل فــي الســنوات ٢٠17-٢٠19 بــن %6٠ - %61،  وخــالل هــذه الفت

وارتفــع فــي العــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى معدلــه احلالــي. يتضــح مبقارنــة معــدل الديــن العــام مــع دول أخــرى، 

أن متوســط معــدل الديــن العــام للنــاجت فــي الــدول الناميــة املتوقــع فــي العــام ٢٠٢٠ هــو 6٢.٢%، وللــدول 

ــدول التــي تقــارن بهــا إســرائيل حســب  ــن العــام للنــاجت لل املتطــورة 1٢5.5%، أمــا متوســط معــدل الدي

شــركات التدريــج فيبلــغ %53.8.33

ــت  ــي، أبق ــج الدول ــة للتدري ــش )Fitch( العاملي ــركة فيت ــه. فش ــى حال ــرائيل عل ــي إلس ــج االئتمان ــي التدري  بق

التدريــج الســابق مبســتوى +A مــع تنبــؤات مســتقرة. وحســب الشــركة فــإن التدريــج االئتمانــي إلســرائيل يــوازن 

بــن حســابات خارجيــة متينــة واقتصــاد متنــوع ذي قيمــة إضافيــة عاليــة، ومتانــة مؤسســاتية، وبــن معــدل ديــن 

عــام للنــاجت عــال مقارنــة بــدول املقارنــة، ومخاطــر أمنيــة وسياســية مســتمرة.34

ــام  ــي الع ــام ٢٠٢٠ بـــ 5.4% ف ــي الع ــو ف ــدل النم ــاع مع ــش ارتف ــون لشــركة فيت ــون االقتصادي ــع احمللل يتوق

٢٠٢1، وفــي العــام ٢٠٢٢ بـــ 4.1%، معتمديــن بذلــك علــى التنبــؤ بإيقــاف التقييــدات االقتصاديــة النابعــة مــن 

ــات الســياحية  ــام ٢٠٢1، وجتــدد اخلدم ــن الع ــي النصــف األول م ــة ف ــات عالي ــرة التطعيم ــاء وتي ــا، وبق الكورون

فــي النصــف الثانــي بوتيــرة منخفضــة، مــع هــذا، يشــير محللــو الشــركة إلــى املخاطــر احملتملــة نتيجــة املوجــات 

ــات.35 ــة التطعيم ــة وفعالي الوبائي

ــام ٢٠٢1 بنســبة %9  ــي الع ــة سيســتمر ف ــة احلكوم ــي ميزاني ــز ف ــا أن العج ــون أيًض ــع احمللل يتوق
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مــن النــاجت احمللــي، وســينخفض فــي العــام ٢٠٢٢ إلــى 

فــي  ســيرتفع  للنــاجت  العــام  الديــن  معــدل  وأن   ،%4.3

الســنوات املقبلــة، كمــا يتوقــع احملللــون أن يســتمر الفائــض 

فــي امليــزان التجــاري، خاصــة أن تصديــر اخلدمــات يتمتــع 

ــتقبلية. ــة ومس ــة حالي مبتان

 )S&P( ــركة ــي حســب ش ــج االئتمان ــر التدري ــم يتغي ــا ل كم

التــي أبقــت عليــه مبســتوى -AA مــع تنبــؤات مســتقرة، ويعلــل 

محللــو الشــركة تدريجهــم بــأن االقتصــاد اإلســرائيلي ســينمو مســتقبلًيا، وأن معــدل الديــن اخلارجي سيســتقر 

حــول 77% للنــاجت.36 وأشــاد تقريــر شــركة )S&P( بجهــود بنــك إســرائيل، وبالسياســة النقديــة التــي يديرهــا 

مبســاندة احتياجــات التمويــل احلكوميــة واخلطــوات التــي قــام بهــا ضمــن خطتــه ملواجهــة الوبــاء مثــل اقتنــاء 

ســندات الديــن احلكوميــة وغيرهــا مــن اخلطــوات النقديــة.

للتلخيــص: أبقــت شــركات التدريــج االئتمانــي الدوليــة الثــالث علــى التدريــج االئتمانــي إلســرائيل فــي مســتواه، 

ــذات  ــاجت، واألوضــاع السياســية وبال ــام للن ــن الع ــدل الدي ــادة مع ــا، وزي ــاء الكورون ــن انتشــار وب ــم م ــى الرغ عل

احملليــة، وعــدم املصادقــة علــى امليزانيــة العامــة للعــام ٢٠٢٠، وكذلــك للعــام ٢٠٢1. مــع توقعــات إيجابيــة ملعــدالت 

النمــو فــي األعــوام ٢٠٢٠-٢٠٢3، وتقلــص العجــز فــي امليزانيــة فــي الســنوات املقبلــة.

٢.٣ السياسات النقدية 

اتخــذ بنــك إســرائيل فــي العــام ٢٠٢٠، قــرارات عــدة ضمــن سياســاته النقديــة بهــدف احلفــاظ علــى 

االســتقرار االقتصــادي، والتقليــل مــن األضــرار النابعــة مــن انتشــار الكورونــا عاملًيــا، ودفــع عجلــة النشــاطات 

ــذ  ــم يســتعمل من ــك خــالل الســنة، فبعضهــا ل ــي اســتعملها البن ــة الت ــة. لقــد تعــددت األدوات النقدي االقتصادي

أزمــة الرهــن العقــاري العاملــي، وبعضهــا اآلخــر لــم يســتعملها البنــك ســابًقا، إضافــة لــألدوات التــي يســتعملها 

بشــكل جــاٍر، كتحديــد نســبة الفائــدة والتدخــل فــي ســوق العملــة األجنبيــة. كانــت الشــروط مواتيــة، حيــث كان 

االقتصــاد اإلســرائيلي حتــى بدايــة انتشــار الوبــاء فــي حالــة مــن االســتقرار والنمــو، مــع فائــض فــي احتيــاط 

العملــة األجنبيــة وأرصدتهــا، لــذا اتخــذ البنــك خطــوات الءمــت مبــدى عــال األســواق املختلفــة ضمــن الصالحيات 

واألدوات التــي ميتلكهــا فــي سياســات التوســع النقــدي. إضافــة لــكل ذلــك، هــدف البنــك املركــزي مــن خطواتــه 

إلــى احلفــاظ علــى أهدافــه بشــكل عــام، وأهمهــا االســتقرار فــي األســعار، ومســتويات محــددة للتضخــم املالــي، 

وكذلــك النمــو االقتصــادي فــي املــدى البعيــد ومركباتــه، واالســتقرار فــي األســواق املاليــة. 

أشــارت التوقعــات اإلســرائيلية والعامليــة )بشــكل مغلــوط( فــي بدايــة العــام ٢٠٢٠، ومــع بدايــة انتشــار 

ــة، وأن آثــاره االقتصاديــة ســتكون محــدودة. إضافــة  الكورونــا، أن املــرض ســيتوقف خــالل األشــهر املقبل

الدوليــة  االئتمانــي  التدريــج  شــركات  أبقــت 

ــي  ــرائيل ف ــي إلس ــج االئتمان ــى التدري ــالث عل الث

مســتواه، علــى الرغــم مــن انتشــار وبــاء الكورونــا، 

وزيــادة معــدل الديــن العــام للناتــج، واألوضــاع 

السياســية وبالــذات المحليــة، وعــدم المصادقــة 

وكذلــك   ،2020 للعــام  العامــة  الميزانيــة  علــى 

.2021 للعــام 
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لذلــك، اقتصــرت املعطيــات التــي توفــرت ملتخــذي القــرارات فــي 

السياســات النقديــة علــى الربــع األخيــر مــن العــام ٢٠19، 

ــرر أن  ــك، تق ــى ذل ــاء عل ــام ٢٠٢٠، بن ــن الع ــهر األول م والش

تبقــى نســبة الفائــدة ٠.٢5%، وهــي النســبة التــي تقــررت فــي 

ــة  تشــرين الثانــي ٢٠18، وُأبقيــت بــدون أي تغييــر حتــى بداي

ــا  ــا محلًي ــي  انتشــار الكورون ــة الت ــن األزم نيســان ٢٠٢٠. لك

ــر  ــع تغيي ــاره، وم ــاف انتش ــذة إليق ــوات املُتخ ــا، واخلط وعاملًي

الوضــع االقتصــادي الكلــي، دفعــت اللجنــة النقديــة فــي  تفعيــل 

أدوات نقديــة متعــددة ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة 

عــن الوبــاء، وبالــذات التقلبــات فــي األســواق املاليــة )علــى 

ــب...(،  ــل أبي ــال انخفــاض األســعار فــي بورصــة ت ســبيل املث

لــذا متّثــل القــرار األول فــي 15 آذار ٢٠٢٠ باإلعــالن عــن 

ــة،  ــواق املالي ــي األس ــيولة ف ــادة الس ــدف زي ــع» )Repo transactions( به ــادة البي ــالت إع ــج  »معام برنام

وحتســن أداء ســوق ســندات الديــن، إضافــة إلــى ذلــك، قــررت اللجنــة النقديــة أن البنــك ســيعمل فــي ســوق 

ــدأ أيًضــا فــي  ــواع املختلفــة وألوقــات مختلفــة، وب ــة مــن األن ســندات الديــن، ويقتنــي ســندات ديــن حكومي

ــدف  ــة )SWAP( به ــات املقايض ــج صفق ــن برنام ــة ضم ــة األجنبي ــوق العمل ــي س ــل ف ٢٠٢٠/3/16 بالعم

احملافظــة علــى الســيولة النقديــة. بعــد أســبوع مــن ذلــك، قــررت اللجنــة النقديــة إطــالق خطــة منظمــة لشــراء 

الســندات احلكوميــة فــي الســوق الثانويــة مببلــغ إجمالــي قــدره 5٠ مليــار شــيكل، بهــدف تخفيــض تكاليــف 

ــي  ــم ف ــي تواجهه ــات الت ــم، وازدادت الصعوب ــد أن انخفضــت مدخوالته ــات للشــركات واألســر، بع االئتمان

الســيولة النقديــة. ولــم تغيــر اللجنــة النقديــة نســبة الفائــدة بجلســة اســتثنائية، بــل أبقــت عليهــا علــى خــالف 

كثيــر مــن البنــوك املركزيــة فــي العالــم.

فــي بدايــة نيســان، اختلــف الوضــع عمــا كان عليــه ســابًقا، وبــدأ االعتقــاد أن األزمــة الصحيــة ستســتمر 

ومعهــا األزمــة االقتصاديــة، وأن األزمــة ليســت ناجتــة عــن التقييــدات علــى العرض فقــط، إمنا تتجــه التوقعات 

نحــو املــّس بالطلــب علــى أثــر انخفــاض مداخيــل األســر والضــرر الالحــق بقيمــة األصــول املاليــة، لــذا قــررت 

اللجنــة النقديــة تخفيــض نســبة الفائــدة إلــى ٠.1% علــى أمــل أن تســهل هــذه اخلطــوة علــى املقترضــن الذيــن 

ترتبــط قروضهــم بنســبة الفائــدة التــي يحددهــا بنــك إســرائيل والفائــدة األساســية )البــرامي(، وأن تســاهم 

أيًضــا فــي دعــم االقتصــاد الكلــي. وفــي الســياق نفســه، أدخلــت اللجنــة النقديــة أداة نقديــة جديــدة، عبــارة 

عــن قــروض نقديــة للبنــوك التجاريــة ملــدة ثــالث ســنوات وبنســبة فائــدة ثابتــة ٠.1% بهــدف زيــادة العــروض 

االئتمانيــة للمصالــح الصغيــرة، وتخفيــض نســبة الفائــدة علــى القــروض املعروضــة.

ما هي سياسة التوسع المالي؟

المركزيــة  البنــوك  تتبعهــا  سياســة  هــي   

االقتصــادي،  الركــود  أو  االنكمــاش  فــي حــاالت 

ضــخ  وبالتالــي  اإلقــراض،  زيــادة  إلــى  وتهــدف 

الســوق  إلــى  الســيولة  مــن  إضافيــة  كميــات 

إلــى  وللوصــول  االقتصــاد.  عجلــة  لتحريــك 

ــعار  ــزي أس ــك المرك ــض البن ــة، يخف ــذه النتيج ه

الفائــدة المترتبــة علــى القــروض بهــدف تشــجيع 

األفــراد والشــركات علــى االقتــراض. بشــكل عــام، 

فــي  نقديــة  ســيولة  االقتــراض  زيــادة  ــخ 
ُ

تض

االســتهالك  باتجــاه تنشــيط  وتدفــع  الســوق، 

وتشــجيع  جانــب،  مــن  الســلع  علــى  والطلــب 

آخــر.  االســتثمار مــن جانــب 
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وضمــن السياســة النقديــة، تابــع البنــك املركــزي مجــرى األمــور مــن الناحيــة الوبائية وأثرهــا االقتصادي، 

واســتمر فــي سياســة التوســع النقــدي. وفــي بدايــة متــوز مــع اشــتداد حــدة الوبــاء وآثــاره االقتصاديــة، 

ــيكل،  ــار ش ــة 15 ملي ــرى بقيم ــركات الكب ــن الش ــادرة ع ــن ص ــندات دي ــراء س ــج لش ــال برنام ــام بإدخ ق

وجــدد برنامــج القــروض النقديــة للبنــوك التجاريــة للمــدى البعيــد بفائــدة ثابتــة، وأعلــن أنــه ســيجدد فــي 

التشــريعات التــي تســمح للبنــوك برهــن أصــول عديــدة ومختلفــة مقابــل قــروض للمــدى البعيــد؛ أي بإمكانيــة 

رهــن أصــول غيــر ثابتــة مبســتوى عــال. فــي تشــرين األول، ومــع نهايــة اإلغــالق الثانــي، قــرر بنــك إســرائيل 

ــدة  ــة بقــروض بفائ ــوك التجاري ــد البن ــار شــيكل، وتزوي ــة بـــ 35 ملي ــن احلكومي ــادة شــراء ســندات الدي زي

ســلبية -٠.1% بهــدف مســاعدة املصالــح صغيــرة احلجــم، واشــترط علــى البنــوك التجاريــة منــح قــروض 

للمصالــح الصغيــرة بحــّد أقصــى للفائــدة 1.3%  مــع فتــرة تســديد مدتهــا أربــع ســنوات، ذلــك إمياًنــا منــه 

بأهميــة املصالــح الصغيــرة مــن ناحيــة التشــغيل والنشــاط االقتصــادي، إضافــة لــكل ذلــك، شــّرع البنــك 

املركــزي تأجيــل ســداد القــروض، خاصــة قــروض الســكن طويلــة األمــد، حيــث بلــغ حجــم القــروض التــي 

أجــل تســديدها 161 مليــار شــيكل.37

٢.٤ العملة األجنبية وسعر التبادل

لــم يختلــف أمــر ســوق العملــة األجنبيــة مقابــل الشــيكل، عمــا كان عليــه فــي األســواق األخــرى. فحتــى 

ــا، وإعــالن اإلغــالق  ــة. ومــع انتشــار الكورون ــل العمــالت األجنبي ــة الشــيكل مقاب آذار ٢٠٢٠، ارتفعــت قيم

األول، وحــدوث تقلبــات فــي األســواق املاليــة، انخفضــت قيمــة الشــيكل مقابــل الــدوالر نتيجــة وجــود نقــص 

ــذي دفــع  ــدوالر )انظــر الشــكل رقــم 5(. وانخفــاض األســعار فــي ســوق األســهم، األمــر ال فــي ســيولة ال

بنــك إســرائيل إلــى التدخــل فــي ســوق العملــة األجنبيــة، وعقــد صفقــات مقايضــة )SWAP( 38بهــدف تزويــد 

ــة  ــم أرصــدة العمل ــك بســبب تراك ــذ ذل ــام تنفي ــق أم ــاك أي عوائ ــن هن ــم تك ــة، ول الســوق بالســيولة املطلوب

ــك احلــن ارتفعــت قيمــة الشــيكل  ــذ ذل ــت األرصــدة مرتفعــة، ومن ــث كان ــة مــن ســنوات ســابقة، حي األجنبي

بالنســبة للعملــة األجنبيــة، باســتثناء أيلــول الــذي انخفضــت فيــه بشــكل طفيــف، ثــم عــاد الشــيكل إلــى اجتاهه 

الســابق، وحافــظ بنــك إســرائيل فــي تلــك الفتــرة علــى مراقبــة ســوق العملــة األجنبيــة والتدخــل فيهــا مــن 

خــالل شــراء العملــة بهــدف احلفــاظ علــى األســعار وعلــى الصــادرات اإلســرائيلية.39 فعلــى ســبيل املثــال، 

اشــترى البنــك املركــزي فــي النصــف األول مــن ســنة ٢٠٢٠ مــا قيمتــه 1٠.8 مليــار دوالر، واشــترى فــي 

النصــف الثانــي 15 مليــار دوالر، نفــد أكثــر مــن ثلثهــا فــي تشــرين الثانــي علــى أثــر محــاوالت جهــات جتاريــة 

رفــع قيمــة الشــيكل. 
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الشكل رقم )٧(: معدل أسعار العمالت األجنبية مقابل الشيكل خالل األشهر كانون الثاني- 

كانون األول ٤٠.٢٠٢٠ 

أعلــن بنــك إســرائيل فــي منتصــف كانــون الثانــي ٢٠٢1، أنــه ســيتدخل خــالل العــام ٢٠٢1 فــي ســوق العملــة 

ــغ، بهــدف ضمــان االســتقرار فــي  ــه اتخــذ هــذه اخلطــوة، وحــدد املبل ــار دوالر، وأن ــة، وســيقتني 3٠ ملي األجنبي

ــل  ــر وبدائ ــم التصدي ــذات دع ــام ٢٠٢1، وبال ــي الع ــا ف ــاء الكورون ــة وب ــي مواجه ــم االقتصــاد ف األســواق، ودع

ــعار  ــتوى األس ــى مس ــاظ عل ــي احلف ــه ف ــع أهداف ــض م ــم يتناق ــا ل ــتمر طامل ــم سيس ــذا الدع ــتيراد، وأن ه االس

ــي.41 واالســتقرار املال

ــدل ســعر  ــإن مع ــوام ٢٠19 و٢٠٢٠، ف ــن األع ــة ب ــة األجنبي ــي أســعار العمل ــر ف ــدالت التغيي وباحتســاب مع

صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل انخفــض بـــ 3.5% فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢٠19، إذا بلــغ معــدل الصــرف 

الســنوي للــدوالر لعــام ٢٠٢٠ مــا قيمتــه 3.44٢4 شــيكاًل مقارنــة بـــ 3.5645 شــيكاًل فــي العــام ٢٠19. أمــا 

معــدل ســعر اليــورو الســنوي بالشــيكل فانخفــض بـــ 1.7%، حيــث بلــغ 3.9٢33 فــي العــام ٢٠٢٠ مقابــل 3.99٢ 

فــي العــام ٢٠19، وانخفــض معــدل ســعر الدينــار الســنوي بـــ 3.43%، حيــث بلــغ 4.855 فــي العــام ٢٠٢٠ مقابل 

5.٠٢75 فــي العــام ٢٠19.
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فــي نهايــة كانــون األول مــن العــام ٢٠٢٠، بلــغ رصيــد العملــة األجنبيــة 1733٠7 مليــون دوالر بزيــادة 

ــن:  ــادة ع ــت الزي ــك إســرائيل، جنم ــذي ســبقه، وحســب تفســير بن ــن الشــهر ال ــون دوالر ع 636٠ ملي

ــة ٢٢84  ــم بقيم ــادة تقيي ــون دوالر، إع ــغ 44٠5 ملي ــك إســرائيل مببل ــد بن ــى ي ــة عل ــة أجنبي ــاء عمل اقتن

مليــون دوالر، خصــم 78 مليــون دوالر للخــارج بواســطة القطــاع اخلــاص و٢51 مليــون دوالر حتويــالت 

احلكومــة للخــارج.  

مــن املالحــظ أن الزيــادة فــي رصيــد العملــة األجنبيــة فــي العــام ٢٠٢٠ كانــت مرتفعــة جــًدا، إذ بلغــت %37.5 

مقارنــة معهــا فــي نهايــة كانــون األول ٢٠19، ويشــكل هــذا الرصيــد 43.3% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.4٢ 

٣.  األوراق المالية في بورصة تل أبيب

اســتمراًرا الرتفــاع أســعار األوراق املاليــة فــي نهايــة العــام ٢٠19، شــهدت أســعار األســهم ارتفاًعــا 

ــا،  فــي كانــون الثانــي ٢٠٢٠ كمــا هــو احلــال فــي بورصــات العالــم. ومــع انتقــال عــدوى الكورونــا عاملًي

بــدأ االنخفــاض فــي مؤشــرات ســوق األســهم، وزاد االنخفــاض حــّدة عنــد إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة 

فــي آذار علــى أن الكورونــا وبــاء عاملــي، حيــث شــهدت بورصــات العالــم انقالًبــا ســريًعا مبــا فيهــا بورصــة 

تــل أبيــب، وانخفضــت وســادت األســواق أجــواء مــن عــدم االســتقرار علــى إثــر االغالقــات فــي العديــد 

مــن دول العالــم ومنهــا اســواق االوراق، األمــر الــذي ينطبــق علــى أســواق األوراق املاليــة فــي إســرائيل. 

يبــن الشــكل رقــم 6 أن االنخفــاض فــي مؤشــرات األســهم بــرز فــي فتــرات اإلغــالق األول والثانــي فــي 

كل مــن آذار وأيلــول، وكان االنخفــاض األكثــر حــّدة فــي آذار مــع بدايــة توســع انتشــار املــرض، وفتــرة 

ــة بتطــورات األمــور  ــذاك، وعــدم الثق ــذي ســاد آن ــى فــي إســرائيل، نتيجــة عــدم اليقــن ال اإلغــالق األول

املرضيــة املســتقبلية. 

لقــد فرضــت اإلغالقــات - وبالــذات اإلغــالق األول فــي آذار، والثانــي فــي أيلــول - علــى الســكان عــدم 

اخلــروج مــن بيوتهــم، ممــا أدى إلــى تراجــع النشــاطات االقتصاديــة، وارتفــاع حــاد فــي معــدالت البطالــة، 

ــي الســاحة  ــرز ف ــي، وب ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة، وتراجــع الن ــة احلكوم ــي ميزاني ــاع العجــز ف ــا ارتف وأيًض

االقتصاديــة مســمى جديــد هــو »الكورونــا االقتصاديــة»؛ أي الوبــاء االقتصــادي الــذي أثــر علــى املنــاخ 

العــام، وبــّث الشــعور بعــدم االســتقرار فــي األســواق املاليــة، لكــن احملــاوالت احلثيثــة لتخفيــض انتشــار 

ــة مــن أجــل إيجــاد تطعيــم، واإلعــالن فــي  الوبــاء والعمــل علــى تقليــص نســبة الوفيــات، واجلهــود املبذول

تشــرين الثانــي عــن تطويــر تطعيــم، وبــدء إعطائــه  فــي كانــون األول ٢٠٢٠، كل هــذا أثــر إيجابًيــا علــى 

األســواق املاليــة، وعــادت أســعار األســهم ومؤشــراتها إلــى االرتفــاع فــي الشــهرين األخيريــن مــن العــام 

٢٠٢٠ ) أنظــر الشــكل رقــم 6(.
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الشكل رقم )٨(: مؤشرات األسهم الشهرية خالل العام ٤٣.٢٠٢٠ 

وبنظــرة ســنوية، ارتفــع مؤشــر أســعار تــل أبيــب تــك عليــت خــالل العــام ٢٠٢٠ بـــ 39.3%، وارتفــع أيًضــا 

مؤشــر أســهم تــل أبيــب تســميحا )منــو( بـــ ٢9.4%، تــاله مؤشــر تــل أبيــب- 9٠ بـــ 18.1%، وارتفــع مؤشــر تــل 

أبيــب SEM60 بـــ %15.6.

 مــن جهــة ثانيــة، انخفــض مؤشــر تــل أبيــب نفــط وغــاز بـــ 44.8%، وانخفــض مؤشــر تــل أبيــب بنــوك- 5 بـــ 

٢1.8%، وانخفــض مؤشــر تــل أبيــب-35 بـــ 1٠.9%، وتــل أبيــب عقــارات انخفــض بـــ %4.6.44 

تشــير حتليــالت عــدة إلــى أن بعــض املؤشــرات انخفضــت نتيجــة للتغييــرات احملليــة والعامليــة، فانخفاض 

مؤشــر النفــط والغــاز جــاء نتيجــة النخفــاض النشــاطات اإلنتاجيــة فــي العالــم، ونتيجــة النخفــاض أســعار 

النفــط والغــاز عاملًيــا، أمــا مؤشــر البنــوك-5 فانخفــض نتيجة للخســارات فــي االئتمانــات املمنوحــة للزبائن، 

ونتيجــة لتقليــص االئتمانــات البنكيــة للزبائــن، لذلــك تدخــل بنــك إســرائيل وأعلــن عــن برنامــج ائتمانــات 

بفائــدة ســلبية -٠.1% للبنــوك التجاريــة، ورفــع احلــّد األعلــى لالئتمانــات العقاريــة، أمــا مؤشــر العقــارات 

فانخفــض علــى أثــر التحــول للتجــارة اإللكترونيــة والعمــل عــن بعــد، وإغــالق املجمعــات التجاريــة وإجــراء 

ــة  ــى الشــقق الســكنية. مــن جه ــب عل ــك انخفــاض الطل ــة، وكذل ــى أجــرة احملــالت التجاري تخفيضــات عل
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ثانيــة، أدت أزمــة الكورونــا إلــى ازدهــار شــركات التكنولوجيــا نتيجــة للتجــارة اإللكترونيــة والعمــل والتعلــم 

عــن بعــد، وميكــن القــول إن أســهم الشــركات التكنولوجيــة بدلــت أســهم الشــركات االقتصاديــة التقليديــة 

ورفعــت أســعارها.

يلّخص التقرير السنوي للبورصةيلّخص التقرير السنوي للبورصة4545 العوامل اإليجابية التي أثرت على سوق األسهم في تل أبيب، باآلتي: العوامل اإليجابية التي أثرت على سوق األسهم في تل أبيب، باآلتي:

ــرة  ــح صغي ــتقلن واملصال ــات للمس ــا الهب ــار دوالر، ومنه ــة ملي ــن مئ ــي زادت ع ــة الت ــم احلكومي ــج الدع برام

احلجــم، وصنــدوق القــروض بضمــان الدولــة للمصالــح كبيــرة احلجــم، والهبــات للحفــاظ علــى العمــال وعودتهــم 

ــن  ــب وللعاطل ــدون رات ــل إلجــازة ب ــن العم ــن خرجــوا م ــال الذي ــة للعم ــأمينات البطال ــد تـ ــل، ومتدي ــن العم ألماك

عــن العمــل حتــى حزيــران ٢٠٢1، إضافــة للهبــات املمنوحــة لــكل املواطنــن، واإلعفــاءات الضريبيــة علــى ســحب 

ــق االســتكمال. األمــوال مــن صنادي

للتلخيــص: وصلــت الــدورة اليوميــة فــي ســوق األســهم إلــى 1.9 مليــار شــيكل بزيــادة 43% مــن معــدل الــدورة 

اليوميــة للعــام ٢٠19. 46

مــن جهــة أخــرى، قــام بنــك إســرائيل ببرامــج دعــم مثــل: التوســع النقــدي بواســطة تخفيــض نســبة الفائــدة بـــ 

٠.15% إلــى مســتوى ٠.1%، والتوســع الكمــي عــن طريــق شــراء ســندات ديــن حكوميــة مببلــغ 85 مليــار شــيكل، 

إضافــة لشــرائه ســندات ديــن للشــركات الكبيــرة ألول مــرة فــي تاريخــه بقيمــة 15 مليــار شــيكل، وخطــوات أخــرى 

ُذكــرت فــي بــاب السياســات النقديــة لبنــك إســرائيل.

أما العوامل التي أثرت سلًبا على سوق األوراق المالية في تل أبيب فتتلخص باآلتي:

ــاع بنســبة  ــي، االرتف ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة جــًدا، التراجــع فــي الن ــة بصــورة عالي ــاع معــدالت البطال ارتف

الديــن اخلارجــي بالنســبة للنــاجت، إجــراء انتخابــات ثالثــة فــي العــام ٢٠٢٠ واإلعــالن عــن انتخابــات رابعــة 

فــي العــام ٢٠٢1، عــدم إقــرار امليزانيــة لعــام ٢٠٢٠ و٢٠٢1، إضافــة ملؤشــرات أخــرى لالقتصــاد اإلســرائيلي 

املذكــورة ســابًقا.

أمــا ســوق ســندات الديــن فشــهد أيًضــا حتــوالت وتقلبــات مشــابهة لســوق األســهم، ومّيــز انخفــاض أســعار 

معظــم ســندات الديــن باســتثناء ســندات الديــن احلكوميــة )بالشــيكل( بفائــدة ثابتــة ارتفعــت فــي العــام ٢٠٢٠ 

بـــ 1%، كذلــك ارتفعــت ســندات الديــن للمجمعــات القابضــة مبؤشــرات تــل بونــد )بالشــيكل(- البنــوك وشــركات 

التأمــن بـــ ٢%، وارتفعــت ســندات الديــن تــل بونــد بفائــدة متغيــرة بـــ 1%. يذكــر أن معــدل الــدورة اليوميــة لســندات 

الديــن احلكوميــة بلــغ 313٠ مليــون شــيكل مقارنــة بـــ ٢619 مليــون شــيكل فــي العــام ٢٠19؛ أي بزيــادة %19 

عــن الســنة الســابقة.47 وقــد خلــص التقريــر األخيــر لشــهر كانــون األول ٢٠٢٠ بــأن الســنة كانــت »أكثــر هايتــك» 

و »أكثــر جتــارة» و »أكثــر مســتثمرين».48 
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إجراءات كورونا: الشرائح املهمشة أكثر تضرًرا.  )الصورة عن لوس اجنليس تاميز(

إجمال

بنــاء علــى مــا تقــدم فــي األبــواب الثالثــة للمشــهد االقتصــادي، شــّكل عامــالن رئيســان التأثيــر األهــم علــى 

ــة طــوال العــام. ــة للدول ــي عــدم وجــود ميزاني ــا، والثان ــاء الكورون األداء االقتصــادي فــي العــام ٢٠٢٠، وب

أحــدث انتشــار الوبــاء فــي بدايتــه صدمــة بســبب تعامــل متخــذي القــرارات معــه، واعتبــاره ظاهــرة عابــرة لــن تطــول، 

لكــن مــع إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة عنــه كوبــاء عاملــي وإعــالن احلكومــة اإلغــالق األول، بــدأت آثــاره تنعكــس علــى 

مختلــف القطاعــات، وجتاوبــت معهــا مختلــف األســواق احملليــة، ممــا أدى إلــى ظواهــر اقتصاديــة ســلبية. 

أمــا العامــل الثانــي الــذي أثــر علــى أداء االقتصــاد اإلســرائيلي، فهــو إقــرار ميزانيــة للدولــة طــوال العــام الــذي 

لــم يحــدث مــن قبــل،49 وألن امليزانيــة هــي ترجمــة خلطــة اقتصاديــة للســنة كاملــة، فــإن تســيير العمــل يكــون وفًقــا 

مليزانيــة العــام املنصــرم، ممــا يؤثــر علــى رفاهيــة املواطنــن. رافــق ذلــك عــدم اســتقرار سياســي - حزبــي بــن 

أطــراف احلكومــة، تــرك أثــره علــى اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة، وانتهــى إلــى حــل الكنيســت والتوجــه النتخابــات 

هــي رابعــة خــالل الســنتن األخيرتــن.
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التبعات االقتصادية النتشار وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية عامةالتبعات االقتصادية النتشار وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية عامة

ــى  ــب إل ــل أبي ــود مؤشــرات بورصــة ت ــل أن تع ــي شــهر آذار ٢٠٢٠، قب ــة ف ــي مؤشــرات ســوق األوراق املالي ــاض حــاد ف انخف

ــام ٢٠٢٠. ــن الع ــر م ــي الشــهر األخي ــن ف ــم املواطن ــدء بتطعي ــاء والب ــر لقاحــات للوب ــر اإلعــالن عــن تطوي ــى إث ــاع عل االرتف

ازديــاد الطلــب علــى العملــة األجنبيــة والوصــول إلــى أزمــة ســيولة فــي النقــد األجنبــي، ممــا خفــض قيمــة الشــيكل. ولــم يتغيــر هــذا 

االجتــاه إال بعــد تدخــل البنــك االســرائيلي املركــزي فــي ســوق العملــة األجنبيــة.

تعطيل املصالح التجارية ودخول أصحاب املصالح في أزمة نقدية.

إغالق جزئي للموانئ اجلوية.

إيقاف قطاع السياحة كلًيا وقطاعي الترفيه والغذاء جزئًيا. 

انضمام نحو مليون عامل إلى صف البطالة على إثر اإلغالق وتسريح العمال إلجازات بدون راتب.

أضرار طالت القطاعات االقتصادية بأشكال متباينة.

دور احلكومة والبنك املركزي في مواجهة األضرار االقتصادية الناجمة عن وباء الكورونادور احلكومة والبنك املركزي في مواجهة األضرار االقتصادية الناجمة عن وباء الكورونا

توفير الدعم املالي ألصحاب املصالح التجارية.

توفير الدعم املالي للعاطلن عن العمل بواسطة مؤسسة التامن الوطني، ودعم املواطنن كافة ملرة واحدة.

تخفيض نسبة الفائدة إلى 1.٠%.

اقتناء سندات دين حكومية، والحًقا سندات دين لشركات جتارية جماهيرية.

منح البنوك التجارية قروًضا بفائدة سلبية بهدف منح قروض للمصالح التجارية وإخراجها من أزمة السيولة النقدية.

جتميد تسديد قروض اإلسكان ملن يرغب في ذلك.

التدخل في سوق العملة األجنبية واقتناء العملة للمحافظة على أسعار الصرف، وبالذات لدعم املصدرين.

إضافــة لــكل ذلــك، ونتيجــة لهــذه األوضــاع، ووجــود 18% مــن القــوى العاملــة ضمــن دائــرة البطالــة املوســعة، 

ازدادت الفجــوات االقتصاديــة بــن طبقــات املجتمــع املختلفــة، فــي غيــر صالــح العــرب الفلســطينين وكل 

الطبقــات الضعيفــة التــي ازدادت ضعًفــا علــى املديــن القصيــر والبعيــد، ممــا يؤثــر علــى جــودة الطبقــة العاملــة، 

واملشــاركة الفعالــة فــي قــوة العمــل، ويخفــض املشــاركة فــي قــوة العمــل، ويوســع دائــرة البطالــة مقارنــة معهــا 

قبــل انتشــار الوبــاء.
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ــي  ــاجت احملل ــي لالقتصــاد، شــهد الن ــى مســتوى األداء الكل عل

اإلجمالــي تراجًعــا بنســبة ٢.5%، وكان لإلنفــاق علــى االســتهالك 

الشــخصي املســاهمة الكبــرى فــي تراجــع النمــو. إضافــة لــكل ذلك 

ــي  ــاجت احملل ــن الن ــة 11.3% م ــة احلكوم ــي ميزاني ــإن العجــز ف ف

اإلجمالــي نتيجــة زيــادة اإلنفــاق ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة 

للكورونــا، وانخفــاض الدخــل احلكومــي مــن الضرائــب نتيجــة انخفــاض أربــاح الشــركات وخــروج العمــال إلــى 

البطالــة وعوامــل أخــرى، ووصــل الديــن العــام إلــى 73% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. مــع هــذا، فــإن التدريــج 

ــم يتغيــر خــالل العــام ٢٠٢٠. االئتمانــي ل

اســتناًدا إلــى هــذه املعطيــات، واملعطيــات املتوفــرة حالًيــا، زاد انتشــار وبــاء الكورونــا احتمــال اتســاع دائــرة 

الفقــر فــي إســرائيل بــن 8% - 1٢%، كمــا أن عــدم املســاواة فــي املداخيــل ســيرتفع بــن 1.5% - 4%،5٠ لكــن 

التوقعــات للعــام ٢٠٢1 متفائلــة، وتتنبــأ بحــدوث منــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــالل العــام ٢٠٢1 بـــ %4.6، 

وأن يتقلــص العجــز فــي امليزانيــة إلــى دون 9%، أمــا الديــن اخلارجــي فمــن غيــر املتوقــع أن ينخفــض خــالل العــام 

٢٠٢1، وأن عمليــة التعافــي مــن آثــار وبــاء الكورونــا االقتصاديــة لــن تكــون فوريــة، وحتتــاج إلــى ســنوات عــدة 

فــي حالــة اخلــروج مــن هــذا الوبــاء. 

زاد انتشــار وبــاء الكورونــا احتمــال اتســاع دائــرة 

أن  كمــا   ،%12  -  %8 بيــن  إســرائيل  فــي  الفقــر 

عــدم المســاواة فــي المداخيــل ســيرتفع بيــن 

،%4  -  %1.5
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الهوامش
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المشهد االجتماعي

نبيل الصالح

تحت المجهر

 اتساع االحتجاجات االجتماعية في إسرائيل وتنوعها   حكومة نتنياهو تعجز عن إنهاء 

االحتجاجات، ومنظمو االحتجاجات يعجزون عن إسقاط نتنياهو   صورة مجتمع احلريدمي 

تزداد سوءًا خالل أزمة الكورونا   تراجع حاد في ثقة اجلمهور باحلكومة اإلسرائيلية   

تراجع الثقة طال مؤسسات »مقدسة« كاجليش   زيادة نسبة الفقر في إسرائيل

تكتيكات نتنياهو السياسية: املسألة جنائية، والثمن اقتصادي اجتماعي.. 

والصورة من تظاهرة مناوئة له يوم 20 آذار املاضي.  )أ.ف.ب(



175
تقـريـر "مـدار"  

2021

الملخص التنفيذي

االحتجاجات الشــعبية ضد حكومة نتنياهو تتســع وتنتقل من شارع بلفور إلى أنحاء إسرائيل كافة، على الرغم من قيود 

احلركة التي استوجبتها مكافحة أزمة الكورونا.

القاسم املشترك الوحيد بني أطياف وحركات االحتجاج هو اتفاقهم على ضرورة استبدال نتنياهو. وعلى الرغم من أنهم 

يفتقرون إلى قيادة مركزية، أو هوية سياســية- أيدولوجية واحدة، فإنهم شــكلوا ازعاجًا حقيقيًا للحكومة دون أن يرتقي 

أداؤهم إلى مستوى التهديد الفعلي الستمرارية نتنياهو.

ألســباب بعضهــا يتعلــق باملعتقدات الدينيــة، واآلخر باملوقف مع مؤسســات الدولة، رفض مجتمــع احلريدمي االنصياع 

إلجراءات اإلغالق ملواجهة تفشي فيروس الكورونا. ساهم هذا الرفض في اتساع الفجوة والعداء بني املجتمع اإلسرائيلي 

وبني احلريدمي. 

ساهم أداء احلكومة اإلسرائيلية أثناء تفشي الوباء في زيادة التصدعات داخل املجتمع اإلسرائيلي. 

هناك تراجع الفت في ثقة اجلمهور اإلسرائيلي بأداء احلكومة اإلسرائيلية واألحزاب السياسية مرتبط بالفشل في تشكيل 

حكومة مستقرة خالل العامني السابقني، وتعامل احلكومة مع أزمة الكورونا. 

أكثر من ٥٨٪ من اجلمهور اإلسرائيلي يؤمن بأن احلكومة اإلسرائيلية فاسدة. 

أصبح نحو 24.6٪ من العائالت في إسرائيل يعيش حتت خط الفقر خالل أزمة الكورونا مقارنة بنحو 1٨٪ قبل اندالع 

األزمة، أي بزيادة مقدارها 6٪ من األسر عامة.
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مدخل

شــهدت إســرائيل في فترة انتشــار وباء الكورونا في 2020 أزمة حادة متعددة اجلوانب، لم تقتصر على املجال 

الصحي، ومتثلت في األزمة السياســية املســتمرة التي انعكســت ســلبًا على منســوب ثقة اجلمهور في إســرائيل 

مبؤسسات احلكم وكافة املؤسسات الرسمية، والذهاب إلى انتخابات رابعة في غضون أقل من عامني. كذلك، نشأت 

أزمة اقتصادية اجتماعية حادة، حيث تراجعت مستويات التضامن بني مركبات املجتمع املختلفة، واحتدم التصدع 

األيديولوجي السياســّي بني تيار حزب الليكود وحلفائه الدائمني )املتدينون القوميون واحلريدمي( وبني تيار أحزاب 

الوسط وحزب ميرتس في األساس.

 وأدى اإلعــالن عــن 3 إغالقات كاملة للمصالح التجارية واملرافق العامة واملؤسســات التعليمية إلى توقف عملية 

التعليم العادي ملاليني الطالب مدة ســنة، األمر الذي ســتكون له تبعات ســلبية، حسب رأي اخلبراء، وارتفاع نسبة 

الفقر والبطالة، مع ما يرافق ذلك من ظواهر اجتماعية صعبة، مثل العنف ونسبة االنتحار وغير ذلك. 

سيتناول هذا الفصل بعض جوانب األزمات السياسية واالجتماعية االقتصادية من خالل رصد وحتليل التمظهرات 

األساســية لهذه األزمات في مجاالت مختلفة، مثل حركة االحتجاج النشــطة التي تزامنت مع بدايات انتشار الوباء 

وال تزال مســتمرة، وإن كانت تشــهد حاالت مّد وجزر بتأثير عوامل مختلفة. ســنحاول في هذا القســم من الفصل 

التعــرف علــى أهم مميــزات حركة االحتجاج احلاليــة، مثل دوافع الفئات املشــاركة وأهدافها، وأســاليب احتجاج 

املشاركني، والتركيبة االجتماعية للمشاركني الدائمني، ومنط قيادة حركة االحتجاج، وردود الفعل الرسمية وتعامل 

وســائل اإلعالم مع احلركة، واملواجهات مع الشــرطة.. وغير ذلك. كذلك ســوف نتطرق إلى بؤرة احتجاج أخرى لها 

دوافــع وأســاليب أخرى متامًا، ونقصد بهذا ما حصل من تدهور علــى صعيد العالقة بني احلريدمي وباقي مكونات 

املجتمع اإلسرائيلي. سوف نتناول في القسم الثاني من الفصل أزمة الثقة بني »إسرائيل الدولة« وبني اإلسرائيليني، 

وتراجع منسوب التضامن، واتساع التصدع األيديولوجي السياسي، وتدهور مؤشر املناعة االجتماعية، وسنحاول 

حتديد أهم الظواهر احملتمل نشوؤها عن هذه التطورات.

في القسم األخير، سوف نتناول ظاهرة الفقر، واتساع الفجوات االجتماعية االقتصادية والبطالة غير املسبوقة، 

وهي مواضيع تأثرت بصورة عميقة من وباء الكورونا، لكنها ستالزم املجتمع في إسرائيل لسنوات طويلة بعد الوباء.
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١.  حركة االحتجاج ٢٠٢٠

١. ١  نشوء حركة االحتجاج ضد نتنياهو في العام ٢٠٢٠

متيز العام 2020 بانطالق حركة احتجاج جديدة، سرعان ما حتولت إلى حركة جماهيرية لها فعاليات ونشاطات 

فــي معظــم مدن إســرائيل. بدأت حركة االحتجاج مبجموعة صغيرة رفعت شــعار إســقاط نتنياهو بســبب قضايا 

الفساد املتهم بها، والتي أسهمت من وجهة نظرهم في استشراس الفساد في فترة حكمه. بدأت هذه االحتجاجات 

بعيد تقدمي لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهمة التوّرط في قضايا فساد، ومتركزت في تل أبيب وبيتاح تكفا، باإلضافة 

إلى تظاهرات أمام منزل نتنياهو في شارع بلفور في القدس. 

ظلــت هــذه االحتجاجات صغيــرة وبؤرية حتى آذار 2020، عندما أقدم رئيس الكنيســت الســابق ووزير 

الصحة احلالي يولي أدلشتني التخلي عن منصبه كرئيس للكنيست، في محاولة لعرقلة مساعي نزع احلصانة 

عن نتنياهو. مت اعتبار تعنت أدلشتني تورطًا في الفساد وعرقلة للجهود التي تسعى حملاكمة نتنياهو. ساهمت 

هذه احلادثة في تأجيج االحتجاجات، ودفعت أعداًدا من الناشــطني السياســيني إلى تنظيم مظاهرات أمام 

الكنيســت، قبالة منازل أعضاء كنيســت من الليكود ومن حزب »كحول لفان« )أزرق أبيض( الذي انضم إلى 

االئتالف برئاسة الليكود.1

نشــأ في هذه املرحلة التنظيم االحتجاجي املســمى »الرايات الســوداء«،2 الذي حتّول الحًقا إلى تنظيم أساســي 

في حركة االحتجاج في العام 2020. أسســت هذا التنظيم، ثم شــاركت في قيادته، عاملة فيزياء من معهد وايزمان 

اسمها شيكما شفارتسمان برسلر وعمرها 39 عاًما، وشقيقها يردين شفارتسمان. بدأ نشاط التنظيم بنشر فيلم 

قصير على شــبكات التواصل االجتماعي دعا فيه األخوان شفارتســمان إلى االنضمام إليهما في قافلة ســيارات 

تسير إلى الكنيست في القدس رافعة أعالمًا سوداء بهدف »إعادة الروح إلى بيت املشرعني«، حتى يتمكن من العودة 

إلى اإلشــراف على عمل احلكومة. من اجلدير بالذكر أن شفارتســمان برســلر ليست ناشطة سياسية أو اجتماعية 

أبــًدا، وقالــت في إحدى املقابالت الصحافية إنها لم تشــارك في أي احتجاج منــذ 2012، لكنها تعتقد أنه ال يجوز 

الســكوت على ما يجري.3 جتّندت آالف الســيارات مســتجيبة لهذه الدعوة، خالل يوم واحد. حاولت الشرطة عرقلة 

قافلة السيارات، ووزعت على السائقني الكثير من املخالفات إال أن ذلك لم يوقف القافلة، بل كان واحًدا من أسباب 

زيادة أعداد املشاركني في االحتجاجات.

تزامن انطالق حركة »الرايات السوداء« مع فض خيمة اعتصام مقامة أمام منزل نتنياهو بالقوة كان أقامها ضابط 

اجليــش املتقاعــد أمير هســكيل بداية حزيران 2020. حتولت خيمة اعتصام هســكيل إلى مركز جذب للمتضامنني 

الذين كانوا يقضون الليل في محيط اخليمة. وقد حتولت اخليمة إلى مركز حاضن للمحاضرات واحلفالت باإلضافة 

إلى صلوات الســبت. وعليه، ادعت الشــرطة وبلدية القدس أن نشاط هسكيل ورفاقه يعرقل سير املشاة والسيارات 

في املنطقة، وفي 26/6 أزالت الشــرطة خيمة االعتصام. وقد اســتعمل رجال الشــرطة العنف ضد هسكيل ورفاقه 
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واعتقلوهم، األمر الذي حظي بتغطية إعالمية واســعة، وكان ســبًبا 

لزيــادة عــدد املنضمني إلى االحتجاجــات، وإضافة االحتجاج على 

عنف الشرطة إلى قائمة احتجاجاتهم.4

مــع مــرور الوقت، انضمت إلــى حركة االحتجــاج تنظيمات 

صغيــرة أخــرى، مثــل تنظيــم »قومــي يســرائيل« )انهضي يا 

إسرائيل( وحركة »هبعلباتيم« )املناديل الوردية(، وهي مجموعة 

من الشــبان الناشــطني في مجال الثقافة والفنــون الذين كانوا 

يضعــون علــى وجوههــم مناديــل ورديــة اللون. وقالــت إحدى 

ناشــطات هذه احلركة: »لقد فهمنــا أنه من الضروري أن نفعل 

أشــياء مختلفــة في هذه املوجة من االحتجاجــات، ومع التقدير 

للمتظاهريــن البالغني في الســن، شــعرنا أن علينــا أن نضفي 

روًحا شــابة لها رســالة مختلفة بعض الشيء«.٥ وانضمت إلى 

االحتجــاج أيًضا حــركات صغيرة أخرى مثل »إين متســاف«،  

وتنظيــم  الورديــة«،  »اجلبهــة  وحركــة   ،Crime Ministerو

»هتعورارنــو« )اســتيقظنا(، وتنظيــم »هيلــم تربــوت« )صدمة 

ثقافية(، وتنظيم »الكتلة ضد االحتالل«، وتنظيم »ناشطون عرب 

ويهود ضد إخالء عائالت فلسطينية من القدس العربية«، وحركة 

»احلصار على بلفور«، وحركات صغيرة أخرى.

كان تشــكيل احلكومــة التنــاوب، في أيــار 2020، من بــني األمور التي 

ســاهمت في حتويــل االحتجاجات إلى حالة ممأسســة، وهــي الفترة التي 

رافقهــا أيًضــا اقتناع بــأن أزمة الكورونا ليســت حدًثا عابــًرا وإمنا أزمة 

حقيقية لها تبعات صحية واقتصادية كارثية ســوف تدوم طوياًل، إلى جانب 

عــدم جناعــة سياســة مجابهتها. منذ ذلــك الوقت، انضمــت مجموعات من 

متضرري السياســات الرســمية في مواجهة الكورونــا، ومجموعات أخرى 

حتتج، لكل منها ضد شأن يخصها. وبدأت حركة االحتجاج تشهد تصاعًدا 

فــي حدتهــا ومثابرة فــي جتلياتهــا اليومية وازديــاًدا في رقعة انتشــارها 

اجلغرافي، وكذلك تنوًعا في املشاركني، حيث انضمت إليها أعداد كبيرة من 

الشــباب الذين باتوا يشكلون القسم األكبر من املشاركني. وشّكل احلضور 

الشــبابّي نقطــة انعطــاف في شــكل االحتجاجات، فقد حتولــت مظاهرات 

أسســت هذا التنظيم، ثم شــاركت فــي قيادته، 

عالمة فيزياء من معهد وايزمان اســمها شيكما 

شفارتســمان برسلر وعمرها 39 عاًما، وشقيقها 

يردين شفارتســمان. بدأ نشــاط التنظيم بنشــر 

فيلم قصيــر على شــبكات التواصــل االجتماعي 

دعــا فيــه األخــوان شفارتســمان إلــى االنضمام 

إليهما في قافلة ســيارات تســير إلى الكنيست 

في القــدس رافعة أعالمًا ســوداء بهــدف »إعادة 

الــروح إلــى بيــت المشــرعين«، حتــى يتمكن من 

الحكومــة.  عمــل  علــى  اإلشــراف  إلــى  العــودة 

وفــي صفحته علــى الفيــس بوك يعــرف تنظم 

الرايات الســواداء نفســه باعتبــاره »مجموعة من 

المواطنيــن والمواطنات المســؤولين والقِلقين 

علــى الديمقراطيــة في إســرائيل، بصــرف النظر 

هدفهــم  الجنــس...  أو  العــرق  أو  الديــن  عــن 

الحفــاظ على ديمقراطية إســرائيل بــروح وثيقة 

إعــالن االســتقالل وقيمهــا«. لذلــك يســتخدم 

للتعبيــر  الديمقراطيــة«  »إنقــاذ  شــعار  الحــراك 

عــن نفســه، وُيمّيز أعضــاؤه أنفســهم من خالل 

»الرايات الســوداء« الُمستخدمة في االحتجاجات 

ي األســود. يرفــض 
ّ
باإلضافــة إلــى ارتدائهــم الــز

ناشــطو الحــراك تعريــف أنفســهم علــى أنهم 

ديــن فــي الوقــت نفســه أن 
ّ

حركــة حزبيــة، مؤك

الحراك يعتمد في تمويل أنشطته على تبّرعات 

األعضاء والناشطين فقط، وفقًا لرواية الحراك.

»الرايات السوداء«

كان تشــكيل الحكومــة التنــاوب، في أيــار 2020، 

تحويــل  فــي  ســاهمت  التــي  األمــور  بيــن  مــن 

االحتجاجــات في الشــارع اإلســرائيلي إلــى حالة 

ا اقتناع 
ً

ممأسســة، وهي الفترة التي رافقها أيض

ا عابــًرا وإنما أزمة 
ً
بــأن أزمــة الكورونا ليســت حدث

حقيقية لها تبعــات صحيــة واقتصادية كارثية 

، إلــى جانــب عــدم نجاعــة 
ً
ســوف تــدوم طويــال

سياسة مجابهتها.
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االحتجــاج إلــى مظاهــرات جماهيريــة واســعة مصحوبة بضجيــج هائل، 

ولــم تعــد مظاهرات هادئة مســاملة كما كانت. ومتيزت أســاليب االحتجاج 

بكونهــا فردية مبتكرة تأخذ صفــة املهرجانية أحياًنا إضافة إلى املظاهرات 

واالعتصامات واملسيرات بشكلها املألوف.6

انتظمــت املظاهرات أســبوعًيا فــي أيام الثالثــاء واخلميس 

والســبت، وكانــت األعداد تزداد من أســبوع إلــى آخر، في تل 

أبيب وقيســاريا والقدس، وعلى اجلسور الواقعة فوق الشوارع 

الرئيســية في جميع أنحاء البالد. كما كان لالحتجاج عبر شــبكات التواصل دور كبير. يالحظ املتابع ملوجة 

االحتجاج األخيرة ازدياًدا في قوة هذه الشــبكات وفاعليتها، وقد انضمت إليها مجموعات نشــطة تنسق بني 

أعضائهــا عبر تطبيق الواتســاب، وتعمل على مدار الســاعة في تنظيم املظاهــرات واالعتصامات في أماكن 

كثيرة ومتباعدة عن بعضها.

قررت احلكومة في آب وأيلول 2020 مع بداية املوجة الثانية النتشار عدوى الكورونا فرض إغالق جديد اعتباًرا 

من 2٥ أيلول، بحيث مت حظر االبتعاد عن البيت أكثر من مســافة 1000 متر. ادعى املشــاركون في االحتجاجات 

واملعارضون لنتنياهو في الكنيست أن هذا الشرط جاء كي مينع املظاهرات. هذا مع العلم أن التقييدات املفروضة 

لم تشمل مصادرة احلق في التظاهر متاشًيا مع ما كان يطالب به وزراء الليكود في ذلك احلني.

 أدت القيود املفروضة على احلركة أثناء اإلغالق إلى تغيير في أسلوب االحتجاج، حيث انطلقت مظاهرات عفوية 

داخل البلدات اليهودية املختلفة متاشًيا مع التعليمات املقيدة. أدى هذا التغيير إلى ارتفاع هائل في عدد املشاركني 

في االحتجاجات، حيث ُقّدر في أسابيع معينة بنحو 200,000 شخص، توزعوا على مواقع عديدة إضافة إلى مواقع 

االحتجاج املعروفة – شارع بلفور، اجلسور ومفترقات الطرق وغيرها.7 

٢. ١  دوافع االحتجاج-: تعددت األسباب والهدف واحد 

تنوعت دوافع املشــاركني في أنشــطة االحتجاج التي تزايدت أســبوعًيا، ووصل عددهم في بعض األســابيع إلى 

عشرات اآلالف من املتظاهرين في املواقع املختلفة. 

اشتملت دوافع املشاركني في حركة االحتجاج 2020 على املطالبة بإقالة رئيس احلكومة نتنياهو بعد تقدمي لوائح 

اتهام ضده بالفســاد، واالحتجاج ضد املّس بســلطة القانون عن طريق تشويه مؤسسات فرض القانون مثل النيابة 

والشــرطة واملستشــار القضائي للحكومة، واالحتجاج ضد الفشل في معاجلة األزمة االقتصادية التي نشأت خالل 

فتــرة انتشــار وباء الكورونا، إلى جانب احتجاج فئــات مختلفة تضررت من اإلغالق العام والتقييدات مثل أصحاب 

املهن احلرة، واملطاعم، وقاعات األعراس وغيرهم.

إضافة إلى هذه القضايا البارزة، تنوعت الفئات التي انضمت إلى االحتجاجات املتواصلة، فقد أحضرت كل فئة 

أثنــاء  فرضــت  التــي  الحركــة  قيــود  ســاهمت 

مواجهــة الكورونا في تســجيل ارتفاع هائل في 

ّدر في 
ُ

عدد المشاركين في االحتجاجات، حيث ق

أســابيع معينــة بنحــو 200,000 شــخص، توزعوا 

على مواقــع عديدة، إضافة إلــى مواقع االحتجاج 

المعروفــة – شــارع بلفــور، الجســور ومفترقــات 

الطرق وغيرها. 
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همومها وحملت شــعاراتها بحيث باتت حركة االحتجاج تشــمل قضايا مثل حقوق املرأة، ومنع العنف ضد النساء، 

وسياسة خصخصة الغاز وتسويقه، وعنف الشرطة ضد األثيوبيني، وغير ذلك من القضايا.

على ســبيل املثال، كان هنالك ناشــطون ُيحركهم الســعي إلى حتقيق العدالة التوزيعية واملساواة، وضرورة 

تقدمي الدعم للفئات الضعيفة اقتصادًيا. وشارك آخرون على خلفية ما أسموه »خيانة« أحزاب كانت حُتسب في 

حينه على املركز، وعلى ما ُيصطلح على تسميته في املعجم السياسي اإلسرائيلي بـ »اليسار الصهيوني«، مثل 

حــزب كحــول لبان وحزب العمل، لناخبيهم، وانضمامهم إلى االئتــالف احلاكم مع الليكود وأحزاب احلريدمي. 

وهناك من انضم من منطلق الدفاع عن البيئة ومنع التلوث وهي مســألة ترتبط في نظر الكثيرين بالسياســات 

النيولبرالية حلكومة نتنياهو. وقد عبّرت ناشطة بيئية من قيادات حركة االحتجاج عن العالقة بني األمرين حني 

قالــت إن املناصريــن للبيئــة يتظاهرون ويعتصمون أمام منزل أو مكتب نتنياهو كما يفعلون ذلك أمام املصانع 

امللوثة، ويعرقلون عمل شركات ضليعة في تلويث اجلو والتربة )مثل مشروع كاتسا- خط أنبوب أوروبا آسيا( 

للتضامن مع َمن يعانون من التلّوث الذي تســببه مصانع تلك الشــركات. في الوقت نفســه، يتظاهر مناصرو 

البيئة في شارع بلفور، أمام املنزل الرسمي لنتنياهو ألنهم مقتنعون بوجود عالقة وثيقة بني اجلهاز السياسي 

الذي يخدم مصاحله بدل املواطنني؛ عالقة بني السياسة البيئية الهّدامة وبني الفساد. وتضيف الناشطة البيئية 

املذكورة أن نتنياهو هو مظهر ملنظومة مريضة، إنه يحكم منذ فترة طويلة ويقود سياسة هّدامة على املستوى 

االقتصادي والبيئي. 

من املالحظ في هذا الســياق أن املشــاركني بدافــع حماية البيئة يعزون األزمــات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية إلى احلكومة احلالية وسياساتها، ويتظاهرون حيث يقيم نتنياهو إضافة إلى احتجاجاتهم أمام املصانع 

واملرافق املرتبطة مبوضوع احتجاجهم، هذا بينما كانوا يكتفون في املاضي بالتظاهر ورفع الشــعارات أمام 

مصانع ومشاريع ملوثة للبيئة، أو أمام البنوك، أو مؤسسة التأمني الوطني وما إلى ذلك. هذا يعني أنهم يرون 

أن ســبب هذه اآلفات هو السياســة النيولبرالية، ويتفقون على أنه يجب توجيه جهود االحتجاج إلى إســقاطها 

وتغيير السياسات.٨

ويستطيع املتابع للشعارات املرفوعة بشكل متواصل في املظاهرات، أن يالحظ أن من بني دوافع احملتجني 

أيًضا معارضة االحتالل، جتّســد هذا الدافع في االحتجاج على قتل قوات األمن اإلســرائيلي لفتى فلسطيني 

يعانــي مــن مــرض التوّحد يدعــى إياد حالق في القدس العربيــة فــي 20 آذار 2020. وكان لهذا القتل وقع 

كبير على فئات مناصرة حلقوق اإلنســان في الشــارع اليهودي اإلسرائيلي.9 كذلك لوحظ وجود مجموعة من 

احملتجني األثيوبيني في حركة االحتجاج في 2020 من الذين شــاركوا في االحتجاج ضد قتل شــاب يهودي 

من أصل أثيوبي في ســنة 2019. وال تغيب عن أنشــطة حركة االحتجاج في مواقع االحتجاج األساسية في 

القدس الغربية وتل أبيب مشاركة عدد من النشطاء العرب، خاصة من اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، 

واحلزب الشيوعي. 
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ويالحظ أيًضا حضور نسوي كبير في حركة االحتجاج، ليس فقط من حيث أعداد املشاركات، بل من حيث القيم 

وأساليب العمل. ويظهر ذلك أيًضا من خالل الشعارات العديدة واملتنوعة التي ترفع أثناء االحتجاجات.10

وضمت حركة االحتجاج أيًضا حضوًرا لفئات من اليهود الشرقيني. لم تبدأ مشاركة متظاهرين شرقيني من بداية 

االحتجاجات حني ساد االنطباع بأنها موجهة ضد نتنياهو واستمرار حكمه، و« أوضح أحد النشطاء الشرقيني أن 

االنطباع الذي ســائد في البداية أن االحتجاج شــديد »البياض«، يندب املاضي ويحلم بالعودة إلى النخب القدمية، 

ويعتبر أن الليكود فقط هو ســبب اللعنات التي حلّت بإســرائيل. كما كان هنالك انطباع يوحي باحتقار الشــرقيني 

واعتبارهــم الســبب في وصــول الليكود إلى احلكم«.11 لكن األمــور بدأت تتغّير ببطء، وكان هنــاك ارتفاع في عدد 

الشــرقيني والشــرقيات الذين أخذوا ينضمون إلى أنشــطة االحتجاج في كل أسبوع، على الرغم من الضغوط التي 

يتعرضون لها من خارج حركة االحتجاج ومن داخلها. 

ينظر أتباع اليمني ونتنياهو إلى الشــرقيني املشــاركني في االحتجاجات على أنهم يقلدون األشــكناز ويريدون أن 

يتقربوا من الفئة السائدة في املجتمع، وأنهم يشعرون بأنهم مقربون من النخب االجتماعية. يتحدث هؤالء ويحللون 

اعتماًدا على سياسة الهوية، ويعتبرون أن الشرقيني ال ينتمون »جينًيا« إلى الفئات التي تقاوم اليمني في إسرائيل.12 

ويتبنّي من تصريحات املتظاهرين والشخصيات املركزية في تنظيم االحتجاجات أن من أبرز املواضيع التي دفعت 

الكثيرين إلى االنضمام إلى االحتجاجات املتواصلة، كانت ممارســات الشــرطة في تفريق االحتجاجات واملســيرات، 

في كل أســبوع. ومن املعروف أن هذه األســاليب شملت ممارسة العنف، والتنصت املخابراتي ومحاوالت توريط أبرز 

ناشــطي االحتجــاج في مخالفات للقانون، وحتى اســتغالل انتشــار وبــاء الكورونا لتفعيل أنظمــة حالة طوارئ متنع 

املظاهرات واالحتجاجات بصفتها مصدًرا النتشار العدوى. هذا إضافة إلى العنف الذي مّيز عمل الشرطة ضد جميع 

الفئات ومن ضمنها من ليس لها أي صلة باالحتجاجات، مثل مظاهرات احلريدمي في القدس وبني براك، ومظاهرات 

الفلسطينيني في كافة املواقع. كان جهاز الشرطة خاضًعا لسيطرة مباشرة من الوزير أمير أوحانا، الليكودي املقرب 

من نتنياهو، وأشــد املدافعني عن ضراوة، خالل فترة االحتجاجات. وقد زادت قبضة وزير األمن الداخلي على جهاز 

الشــرطة خاصة وأنه لم يعني قائًدا عاًما للشــرطة منذ سنوات بسبب خالفات داخل احلكومة حول املرشحني.13 يشار 

إلى أن الثقة بجهاز الشرطة عامة تدهورت في السنة األخيرة إلى مستويات دنيا )أنظر ادناه(.  

ادعــى املتظاهــرون علــى امتداد هذه الفترة أن الشــرطة تنتهج ضدهم سياســة عدائية، وأن ممارســاتها عنيفة 

باســتمرار، كما كان ضباط الشــرطة يشيعون أخباًرا عن شغب املتظاهرين وخططهم لإلخالل بالنظام، وكان يتبني 

عادة أن الشرطة تعتمد على أخبار كاذبة ومزيفة لإلساءة إلى االحتجاج واتهام الناشطني بالفوضوية.

وّجه املتظاهرون اتهامات إلى ضباط الشرطة املشرفني على عملها خالل املظاهرات باللجوء إلى العنف في تفريق 

االحتجاجــات كــي يتقربوا من وزير األمن الداخلي، وبخاصة املرشــحون منهم ملنصب القائد العام للشــرطة. ومن 

املعروف أن الوزير أوحانا كان من املطالبني مبنع املظاهرات أمام منزل رئيس احلكومة، ولوال املوقف الصارم الذي 

اتخذه املستشار القضائي للحكومة، لكانت الشرطة منعتها استجابة لطلب الوزير أوحانا. 14
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٣. ١  قيادة حركة االحتجاج

من الصعب اإلشارة إلى قيادة متبلورة حلركة االحتجاج في سنة 2020. ثّمة عدد كبير من الشخصيات املركزية 

في املنظمات الصغيرة املنضمة إلى احلركة يحرك األمور من وراء الكواليس بواسطة شبكات التواصل االجتماعي، 

لكنهم ليســوا إال متظاهرين عاديني في امليدان، يحمل كل منهم الشــعار الذي يؤمن به.1٥ويعتبر هذا أحد أســباب 

انتشــار االحتجاج واتســاع انتشــاره وتنّوع الفئات املشــاركة فيه. كذلك األمر بالنســبة للمنظمات املشاركة، إذ ال 

أفضلية للمنظمات الكبيرة واألقدم في االحتجاج مثل منظمة »إين متســاف« وCrime minister املؤلفة من قدامى 

حركة االحتجاج ضد الفســاد )من مدينة بيتاح تكفا(، وتنظيم »الرايات الســوداء« التي انضم إلى صفوفها أفراد 

من كافة أنحاء إسرائيل، على املنظمات األصغر حديثة االنضمام، ال من حيث حتديد البرامج واألجندات، وال على 

املستوى امليداني أو الفكري.

كان االحتجاج ُيدار وفًقا للتطورات على أرض الواقع ومتاشًيا مع رغبة اجلمهور املشارك. لم تكن هنالك منصات 

وخطابــات، وكان مبقــدور أي مشــارك أن يحمــل مكبر صوت ويقود مظاهرة أو مســيرة األمر الــذي أفرز موجات 

احتجاج بدون قيادة مركزية. يكفي أن يقوم شــخص باإلعالن عن تنظيم ما يســمونه حســب قاموس االحتجاجات 

Event عبر إحدى شــبكات التواصل لكي يتحول هذا اإلعالن إلى محرك لنشــاط قد يصل عدد املشــاركني فيه إلى 

عشرات اآلالف.

ويفيد ناشــطون مركزيون في حملة االحتجاج أن غالبية العمل التحضيري والتجنيد ألنشــطة االحتجاج جتري 

بواســطة »الواتســآب« وتطبيقــات أخــرى إليصال الرســائل. ومن ضمن شــبكات التنســيق كان هنالك مجموعات 

متخصصة ملهام معينة مثل مناقشة بعض املسائل املبدئية، وتنظيم سفريات للمتظاهرين إلى مراكز التجمع، وتوثيق 

ما يجري خالل االحتجاجات، ومتابعة عنف الشرطة والدعم القضائي للمعتقلني ومتثيلهم أمام احملاكم، واستخدام 

الفن كوسيلة لالحتجاج. وكان هناك اجتماعات تنسيق بني ناشطني مركزيني مختلفني والتي كانت عبارة عن لقاءات 

مفتوحة لكل من يريد املشاركة. أما متويل أنشطة االحتجاج فيكون بواسطة جتنيد أموال وجمع تبرعات صغيرة من 

املتظاهرين. هنالك أيًضا مجموعة أخرى لتوحيد االحتجاجات، هدفها وضع جدول زمني لتسلسل األحداث، وتنظيم 

نقــل املتظاهريــن ومــا إلى ذلك، ويجري ذلك من خالل تبادل املعلومات املتوفرة لدى كل تنظيم للربط والتشــبيك بني 

التنظيمات املختلفة وزيادة تأثير االحتجاج. وأحيانا كانت األنشطة 

الكبــرى تشــهد اقامة مقر قيــادة ميدانية للتنســيق والتواصل بني 

املتظاهرين، دون آن يعني ذلك فرض إمالءات او برامج مركزية.

إن عــدم مركزيــة االحتجــاج وتنــوع مركباتــه حــال دون وصــم 

االحتجــاج والناشــطني املركزيني فيه بصفات ســلبية، حيث بات من 

الصعب اســتمالة بعضهم إلى طرف الســلطة وتشــويه سمعة آخرين 

أو زرع متعاونــني مــع الشــرطة في صفــوف القيادة. كان الناشــط 

لم تكن هنالك منصات وخطابات، وكان بمقدور 

أي مشارك أن يحمل مكبر صوت ويقود مظاهرة 

احتجــاج  موجــات  أفــرز  الــذي  األمــر  مســيرة،  أو 

بــدون قيــادة مركزيــة. يكفــي أن يقوم شــخص 

باإلعالن عن تنظيم ما يســمونه حسب قاموس 

االحتجاجات Event عبر إحدى شــبكات التواصل 

لكــي يتحول هــذا اإلعالن إلى محرك لنشــاط قد 

يصل عدد المشاركين فيه إلى عشرات اآلالف.
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البارز في حركة االحتجاج هو احملامي جونني بن إســحق الذي تنبه 

اســتخدام الشــرطة لهذه األســاليب في التعامل مع حركة االحتجاج 

في 2011، عندما متت اســتمالة إيتسك شمولي الذي انتهى به األمر 

وزيًرا في حكومة نتنياهو-غانتس، باإلضافة الى الضرر اجلســماني 

الذي حلق بالناشطة البارزة في حينه، وإحدى أبرز قائدات االحتجاج 

دافني ليف. 

وفــي كل األحــوال، يبــدو أن هنالك إجماًعا بني جميع املشــاركني في االحتجاج بأن لكل فئة موضوعًا يشــغلها 

وتناضل من أجله. ولكنهم جميًعا يلتقون حول الفكرة القائلة إنه طاملا يستمر حكم نتنياهو ال ميكن التوصل إلى حل 

ألي مشكلة. وتقول ناشطة مركزية في االحتجاج أن الفروق األيديولوجية بني املجموعات كبيرة، ولكنهم يدركون أن 

هنالك مشكلة يجب معاجلتها.

٤. ١  ردود الفعل الرسمية واإلعالمية على انطالق حركة االحتجاج

عــادة، عندمــا تنطلق موجات احتجاج ذات طابع جماهيري، كما حدث في 2011 ويحدث منذ العام 2020 حتى 

اليوم، حتاول اجلهات الرســمية ووســائل إعالمها التقليل من أهميتها، إذ يعتبرونها حدًثا طارًئا يقف وراءه بعض 

املتطرفني الفوضويني أو الطوباويني أو بقايا اليسار الراديكالي. 

أشــاعت أوســاط اليمــني منذ املراحل األولى حلركــة االحتجاج احلالية أن االحتجاج ليــس حقيقًيا وصادًقا كما 

يصــور نفســه، بل هو احتجاج ممّول من قبل منظمات وجهات لهــا مصالح وأهداف يخدمها االحتجاج، مثل إيهود 

بــاراك أو حــزب يئيــر لبيد أو »الصنــدوق اجلديد إلســرائيل« )New Israel Fund(. ومن اجلديــر بالذكر أن قوى 

»يســارية« عارضــت حركة االحتجاج في بداياتهــا، واعتبرتها منقطعة الصلة بالواقــع، وأنها تخدم مصالح النخب 

القدمية وعودتها إلى احلكم.

قامــت بعض وســائل اإلعالم بالتعامل مع صور االحتجاجات احلالية وأحداثهــا بانتقائية، كأن يتم انتقاء 

املشــاهد التي تظهر االحتجاج وكأنه موجة ضد اســتمرار حكومة نتنياهو وحســب وذلك على خلفية اتهامه 

في ثالث قضايا فســاد. هذه االنتقائية التي مارســها االعالم أحيانا ســاهمت في وســم االحتجاج باعتباره 

حلظي وطارئ، وذو هدف محّدد محصور في أمر سياسي واحد. كذلك تشيع وسائل اإلعالم صورة محّددة 

للمحتجني وكأنهم مجرد مجموعات من الشبان فاقدي التجربة واخلبرة والوعي السياسي الذين انتبهوا فجأة 

إلى ما يجري، بل أن بعضهم متأثر بتجربة حمالت احتجاجية سابقة، وآخرون متأثرون مبوجات احتجاجات 

متزامنــة أو مشــابهة فــي العالــم. )وفي هذا شــبه مــع ما حدث فــي 2011، حيث أفاد كثير مــن التحليالت 

األكادميية والصحافية أن موجة االحتجاج حينها تأثرت مبظاهرات الربيع العربي وجناح االحتجاج في قلب 

أنظمة عربية في تونس ومصر وغيرها(.

يوجد إجماع بين المشــاركين فــي االحتجاج بأن 

لكل فئــة موضوعًا يشــغلها وتناضل مــن أجله، 

ولكنهم جميًعا يلتقــون حول الفكرة القائلة إنه 

طالما استمر حكم نتنياهو ال يمكن التوصل إلى 

حل ألي مشكلة.
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ومع ذلك، كانت التغطيات اإلعالمية مزعجة لنتنياهو الذي تبنى استراتيجية شعبوية في مهاجمة وسائل اإلعالم 

ودورهــا فــي تغطية االحتجاجات معتبــًرا إياها أداة في يد معارضيه.  كما واتهم الصحف وقنوات التلفزيون بأنها 

تبرز أحداث االحتجاج وتغطي املظاهرات تغطية مبالًغا فيها، ما جعلها تتحّول إلى أدوات للدعاية الفوضوية املعادية 

لــه وحلكومتــه. وكان نتنياهــو يدعي دوًما أن قنــوات التلفزيون تضخم أعداد احملتجني، مســتعملة أســاليب دعاية 

ملعارضته. وأضاف أن دليل عدائية وســائل اإلعالم ضده هو الســكوت عن التهديدات حلياته وحياة أبناء عائلته من 

طرف شخصيات مركزية في حركة االحتجاج،16 وهي ادعاءات تبنّيَ عدم مصداقيتها بعد فحص الشرطة. وكان من 

ضمن ادعاءات املقربني من نتنياهو أيًضا أن إيرانيني زيفوا صفحات إسرائيلية على شبكات التواصل لدعم حركة 

االحتجاج ضد نتنياهو بهدف إسقاط حكومته.17

من اجلدير بالذكر، أن أوساًطا من اليمني بادرت إلى تنظيم مظاهرات ملؤيدي نتنياهو في مواقع االحتجاجات 

نفســها، اتســمت بالعنف اجلسدي ضد املشاركني في أنشطة االحتجاج1٨ الذين اتهموا باخليانة. وفي أكثر من 

مــرة قامــت مجموعات من مؤيدي إحــدى فرق كرة القدم املشــهورة بعنصريتها )بيتار القــدس( باالعتداء على 

املتظاهرين بالضرب.19

في الوقت نفسه، جلأ نتنياهو وحكومته، إلى أسلوب الترضيات والتسهيالت إلطفاء شعلة االحتجاجات، كما حدث 

في احتجاجات 2011 )أنظر الحًقا( عندما بدعوة شــخصيات بارزة في احتجاجات صغيرة بؤرية على اجتماعات 

في محاولة إلرضائهم وثنيهم عن املواصلة. وفي االحتجاج احلالي حاول نتنياهو اســتعمال الطريقة نفســها، ممثلة 

بتوزيــع املنــح واملخصصــات أحياًنا للجمهور كلّه، وليس فقط للعاطلني عن العمــل، وعن طريق تخفيضات ضريبية، 

علــى الرغــم مــن حتذير املختصني بأن األمر يثقل على خزينة الدولة ويزيد العجز بصورة كبيرة. لكن من املتوقع أن 

شــدة األزمة ونتائجها الصعبة جًدا من ناحية، مع تضخم احلكومة وفشــلها وشخصية نتنياهو وقضايا فساده من 

ناحية ثانية، سوف يصعب على نتنياهو النجاح في أسلوب الترضية إلخماد االحتجاج.20

٥. ١  بين احتجاج العام  ٢٠١١ واحتجاج العام ٢٠٢٠ 

إضافة إلى ما تطرقنا إليه أعاله حول التشابه واالختالف بني حركة االحتجاج في 2011 و2021، سوف نلخص 

هنا مقارنة أجراها حول هذا األمر البروفســور مناويل طراخطنبرغ، وهو عالم اقتصاد إســرائيلي وسياسي شغل 

عدة مناصب في احلقل االقتصادي، وله صلة وثيقة بحركة االحتجاج في سنة 2011، حيث عّينه نتنياهو، في شهر 

آب 2011، ليرأس »جلنة التغيير االقتصادي- االجتماعي« )املعروفة باســم جلنة طراخطنبرغ(، بهدف البحث عن 

حلول لضائقة غالء املعيشة في إسرائيل. يقول طراخطنبرغ متطرًقا إلى دوافع االحتجاج وأساليبه: »من بعيد، تبدو 

االحتجاجــات واحــدة، ولكننــا إذا اقتربنا منها وتعمقنا في التفاصيل، جند أن اليــأس الذي يعتري احملتجني ليس 

اليأس نفسه الذي كان، والشعارات ليست نفسها، كما أن الغضب العصي على الضبط ليس نفسه«.21حسب رأيه، 

في 2011 كان الشعار األساسّي أو املوّجه »الشعب يريد عدالة اجتماعية«، أما في 2020، فأصبح مطلب العدالة 
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االجتماعيــة ترًفــا ليــس هنالك من يحلم به، وحلت محله مطالب ذات ســقف منخفض، مثل ضمان أبســط مقومات 

احلياة. في 2011 كان املعطى الذي يقلق الناس هو ارتفاع أسعار البيوت، أما اليوم في 2020 فهو عدد املرضى 

املوصولني بأجهزة التنفس في املستشفيات، وفي بيوت املسنني، وفي بيوتهم املنهارة اقتصادًيا.22

 في فترة احتجاج 2011 كان الوضع االقتصادي إلسرائيل على مستوى الكلي )macro( مزدهًرا إلى حد ما، وكانت 

نســبة النمو االقتصادي مرتفعة، على الرغم من أنه على مســتوى الصغري )micro( كانت العائالت الشــابة تعاني من 

غالء املعيشــة وضائقة في أســعار الســكن والسلع األساســية.23 أما خالل احتجاجات 2020 فإن األوضاع االقتصادية 

العامة متردية جًدا والنمو االقتصادي في أدنى مستوياته، نسبة البطالة عالية والعجز املالي في أعلى درجاته. تثقل هذه 

الصعوبات االقتصادية كاهل سكان الدولة جميعهم، وتترك آثاًرا سلبية على األسر واألفراد جميعهم.24 وفي في 2011، 

كانــت هنالــك أجــواء متفائلة باقتراب حدوث انفراج بشــأن حتقيق العدالة االجتماعية أخيًرا: »كان ثمة شــعور بأن جيل 

الشباب يأخذ مصيره بيده، ويحقق مكاسب في مجال سد الفجوات االقتصادية وحتسني الظروف االجتماعية عامة. أما 

اليوم فهنالك شعور باليأس والعجز والفقدان، على املستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية«.

وعــن نتنياهــو نفســه كرئيس للحكومة في 2011 وفي 2020، يقول طراخطنبــرغ الذي عمل إلى جانبه إنه ليس 

الشخص نفسه. فبينما كان في 2011 يركز جهوًدا لدفع الشؤون األمنية والسياسية قدًما، فأن نتانياهو اليوم يعتبر 

شــخص مالحق قضائًيا، منقطع الصلة بالواقع، عنيف، يكّرس كل جهوده لهدف واحد فقط هو البقاء في الســلطة. 

تتضاعف خطورة شخص كهذا في ظل األزمة اخلانقة التي حلت على إسرائيل اآلن.2٥

٦. ١  بؤرة احتجاجات أخرى- الحريديم في فترة الكورونا

بالتوازي مع بروز حركة االحتجاج واتســاع أنشــطتها، ظهرت بؤرة احتجاجات وصدامات أخرى أنتجها واقع 

مواجهة وباء الكورونا، جرت وقائعها في أحياء وبلدات احلريدمي. تعود أســباب التوتر اجلديد مع إلى ما أشــاعته 

وســائل اإلعــالم وبعــض اجلهات الرســمية، فيما يتعلــق بالتجاهل املتعمــد للحريدمي خلطط لتفــادي العدوى وذلك 

بســبب انصياعهم لقياداتهم الدينية التي ال تهتم بالكوارث الدنيوية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد املصابني باملرض 

فــي أوســاط احلريدمي بشــكل كبير فــي مدن مثل القدس وبني بــاراك وبيتار عيليت وغيرها وخلــق بالتالي صعوبة 

إضافية في السيطرة على انتشار العدوى في إسرائيل عامة. عّزز االرتفاع في وتيرة انتشار العدوى بني احلريدمي 

وتصويرهم كمصدر لنشــر العدوى في تطور اخلطاب العام املعادي للحريدمي في املجتمع اإلســرائيلي وفي أوساط 

العلمانيني خاصة، وتسبب برد فعل رافض ومناكف من جهتهم. وساهم هذا املنحى في قيام قوات الشرطة بالتعامل 

بعنف مبالغ فيه مع احلريدمي واعتقال العشــرات.26 وقد اســتمرت هذه املواجهات فترات طويلة، ال ســيما في فترة 

اإلغالق الثاني، ما أحلق ضرًرا مبســتوى التضامن االجتماعي الذي كان ضعيًفا أصاًل، وعرقل املســاعي لتقريب 

املجتمع احلريدي من املجتمع اإلســرائيلي عامة وتأقلم املجتمعني للعيش مًعا. من اجلدير بالذكر أن هذه املســاعي 

كانت حتقق بعًضا من أهدافها وإن كان ببطء متوقع.27
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من املهم اإلشــارة إلى أن اجلمهور احلريدي ليس وحدة واحدة 

متجانســة تتصرف حســب تعليمات قيادة دينيــة مركزية، بل هناك 

تيــارات ومدارس وقيادات دينيــة تختلف في تعصبها املذهبي وفي 

أســاليب تعاملها، وفي درجة واقعية تعاملها. فمنذ بداية اخلطوات 

العمليــة ملكافحــة الكورونــا كان هناك تفاوت فــي القيود املفروضة 

على التجمعات احلريدية وفي درجة اســتجابتها لهذه القيود، مثاًل، 

فــي مــا يتعلق بالتعليم الديني فــي املدارس الدينية على اختالف أنواعها وفي أماكن العبادة، لم يتم التشــديد على 

االلتــزام باملخططــات التــي وضعتها احلكومة ملنع العــدوى، في حني كان االلتزام أفضل فــي مجاالت ال عالقة لها 

بالدين مباشرة.

أسباب عدم االلتزام بتعليمات وزارة الصحة مختلفة، فيما يلي  أهمها:28

أســباب دينية تتعلق بأهمية التعليم الديني، فمدارس تعليم التوراة واملدارس الدينية وأماكن الصالة   .1

تشــكل مركــز حياة املجتمــع احلريدي أينمــا ُوجد، وحتظى بقيميــة دينية وأخالقيــة، حتى أن بعض 

التيارات احلريدية تعتبرها األســاس الذي يقوم عليه الوجود االجتماعي. ولعل هذا األمر حتديًدا هو 

مــا جعــل بعض أهم القيــادات الدينية تصرح بأن مواصلة عمل هذه املؤسســات الدينية هي الطريقة 

األفضل ملنع الوباء.

فرضت تعليمات وزارة الصحة ملنع العدوى ومجابهة الوباء قيوًدا على منط احلياة الديني وعلى االلتزام بتعاليم   

الشــريعة وتأدية الفــروض الدينية، وطلبت االمتناع عن الصالة اجلماعية فــي الكنيس والذهاب إلى حمامات 

الطهارة واملشاركة في طقوس دينية أخرى، األمر الذي يعّد انحراًفا وفق منط احلياة الديني املتزمت ال ميكن 

قبوله، ما أدى إلى خروقات مستمرة وإلى صدامات حادة.

أســباب متعلقــة باملوقــف من الدولة؛ فمــا زال املجتمع احلريدي يتصرف إزاء الدولــة كمجتمع منغلق على   .2

نفســه ثقافًيا، مع درجة من العدائية والتشــكك مبؤسسات الدولة، ال سيما عندما يتعلق األمر بفرض قيود 

علــى منــط احلياة الديني وعلى معاهد تعليم التوراة، كما حدث خالل انتشــار الوباء. فالقيادات الدينية لم 

تتعامــل مــع هذه التعليمات باعتبارها خطــوات للحفاظ على صحة احلريديني العامة. من ناحية ثانية، أدت 

مواصلة التحريض على احلريديني )وعلى الفلسطينيني في إسرائيل( من طرف وسائل اإلعالم ومؤسسات 

الدولة باعتبارهم أحد املصادر الرئيســة النتشــار العدوى، كما ذكرنا أعاله، إلى زيادة التوتر بني قيادات 

احلريديني وبني الدولة.

كان مستوى وعي اجلمهور احلريدي بخطورة الوباء ووتيرة انتشاره أقل من مستوى الوعي لدى اجلمهور   .3

اإلســرائيلي عامة، ألن اجلمهور احلريدي ال يســتعمل بكثرى وســائل االتصــال اإللكترونية على أنواعها. 

الحريدييــن  علــى  التحريــض  مواصلــة  أدت 

)وعلى الفلسطينيين في إسرائيل( من طرف 

وسائل اإلعالم ومؤسسات الدولة، باعتبارهم 

أحــد المصادر الرئيســة النتشــار العــدوى، إلى 

زيــادة التوتــر بيــن قيــادات الحريدييــن وبين 

الدولة.
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جعلــت هــذه احلقيقة صناع القــرار في أوســاط املجتمع 

احلريدي غير مطلعــني على خطورة املرض واإلحصائيات 

املتعلقة بانتشــاره، ما ســاهم في تعاملهم معه بشــيء من 

اإلهمال.

صّعبــت طبيعة احليــاة احلريدية املتميــزة باالكتظاظ داخل   .4

البيــوت واالحيــاء في مواجهة تفشــى الكورونا، خاصة في 

ظــل االنتقــال إلــى التعليــم عن بعــد. كما أن الفقــر وعدم 

اســتعمال اإلنترنت والهواتف الذكيــة في البيوت احلريدية، 

وال ســيما من طرف األوالد، قد ســاهم في أفشــال عملية 

التعليــم حســب تعليمــات وزارة املعــارف ووزارة الصحــة 

وتقليــل جــودة التعليم. فــي املقابل، شــاَع أيًضا أن إغالق 

املدارس الدينية لألطفال والشــبان دفع بهم إلى الشــوارع وإلى بروز أمناط ســلوكية مرفوضة من قبل رجال 

الديــن، وهــو مــا دفعهم إلى املطالبة بضرورة فتح املــدارس الدينية بذريعة منع ضيــاع أبنائهم، األمر الذي 

يتعارض مع القيود العامة.

ُيضاف إلى هذا كلّه، أن فترة أزمة الكورونا كانت حلبة لتوتر داخلي بني القيادات الدينية التقليدية   

املتشــددة التي تعتبر نفســها حارســة للماضي احلريــدي الطهراني، وبني القــوى احلريدية األكثر 

عصرية التي حتاول الدفع باجتاه التأقلم مع متطلبات احلياة في املجتمع اإلســرائيلي عامة. دفعت 

أجــواء التوتــر هذه القيادات التقليدية إلى التشــديد على منط احلياة الدينــي حتى لو أدى ذلك إلى 

التصادم مع الدولة.

٧. ١  العالقات بين الحريديم والمجتمع اإلسرائيلي بعد الكورونا

يجمــع الباحثون اخلبراء املختصني في شــؤون املجتمــع احلريدي على أن الرفض العلني ملرجعيات دينية 

واســعة التأثيــر مثــل الرابي كانييبســكي 29 لألنظمــة التي فرضتها الدولــة ملجابهة الوبــاء ال يجب اعتباره 

عصياًنا َمَدنًيا. فما يبدو على أنه ظهور ملالمح العصيان ميكن أن يتطور الى أســلوب عمل سياســي مقبول 

فــي املســتقبل. أمــا في الوقت احلالي فإن احلريديني ال يريدون التمرد علــى الدولة، وال يوجد في برنامجهم 

املســتقبلي نّية لذلك، بل أنهم، حســب الرأي الســائد في إســرائيليقومون بدور أساسي في احليز العام في 

إســرائيل، ولــو من وجهة نظــر دينية، ويتأقلمون مع ضــرورات احلياة في مجتمع إســرائيل.30مع ذلك، من 

املرجح أن تترك هذه الفترة شوائب فيما يتعلق بالعالقات بني احلريدمي وبني املجتمع اإلسرائيلي عامة وبينهم 

وبني الدولة، تعرقل سيرورة التقرب بني هذه األطراف.

ــا. ولد لعائلة مميزة 
ً

ُيعــرف بـ »وزير التوراة« أيض

مــن كبار الحاخامات وقــادة المجتمع الحريدي. 

منــذ العــام 2012 بــدأ بالقيــام بــدور أكبــر فــي 

قيــادة الجمهــور الحريــدي، مــع التركيــز علــى 

الجمهــور الليتوانــي وحــزب »ديغــل هتــوراة«، 

القضايــا  مختلــف  فــي  استشــارته  ؤخــذ 
ُ

وت

الخاصــة بالمجتمــع الحريــدي، لكنــه ال يتدخل 

فــي السياســة، وُيعتبــر حالًيــا الزعيــم الروحي 

لحزب »ديغل هتوراة« ومرجعية دينية واسعة 

التأثير.31

الحاخام حاييم كانيفسكي )1928- (
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٢.  مؤشر الديمقراطية وتدهور العالقة بين الدولة والمجتمع

١. ٢  مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية في العام ٢٠٢٠  ٣١

يعتمد مؤشر الدميقراطية للسنة احلالية، على نحو استثنائي، على 3 استطالعات أجريت في فترات مختلفة بسبب 

تســارع األحــداث والتطورات التي رافقــت أداء احلكومة في مجابهة وباء الكورونــا ونتائجه الصحية واالقتصادية 

واالجتماعية.  لعل املهم في نتائج مؤشر الدميقراطية للعام احلالي أنها تعكس ما يحدث في إسرائيل من تطورات 

على مستوى املجتمع وعالقته بالدولة في حاالت أزمات حادة ال عالقة لها باحلروب واألمن. فيما يأتي سوف نتطرق 

إلى تفاقم األزمات االجتماعية داخل إسرائيل من خالل تلخيص نتائج املؤشر.32 

٢. ٢  انخفاض في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة

بناء على معطيات املؤشر في العام 2020، هنالك هبوط حاد في 

ثقة اجلمهور مبؤسســات الدولة مقارنة بالســنوات السابقة. وللمرة 

األولى، يطال الهبوط مؤسســات كانت حتظى عادة مبســتوى عاٍل 

من ثقة اجلمهور مثل اجليش ومؤسسة رئاسة الدولة.  

طــرأ في الســنة األخيــرة انخفاض ضئيل في مســتوى الثقة 

باجليــش بني اليهود، إذ انخفض املســتوى من 90٪ في الســنة 

املاضية إلى ٨2٪ في ســنة الكورونا، إال أن هذا املســتوى يبقى 

عاليــا فــي الوقت احلالي. كذلــك األمر بالنســبة لألجهزة األمنية 

األخرى في الدولة كما تبنّي من اســتطالع مؤشــر األمن القومي 

الــذي أجراه معهد االمن القومي االســرائيلي مؤخًرا، وفيه ظهر 

أن نســبة الثقة باجليــش وباقي أجهزة املخابــرات بقيت مرتفعة 

نسبًيا، في حني كان هنالك تراجع في الثقة باملؤسسات السياسية 

والقضائية وباحملكمة العليا.33 

مؤشر الديمقراطية هو مشــروع بحثي يقوم به 

مركــز »ويتربــي« ألبحاث الــرأي العام والسياســة 

منــذ  للديمقراطيــة  اإلســرائيلي  المعهــد  فــي 

18 عاًمــا. حســب تعريــف المعهــد، فــأن بحــث 

تقييــم  إلــى  يهــدف  الديمقراطيــة«  »مؤشــر 

وضــع الديمقراطيــة اإلســرائيلية، ورصــد تقييم 

المواطنين في إســرائيل ألداء مؤسسات الحكم 

ومدى ثقتهم بها، ومســتوى التضامن الداخلي 

فــي المجتمــع، ومــا هــي التصدعــات والتوترات 

األبــرز في أوســاطه، ومــا هو وضــع الديمقراطية 

فــي إســرائيل مقارنــة بــدول أخرى. هــدف جمع 

المعلومــات وتحليلهــا هــو رصــد نقــاط القــوة 

والضعــف والعمــل على تحســين أوضــاع الدولة 

اليهودية باعتبارها دولة ديمقراطية 

مؤشر الديمقراطية
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الشكل رقم )٩(: ثقة الجمهور اإلسرائيلي بمؤسسات الدولة خالل العام ٢٠٢٠

أمــا بالنســبة ملنصــب رئيس الدولة، الــذي يعتبر عادة منصًبا رمزًيا يجّســد تضامن املجتمع اإلســرائيلي، فقد 

انخفض مستوى ثقة اجلمهور به من 71٪ في السنة املاضية إلى63٪ 66٪ في مؤشر 2020. 

كمــا ان هنــاك انخفاض في الثقة باملؤسســات الرســمية التي كانت تعتبر، في نظــر الكثيرين، حيادية من 

الناحية السياسية، وتخدم جميع املواطنني اليهود على األقل بصورة متساوية واملوضوعية ووفق املعايير املهنية، 

مثل اجلهاز القضائي ممثاًل باحملكمة العليا، واملستشار القضائي للحكومة والنيابة. فمثاًل، طرأ انخفاض على 

مســتوى الثقة مبحكمة العدل العليا إلى نحو ٥3٪ فقط. يشــار هنا إلى أن احملكمة العليا واجلهاز القضائي 

عامة يشــهدان انخفاًضا متواصاًل في ثقة اجلمهور، ال ســيما في السنوات األخيرة، جّراء الهجوم الذي شنته 

حكومات اليمني املتتالية على اجلهاز القضائي برمته، ألسباب سياسية، وكذلك بسبب هجوم نتنياهو ومقربيه  

على  اجلهاز القضائي وتصويره وكأنه أداة سياســية تخدم املعارضني حلكم الليكود، وذلك ألســباب شخصية 

تتعلــق مبلفات الفســاد التي تــورط بها. وتوضح نتائج املؤشــر 

أن مســتوى الثقة بهذه املؤسســات متأثر بشــكل كبير ومباشر 

باملواقف السياســية. فعنــد فحص توزيع إجابات املســتجوبني 

حســب انتماءاتهم السياســية، كانت هناك فروًقا كبيرة بني ثقة 

مناصريــن حزب »العمــل« وحركة »ميرتس« )وهم ُيســمون في 

القاموس السياســي اإلســرائيلي بـ »اليســار الصهيوني«، وما 

بني ثقة احملســوبني على معســكر اليمني )ويشــمل هذا تيارات 

في أحزاب الوسط والليكود واألحزاب الدينية والقومية املتحالفة 

ُسجل انخفاض في نسبة من يعتبرون إسرائيل 

ــا يطيــب العيش فيــه. ففي حزيــران 2020، 
ً
مكان

وبــاء  اختفــاء  تفــاؤل بشــأن  عندمــا كان هنــاك 

الكورونــا، أجــاب 76% مــن المســتجوبين بنعم، 

لكن هذه النســبة تراجعت إلى 64% في تشرين 

ا في نسبة من يعتبرون 
ً

األول. وسجل تراجع أيض

أوضاعهم الشــخصية جيدة أو جيدة جًدا )%61( 

في مؤشر 2020 مقابل 80% قبل سنتين.
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معه(. مثاًل، تنخفض نســبة الثقة باحملكمة وباجلهاز القضائي في أوســاط اليمني اإلســرائيلي إلى 3٨٪، وبني 

املتدينــني القوميــني إلــى 20٪، وبــني املتدينني احلريديني إلى 7٪. كذلك األمر بالنســبة للمستشــار القضائي 

للحكومة، حيث مســتوى الثقة العام بهذه املؤسســة هو 42٪، ينخفض في أوســاط اليمني إلى 33٪، ويصل 

في أوســاط احلريديني إلى 1٥٪، وهذا متأثر في املقام األول بقضايا فســاد نتنياهو ومثوله أمام احملاكم. وال 

تقتصر هذه الظاهرة على اجلهاز القضائي وحســب. ويشــير هذا االنخفاض في مســتوى الثقة مبؤسســات 

الدولة لدى »اليمني« الى أن أتباعه يرون أن هذه املؤسســات منحازة أيديولوجيا، مما يحولها من مؤسســات 

حيادية إلى مؤسســات ذو دور في احللبة السياســية. يشكل هذا األمر خطورة كبيرة على استقرار أي نظام، 

ال سيما إذا جاء على خلفية تصدعات دائمة كما هو احلال في املجتمع اإلسرائيلي.

وفي 2020، حظيت املؤسسات السياسية )الكنيست واحلكومة واألحزاب( بأقل مستوى من الثقة، فمستوى الثقة 

باحلكومة هو 2٥٪، وتراجع مســتوى الثقة بالكنيســت بشكل هائل بني شــهري حزيران وتشرين األول من 2020، 

مع الفشــل في مجابهة موجة الكورونا الثانية، حيث انخفض من 32٪ إلى 21٪، وانخفض مســتوى ثقة اجلمهور 

باألحزاب من 17٪ في حزيران 2020 إلى 14٪ في تشــرين األول من الســنة نفســها، وهو مستوى ثقة متدٍن جًدا. 

أما مســتوى الثقة بني املســتطلعني العرب، فقد أظهرت مســتويات ثقة أقل بشكل طفيف. أما مستوى الثقة بوسائل 

اإلعالم، وهي تلعب دوًرا بالغ األهمية في تشكيل إدراك الفرد ملا يدور حوله، فكان منخفًضا جًدا )33٪ عند اليهود 

و3٥٪ عند العرب(.34  

انخفــض مســتوى ثقة اإلســرائيليني برئيــس احلكومة أيًضا بشــكل حاد خالل العــام 2020، متأثًرا بعدة 

عوامــل، أبرزهــا أزمة الكورونا وإســقاطاتها على الصعيد الصحي واالجتماعــي واالقتصادي.  فعند املقارنة 

بني نتائج مســتوى الثقة في نيســان 2020 ثم في األســبوع األول من حزيران 2020 ثم متوز 2020، نالحظ 

انخفاًضــا حــاًدا فــي الثقة برئيس احلكومة الذي قاد مســألة معاجلة أزمة الكورونا علــى األصعدة كافة، فقد 

انخفضت نســبة من يولونه الثقة من ٥7.٥٪ في بداية نيســان إلى 47٪ في حزيران، ثم إلى نســبة منخفضة 

جًدا وغير مسبوقة هي 29.٥٪ في متوز. وبشكل عام، يتضح من االستطالعات املتأخرة التي أجراها املعهد 

اإلســرائيلي للدميقراطية بعد الصدمة التي تلقاها اجلمهور خالل املوجة الثانية النتشــار الوباء، أن مســتوى 

الثقــة باحلكومة ورئيســها وباملؤسســات املوكل بها معاجلة أزمة الكورونا )مثل املســؤولني فــي وزارة املالية، 

ووزارة الصحــة وغيرهــم( قــد انخفض بشــكل ملحوظ. يتبني من قياس هذا املؤشــر للمشــاعر الســائدة بني 

اجلمهــور )وليــس املواقــف( فيما يتعلق بالنجاح والفشــل في معاجلة أزمة الكورونــا، أن خيبة األمل، وبعدها 

الغضب، هما الشعوران األبرز لدى اجلمهور بكافة شرائحه.

وانخفض مســتوى الثقة بالشــرطة في االستطالعات امللحقة مبؤشر الدميقراطية إلى نحو 43٪، أما في أوساط 

احلريديني فتنخفض هذه النســبة إلى 17٪ فقط، وهي نســبة منخفضة جًدا ميكنها أن تســاهم في تفسير الصدام 

الدائم بني الشرطة والشارع احلريدي، ال سّيما في أيام اإلغالق خالل أزمة الكورونا.3٥
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وكان جهاز الشرطة اإلسرائيلي قد تعرض النتقادات الذعة من أطراف مختلفة، سواء من احلكومة ورئيسها أو 

من املواطنني الذين اعتبروا الشرطة أداة تنفذ أوامر الليكود وسياسة الوزير أوحانا املقرب من نتنياهو في تعاملها 

مع حركة االحتجاج. هذا طبًعا إضافة إلى الصورة التي أحاطت بالشــرطة باعتبارها مســؤولة عن فرض إغالقات 

الكورونا التي راح ضحيتها الكثيرون على املستوى االقتصادي )أصحاب املصالح املقفلة.. إلخ(. 

حصلت الشرطة على تقييم سيء عن عملها في مواضيع شتى، ولكن التقييم األسوأ الذي حصلت عليه كان في 

مجال مجابهة العنف داخل األســرة، في املجتمع اليهودي. أما لدى العرب، فكان التقييم األســوأ في مجال مجابهة 

اجلرميــة املنظمــة. اعتبرت غالبية اليهود والعرب، وإن كان ذلك بتفاوت ملحوظ )67٪ مقابل ٨2٪ على التوالي(، أن 

الشرطة تواجه اإلجرام في الشارع اليهودي بصورة جذرية أكثر من املجتمع العربي.36

وأفــادت نتائج اســتطالع أكادميي شــامل أجرته باحثات مــن معهد علم اجلرمية في اجلامعة العبرية بتســجيل 

انخفاض حاد في مكانة الشرطة، وفي الثقة التي يوليها لها اجلمهور، خالل فترة اإلغالق الثاني ملجابهة الكورونا. 

فقد انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن عناصر الشرطة يعملون بنزاهة أثناء فرض أنظمة الطوارئ إلى 3٨٪ فقط. 

وتؤكد الباحثات في استنتاجاتهن أن املوقف من الشرطة تدهور ليس فقط بسبب أدائها املتعلق مبواجهة الكورونا، 

وإمنا أيضا نتيجة أدائها في أمور أخرى. 

احلريدمي: جتاذب حاّد بني مرّكب الدميقراطية ومرّكب اليهودية.  )إ.ب.أ(
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الجدول رقم )١٣(: الموقف من أداء الشرطة اإلسرائيلية في أثناء تفشي فبيروس كورونا.

أثناء اإلغالق الثانيأثناء اإلغالق الثانيأثناء اإلغالق األولأثناء اإلغالق األولاملوقف من جهاز الشرطة اإلسرائيليةاملوقف من جهاز الشرطة اإلسرائيلية

19٪34٪موافقون أن الشرطة اتخذت قرارات صحيحة جتاه املواطنني

26٪41٪موافقون أن الشرطة تهتم مبستوى حياة املواطنني ورفاهيتهم

16٪24٪موافقون أن الشرطة تتعامل بشكل متساٍو مع املواطنني جميعهم

19٪31٪موافقون أن الشرطة تتعامل معهم بشكل الئق وعادل

أما عن الفساد، فيتضح من املؤشر أن قرابة ٥٨٪ من اإلسرائيليني يعتقدون أن السلطة في إسرائيل فاسدة. أما 

إذا فحصنا توزيع اإلجابات في أوساط اليهود، فاملوقف الذي يعتبر السلطة فاسدة شائع جًدا في أوساط اليسار 

)٨7.٥٪(، ثم في املركز )74٪(، أما في اليمني فتنخفض النسبة إلى ٪43.

الشكل رقم )١٠(: الشعور باالنتماء للمجتمع اإلسرائيلي وقضاياه بين العرب واليهود في العام ٢٠٢٠

فيمــا يتعلــق بالدميقراطيــة في إســرائيل، فقــد صرح ٥3٪ مــن اجلمهور في إســرائيل أن هنالك خطــرًا يهدد 

الدميقراطية، وهو استمرار ملوقف مشابه منذ سنوات سابقة. لكن ثّمة فرق بني اليهود والعرب فيما يتعلق بتقييمهم 

للخطر الذي يهدد الدميقراطية، فقد وجد املؤشر أنه في حني وافق ٥0٪ من اليهود على املقولة بأن الدميقراطية في 

إسرائيل تواجه خطًرا شديًدا، وصلت هذه النسبة بني العرب إلى ٪73.

أما فيما يتعلق مبسألة كون مؤسسات الدولة تتعامل بشكل دميقراطي مع املواطنني العرب فقد تبني أن 6٥٪ من 
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اليهود مقابل 3٥٪ من العرب يعتبرون النظام في إسرائيل دميقراطًيا جتاه املواطنني العرب. هنا جتدر اإلشارة إلى 

أن نســبة العرب الذين يعتبرون النظام دميقراطًيا في تعامله مع العرب انخفضت بنســبة 10٪ في السنوات الثالث 

األخيرة. في ذات الســياق، َيعتبر 76٪ من احملســوبني على معسكر اليمني بأن النظام اإلسرائيلي دميقراطًيا جتاه 

العرب، مقابل ٥9٪ من تيار املركز و34.٥٪ من احملســوبني على ما يســمى »اليســار«. يبنّي هذا التوزيع لألجوبة 

حســب التوّجه السياســي بشــكل واضح أن هناك اختالًفا هائاًل في فهم الدميقراطية، وأن املوقف من الدميقراطية 

وتفسيرها هو شأن ذاتي. 

من ناحية ثانية، كشــف املؤشــر عن أن نحو 7٥٪ من العينة اليهودية صرحوا بأن القرارات املصيرية في شؤون 

السالم واألمن يجب أن تتخذ بأغلبية يهودية فقط. وإذا نظرنا إلى توزيع النسب لدى املستجوبني اليهود حول هذا 

األمر فنجد أن ٨7٪ من معســكر اليمني و71٪ من معســكر املركز يرون األمر كذلك، في حني تنخفض النســبة إلى 

39٪ في معسكر ما يسمى اليسار الصهيوني.

وفيما يتعلق بالتوترات األساســية في املجتمع اإلســرائيلي، أظهر املؤشــر أن التوتر بني اليمني وبني »اليســار« 

السياسي احتدم في السنوات األخيرة حتى أصبح األقوى منذ سنوات. فاخلالف بينهما اليوم ال يقتصر على املوقف 

من التعامل مع االحتالل واالستيطان وحل القضية الفلسطينية بل يتعدى ذلك إلى اخلالف حول تعريف الدميقراطية 

واملوقف من كل الشؤون الداخلية للمجتمع داخل إسرائيل. 

الجدول رقم )١٤(: التوتر األهم في المجتمع اإلسرائيلي حسب وجهة نظر اإلسرائيليين المستطلعين في عينات

»مؤشر الديمقراطية ٢٠٢٠- )بالنسبة المئوية(.
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وفــي صلــة مع اتســاع التصدع السياســي األيديولوجي بني اليهــود، ميكن أيًضا أن نفهم الفــروق في إجابات 

املســتجوبني على الســؤال حــول التوازن بني مرّكــب الدميقراطية ومرّكــب اليهودية في دولة إســرائيل، فقد أجاب 

41.٥٪ من اليهود و76٪ من العرب أن املركب األول هو الطاغي. وإذا أخذنا إجابات احلريديني واملتدينني القوميني 
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من بني املستجوبني فسوف نرى بوضوح أن رأيهم مختلف، إذ يرى 72٪ من احلريديني و٥0٪ من املتدينني القوميني 

أن مركب الدميقراطية أقوى من مركب اليهودية.

وفي هذه الســنة اُســجل انخفاض في نسبة من يعتبرون إسرائيل مكاًنا يطيب العيش فيه. ففي حزيران 2020، 

عندما كان هناك تفاؤل بشــأن اختفاء وباء الكورونا، أجاب 76٪ من املســتجوبني بنعم، لكن هذه النســبة تراجعت 

إلى 64٪ في تشــرين األول. وســجل تراجع أيًضا في نســبة من يعتبرون أوضاعهم الشخصية جيدة أو جيدة جًدا 

)61٪( في مؤشر 2020 مقابل ٨0٪ قبل سنتني.

بالنســبة لتقييــم الوضع االقتصادي إلســرائيل، هنالك انخفاض حاد فيمن يعتبــرون الوضع جيًدا )37.٥٪ في 

2020 مقارنة بـ ٥0٪ في الســنة التي ســبقتها(. وقال 76٪ من املســتجوبني أن إســرائيل تهتم بأمن مواطنيها، 

فــي حــني أجــاب 31٪ فقط إنها تهتم برفاهيتهــم االقتصادية واالجتماعية.  جاء هذا طبًعــا نتيجة تردي األوضاع 

االقتصاديــة جــراء اإلغالقــات املتكررة في فترة انتشــار الكورونا، وقــد رافق هذا الترّدي شــعور دائم بأن هنالك 

اقتسامًا غير متساٍو للهموم واألعباء االقتصادية التي نتجت عن ذلك.

٣. ٢  انخفاض مؤشر الديمقراطية يترافق مع أزمة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة

تضح أزمة الثقة بني املجتمع اإلســرائيلي والدولة من خالل مؤشــر املناعة الذي يصدر ســنوًيا منذ ســنة 2017 عن كلية 

تــل حــاي بالتعاون مع قســم صحة اجلمهــور في جامعة تل أبيب37 . يذكر أن املؤشــر يفحص جوانب أساســية، مثل الثقة 

مبؤسسات الدولة، مستويات القلق واالكتئاب العام، الروح املعنوية، املناعة الوطنية، املناعة الشخصية والشعور باخلطر.

ويشير مؤشر املناعة أن هنالك انخفاًضا حاًدا في الشعور باملناعة القومية واملناعة الشخصية، والثقة باحلكومة 

ورئيســها، وبنســبة األمــل بني اجلمهــور عامة )مع أن هذا بــدأ يرتفع في بداية العام 2021 بســبب حملة التطعيم 

الناجحــة(. واتضــح من مؤشــر املناعة أيًضا أن هناك ارتفاًعا واضًحا في نســبة الشــعور بالتهديــد األمني، وفي 

مستويات القلق واالكتئاب اجلماعي والشعور باخلطر.3٨

وبعد انتهاء موجة الكورونا األولى، ســاد شــعور بالتفاؤل بنهاية األزمة. لكن حســب البروفسور شاؤول كمحي، مسؤول 

االســتطالع الســنوي ملؤشر املناعة، فأن املوجة الثانية للكورونا أحلقت ضرًرا هائاًل مبستوى املناعة ومركباته املختلفة، مثل 

الثقة باحلكومة ورئيســها، وكذلك مبســتوى الوطنية الذي يكون عادة في أعلى مســتوياته، ال سّيما في أوقات األزمات. ومن 

شــأن انعدام الثقة مبؤسســات الدولة أن يهدد جناحها في السياســات واخلطوات التي تتبعها ملجابهة حاالت الطوارئ ألنه 

يخلق شعوًرا لدى املواطنني بأن احلكومة احلالية غير قادرة على االهتمام بحاجاتهم ومبصاحلهم فيضعف مستوى االلتزام 

بالتعليمات، وهو ما حدث في إسرائيل بالفعل في اآلونة األخيرة. وما زاد األمر تعقيًدا هو انعدام منوذج القدوة الشخصية 

بني النخب احلاكمة، وانعدام الشفافية في بعض املشاريع التي تضعها احلكومة ورئيسها.39

كما بنّي مؤشر املناعة أن االستقطاب السياسي االجتماعي وصل، خالل العام 2020، إلى مستوى غير مسبوق، 

وهو ما يثير قلق الكثيرين على املستوى اإلسرائيلي في ما يتعلق بإمكانية استمرار إسرائيل كـ«دولة دميقراطية«، 

وهذا دليل على شرخ اجتماعي غير مسبوق. 
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من بني األدلة على أهمية ظاهرة تدهور الثقة هو أن مركز أبحاث 

األمن القومي في إسرائيل، واملعروف بانشغاله بالتهديدات األمنية 

اخلارجيــة عــادة، تطرق فــي هذه الســنة إلى التطــورات الداخلية 

التــي عرضناهــا هنا كمصــدر أساســي للتهديدات علــى الوضع 

االســتراتيجي إلســرائيل )انظــروا املزيد حول هــذا املوضوع في 

فصلي امللخص التنفيذي واملشــهد السياسي(.40 ففي تقرير نشره 

هذا املركز في بداية 2021 جاء أن عدم قدرة احلكومة على العمل هو من بني أخطر التهديدات التي تواجهها الدولة 

ومواطنوها. وجاء في التقرير أيًضا »أن إســرائيل تعيش اآلن أزمة متعددة األبعاد مســتمرة منذ نحو ســنة كاملة، 

تنضاف إلى األزمة السياســية املتواصلة«. »هذه األزمة املعّقدة من شــأنها أن تزعزع أســس األمن القومي مبعناه 

الواســع، حيــث أنها تؤدي إلى ضعف أجهزة الدولة ومؤسســاتها، ما ينعكس ســلبا على عمليــات اتخاذ القرارات 

وفقدان اجلمهور لثقته باحلكومة«.41

ويبني التقرير أيًضا أن اجلمهور في إسرائيل قلق على مستقبله بسبب شؤون داخلية يعتبرها مصدر تهديد 

جــدي أكثــر من املخاطر األمنية اخلارجية،42 رمبا ألن ثقته العالية نســبيًا باجليش وبأجهزة املخابرات تهّدئ 

من خوفه بشأنها. في املقابل يزداد القلق من انخفاض القدرات على مواجهة األزمات الداخلية، مثل الفساد 

واالنقســام الداخلي، أكثر بكثير من الســنوات الســابقة.43  فهنالك شــعور بضرورة تغيير األولويات، بحيث 

تصبــح قضايــا االقتصاد واملجتمع على رأس األولويات وقبل حســابات األمــن.44 وأخيرًا، يورد تقرير معهد 

األمن القومي معطيات تدل على تراجع في مستوى التضامن الداخلي في إسرائيل، وعلى اعتبار التوتر بني 

اليمني واليســار أشــد التوترات حدة،4٥ على غرار ما توصل إليه مؤشر الدميقراطية كما ورد أعاله، في حني 

ال تعتبر التوترات بني احلريديني والعلمانيني وكذلك بني العرب واليهود وبني األغنياء والفقراء أسباًبا رئيسية 

في تراجع التضامن.46 

٣.  تأثير وباء الكورونا على ازدياد الفقر واتساع الفجوات االقتصادية االجتماعية

في أعقاب صدور التقرير البديل عن معطيات الفقر في إسرائيل،47 ظهرت تقديرات بأن األزمة االقتصادية التي أنتجها 

الوباء مثل الفجوات االقتصادية وارتفاع أعداد الفقراء ســوف تثقل كاهل الســكان لســنوات قادمة. هذه التقديرات تأتي 

على الرغم من النجاح في حمالت تطعيم السكان، واكتشاف أساليب الوقاية من خطورة الوباء وسد النواقص التي ظهرت 

مع بداية انتشــار الوباء مثل نقص في األِســّرة في املستشــفيات واآلالت املساعدة على التنفس، ونقص القوى العاملة في 

املجال الطبي مثل األطباء وطواقم التمريض.  ترتبط هذا الظاهرة بالسياسات النيوليبرالية التي تتمّيز بالتخلي عن الفئات 

ذات الدخل املنخفض وتنعكس بانكماش اإلنفاق احلكومي على اخلدمات الصحية وعلى الرفاه بشكل عام.  

وصل االســتقطاب السياســي االجتماعي خالل 

العــام 2020 إلى مســتوى غيــر مســبوق، وهو ما 

يثيــر قلــق الكثيرين على المســتوى اإلســرائيلي 

في ما يتعلق بإمكانية استمرار إسرائيل كـ«دولة 

ديمقراطية«، وهذا دليل على شرخ اجتماعي غير 

مسبوق.
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ويقــف وراء تفاقــم الفقــر في إســرائيل، إضافة إلى ما ســبق، 

التراجــع املطــرد في مكانــة املوظفني عامة، وال ســيما في القطاع 

العام، تراجع دور أجهزة الرفاه والصحة والعمل والسكن والتعليم، 

مــا ينجــم عنــه إثقال كاهــل الطبقة الوســطى والعمال والشــرائح 

الضعيفة اقتصاديًا. هذه السياسة النيوليبرالية التي تتبناها حكومة 

نتنياهو والتي تنطلق من االقتناع بأن من شــأن قوى الســوق احلر 

أن تنظم قضية العدالة االجتماعية، هي مصدر التفاوت االجتماعي 

العميق الذي ازداد خالل سنة األزمة 2020. 4٨

وما يعّمق األزمة في إسرائيل هو عدم إقرار ميزانية للدولة نتيجة 

الصراعات السياسية بني الليكود وبني حزب كاحول لفان )أزرق أبيض( الشريك في االئتالف احلاكم. ومن املعروف 

أن عدم إقرار ميزانية مينع وضع سياســات مالية مســتقبلية طويلة األمد، وخطط اســتثنائية للتعامل مع صعوبات 

طارئة، كما حدث مع انتشار الوباء.49

كما أن استمرار اإلغالقات، واالرتفاع في أعداد املصابني بالكورونا، إضافة الى السياسة النيوليبرالية للحكومة، 

وغيــاب امليزانيــة املقــّرة، أدى إلى تدهور حاد في دخل عائالت من الطبقة الوســطى التــي تعتمد على املهن احلرة، 

خاصــة التــي تقــوم على أفراد يعملون فــي مجاالت غير حيوية مثل اخلدمات الســياحية وقطــاع املطاعم واملقاهي 

والنظافة والصيانة في املرافق كافة )مئات اآلالف من العامني والعامالت(.٥0 

من نتائج الفحص الذي أجرته منظمة »لتيت« ٥1 فإن فقدان مصدر الرزق األساســي وارتفاع نســبة البطالة،٥2 

في هذه األزمة كما في املاضي، يدفع بالعائالت التابعة للدرجات الدنيا من الطبقة الوسطى إلى ما حتت خط الفقر 

الرسمي، ما يعني اضطرار أفرادها إلى التنازل عن بعض احلاجات األساسية، وإلى االضطرار إلى االعتماد على 

مساعدات األقارب وجمعيات اإلحسان لسد حاجات أساسية. 

يقدر تقرير الفقر البديل أن األزمة االقتصادية احلالية اســتطاعت خالل أقل من ســنة أن متحو نحو ٪1٥.٥ 

ممــا يعــرف بالطبقة الوســطى في إســرائيل، وأن تدفع بعشــرات آالف العائالت إلى الدرجات الدنيا على ســلم 

التدريج االجتماعي- االقتصادي، وأنه ليس من املضمون أن تعود هذه العائالت التي تأثرت باألزمة وحتولت إلى 

عائالت فقيرة إلى وضعها السابق في وقت قريب. من ناحية ثانية، من املتوقع أن تتفاقم آثار األزمة االقتصادية 

خالل العام احلالي 2021، وتصل إلى أوجها، حيث يتوقع اخلبراء االقتصاديون أن ينتقل السوق إلى حالة ركود 

ستستمر سنوات.

ويقسم البحث الذي اعتمد عليه تقرير الفقر البديل األسر في إسرائيل إلى 6 مجموعات حسب املكانة االقتصادية 

)أنظر اجلدول أدناه(. مت هذا التقسيم وفق الدخل، وحسب التقسيم املتبع في منظمة التعاون االقتصادي االوروبي 

OECD. َوَجــَد البحــث أن أزمة الكورونا أدت إلى انخفاض في دخل كل هذه املجموعات بنســب متفاوتة. فالضرر 

التقريــر البديــل للفقــر فــي إســرائيل- هــو تقرير 

يصــدر عن منظمة »لتيــت« منذ 17 عاًمــا، يتناول 

االتجاهــات المختلفــة لموضــوع الفقــر والفقــراء 

في إســرائيل، ويحــاول أن ُيقّدم معرفــة مكّملة 

لظاهرة الفقــر وفهمها من خالل دمــج البيانات 

المســاعدات  ُمتلقــي  مــن  جمعهــا  يتــم  التــي 

النــاس  وعامــة  المدنــي  المجتمــع  وجمعيــات 
بخالف التقارير اإلحصائية األخرى.48

التقرير البديل للفقر
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الذي حلق بدخل األســر ضمن الطبقة العليا كان قلياًل مقارنة مبا حلق بأســر الطبقات الدنيا. وكان الضرر األكبر 

هــو ذلك الذي حلق بالطبقة الوســطى التي تقلصت بنســبة 1٥.٥٪، كما حصل انخفــاض في التدريج االقتصادي 

لنحو 29٪ من هذه الطبقة إلى التدريج األدنى بدرجة واحدة على األقل. كذلك انتقل 37.٨٪ من الطبقة الوســطى 

املنخفضة إما إلى الطبقة الدنيا أو إلى ما حتت خط الفقر.

وأفاد التقرير البديل أن 24.6٪ من العائالت في إسرائيل أصبحت تعيش حتت خط الفقر خالل أزمة الكورونا 

مقارنة بنحو 1٨٪ قبل اندالع األزمة، أي بزيادة مقدارها 6٪ من األســر عامة، مما يعني أنه حصل ارتفاع بنســبة 

30٪ في منسوب الفقر نفسه.

جدول رقم )١٥(: تغييرات في حجم الطبقات االقتصادية أثناء األزمة )نسب تقريبية(- 

باالعتماد على تقرير الفقر البديل ٢٠٢٠، ص٢٤.

خالل األزمةخالل األزمةالطبقةالطبقةقبل األزمةقبل األزمة

٨٪الطبقة العليا٪9

12٪الطبقة الوسطى األعلى٪14

24٪الطبقة الوسطى املتوسطة٪27

1٥٪الطبقة الوسطى املنخفضة٪17

16٪الطبقة الدنيا٪14

2٥٪حتت خط الفقر٪19

ويعتبر تقرير الفقر البديل، الذي نورد معطياته هنا قبل االنتقال إلى تقرير الفقر الرسمي، أن مقياس الدخل الشهري 

يشكل مركًبا واحًدا فقط من مركبات الوضع االقتصادي لألسرة، لذلك فهو غير كاف للداللة على العوز الواقعي احلقيقي 

الذي تعاني منه األسر الفقيرة، وعلى األوضاع النفسية الصعبة التي ترافق حياة الفقر. لذلك يقيس البحث الذي يعتمد 

عليه هذا التقرير الضائقة االقتصادية بواســطة مجموعتني إضافيتني من املؤشــرات، تتناول األولى التنازالت األساسية 

التــي تضطــر العائالت إلى حتملها جّراء التدهــور في أوضاعها االقتصادية، مثل التخلّي عــن اقتناء املنتجات الغذائية 

الضرورية، التنازل عن بعض العالجات الضرورية أو عن شــراء أدوية، التأخير في دفع رســوم وضرائب إلزامية، عدم 

القدرة على ســداد الديون، التنازل عن شــراء قرطاسية وأدوات تعليمية لألوالد، التوجه إلى أطراف خارجية )مؤسسات 

حكوميــة أو جمعيــات أهلية إلخ( طلًبا للعون.٥3 أما مجموعة املؤشــرات الثانية التي يتم التطرق إليها في البحث فتتناول 

املشاعر التي ترافق األشخاص الواقعني في الضائقة االقتصادية الصعبة، أي القابعني حتت خط الفقر.٥4
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فمثاًل، فيما يتعلق بقياس مجموعة املؤشرات األولى وجد تقرير الفقر البديل أنه طرأ ارتفاع على هذه املؤشرات 

يعكس تفاقم الضائقة االقتصادية.

الشكل رقم )١١(: التنازل عن حاجات أساسية بين اإلسرائيليين في أثناء تفشي فايروس كورونا خالل ٢٠٢٠

يســتدل مــن البحث أن تدهور األحوال االقتصادية زاد نســبة احتياج ذوي الدخــل املنخفض إلى احلصول على 

دعم من أطراف خارجية بنســبة 70٪. كما تبني أن نحو 24٪ من الســكان في إســرائيل احتاجوا إلى دعم خارجي 

لكنهم لم يحصلوا عليه، إما ألنهم لم يتوجهوا إلى أي جهة أو ألســباب أخرى. 23٪ من األســر في إســرائيل أفادت 

أن وضعها االقتصادي جيد الى ممتاز خالل فترة األزمة. هذا مع العلم أن النســبة كانت 4٥٪ قبل اندالع األزمة، 

ما يدل على حدتها واتساع تأثيرها.

الجدول رقم )١٦(: تقدير لألوضاع االقتصادية أثناء تفشي فايروس كورونا- باالعتماد على معطيات تقرير الفقر البديل

خالل أزمة الكوروناخالل أزمة الكوروناقبل أزمة الكوروناقبل أزمة الكورونااحلالة االقتصاديةاحلالة االقتصادية

٥٪9٪وضع اقتصادي جيد جًدا

1٨٪36٪وضع اقتصادي جيد

43٪42٪وضع اقتصادي ُيحتمل

24٪10٪ضائقة اقتصادية غير حادة

10٪3٪ضائقة اقتصادية حادة
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يقدر تقرير الفقر البديل أن نســبة الفقر بني األســر في إسرائيل 

في ســنة 2020 ارتفعت إلى 29.3٪ من األســر )نحو ٨٥0,000( 

مقارنــة بـ 20.1٪ من األســر )نحــو ٥٨2,000 أســرة( قبل أزمة 

الكورونا، ما يعني انضمام 26٨000 أسرة جديدة إلى دائرة الفقر 

في أعقاب اندالع األزمة. 

كذاك، ُســجل اتســاع ملحوظ في ظاهرة انعدام األمن الغذائي. 

تعيش 6٥6,000 أســرة )أي بنســبة 22.6٪(  في ظروف انعدام لألمن الغذائي في إســرائيل منها 2٨6,000 في 

حالة انعدام حاد في األمن الغذائي. قبل األزمة كانت األعداد ٥13,000 و2٥2,000 على التوالي، ما يعني أن نحو 

143,000 أسرة جديدة انضمت إلى األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي منها 34,000 عائلة جديدة تعاني 

مــن انعــدام حاد في األمن الغذائي. وأوضــح التقرير ان ٨0٪ من العائالت الفقيرة قبل أزمة الكورونا، أفادوا بأنهم 

فقدوا أماكن عملهم بسبب خطوات الوقاية من الوباء.

مــن جهــة ثانية، يســتدل من تقرير الفقر الســنوي الرســمي الذي تصدره مؤسســة التأمني الوطنــي٥٥ أن هنالك 

1،9٨0،309 نسمة يعيشون حتت خط الفقر في 2020 مقابل نحو مليونني في 2019. وهذا طبًعا يثير االستغراب، 

نظًرا لالزدياد احلاد في نســبة البطالة، وانخفاض مســتوى الدخل، وارتفاع نســبة البطالة إلى ما يزيد عن 20٪ مع 

اتساع في الفجوات االجتماعية بني الفئات املختلفة وانخفاض ملحوظ في مستوى احلياة. 

لفهم هذا املعطى، من املهم أن نوضح هنا أنه حصل، خالل سنة 2020، انخفاض حقيقي في مستوى احلياة 

في إسرائيل في 2020، ما أدى إلى انخفاض في خط الفقر الذي يحدد مببالغ مالية للدخل.٥6 وعندما ينخفض 

خطــر الفقــر، يقــل عدد الفقــراء حيث يعلو فوقه كل مــن كان دخلهم يراوح حول خط الفقــر متاًما،٥7 وبذلك يقل 

عدد الفقراء، لذلك يجب التعامل مع هذا املعطى ومع التقرير الرســمي عامة بتحفظ.. يشــار هنا إلى أن التقرير 

الرسمي عن الفقر لسنة 2020 يعرض، ألول مرة، منظومتني من املعلومات عن الفقر في 2020 لضرورة التعامل 

مع التعقيدات التي أنتجتها أزمة الكورونا من ناحية، والتأخير في جمع املعلومات، وعدم استعانة التقرير، كما 

في كل ســنة، بتقارير أخرى متخصصة تصدرها مؤسســات رسمية مثل دائرة اإلحصاء املركزية، وكذلك بسبب 

تدّخل الدولة بشــكل اســتثنائي في ضمان الدخل، وتقدمي الهبات جلميع املواطنني، ودفع بدل بطالة أوتوماتيكي 

طويل األمد لكل من أخرج من سوق العمل إلجازة غير مدفوعة األجر. كذلك بسبب حصول انخفاض حقيقي في 

مستوى احلياة في إسرائيل في 2020 ما يؤدي إلى انخفاض في خط الفقر. تعتمد إحدى منظومتي املعلومات 

علــى مــا طرأ على معطيات الفقر في الظروف غير العادية والتدخل احلكومي االســتثنائي، والثانية هي منظومة 

تقديرية بناًء على معطيات السنوات األخيرة، وهي أقرب إلى الواقع. 

أما إذا نظرنا إلى املعطيات التقديرية األقرب إلى الواقع، التي سوف يبقى أثرها في السنوات القادمة، فسنجد أن 

أزمة الكورونا أدت إلى ارتفاع في نسبة انتشار الفقر بنسبة 7٪، وإلى انخفاض ملحوظ في مستوى احلياة في 2020 

تقريــر الفقــر البديــل: ارتفعــت نســبة الفقر بين 

األسر في إسرائيل في سنة 2020 إلى 29.3% من 

األســر )نحو 850,000( مقارنة بـ 20.1% من األســر 

)نحو 582,000 أسرة( قبل أزمة الكورونا، ما يعني 

انضمام 268000 أسرة جديدة إلى دائرة الفقر في 

أعقاب اندالع األزمة.
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بنســبة 4.4٪، مع العلم أن مستوى احلياة في إسرائيل شهد آخر 

انخفاض له في األزمة االقتصادية العاملية في سنة ٥٨.200٨ ولوال 

تدّخــل الدولة بصورة اســتثنائية عن طريق املخصصــات والهبات 

املذكورة لكانت نســبة االنخفــاض 23٪. كذلك، أدت أزمة الكورونا 

إلى اتســاع الفجــوات بني الفقــراء واألغنياء بشــكل ملحوظ، كما 

يســتدل من االرتفاع الكبير في مؤشــر جيني الذي ارتفع بـ ٨.٪7 

بــني 2019 و2020، مع العلم أن هذا املؤشــر يعتبــر مرتفًعا جًدا 

مقارنة مع معدله في دول الـ OECD، التي تنتمي إليها إســرائيل. 

والســبب الرئيس لهــذا االرتفاع هو أن كثيرين ممــن أخرجوا من 

ســوق العمــل كانوا عمــااًل ذوي أجور منخفضة جــًدا، ما يعني أن 

الفجوات بني األغنياء والفقراء اتسعت بشكل كبير.

وما زال الفقر بني العرب وبني اليهود احلريدمي أعلى بكثير من اليهود عامة، فعدد احلريدمي الفقراء هو ٥00,396 

نسمة، ويعود سبب الفقر بينهم إلى انخفاض نسبة املشاركة في سوق العمل للرجال، طالب املعاهد الدينية، ووصل 

عــدد األوالد احلريــدمي الفقــراء إلــى 296,167. فيما بلغ عدد الفقراء مــن العرب 702,٨32 نســمة، وعدد األوالد 

الفقراء هو 246,397. يعود ســبب الفقر لدى العرب إلى انخفاض نســبة النســاء في ســوق العمل، حسب حتليالت 

التقرير.10.7٪ من املسنني في إسرائيل هم من الفقراء.

في ســنة 2020 ســاهمت مخصصات األطفال ومخصصات البطالة في تخليص الكثيرين من الفقر، بشكل غير 

مسبوق، ففي حني كان إسهامها بنسبة 2٪ باملعدل السنوي، ارتفعت هذه النسبة في سنة 2020 إلى 23.6٪ من 

العائالت. خلّصت مخصصات األطفال واملساعدات احلكومية في 2020 ) ٨٪( من العائالت من الفقر مقابل ٪2.6 

من العائالت في 2019.

يســتنتج من التقرير الرســمي أن قياس الفقر حسب الدخل فقط ال يستطيع أن يعكس األوضاع احلقيقية للفقر، 

فكما رأينا، كان هنالك تشويه في الصورة نتج عن انخفاض مستوى احلياة ومعه انخفاض في خط الفقر، ما أدى 

إلى أن كثيًرا من العائالت التي تعيش منذ فترة حتت خط الفقر وجدت نفسها فوقه فجأة على الرغم من أن دخلها 

انخفــض.٥9 أو لــم يحــدث تغيير في حاجاتها، وفي الصعوبات التي تعاني منها. لذلك هنالك ضرورة للعمل حســب 

مؤشر فقر متعدد األبعاد يتطرق إلى مستوى العوز في جوانب عديدة للحياة اليومية كما في مجال الصحة، السكن، 

التعليــم، األمــن الغذائي، صعوبة مجابهة ما يترتب على غالء املعيشــة، وعلى صعوبات األوضاع النفســية للفقراء، 

كما أوضحنا أعاله. 

ما زال الفقر بين العرب وبين اليهود الحريديم 

أعلى بكثير من اليهود عامة، فعدد الحريديم 

الفقــراء هــو 500,396 نســمة، ويعــود ســبب 

الفقــر بينهم إلى انخفاض نســبة المشــاركة 

فــي ســوق العمــل للرجــال، طــالب المعاهد 

الدينيــة، ووصل عــدد األوالد الحريديم الفقراء 

إلــى 296,167. فيما بلغ عدد الفقراء من العرب 

هــو  الفقــراء  األوالد  وعــدد  نســمة،   702,832

246,397. يعــود ســبب الفقر لــدى العرب إلى 

انخفــاض نســبة النســاء فــي ســوق العمــل، 

حسب تحليالت التقرير.10.7% من المسنين 

في إسرائيل هم من الفقراء.
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إجمال

تعكــس قراءة املشــهد االجتماعي في إســرائيل في العــام 2020 وجود تصدعات اجتماعيــة تضاف إلى األزمة 

السياســية )راجع املشــهد السياســي احلزبي في هذا التقرير(، وتلقي بظاللها على األزمة الداخلية في إســرائيل. 

فقد حتولت االحتجاجات العفوية واملتفرقة ضد استمرار نتنياهو في احلكم على خلفية تهم الفساد املوجهة له، إلى 

حركات احتجاج واسعة.

وفــي حــني افترضــت احلكومــة أن إجــراءات مكافحة تفشــي الكورونا ومــا صاحبها من إغالقــات قد حتد من 

الضجيــج الداخلــي الذي جنم عن حركة االحتجاج، فإنها وجدت نفســها أمام بؤر احتجاجية جديدة، هذه املرة في 

األحياء احلريدية. فاحلريدمي الذين لم ينصاعوا إلجراءات الوقاية، نزلوا إلى الشــارع ليتحدوا الشــرطة واحلكومة. 

زعزعت هذه االحتجاجات التي أخذت طابعًا شــعبيًا ثقة اإلســرائيلي مبؤسســات الدولة كما يظهر من نتائج مؤشر 

الدميقراطية.  
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الهوامش

تســفي زرحيا، »احتجاج الرايات الســوداء: إلنقاذ الكنيست والدميقراطية، أدلشتاين، أشِغر الكرسي«، موقع كلكليست، http://bit.ly/3ceMzJ3 ،2020/3/19، )آخر   1

مشاهدة 2021/01/20(.

للمزيد عن الرايات الســوداء انظر/ي أيضا عبد القادر بدوي، »احتجاجات الرايات الســوداء في إســرائيل: البداية والوجهة«، املشــهد اإلســرائيلي، 27 متوز 2020،   2

مدار- املركز  الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، https://bit.ly/3cFOZPHK، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.

https://bit.ly/3f4M� ،2020/3/26 ،Onlife  نيتسان فايسبرغ، »تعرفوا على قائدة احتجاج الرايات السوداء: عاملة فيزياء من معهد وايزمان، أم خلمس بنات«، موقع  3 

JV9، )، آخر مشاهدة 2021/01/20(.

دانييل دوليب، طال شليف، شلومي جباي، وإيلي أشكنازي، »نحو ألف شخص في احتجاج الرايات السوداء مقابل منزل رئيس الوزراء: الشرطة مجّندة لصالح السلطة   4

احلاكمة«، موقع واال العبري، http://bit.ly/3ccpRku ،2020/6/27، )آخر مشاهدة 2020/12/20(.

إيتــاي يعقــوب، »كيــف حتولت املناديل الوردية إلى رمــز االحتجاج أمام منزل رئيس احلكومــة؟«، موقع http://bit.ly/3cb9oNy ،2020/7/19 Xnet، )آخر مشــاهدة   ٥

 .)،2020/12/20

http:// ،2020/11/2ينيف ياغنا ويوآف اتيئيل، »قافلة الغواصات في طريقها إلى احملكمة العليا؛ الرئيس السابق للشاباك: قيادة نتنياهو ساّمة«، موقع والال العبري، ٨  6

bit.ly/2NLpyUA، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.

نيتسان شفير، »جتّدد املظاهرات في بلفور: ما يزيد عن 200 ألف شاركوا في االحتجاج على امتداد البالد«، غلوبس، http://bit.ly/397Mipc ،2020/10/17، )آخر   7

مشاهدة 2020/12/20(.

نوعا باسل، »لن تُبث الثورة عبر التلفزيون«، موقع هعوكتس، http://bit.ly/3lI65kj ،27/12/2020، )آخر مشاهدة 2021/02/10(.  ٨

باسل، »لن تُبث الثورة عبر التلفزيون«.  9

 ،http://bit.ly/2OXMEb7 ،2020/7/31 ،لي يارون، »فشــل الرجال فاتركونا ندير األمور: الصوت النســوي في االحتجاج مركزي أكثر مما هو في العادة«، هآرتس  10

)آخر مشاهدة 2020/12/20(.

دينا كتوبيم وبريت يعكوبي، »خطوتنا الشرقية إلى داخل االحتجاج«، موقع هعوكتس، 11/٨/http://bit.ly/3tNc8Xm ،2020، )آخر مشاهدة 2021/02/20(.  11

كتوبيم ويعكوبي، »خطوتنا الشرقية إلى داخل االحتجاج«.  12

يهوشــوع براينر، »بعد ســنتني بدون قائد عام: التوتر يحتدم داخل قيادة الشــرطة، وال حل في األفق«، هآرتس، 31/٨/http://bit.ly/3lIOR60  ،2020، )آخر مشاهدة   13

.)2020/12/20

متــان فاســرمان وألــون حخمــون، »املستشــار القضائــي للحكومة تعقيًبا على تســجيل أوحانــا: على الشــرطة أن تتخذ قــرارات دون أي اعتبارات غريبــة«، معاريف،   14

http://bit.ly/3sdQNWX ،2020/7/2٨، )آخر مشاهدة 2020/12/20(.

من هؤالء أمير هســكيل من حركة »إين متســاف«، يشــاي هداس من مجموعة Crime Minister، أوري نحمان من مجموعة »احلصار على بلفور«، شــيكما شفارتسمان   1٥

من »األعالم الســوداء«، احملامي غونني بن إســحق الذي يشــرف على تنســيق الدفاع عن املعتقلني من املتظاهرين، روعي بيلغ من االحتجاجات بشأن قضية الغواصات، 

الصحافية أورلي بارلني وغيرهم. 

حاييــم غولدتــش، »أحــد قياديي االحتجاج في بلفور شــّبه نتنياهو بهتلر: كان يتصــرف مثلك«، موقع http://bit.ly/2OYeP9S ،2020/11/19 ،Ynet، )آخر مشــاهدة   16

 .)2021/02/20

رفائيال غويخمان، »فيسبوك: أزلنا حسابات إيرانيةخدمت احتجاج األعالم السوداء على شبكة التواصل«. موقع ذي ماركر، 2020/11/6  17

https://www.themarker.com/technation/.premium�1.9293934 )آخر مشاهدة 2021/3/2٨(  

http://bit.ly/3s� ،2020/10/19 ،بار بيلغ ونير حســون، »عشــرات االعتداءات على متظاهرين، والئحة اتهام واحدة: هآرتس تفحص التقّدم في التحقيقات«، هآرتس  1٨  

8BNJL، )آخر مشاهدة 2021/01/22(.

 ،http://bit.ly/3vTBaWE ،2020/10/4 ،ألون حخمون، »محاولة دهس املتظاهرين في تل أبيب: من املتوقع أن تستأنف الشرطة ضد إطالق سراح املتهم«، معاريف  19

)آخر مشاهدة 2021/01/22(.

وكذلك: مراسلو هآرتس، »أعضاء الفاميليا« هاجموا متظاهرين في حولون؛ إيقاف قاصرين للتحقيق في رش غاز مسيل للدموع«، هآرتس 10/2020/1٥.  

https://www.haaretz.co.il/news/protest2020/.premium�LIVE�1.9238087 )أخر مشاهدة في 2021/3/2٨(.  

متار هيرمان، »احتجاج اجتماعي 2020«، املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، http://bit.ly/3d0LbJ0 ،2020/7/19، )آخر مشاهدة 2021/02/24(.  20

مناويــل طراخطنبــرغ، »بــني احتجــاج 2011 واحتجــاج 2020: إنــه ليــس اليــأس نفســه«، موقــع Ynet، http://bit.ly/3vQP5Nh ،2020/7/1٥، )آخــر مشــاهدة   21

.)2021/02/24

طراخطنبرغ، »بني احتجاج 2011...«.  22

هيرمان، »احتجاج اجتماعي 2020...«.  23

طراخطنبرغ، »بني احتجاج 2011...«.  24

املرجع السابق.  2٥

لم تقتصر مشاعر العداء للحريدمي على اعتبارهم مسؤولني عن نشر املرض بل، كما في كل أزمة في العالقة بني املجتمع اإلسرائيلي عامة وبني احلريدمي، طفت على السطح   26

االدعاءات نفســها التي تلومهم ألنهم ال يخدمون في صفوف اجليش وال يدافعون عن الدولة، ال يعملون، يتصرفون كطفيليات تتغذى على حســاب اآلخرين، ال يســاهمون في 

تطوير إسرائيل، متخلفون ثقافًيا، يتكاثرون بسرعة. ويتكاتفون ويتضامنون حتى عندما يرتكبون مخالفات جنائية للتغطية على انحراف األوساط املتطرفة بينهم. 
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أنظر/ي: دان شفطان، »حريدمي في إسرائيل: ما وراء الكورونا«، يسرائيل هيوم، https://bit.ly/3d04VfL ،2020/10/19، )آخر مشاهدة 2020/12/20(.  

يقــاس النجــاح فــي تقريب املجتمع احلريدي من املجتمع اإلســرائيلي عامــة وفي تأقلم احلريدمي مع حياة هذا املجتمع على مقاييس خدمة الشــبان احلريدمي في اجليش   27

ومشاركة رجال احلريدمي في سوق العمل ونسب التعليم العالي بني احلريدمي للشبان والشابات، وما إلى ذلك.

عن التغييرات في املجتمع احلريدي في هذه املجاالت وغيرها انظروا الكتاب السنوي عن املجتمع احلريدي الذي يصدر سنوًيا عن املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، وقد   

صدر كتاب سنة 2020 مؤخرًا: جلعاد مآلخ ولي كهنر، الكتاب السنوي عن املجتمع احلريدي في إسرائيل 2020 )القدس: املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، 2020(. 

 ،https://bit.ly/2Pni4r2 ،2020/2/أساف ملحي، جلعاد مآلخ وشوكي فريدمان، »كيف يجابه الوسط احلريدي فيروس الكورونا؟«، املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، ٢٦  2٨

)آخر مشاهدة 2020/12/20(.

وكان احلاخام كانييبسكي، الذي يعتبر مرجعية دينية واسعة التأثير، قد أوعز بفتح مئات من مدارس تعليم التوراة في جميع األحياء واملدن التي يعيش فيها احلريديون   29

في إسرائيل وعلى رأسها القدس وبني براك، وذلك أثناء اإلغالق الشامل الذي أعلنت عنه احلكومة في ظل االرتفاع الهائل ألعداد املصابني بالكورونا في البالد وإغالق 

جميع مؤسسات التعليم الرسمي.

يديديا شتيرن، عصيان مدني ممأسس. موقع املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، https://bit.ly/39oXXQP ،2020/10/20، )آخر مشاهدة 2020/12/20(.  30

املصدر: يانكي باربر. »وزير التوراة: هكذا يتم اتخاذ قرارات الكورونا في منزل احلاخام كانيفسكي«، غلوبوس، http://bit.ly/3tKT6kv ،2020/1/2٨، )آخر مشاهدة   31

.)2021/02/0٥

.https://bit.ly/2PhGsuv ،)2020 ،متار هيرمان وآخرون، مؤشر الدميقراطية اإلسرائيلية 2020 )القدس: املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية  32

INSS، 2021/1/6، https:// تسيبي يسرائيلي وروتي بينس، »مؤشر األمن القومي: بحث في الرأي العام 2020-2021«، معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  33

bit.ly/3lEDH2q، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.

هيرمان وآخرون، مؤشر الدميقراطية، ٥2.  34

جاي لوريا، “الكورونا حطّمت ثقة اجلمهور بالشرطة”، املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، 12/1/2021.  3٥

اجلامعة العبرية في القدس، »بحث جديد في قسم علم اإلجرام: انخفاض حاد في مكانة الشرطة لدى اجلمهور خالل اإلغالق الثاني«، اجلامعة العبرية، 2020/10/17،   36

https://bit.ly/2PkQ5IQ، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.

https:// ،)2020 ،شاؤول كمحي، هداس مرتسيانو، يوحنان إيشل، بروريا عديني، املناعة في زمن الكورونا: تقرير بحثي )تل أبيب: جامعة تل أبيب وكلية تل حاي  37

bit.ly/3vRIWQY، )آخر مشاهدة 2021/03/01(.

كمحي وآخرون، املناعة في زمن الكورونا.  3٨

املرجع السابق.  39

يسرائيلي وبينس، »مؤشر األمن القومي.«  40

املرجع السابق.  41

يبنّي التقرير أن 39٪ من اجلمهور قلقون أكثر من التهديدات االجتماعية في إسرائيل مقابل 11٪ من التهديدات األمنية، في حني أجاب 42٪ أنهم قلقون من التهديدين   42

بالدرجة نفسها.

عن قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات التي تواجهها، أجاب 36٪ فقط أنها ستنجح في مجابهة الفساد في اجلهاز السلطوي و3٨٪ قالوا إنها سوف تنجح في مجابة   43

التقطّب بني املركبات املختلفة للمجتمع اإلسرائيلي. هذا في حني عبّرت األغلبية عن أن إسرائيل سوف تنجح في مجابهة املخاطر األمنية والدولية.

72٪ مــن اجلمهــور يعتبــرون أن هنالــك ضرورة لتغيير ترتيب األولويات في الدولة بحيث تصبح القضايا االقتصاديــة واالجتماعية في املقام األول من حيث األهمية فوق   44

ميزانية األمن.

60٪ اعتبروا أن التوتر بني اليمني واليسار هو العامل األساسي لتراجع الشعور بالتضامن، في حني اعتبر 14٪ أن التوتر بني احلريديني والعلمانيني هو السبب، ٪11   4٥

قالوا إن التوتر بني األغنياء والفقراء هو سبب التراجع، ٨٪ أشاروا إلى التوتر بني العرب واليهود و7٪ اعتبروا الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني سبب تراجع التضامن.

.INSS 7٥٪ من اجلمهور يرى أن هنالك تراجعاً في منسوب التضامن الداخلي، حسب تقرير  46

منظمة لتيت، واقع مُعرقل: تقرير الفقر البديل رقم 1٨- إسرائيل 2020، املوقع الرسمي ملنظمة لتيت، https://bit.ly/3tZD4Ub ،2020، )آخر مشاهدة 2021/03/10(.  47

 ./https://www.latet.org.il ،املصدر: املوقع الرسمي ملنظمة لتيت على الشبكة  4٨

لي يرون، »تقرير: ارتفع عدد العائالت الفقيرة في إســرائيل بنحو ربع مليون عائلة من انتشــار الكورونا«، هآرتس، http://bit.ly/3cVobLG ،2020/7/19، )آخر   49

مشاهدة 2021/01/10(.

دفنــا برملــي عــوالن، »انتهــى اإلغالق الثالث، لكن ٥71 ألف شــخص أغلبهم في إجازات غير مدفوعة األجر ما زالوا عاطلني عــن العمل«، غلوبس، 2021/3/9،   ٥0

.http://bit.ly/3siPEgE

منظمة إسرائيلية مستقلة وغير ربحية تسعى للحد من الفقر وخلق مجتمع أكثر عداًل من خالل مساعدة السكان احملرومني وحتفيز املجتمع املدني على العطاء وقيادة التغيير   ٥1

.http://bit.ly/3sfOPVJ :في األولويات القومية، وتقوم املنظمة منذ سنوات بإصدار التقرير البديل للفقر في إسرائيل بشكل سنوي. انظر موقع املنظمة على الشبكة

كانــت اخلطــوات الوقائيــة التي اضطرت حكومة إســرائيل إلى اتخاذها بهدف مواجهة وباء الكورونا قد دفعت بنحو مليون شــخص إلى ترك عملهم في فترات معينة من   ٥2

2020، إمــا باخلــروج إلــى إجازة اضطرارية غير مدفوعة األجر، أو إلى اخلروج نهائًيا من ســوق العمل، حيــث أعلنت آالف أماكن العمل عن إغالق مؤقت أو دائم. مثال 

في شــهر 2021/1 كان العدد ٨٥6 ألًفا، حســب طلبات البحث عن العمل التي قدمت إلى التأمني الوطني. أنظر/ي: دفنا برملي عوالن، »عدد العائدين إلى العمل خالل 

شهر كانون الثاني هو األكثر انخفاضًا منذ بداية األزمة«، غلوبس، http://bit.ly/3vQJVkq ،2021/2/23، )آخر مشاهدة2021/03/01(.

منظمة لتيت، »واقع معرقل، تقرير الفقر البديل 2020«، موقت لتيت  ٥3

https://www.latet.org.il/upload/files/16074106265fcf23c27d249266981.pdf )آخر مشاهدة 2021/3/2٨(  
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 .UNECE, Guide on Poverty Measurement (New York and Geneva: United Nations 2017), p 12�21  ٥4

ميري أنبلد، أورن هيلر، الهف كرادي، نيتســا كســير، مســتوى احلياة، الفقر والفجوات في الدخل 201٨-2019، وتقديرات لســنة 2020 )القدس: مؤسسة التأمني   ٥٥

الوطني، 2021(.

أما مقياس خط الفقر املعتمد في إسرائيل فيقاس بالدخل، ويعادل خط الفقر الدخل الذي يساوي ٥0٪ من متوسط الدخل الشاغر للعائلة، ويعني متوسط الدخل الشاغر   ٥6

للعائلــة )الدخــل مــن العمل والعقارات واألرباح املالية بعد خصم الضرائب املباشــرة، وإضافة دفعات التحويل( الذي يتقاضى نصــف العائالت ما يضاهيه أو يزيد عنه 

والنصف الثاني العائالت أقل منه. وهذا ما يجعل خط الفقر متغيًرا ومتأثًرا من مستويات الدخل في الدولة ومن مستوى احلياة.

يقف خط الفقر في 2020 عند 2403 شيكل لدخل الفرد مقابل 2٥14 شيكال في 2019 و2467 شيكال في 201٨.   ٥7

يورد تقرير الفقر الرســمي أيًضا أن مســتوى احلياة في إســرائيل كان يرتفع في كل ســنة، منذ 2012، مبعدل 3.4٪ ســنوًيا، ولذلك فإن مستوى احلياة في 2020 يقل   ٥٨

بنحو ٨٪ عما كان يجب أن يكون لوال ما سببه الوباء. 

املســاعدات االســتثنائية التي قدمتها احلكومة ملجابهة آثار أزمة الكورونا خلقت وضًعا غريًبا فيه أن العشــر األدنى على سلم األعشار للتدريج االقتصادي االجتماعي لم   ٥9

يتضرر من حيث الدخل، ال بل إن دخله ارتفع بنســبة 10٪ بتأثر كبير من الهبات التي قدمتها احلكومة ومن باقي املخصصات. األعشــار 4-7 أي األعشــار الوســطى 

تضرروا بشكل جدي من حيث مستوى حياتهم بعد أن انخفض دخلهم بنسبة 4٪ - 6٪، حتى بعد تلقي الدعم احلكومي. حول هذا األمر، يدل تقرير الفقر الرسمي على 

أن املتضررين األساسيني من األزمة احلالية هم احملسوبون على الطبقة الوسطى. أنظر/ي: جاد ليئور، »مليونان حتت خط الفقر في 2020: ارتفاع في الفجوات، إال أن 

عدد الفقراء انخفض- ألن خط الفقر تغيّر«، Ynet- املوقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، http://bit.ly/3fefIFQ ،21.1.2021، )آخر مشاهدة 2021/02/10(.
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الفلسطينيون في إسرائيل

هّمت زعبي 

تحت المجهر

 االنشــقاق داخــل القائمــة املشــتركة، والذهــاب إلــى االنتخابــات فــي آذار2021 بقائمتــن  

 تقلـّـص التمثيــل العربــي فــي الكنيســت إلــى ٦ مقاعــد للقائمــة املشــتركة، إضافــة إلــى ٤ 

للقائمــة العربيــة املوحــدة    »املوحــدة« تقــود نهًجــا جديــًدا ال يســتثني إمكانيــة التعــاون 

مــع اليمــن ونتنياهــو   جائحــة الكورونــا ُتفاقــم املعانــاة االقتصاديــة والصحيــة للمجتمــع 

العربــي   اجلرميــة املنّظمــة والعنــف يصــان إلــى مســتويات قياســية تهــدد النســيج 

االجتماعــي العربــي.   

تظاهرة في أم الفحم مطلع آذار 2021: أعام فلسطينية، وشعارات ضد اجلرمية املنظمة وتعامل الشرطة اإلسرائيلية معها. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

سجل عدد ضحايا اجلرمية املنظمة ارتفاًعا بوتيرة قياسية ليصل 11٣ قتيًا خال 2020.

َيعتبــر املجتمــع العربــي جهــاز الشــرطة متواطًئــا بشــكل كامــل مــع اجلرميــة املنظمــة، لــذا بــدأ تنظيــم مظاهــرات 

وحــراكات واســعة ضــد متييــز الدولــة بشــكل عــام، وقصــور جهــاز الشــرطة بشــكل خــاص.  

تامــس اخلطــة احلكوميــة ملواجهــة اجلرميــة املنظمــة داخــل املجتمــع العربــي ظاهــر املشــكلة وال تعالــج دوافعهــا 

احلقيقيــة، وعليــه، تتســع رقعــة احلــراكات الشــعبية الشــبابّية ضــد اجلرميــة املنظمــة.

يســاهم االعتمــاد املتزايــد علــى الســوق الســوداء، واملنافســة املتزايــدة بــن منظمــات اإلرهــاب علــى املــوارد فــي 

الســلطات احمللّيــة، فــي ارتفــاع معــدل اجلرميــة املنظمــة.

تؤثــر الكورونــا علــى املجتمــع العربــي أكثــر مــن غيــره بســبب السياســات التمييزيــة وضعــف البنيــة التحتيــة فــي 

مجــال االقتصــاد والصحــة والتعليــم.

تفاقمــت نســب البطالــة فــي املجتمــع العربــي جــراء إغاقــات الكورونــا، واســتجدت حتديــات حقيقيــة للمصالــح 

االقتصاديــة العربيــة الصغيــرة، فــازداد االعتمــاد علــى الســوق الســوداء لســد احلاجــات املاليــة بســبب شــروط 

القــروض الرســمية البنكيــة.

تفاقمــت األزمــات فــي القائمــة املشــتركة بســبب خافــات تتعلــق باالســتراتيجيات السياســية وطبيعــة »اخلطــوط 

ــدة  ــة املوح ــة العربي ــقاق القائم ــى انش ــى إل ــا انته ــية، م ــة السياس ــاء املمارس ــا أثن ــن اجتيازه ــراء« املمك احلم

ــي(. ــة اإلســامية - الشــق اجلنوب )احلرك

ال متانع القائمة العربية املوحدة من التنسيق مع حزب الليكود اليميني حول قضايا مدنية تخص املجتمع العربي.

انخفــاض التمثيــل العربــي فــي الكنيســت مــن 1٥ عضــًوا/ة فــي انتخابــات آذار  2020  إلــى 10 مقاعــد فقــط، 

موزعــة بــن القائمــة املشــتركة )٦ مقاعــد( والقائمــة العربيــة املوحــدة )٤ مقاعــد(.



207
تقـريـر "مـدار"  

2021

مدخل

ســنرصد فــي هــذا الفصــل أهــم القضايــا التــي شــكلت املشــهد الفلســطيني فــي الداخــل، ونتتّبــع إســقاطاتها 

وأبعادهــا مــن خــال التوقــف عنــد ثاثــة محــاور مركزيــة، هــي: اجلرميــة املنظمــة وتفاقــم العنــف وتأثيرهمــا علــى 

ــادة  ــي زي ــاهمتها ف ــي ومس ــا االقتصــادي واالجتماع ــا وتأثيره ــة الكورون ــي. جائح ــن الشــخصي واملجتمع األم

ــى املشــهد السياســي فــي الداخــل، وانعكاســها  ــًرا، األزمــة السياســية وإرهاصاتهــا عل اجلرميــة املنظمــة، وأخي

علــى القائمــة املشــتركة والتمثيــل العربــي فــي الكنيســت. 

١.  الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل

١. ١  العام 2020 هو األقسى من حيث عدد الضحايا

اجلرميــة والعنــف يتصــدران القضايــا التــي تقلــق املجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل وتهــّدد نســيجه االجتماعــي. 

ــا وصــل عــدد  ــا دموّيً ــام 2020 كان عاًم ــي ملجتمــع آمــن« أن الع ــات مركــز »أمــان- املركــز العرب وتشــير معطي

ضحايــا العنــف واجلرميــة فيــه إلــى 11٣ عربًيــا. واعتبــر تقريــر »أمــان« أن منطقــة املركــز كانــت األكثــر دمويــة؛ إذ 

قتــل فيهــا ٥٥ شــخًصا، وكان شــهر كانــون األول األكثــر عنًفــا، حيــث قتــل فيــه 1٧ شــخًصا. وبحســب معطيــات 

ــى  ــة، و11 )نحــو 10٪( عل ــة جرميــة منظّم ــى خلفي ــا( عل ــل ٤1 شــخًصا )أي نحــو ٣٦٪ مــن الضحاي املركــز، ُقت

خلفيــة عنــف أســري و2٦ )2٣٪( علــى خلفيــة انتقــام أو مــا يســمى بجرائــم الثــأر.1

الشكل رقم )١٢(: عدد ضحايا الجريمة والعنف من الفلسطينيين في الداخل )٢٠١٧- ٢٠٢٠( 

بناء على دراسة جمعية »بلدنا«.
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تشــير دراســة جلمعيــة الشــباب العــرب - »بلدنــا« أجريــت بالتعــاون مــع جامعــة كوفنتــري فــي بريطانيــا حــول 

ــل؛  ــم القت ــي جرائ ــق ف ــاع مســتمر ومقل ــود ارتف ــى وج ــن الســنوات 2011-201٩، إل ــل ب ــم القت ــا جرائ ضحاي

ــة مــع  ــل الســنوية فــي املجتمــع الفلســطيني هــو ٦٤ جرميــة، وهــو عــدد مرتفــع جــًدا مقارن ــم القت فمعــّدل جرائ

األراضــي احملتلــة عــام 1٩٦٧ أو مــع املجتمــع اإلســرائيلي اليهــودي. فعنــد مقارنــة معطيــات العــام 201٨، يتضــح 

أن عــدد القتلــى مــن مناطــق 1٩٤٨ كانــت ٦٧ قتيــًا، مقابــل 2٤ قتيــًا فــي األراضــي احملتلــة فــي العــام 1٩٦٧، 

مــع اإلشــارة إلــى أن عــدد الفلســطينين فــي هــذه املناطــق هــو ضعــف عددهــم فــي الداخــل. ووصــل عــدد القتلــى 

لــدى املجتمــع اإلســرائيلي ٣٥ قتيــًا فــي العــام نفســه، علًمــا أن تعدادهــم أكثــر ٤ مــرات مــن فلســطينيي الداخــل.2 

تنتشــر جرائــم القتــل فــي كافــة املناطــق التــي يســكنها الفلســطينيون فــي إســرائيل، لكنهــا تتركــز فــي منطقــة 

الوســط واملثلــث اجلنوبــي، التــي وصــل فيهــا عــدد القتلــى فــي كل منطقــة مــا بــن 2011 و201٩ إلــى 112 قتيــًا. 

فقــد ســقط فــي يافــا ٤٨ قتيــًا، وفــي اللــد ٣٦ قتيــًا، وفــي الرملــة 2٨ قتيــًا. أمــا فــي املثلــث اجلنوبــي، فســقط 

فــي كفــر قاســم )2٣ قتيــًا( والطيــرة )٣1 قتيــًا( والطيبــة )٣2 قتيــًا(.٣ 

يشــكل الشــباب أكثــر الفئــات التــي ســقط فيهــا ضحايــا جــراء العنــف، إذ إن أعمــار نحــو نصــف القتلــى دون 

الـــ ٣0 عاًمــا، و٤2٪ مــن القتلــى هــم مــن فئــة الشــباب بــن 1٩-٣0 عاًمــا.٤ وتؤكــد املعطيــات بــأن الســاح النــاري 

هــو األداة األكثــر اســتخداما للقتــل بنســبة ٧٤.٣٪ مــن مجمــل اجلرائــم، يليهــا الطعــن بنســبة ٪1٤.٨. 

الشكل رقم )١٣(: أداة الجريمة المستخدمة في الجرائم التي وقعت بين ٢٠١١ و٢٠١٩ )بالنسب المئوية(.

تتفــق اجلهــات املســؤولة فــي املجتمــع الفلســطيني جميعهــا علــى أن هــذا امللــف يجــب أن يكــون علــى 

رأس ســلم األولويــات. وتتفــق معظــم القيــادات العربيــة االجتماعيــة والسياســية علــى أن دولــة إســرائيل 

ومؤسســاتها وعلــى رأســها الشــرطة، تخفــق فــي إيجــاد احللــول لهــذه اآلفــة. مُيكــن االســتدالل علــى فشــل 
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الشــرطة فــي القيــام بواجبهــا، ومنــع حــاالت القتــل، بشــكل واضــح، مــن احلادثــة راح ضحيتهــا فتــى فــي 

اخلامســة عشــرة مــن عمــره، وأســفرت عــن إصابــة آخــر بجــروح حرجــة.٥ القتيــان كاهمــا مــن مدينــة 

ــى  ــر قاســم عل ــن كف ــرب م ــم ٦ بالق ــى شــارع رق ــار عل ــا جلرميــة إطــاق ن ــر تعّرضهم ــا إث ــد، وتوفي الل

الرغــم مــن توفــر حمايــة شــرطية لهمــا، وذلــك بعــد ســاعات مــن جرميــة قتــل أخــرى حدثــت فــي مدينــة 

اللــد.٦ ويتهــم رئيــس جلنــة املتابعــة محمــد بركــة مؤسســات الدولــة بالتواطــؤ وتقــدمي احلصانــة لعصابــات 

اجلرميــة املنظمــة.٧

2. ١  السوق السوداء وزيادة المنافسة بين منظمات

اإلرهاب على الموارد في السلطات المحلّية

تلعــب التبعــات االقتصاديــة ألزمــة الكورونــا دوًرا فــي زيــادة عــدد العصابــات املنظمــة التــي تعتبــر املســؤول 

ــة  ــة العربي ــح االقتصادي ــر مــن األســر واملصال ــي. وألن الكثي ــي املجتمــع العرب ــف ف ــس عــن اجلرميــة والعن الرئي

ــراء  ــة ج ــا املادي ــور أوضاعه ــإن تده ــة، ف ــروض بنكي ــة بق مرتبط

أزمــة الكورونــا يدفعهــا باســتمرار إلــى البحــث عــن بديــل لتمويــل 

ــار  ــة، ممــا شــكل فرصــة الزده ــة واالقتصادي ــا االجتماعي حياته

»الســوق الســوداء«.٨ تســيطر العصابــات املنظمــة علــى هــذه 

الســوق وتوفــر قروًضــا ماليــة بطــرق غيــر شــرعية، فــي حــن 

يجــد العديــد مــن األفــراد أنفســهم مّضطريــن لهــذا اخليــار. هــذا 

ــن منظمــات اجلرميــة  ــزداد التنافــس ب ــر املســتبعد أن ي ومــن غي

ــة.٩  ــوارد فــي حــال تفاقمــت األزمــة االقتصادي ــى امل للســيطرة عل

تشــكل الســلطات احمللّيــة، أحــد املجــاالت التــي تخترقهــا العصابــات املنظمــة وتتنافــس علــى مواردهــا مــن خال 

ــرة. ويشــير  ــة فــي الســنوات األخي ــة لهالســلطات احمللّي ــى ضــوء ضــخ ميزانيــات إضافي املناقصــات، خاصــة عل

ــاع مســتمر،  ــي ارتف ــن ف ــة املهّددي ــة العربي ــدد رؤســاء الســلطات احمللي ــأن ع ــز أبحــاث الكنيســت ب ــر مرك تقري

بينمــا عــدد الرؤســاء املهدديــن مــن الســلطات احملليــة اإلســرائيلية فــي انخفــاض مســتمر، وهــو مــا يدركــه جهــاز 

ــس  ــل 1٨ رئي ــدًدا، مقاب ــة إســرائيلًيا مه ــاك 2٧ رئيــس ســلطة محلي ــام 201٧ كان هن ــي الع ــًا، ف الشــرطة. فمث

ــا، أمــا فــي العــام 10،2020  ــا، وفــي العــام 201٩ كان هنــاك 1٨ إســرائيلًيا مقابــل ٣٥ عربًي ســلطة محليــة عربًي

فوصــل العــدد إلــى 2٣ مــن العــرب مقابــل 1٥ مــن اإلســرائيلين، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن عــدد الســلطات 

ــا تشــير  ــل ٨٥(.11 كم ــة )2٥٥ مقاب ــة العربي ــدد الســلطات احمللي ــاف ع ــة أضع ــة اإلســرائيلية يشــّكل ثاث احمللي

معطيــات تقريــر الكنيســت إلــى أن عــدد موظفــي الســلطات احملليــة العــرب املهّدديــن ارتفــع مــن ٤٤ فــي العــام 

201٧ إلــى ٦٤ فــي العــام 201٨ ثــم إلــى٦٧ منتصــف العــام 12.2020

فــي  العربيــة  المحلّيــة  الســلطات  تشــكل 

تخترقهــا  التــي  المجــاالت  أحــد  الداخــل، 

العصابــات المنظمــة وتتنافــس علــى مواردهــا 

ــخ  ــوء ض ــى ض ــة عل ــات، خاص ــال المناقص ــن خ م

ــرة.  ــنوات األخي ــي الس ــا ف ــة له ــات إضافي ميزاني

إلــى  الكنيســت  أبحــاث  مركــز  تقريــر  ويشــير 

العربيــة  المحليــة  الســلطات  رؤســاء  عــدد  أن 

مســتمر. ارتفــاع  فــي  المهّدديــن 
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٣. ١  الخطط الحكومية المقترحة لمعالجة الجريمة والقتل

علــى ضــوء تفشــي ظاهــرة اجلرميــة واجلرميــة املنّظمــة فــي املجتمــع الفلســطيني، شــّكلت احلكومــة اإلســرائيلية فــي 

تشــرين األول 201٩، جلنــة »املديريــن العامــن للــوزارات ملعاجلــة اجلرميــة والعنــف فــي املجتمــع العربــي« للتعامــل مــع 

الظاهــرة. يــرأس اللجنــة مديــر مكتــب رئيــس احلكومــة، وتضــم رؤســاء مكاتــب الــوزارات اإلســرائيلية اآلتيــة: وزارة األمــن 

ــة، وزارة  ــة، وزارة املســاواة االجتماعي ــة والشــؤون االجتماعي ــل، وزارة الرفاهي ــة، وزارة العم ــي، وزارة اخلارجي الداخل

العــدل، وزارة اإلســكان، وزارة االقتصــاد، هــذا باإلضافــة إلــى ســلطة الضرائــب ودائــرة امليزانيــات لــدى وزارة املاليــة.

قّدمــت اللجنــة فــي آب 2020 تقريرهــا إلــى احلكومــة، مشــيرة إلــى أن ممثلــن عــن اللجنــة القطريــة لرؤســاء 

الســلطات احملليــة العربيــة شــاركوا بشــكل فّعــال فــي بلــورة التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر.

ــى   ــي ُتعن ــك الت ــي الداخــل، وخاصــة تل ــي ف ــة باملجتمــع العرب ــة املتعلّق ــرارات احلكومي ــر الق ــة التقري خّلصــت مقدم

ــي  ــع العرب ــة للمجتم ــا احلكوم ــي أقّرته ــة اخلمســية الت ــة اخلطــط االقتصادي ــا خّلصــت املقدم ــف. كم باجلرميــة والعن

ــي )تشــير  ــع العرب ــر املجتم ــم ٩22 لتطوي ــة رق ــدرزي، خط ــع ال ــي تســتهدف املجتم ــة ٩٥٩ الت ــة: خط ــه املختلف بفئات

املعطيــات إلــى أن جــزًءا كبيــر مــن املبالــغ املُدرجــة فــي هــذه اخلطــة لــم تصــرف بعــد، وأن معيقــات جديــة تقــف عقبــة 

أمــام تنفيذهــا(،1٣ قــرار 1٤٨0 لتطويــر املجتمــع البــدوي فــي الشــمال، وقــرار2٣٧٩ لتطويــر عــام - اجتماعــي للمجتمــع 

ــن  ــر األم ــي نيســان 201٦، لتطوي ــم 1٤20الصــادر ف ــة رق ــرار احلكوم ــى ق ــة إل ــذا باإلضاف ــب. ه ــي النق ــدوي ف الب

الشــخصي فــي املجتمــع العربــي، ويترّكــز فــي ضــّخ ميزانيــات للشــرطة بغــرض التعامــل مــع العنــف واجلرميــة، لكــن 

تنفيــذ القــرار- كمــا ينــّوه التقريــر - نفــّذ بشــكل جزئــي بســبب تقليصــات عامــة فــي امليزانيــات.  

ــر  ــر أســباب انتشــار الظاهــرة، ويؤكــد أن العامــل املركــزي الواقــف وراءهــا هــو انتشــار الســاح غي يشــّخص التقري

املرّخــص، وســهولة احلصــول عليــه، وغيــاب ردع كاف ملســتخدميه. ويذكــر التقريــر أن ٩٣٪ مــن جرائــم إطــاق النــار، و٦٤٪ 

مــن جرائــم القتــل، و٦1٪ مــن جرائــم إضــرام النــار فــي إســرائيل فــي العــام 201٨، نفــّذت علــى يــد أشــخاص عــرب. 

وحســب التقريــر، فــإن الســبب الثانــي مــن حيــث األهميــة هــو اتســاع نطــاق الســوق الســوداء، العائــد إلــى عــدم 

اتاحــة اخلدمــات البنكيــة بشــكل كاٍف. وأشــار التقريــر بشــكل واضــح إلــى اســتهداف رؤســاء الســلطات احمللّيــة 

وموظفيهــا مــن قبــل أعضــاء فــي تنظيمــات اجلرميــة املنظمــة، بســبب امليزانيــات واملناقصــات، واعتبــر أن الشــباب 

العربــي هــم األكثــر تورًطــا فــي اجلرميــة بســبب تدنــي مشــاركة شــريحتهم فــي ســوق العمــل.1٤ 

ورأى التقريــر أن طــرق التدخــل للحــد مــن اجلرميــة املنظمــة والعنــف العــام، باعتبارهمــا وجهــن لعملــة واحــدة، 

يجــب أن يشــمل برامــج حكوميــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم والرفــاه االجتماعــي وإيجــاد أماكــن عمــل للشــريحة 

الشــابة، وتطويــر مهــارات اللغــة العبريــة لــدى الشــباب مــن أجــل ضمــان اندمــاج أعلــى فــي املجتمــع اإلســرائيلي، 

كمــا أكــد التقريــر علــى ضــرورة توســيع اخلدمــة املدنيــة لــكل الشــباب العــرب وتعزيــز دور الشــرطة اجلماهيريــة.1٥  

وأوصــى التقريــر أيًضــا بزيــادة اخلدمــات احلكوميــة فــي التجمعــات العربيــة وتســهيل حصــول املجتمــع العربــي 

علــى املســاعدات احلكوميــة والقــروض البنكيــة.
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ــزاز  ــردع ظواهــر االبت ــن ل ــر ســن قوان ــه يجــب التدخــل للحــد مــن اجلرميــة املنظمــة عب ــر أن وأضــاف التقري

ــب بنــاء قــوة شــرطية، وتعزيــز وســائل الرقابــة االلكترونيــة، وإيجــاد طــرق مناســبة حلمايــة  )اخلــاوة(، ممــا يتطلّ

الشــهود واملشــتكن.

ــن  ــة م ــع موضــوع اجلرميــة املنظم ــل م ــن التعام ــة م ــة متكــن الســلطات احمللّي ــى احلكوم ــر أن عل ــد التقري ــا أك  كم

خــال إحالــة ملــف املناقصــات إلــى جهــات فــوق الســلطات احملليــة، وإجــراء تغييــر فــي تركيبــة أعضــاء جلــان املناقصــات، 

وتعزيــز حمايــة رؤســاء الســلطات احملليــة وأعضائهــا. كمــا تطّرقــت التوصيــات إلــى ضــرورة تطويــر مناطــق صناعيــة فــي 

التجمعــات العربيــة، وتوقيــر حلــول كاملــة وشــاملة ملشــكلة الســكن، وتســجيل األراضــي، والتخطيــط، وقروض اإلســكان.1٦ 

عقــدت اللجنــة البرملانيــة ملكافحــة العنــف واجلرميــة اجتماًعــا فــي األول مــن نيســان 2020 مــع رئيــس اللجنــة، 

الــذي كان فــي حينهــا نائًبــا عــن القائمــة املشــتركة )د. منصــور عبــاس(، لبحــث مظاهــر العنــف واجلرميــة خاصــة 

فــي ظــل تفشــي الكورونــا. واتضــح مــن التقريــر املقــدم أن عــدد الضحايــا فــي ارتفــاع مســتمر، وأن ٤٤٪ مــن 

ضحايــا جرائــم القتــل بــن الســنوات 201٥-201٩ كانــت فــي املجتمــع العربــي.

 ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع دائــم فــي عــدد الضحايــا العــرب مقابــل انخفــاض فــي عــدد الضحايــا اليهــود )انظــر/ي 

اجلــدول رقــم1(. كمــا أظهــر التقريــر أن ٨0٪ مــن املتهمــن بجرائــم الســاح أمــام احملاكــم اإلســرائيلية هــم مــن العــرب 

)٩21٩ قضيــة بــن الســنوات 201٥-201٩(. وطالــب النائــب عبــاس بإعــداد وتنفيــذ خطــة شــاملة متتــد علــى ســنوات 

عــدة، علــى أن تــدرج ضمــن ميزانيــة الدولــة.1٧ وكان النائــب عبــاس طلــب طــرح خطــة للقضــاء علــى اجلرميــة علــى طاولــة 

احلكومــة فــي كانــون األول 2020، خــال جلســة اللجنــة اخلاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي املجتمــع العربــي.1٨ 

الشكل رقم )١٤(: أعداد القتلى العرب مقابل القتلى اليهود اإلسرائيليين في الجرائم بين العام ٢٠١٥ و١٩.٢٠١٩ 



212
تقـريـر "مـدار"  

2021

وكمــا جــاء ســابًقا، اســتضافت اللجنــة ذاتهــا عبر تطبيــق »زوم« 

رئيــس احلكومــة بنيامــن نتنياهــو، فــي اجتمــاع عقــد فــي تشــرين 

الثانــي 2020. وكــرر نتنياهــو فــي اجللســة وعــوده لوضــع خطــة 

ــا خــال  ــة عليه ــم املصادق ــى أن تت ــة ملكافحــة اجلرميــة عل حكومي

أســبوعن.20 واجتمــع نتنياهــو فــي كانــون األول 2021، للمــرة 

ــة،21  ــة اخلط ــة ملناقش ــة عربي ــلطات محلي ــاء س ــع رؤس ــة، م الثاني

التــي لــم ُيصــاَدق عليهــا حتــى حلظــة كتابــة هــذا التقريــر. 

ــة شــباط  ــد فــي بداي ــن نتنياهــو فــي مؤمتــر صحافــي عق وأعل

2021 عــن تعيــن قائــد شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو منســًقا ملكافحــة اجلرميــة فــي املجتمــع العربــي. 

ــة الســجون اإلســرائيلية،  ــا ملصلح ــدس ومفوًض ــة الق ــي مدين ــًدا للشــرطة ف ــل ســابًقا قائ ــو، عم ــر أن فرانك يذك

ــه تصريحــات عنصريــة ضــد العــرب، أبرزهــا وصفــه لهــم بأنهــم »ناكــرون للجميــل«.  وكانــت ل

كمــا أعلــن املفــوض العــام للشــرطة كوبــي شــبتاي، عــن إقامــة شــعبة جديــدة فــي املفوضيــة العامــة للتدخــل 

ضــد اجلرميــة فــي املجتمــع العربــي.22 

بعــد نشــر التقريــر واخلطــوات احلكوميــة املتضمنــة فيــه تعالــت أصــوات ناقــدة جتــاه التوصيــات التــي حملهــا 

ــر النائــب الســابق عــن القائمــة املشــتركة،  مــن جهــة، وجتــاه سياســات احلكومــة مــن جهــة أخــرى، حيــث اعتب

ــة  ــو محارب ــا أن دور الشــرطة ه ــة، موضًح ــول اجلذري ــر احلل ــة وال توف ــذه اخلطــط صورّي ــامي، أن ه مســعود غن

ــدات العربيــة.2٣  ــه الشــرطة فــي البل اجلرميــة وفوضــى الســاح، بينمــا هــذا مــا ال تفعل

أمــا مركــز »مســاواة« فاتهــم احلكومــة بالتنّصــل مــن توصياتهــا، وأنهــا تخفــي فشــل وزاراتهــا فــي التعامــل 

مــع املجتمــع العربــي، وانتقــد عــدم إشــراك املجتمــع الفلســطيني عموًمــا، ومؤسســات املجتمــع املدنــي، مبــا يشــمل 

مراكــز األبحــاث، لاســتفادة مــن املــوارد املعرفيــة املوجــودة لديهــم.2٤

فــي أعقــاب تصريــح نتنياهــو عــن تعيــن قائــد شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو ُمنســًقا ملكافحــة اجلرمية 

فــي املجتمــع العربــي، قــال رئيــس القائمــة املشــتركة إن اخلطــة التــي أعلنهــا نتنياهــو هــي فقــط دعايــة انتخابيــة، 

وإنــه ال ميكــن القضــاء علــى هــذه الظاهــرة بـــ 100 مليــون شــيكل فقــط، وإن اخلطــة تفتقــد جلوانــب ضروريــة 

ــن  ــداًل مــن تعي ــي، ب ــة للعرب ــت باملســاواة الكامل ــا فطالب ــدة توم ــة عاي ــا النائب ــى اجلرميــة. أم أخــرى للقضــاء عل

منّســق ملكافحــة اجلرميــة.2٥ 

٤. ١  الحراك االجتماعي الشبابي ضد ظاهرة الجريمة

ــاب تعامــل الشــرطة واحلكومــة اجلــّدي  ــم العنــف مــن جهــة، وغي ــي نتجــت عــن تفاق مــن الظواهــر املهمــة الت

معــه، تشــّكل حــراك شــبابي فــي مناطــق عــّدة، أبــرز جتلياتــه حــراك فــي بلــدة مجــد الكــروم أطلــق عليــه »احلــراك 

فــي أعقــاب تصريــح نتنياهــو عــن تعييــن قائــد 

ا 
ً

شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو ُمنســق

لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، قــال 

التــي  الخطــة  إن  المشــتركة  القائمــة  رئيــس 

أعلنهــا نتنياهــو هــي فقــط دعايــة انتخابيــة، 

ــاواة  ــا بالمس ــدة توم ــة عاي ــت النائب ــا طالب ــي م ف

منّســق  تعييــن  مــن   
ً
بــدال للعربــي،  الكاملــة 

الجريمــة.   لمكافحــة 



213
تقـريـر "مـدار"  

2021

ــت نشــاطات  ــدة. انطلق ــي البل ــز الشــرطة ف ــام مرك ــى التظاهــر اليومــي أم ــا إل ــذي دع الشــبابي املجــدالوي«، ال

حــراك مجــد الكــروم منــذ جرميــة القتــل التــي شــهدتها البلــدة فــي تشــرين الثانــي 201٩، وأســفرت عــن مقتــل ٣ 

شــبان، منهــم شــقيقان. وتقــوم الشــرطة مباحقــة الناشــطن فــي احلــراك وترهيبهــم واســتدعائهم،2٦ وقــد قامــت 

مجموعــة مــن الشــبان والشــابات، فــي شــباط 2021 بالتظاهــر أمــام مقــر الشــرطة فــي البلــدة، احتجاًجــا علــى 

تقاعــس الشــرطة وتضامًنــا مــع أهالــي طمــرة وأم الفحــم والناصــرة.2٧ 

ــى واجهــة املشــهد االجتماعــي- ــل احلــراك الشــبابي إل ــا اجلرميــة والقت ــدة أم الفحــم، أعــادت قضاي وفــي بل

السياســي، حيــث جنحــت مجموعــة مــن الشــباب مــن مختلــف اخللفيــات احلزبّيــة، إضافــة إلــى مســتقلن وناشــطن 

مجتمعيــن، فــي توحيــد اجلهــود حتــت عنــوان »احلــراك الفحمــاوي املوّحــد«. وتابــع هــذا التجمــع خــال األشــهر 

املاضيــة تنظيــم مظاهــرات كل يــوم جمعــة، ترّكــزت أمــام مقــرات الشــرطة اإلســرائيلية علــى مداخــل املدينــة، وقــد 

ــرز  ــة، وهــو مــن أب ــة أم الفحــم ســابًقا، د. ســليمان إغباري ــاب تعــرض رئيــس بلدي ــدأت هــذه احلركــة فــي أعق ب

قيــادات احلركــة اإلســامية احملظــورة، إلطــاق نــار أدى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة. وأســهم مقتــل محمــد جعــو 

مــن أم الفحــم، والشــاب أحمــد حجــازي مــن طمــرة، علــى يــد الشــرطة، فــي إثــارة غضــب واســع، دفــع إلــى زيــادة 

زخــم التظاهــرات احملليــة والشــبابية.2٨ 

بــدأت الشــرطة، مــع اتســاع احلــراك اجلماهيــري فــي أم الفحــم، اســتخدام وســائل متعــددة لقمــع احملتجــن، 

مثــل: الغــاز املســيل للدمــوع، امليــاه العادمــة، وحــدات املســتعربن، والضــرب واالعتقــال.2٩ وشــهدت أم الفحــم فــي 

2٦ شــباط 2021 مظاهــرة أخــرى، هاجمتهــا قــوات الشــرطة بالعنــف الشــديد، ممــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن 

املتظاهريــن، إصابــة أحدهــم خطيــرة، جــراء اســتخدام الرصــاص املطاطــي والقنابــل الصوتيــة وامليــاه العادمــة، 

بينمــا اعتقلــت الشــرطة ٧ آخريــن. وكان رئيــس بلديــة أم الفحــم، ســمير محاميــد والنائــب فــي القائمــة املشــتركة، 

د. يوســف جباريــن مــن بــن املصابــن، وجــرى نقلهمــا إلــى املستشــفى لتلقــي العــاج.٣0

وشــهدت مدينــة طمــرة مظاهــرة صاخبــة تخللتهــا مواجهــات، بعدمــا قتلــت الشــرطة اإلســرائيلية الشــاب أحمــد 

حجــازي بـــ »اخلطــأ« خــال كمــن نصبتــه ملجموعــة مــن اجلنائيــن. وشــارك فــي املظاهــرة اآلالف مــع اجلماهيــر 

العربيــة املنــددة بســلوك الشــرطة، وأدان مركــز »عدالــة« هــذه اجلرميــة، معتبــًرا الشــرطة وكل مــن يقــف خلفهــا 

شــريًكا فــي اجلرميــة فــي كل البلــدات العربيــة التــي تتعامــل معهــا كســاحة حــرب وتبيــح فيهــا دمــاء األبريــاء مــن 

خــال إطــاق النــار العشــوائي دون رقيــب.٣1 

فــي أعقــاب مقتــل أحمــد حجــازي وأدهــم بزيــع مــن الناصــرة، كتبــت النائبــة عــن التجمــع الوطنــي فــي القائمــة 

املشــتركة د. هبــة يزبــك، بــأن الشــرطة تقتــل املجتمــع العربــي مرتــن، مــرة واحــدة برصــاص حــي ومــرة أخــرى، 

ــة  ــرارات احلكوم ــن ينتظــر ق ــي ل ــع العرب ــت أن املجتم ــم، وأضاف ــل خطــورة، مــن خــال االســتهتار بحياته ال تق

فــي موضــوع اجلرميــة، بــل هنــاك حــراك شــعبي ضــد التوصيــات التــي تقتــرح فتــح املزيــد مــن مراكــز للشــرطة 

وجتنيــد أفــراد عــرب، ألنهــا آليــات أثبتــت فشــلها فــي معاجلــة اجلرميــة، ودعــت يزبــك احلكومــة ألخــذ توصيــات 
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جلنــة املتابعــة العليــا مــن كانــون األول 201٩ ٣2 بخصــوص اجلرميــة بشــكل جــدّي، كونهــا شــاملة وتســتند إلــى 

خبــرات ومعــارف مــن داخــل املجتمــع العربــي.٣٣  

2.  جائحة الكورونا والمجتمع الفلسطيني في الداخل

١. 2  الكورونا تؤثر على المجتمع الفلسطيني في الداخل أكثر من غيره

فــي بدايــة األزمــة، لــم تنشــر الســلطات اإلســرائيلية معلومــات عــن اجلائحــة باللغــة العربيــة، وهــو مــا ســاهم 

فــي عــدم جتــاوب املجتمــع الفلســطيني مــع التعليمــات بشــكل ُمــرٍض، بحيــث اســتمر فــي ممارســة حياتــه بشــكل 

شــبه اعتيــادي.٣٤ وقــد نتــج عــن هــذا انتشــار مقلــق للفيــروس فــي بدايــات األزمــة، حيــث ســجلت فــي البلــدات 

العربيــة أعــداد كبيــرة مــن اإلصابــات، ولــم تختلــف هــذه املســببات مــع اقتــراب نهايــة العــام 2020، إذ بلغــت نســبة 

اإلصابــات فــي البلــدات العربيــة فــي تشــرين الثانــي نحــو ٤٥٪ خــال أســبوع.٣٥ كمــا ســاهم االكتظــاظ الســكاني 

فــي التجمعــات العربيــة فــي زيــادة التحدّيــات، وصّعــب االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي، وزادت التحديــات، بشــكل 

خــاص، فــي القــرى مســلوبة االعتــراف التــي تفتقــد إلــى البنيــة التحتيــة األساســية.٣٦ 

فــي أعقــاب تفشــي جائحــة الكورونــا، تشــّكلت فــي آذار 2020 الهيئــة العربيــة للطــوارئ، لتكــون مرجعيــة مهنّيــة 

ــاء خطــة عمــل  ــى بن موحــّدة ُتعنــى باألحــداث واملخاطــر والكــوارث التــي تعصــف باملجتمــع العربــي، ولتعمــل عل

موحــّدة فيمــا يخــص اإلجــراءات الازمــة إلدارة الطــوارئ. وســاعد فــي تبلــور هــذه الهيئــة ممارســات احلكومــة 

اإلســرائيلية ومؤسســاتها التمييزيــة ضــد املجتمــع الفلســطيني، باإلضافــة إلــى قلـّـة التجربــة واملعرفــة لــدى املجتمع 

الفلســطيني ومؤسســاته فــي إدارة أزمــات صحيــة مــن هــذ النــوع.٣٧

وقــد وضعــت الهيئــة أمــام أعينهــا خمــس مهمــات أساســّية، شــملت التنســيق بــن األطــر املختلفــة، وتنشــيط 

مجــال املرافعــة واحلقــوق، وتعزيــز التكافــل االجتماعــي، ورفــع الوعــي املجتمعــي، باإلضافــة إلــى إعــداد 

دراســات وأبحــاث علميــة مختّصــة.٣٨ وضّمــت الهيئــة مندوبــن عــن جلنــة املتابعــة، واللجنــة القطريــة، والقائمــة 

ــار  ــة اآلث ــاء أمــور الطــاب، وجلن ــة أولي ــم، وجلن ــة متابعــة التعلي ــة الصحــة، وجلن املشــتركة، ومنــدوب عــن جلن

االجتماعيــة واالقتصاديــة، ومنتــدى أقســام الرفــاه االجتماعــي فــي الســلطات احملليــة العربيــة، باإلضافــة إلــى 

مؤسســات مجتمــع مدنــي، وجلنــة التوجيــه واملجلــس اإلقليمــي عــن النقــب، ومندوبــن عــرب مــن بلديــات مــا 

يســمى البلــدات املختلطــة. 

كمــا اجتمعــت »جمعيــة الثقافــة والســياحة« فــي الناصــرة والغرفــة التجاريــة واللجنــة القطريــة والقائمــة 

املشــتركة والعاملــون فــي املجــال النقابــي لنقــاش تداعيــات اجلائحــة، وانبثــق عــن اجتماعهــم إطــار يســعى للحفــاظ 

علــى املصالــح التجاريــة والســياحية اخلاصــة، وُيعنــى بقضايــا العمــال ومجمــل األمــور االجتماعيــة. وفــي ســياق 

مشــابه، بــادرت رابطــة الســيكولوجين العــرب إلــى فتــح خــط للمســاندة والدعــم النفســي فــي ظــل التوتــر املجتمعــي 
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والشــخصي الناجــم عــن انتشــار الكورونــا.٣٩ ومت إنشــاء صفحات 

باللغــة العربيــة، علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تعنــى بقضيــة 

الكورونــا فــي املجتمــع العربــي، منهــا صفحــة الفيســبوك »كورونــا 

املجتمــع العربــي – الصفحــة الرســمية« »الهيئــة العربيــة للطــوارئ« 

و »اللجنــة القطريــة للصحــة«. 

ــا  ــة ٤٨« أقامت ــة اإلغاث ــة اإلســامية« و »جمعي ــا أن »احلرك كم

جلنــة طــوارئ واســتعامات قطريــة أطلقــت رقًمــا هاتفًيــا موحــًدا 

لتلقــي جميــع اخلدمــات واالستشــارة التــي يحتاجهــا العــرب فــي 

ظــل جائحــة الكورونــا. وباشــرت هــذه اللجنــة فــي إطــاق حمــات 

توعويــة علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك »جلنــة الطــوارئ القطريــة ٤٨«، ومــن خــال اإلعــام العربــي وأيًضــا عبــر 

صحيفــة امليثــاق التابعــة للحركــة، وســاهمت اللجنــة فــي تقــدمي معونــات ماديــة.٤0 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يشــارك العديــد مــن األكادمييــن واملهنيــن العــرب فــي طاقــم مختــّص يضــم مختصــن 

مــن أجــل إيجــاد حلــول قابلــة للتطبيــق ألزمــة الكورونــا علــى املديــن القريــب والبعيــد، ويتشــارك فيهــا مختصــون/

ات عــرب ويهــود، رجــال ونســاء مــن أرجــاء البــاد كافــة. والطواقــم هــي: الصحــة، الرفــاه، التربيــة، االقتصــاد 

والتشــغيل، البيئــة واملجتمــع، النســاء، طاقــم احلكــم احمللــي، الطاقــم القانونــي، طاقــم التخطيــط، اإلســكان 

واملواصــات، وتعمــل طواقــم اخلبــراء بشــكل تطوعــي وبدعــم مــن التحالــف،٤1 وإعــام،٤2، شــتيل،٤٣ والصنــدوق 

اجلديــد إلســرائيل،٤٤ وجهــات أخــرى.٤٥ 

2. 2  األضرار االقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا  في المجتمع الفلسطيني في الداخل

منــذ األشــهر األولــى النتشــار اجلائحــة كان املجتمــع الفلســطيني األكثــر تضــرًرا مــن الناحيــة االقتصاديــة، 

ــة  ــر نشــرته منظم ــق تقري ــرة، ووف ــبة كبي ــي إســرائيل بنس ــام ف ــدل الع ــي أوســاطه املع ــة ف ــدل البطال ــاق مع وف

»لتيــت«٤٦ فــإن نســبة العائــات التــي تواجــه ضائقــة ماديــة عموًمــا فــي إســرائيل ارتفعــت ووصلــت فــي املجتمــع 

العربــي مــن ٦٣.٨٪ قبــل اجلائحــة إلــى ٨٦.٦٪ بعدهــا.٤٧ يعــود ذلــك إلــى انخــراط العــرب فــي فــروع التشــغيل 

التــي تأثــرت بشــكل مباشــر مــن سياســات اإلغــاق، والتــي ســتحتاج إلــى مــدة زمنيــة طويلــة للتعافــي. فنســبة 

عاليــة مــن النســاء العربيــات يعملــن فــي فــروع املبيعــات، بينمــا يكثــر عــدد الرجــال العاملــن فــي فــروع البنــاء 

والصناعــة والســياحة. اســتناًدا إلــى هــذا الواقــع البنيــوي - التمييــزي فــي إســرائيل، فــإن الفلســطينين هــم أول 

مــن يخرجــون مــن ســوق العمــل فــي أوقــات األزمــات، وآخــر مــن يعــود اليهــا بعــد انفراجهــا.٤٨ 

ــي  ــر ف ــف نســبة الفق ــع الفلســطيني ضع ــي املجتم ــر ف ــا، شــكلت نســبة الفق ــل انتشــار جائحــة كورون ــا قب م

ــاء اجلائحــة. وتشــير  ــع الفلســطيني أثن ــا املجتم ــي يواجهه ــات الت ــم التحدي ــذي فاق ــر ال ــودي، األم ــع اليه املجتم

لت 
ّ

فــي أعقــاب تفشــي جائحــة الكورونــا، تشــك

ــون  ــوارئ، لتك ــة للط ــة العربي ــي آذار ٢٠٢٠ الهيئ ف

باألحــداث  عنــى 
ُ

ت موحــّدة  مهنّيــة  مرجعيــة 

والمخاطــر والكــوارث التــي تعصــف بالمجتمــع 

خمــس  أعينهــا  أمــام  وضعــت  وقــد  العربــي، 

مهمــات أساســّية، شــملت التنســيق بيــن األطــر 

المختلفــة، وتنشــيط مجــال المرافعــة والحقــوق، 

الوعــي  ورفــع  االجتماعــي،  التكافــل  وتعزيــز 

دراســات  إعــداد  إلــى  باإلضافــة  المجتمعــي، 

وأبحــاث علميــة مهنيــة.
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ــة  ــة لرؤســاء الســلطات احمللي ــة القطري ــا اللجن ــت به دراســة قام

والهيئــة العربيــة للطــوارئ، عرضــت فــي اللجنــة اخلاصــة لشــؤون 

ــار 2020،  ــي الكنيســت فــي 1٣ أي ــاه االجتماعــي والعمــل ف الرف

بــأن 33% مــن العــرب، أمــا يحتاجــون قرًضــا بنكًيــا أو أنهــم طلبــوا 

ــل 1٤٪ مــن املجتمــع اإلســرائيلي، وأن  ــل، مقاب ــى األق واحــًدا عل

ــي  ــم يكــن لديهــم عجــز مال ــر مــن نصــف املســتطلعن ممــن ل أكث

فــي احلســابات البنكيــة، قبــل اجلائحــة، ســيعانون مــن عجــز مالــي 

فــي املــدى قريــب. وتضيــف الدراســة، أن كــون النظــام املصرفــي 

ليــس متاًحــا بشــكٍل كاٍف للســكان العــرب، يزيــد مــن صعوبــة 

احلصــول علــى قــروض بنكيــة، ويرجــح كفــة التوجــه للســوق 

الســوداء لتغطيــة العجــز البنكــي، خاصــة لــدى أصحــاب املصالــح الصغيــرة التــي تعانــي أكثــر مــن مثياتهــا فــي 

املجتمــع اإلســرائيلي مــن صعوبــات احلصــول علــى قــروض بنكيــة، أو أنهــا غيــر قــادرة علــى االســتجابة بشــكل 

ــة.٤٩ ــل لشــروط املســاعدات احلكومي كام

وتأثــرت النســاء بشــكل خــاص مــن آثــار اجلائحــة وانخفضــت مشــاركتهن فــي ســوق العمــل، وفــي هــذا اإلطــار، 

تشــير دراســة طاقــم اخلبــراء بــأن نســبة النســاء العربيــات اللواتــي توجهــن إلــى مكاتــب العمــل أعلــى بكثيــر مــن 

ــة التــي قــد حتصــل عليهــا هــؤالء  ــر بــأن مخصصــات البطال ــو التقري نســبة الرجــال الفلســطينين. ويتوقــع كاتب

النســاء قــد تكــون منخفضــة جــًدا، ممــا يســاهم فــي هبــوط املزيــد مــن العائــات إلــى مــا دون خــط الفقــر. هــذا 

باإلضافــة إلــى 1٥٪ مــن النســاء العامــات يعملــن بشــكل غيــر رســمي، األمــر الــذي يحــول دون قدرتهــن علــى 

احلصــول علــى مخصصــات بطالــة.٥0 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن الدراســات والتقاريــر حــول نســب الفقــر فــي العــام 2020، صــدرت عــن مؤسســات غيــر 

حكوميــة، إذ إن مؤسســة التأمــن الوطنــي لــم تنشــر تقريرهــا الســنوي للمــرة األولــى منــذ 20 عاًمــا. 

٣. 2  تحديات في مجال التعليم

ــاز  ــة، أن مســح احتياجــات جه ــة األزم ــع بداي ــره الصــادر م ــي تقري ــة ف ــة الطــوارئ العربي ــر هيئ أشــار تقري

التعليــم العربــي يــدل بوضــوح علــى أن جهوزيتــه ملباشــرة التعليــم عــن بعــد أقــل بكثيــر مــن جهوزيــة جهــاز التعليــم 

فــي املجتمــع اليهــودي، وتــزداد احلالــة ســوًءا فــي القــرى مســلوبة االعتــراف فــي النقــب. وأضــاف التقريــر، أن 

وزارة التعليــم جتاهلــت جهــاز التعليــم العربــي؛ إذ قامــت بتعميــم املــواد التعليميــة واإلرشــادات اخلاصــة بالتعليــم 

ــد  ــي آذار - نيســان 2020 تصــادف مــع عي ــروس ف ــة انتشــار الفي ــا أن بداي ــط. كم ــة فق ــة العبري ــد باللغ عــن بع

ــة بشــكل  ــدارس العربي ــت امل ــا عمل ــة رســمية، بينم ــي عطل ــة ف ــدارس اليهودي ــت امل املســاخر اليهــودي، حــن كان

القطريــة  اللجنــة  بهــا  قامــت  دراســة  تشــير 

العربيــة  والهيئــة  المحليــة  الســلطات  لرؤســاء 

ــؤون  ــة لش ــة الخاص ــي اللجن ــت ف ــوارئ، عرض للط

الكنيســت  فــي  والعمــل  االجتماعــي  الرفــاه 

العــرب،  مــن   %33 بــأن   ،٢٠٢٠ أيــار   ١3 فــي 

طلبــوا  أنهــم  أو  بنكًيــا  ــا 
ً

قرض يحتاجــون  إمــا 

واحــًدا علــى األقــل، مقابــل ١٤% مــن المجتمــع 

اإلســرائيلي، وأن أكثــر مــن نصــف المســتطلعين 

فــي  مالــي  عجــز  لديهــم  يكــن  لــم  ممــن 

الحســابات البنكيــة، قبــل الجائحــة، ســيعانون 

المــدى قريــب. مــن عجــز مالــي فــي 
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عــادي وبــدون وجــود إرشــادات، ولــم حتــاول الســلطات إغاقهــا مــع العلــم أن تلــك الفتــرة تزامنــت مــع عــودة كثيــر 

مــن املعتمريــن إلــى إســرائيل، األمــر الــذي قــد يكــون ســارع فــي انتشــار الفيــروس.٥1 

بعــد اإلعــان عــن إغــاق املــدارس، أشــار التقريــر إلــى أن الــوزارات املعنيــة لــم تعــر املجتمــع العربــي االهتمــام 

الــازم فــي مجــال التعليــم، ســيما وأن نحــو٥0٪ مــن املجتمــع العربــي فــي إســرائيل يعيشــون حتــت خــط الفقــر، 

وأن ثلثــي الطــاب العــرب فــي وضــع اقتصــادي متــدن جــًدا، كمــا تطــّرق التقريــر إلــى أن نســبة الطــاب العــرب 

بــدون حواســيب عاليــة جــًدا، وخاصــة فــي منطقــة النقــب والقــرى مســلوبة االعتــراف، وبعــض األحيــاء الفقيــرة 

فيمــا يســمى املــدن املختلطــة؛ فمثــًا بلغــت نســب الطــاب الذيــن ال ميلكــون جهــاز حاســوب:٧0٪ مــن الطــاب 

فــي الكســيفة، ٥0٪ فــي اللقيــة، ٤0-٤٥٪ فــي قلنســوة، ٣0٪ فــي كفــر كنــا، 20٪ فــي طمــرة وعيلبــون، هــذا إلــى 

جانــب حــاالت توفــر حاســوب واحــد فقــط لــكل العائلــة. كمــا أن هنــاك مجالــس محليــة تعانــي مــن بنــى حتتيــة 

رديئــة حتــول دون توفيــر خدمــة إنترنــت ســريعة، مثــل بيــر املكســر، بعينــة جنيــدات، ديــر األســد، عرابــة وقــرى 

ــة العــام 2020، وحســب تقريــر نشــره التأمــن الوطنــي مطلــع كانــون الثانــي  النقــب. ســادت هــذه املعيقــات طيل

2021، فــإن الفجــوات التعليميــة بــن العــرب واليهــود مــن غيــر املتدينــن تفاقمــت بســبب أزمــة الكورونــا، وأن ٪2٣ 

مــن العــرب يعيشــون بــدون حواســيب أو شــبكة إنترنــت مقابــل 2٪ مــن اليهــود غيــر املتدينــن.٥2 

الشكل رقم )١٥(: نسب الطالب العرب الذين ال يملكون حواسيب حسب البلدات العربية في العام ٢٠٢٠. 

ــا  كمــا أن املوقــع اإللكترونــي املركــزي للتعليــم عــن بعــد ال يعــرض معلومــات باللغــة العربيــة، مــا يشــّك حتدًي

ــد  ــن بع ــم ع ــوزارة للتعلي ــا ال ــي اقترحته ــواد الت ــن امل ــا أن مضام ــة،٥٣ كم ــن العبري ــي ال تتق ــات الت ــًرا للعائ كبي

ونشــرتها علــى موقــع خــاص لــم تكــن مائمــة للتعليــم العربــي. فاقمــت كل هــذه الظــروف، إلــى جانــب انعــدام دعــم 

نفســي واجتماعــي لألهــل والطــاب، األزمــة لــدى الطــاب العــرب خــال اجلائحــة.
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وعليــه، توجــه املركــز القانونــي حلقــوق األقليــة العربيــة فــي إســرائيل- عدالــة، باســمه وباســم جلنــة متابعــة 

قضايــا التعليــم العربــي واحتــاد جلــان أوليــاء األمــور القطريــة، برســالة إلــى مديــر عــام وزارة التربيــة والتعليــم 

ومديــر عــام وزارة االتصــاالت، طالبــوا فيهــا بخطــة موّســعة لتوفيــر احلواســيب وإمكانيــات التعليــم عــن بعــد 

لتائــم االحتياجــات والنقــص احلقيقــي فــي املجتمــع العربــي، وتوفيــر بدائــل مائمــة مثــل توفيــر احلواســيب، 

ــوزارة  ــي ل ــم العرب ــا التعلي ــة متابعــة قضاي ــرف بهــا وجلن ــر املعت ــس القــرى غي كمــا توجــه املركــز باســم مجل

املعــارف ووزارة االتصــاالت، برســالة يطالبــون فيهــا بتوفيــر بنيــة حتتيــة وشــبكة إنترنــت.٥٤ 

بعــد أن صــادق املجلــس الــوزاري ملكافحــة كورونــا علــى عــودة جهــاز التعليــم واألنشــطة االقتصاديــة فــي األســبوع 

ــدات  ــة كبل ــة مصّنف ــدة عربي ــي ٥٩ بل ــة »زووم« ف ــر منظوم ــد عب ــم عــن بع ــي مــن شــباط 2021، تواصــل التعلي الثان

حمــراء وبرتقاليــة مبوجــب نظــام »الشــارة الضوئيــة«،٥٥ ممــا يعنــي تفاقًمــا فــي أزمــة التعليــم وتفاقــم الفجــوات. 

فيمــا يخــص التعليــم العالــي، هنــاك نحــو 20 ألــف طالــب عربــي يدرســون خــارج البــاد، اضطــر عــدد كبيــر منهــم 

إلــى العــودة نتيجــًة انتشــار اجلائحــة عاملًيــا. ووفــق تقريــر هيئــة الطــوارئ العربيــة، يعتمــد معظــم هــؤالء الطلبــة علــى 

مســاعدات ماديــة مــن األهــل، األمــر الــذي فاقــم أزمــة املاديــة ألســرهم، ويهــدد قــدرة الطلبــة علــى العــودة الســتكمال 

تعليمهــم، باإلضافــة إلــى الضغوطــات النفســية املرافقــة.  ويذكــر التقريــر أن املســاعدات التــي تعرضهــا احلكومــة ال 

ــاد  ــي الب ــرب ف ــدمي مســاعدات للطــاب الع ــة تق ــزة الدول ــة مــن أجه ــت اللجن ــث طالب ــة، حي تســتجيب حلجــم الضائق

وخارجهــا كــي يتمكنــوا مــن التعامــل مــع هــذه األزمــة. وتقدمــت اللجنــة باقتراحــات ملموســة ملســاعدة هــذه الفئــة مثــل 

منحهــم تصاريــح عمــل مؤقتــة، وإعطائهــم منًحــا خاصــة، وإدراجهــم فــي مؤسســات التعليــم فــي البــاد، وإعفائهــم مــن 

دفــع مخصصــات التأمــن الوطنــي، وتفعيــل برنامــج نفســي خــاص باللغــة العربيــة، وغيرهــا.٥٦ 

٤. 2  تفاقم العنف ضد النساء  أثناء إجراءات الحجر

ــات  ــي.٥٧ وحســب بيان ــر احلجــر املنزل ــا فــي العنــف ضــد النســاء بســبب تدابي ــاًدا ملحوًظ ــم ازدي شــهد العال

املراكــز الداعمــة للمتضــررات مــن العنــف اجلنســي واجلســدي فــي املجتمــع العربــي فــي إســرائيل، طــرأ ازديــاد 

ملحــوظ علــى عــدد النســاء املتواجــدات فــي ماجــئ النســاء املعّنفــات التــي لــم تكــف الســتيعاب النســاء املعّنفــات 

ــل املؤسســات  ــن قب ــا م ــًزا صارًخ ــاك متيي ــأن هن ــف،٥٨ ب ــة نســاء ضــد العن ــدت جمعي ــن. وأك ــع أطفاله ــة م كاف

الرســمية اإلســرائيلية ضــد العــرب، بــرز خــال األزمــة، وأن املؤسســات الرســمية تعاملــت باســتهتار ومتييــز، فلــم 

ترصــد الــوزارات امليزانيــات الازمــة، كمــا لــم يتــم فتــح ماجــئ كافيــة.٥٩

٥. 2  حول التطعيم في البلدات العربية

أفــادت هيئــة الطــوارئ العربيــة إلــى أن عــدد الذيــن تلقــوا اجلرعــة األولــى مــن التطعيــم فــي البلــدات العربيــة 

ــة  ــي اجلرع ــى أن نســبة الفلســطينين مــن متلق ــخ 1٦ شــباط ٦0،2021 مبعن ــى تاري ــغ ٣٣٦,٦٦٧ شــخًصا حت بل



219
تقـريـر "مـدار"  

2021

األولــى 2٣.٨٪ مقابــل ٤٣.٤٪ هــي نســبة التطعيــم الكليــة فــي البــاد. أمــا عــدد متلقــي اجلرعــة الثانيــة فــي الفترة 

نفســها فوصــل إلــى نحــو 1٨٤,1٩٥ فلســطينًيا، أي مــا نســبته 1٣٪ مــن ســكان البلــدات العربيــة مقارنــة بنحــو 

2٨.٤٪ فــي املعــدل العــام فــي إســرائيل.٦1 

وأضــاف بيــان الهيئــة العربيــة للطــوارئ أن عــدد التطعيمــات مــن اجلرعــة األولــى فــي الفئــة العمريــة مــن 

جيــل ٥0 وأكثــر فــي املجتمــع الفلســطيني بلــغ نحــو ٦٤.٦٪، وقــد بلــغ عــدد األفــراد غيــر املطعمــن فــي تلــك 

ــو  ــة نفســها نح ــة العمري ــة للفئ ــة الثاني ــي اجلرع ــت نســبة متلق ــي حــن بلغ ــف شــخص، ف ــو ٧٤ أل ــة نح الفئ

٤٨.٩٪. أمــا علــى مســتوى إســرائيل فبلغــت نســبة التطعيــم مــن اجلرعــة األولــى لهــذه الفئــة ٨٥٪، واجلرعــة 

الثانيــة ٧٥.2٪.٦2 وتتفــاوت نســبة اإلقبــال علــى التطعيــم، بحســب د. عونــي يوســف، نائــب صنــدوق املرضــى 

العــام، مــن بلــد إلــى آخــر، فمثــًا، ســّجلت كفــر ياســيف النســبة األعلــى بواقــع ٩1٪، بينمــا انخفضــت النســبة 

فــي النقــب إلــى مــا بــن ٣0-20٪.٦٣

تشــّكل هــذه املعطيــات أرضيــة خصبــة التهــام املجتمــع الفلســطيني باالســتهتار، اســتمراًرا لاتهامــات فــي بدايــة 

األزمــة، حــن وِصــم املجتمــع بعــدم االلتــزام واالنصيــاع إلــى التعليمــات ومواصلــة إقامــة املناســبات العامــة، وكتبــت 

د. نهايــة داوود إحــدى أعضــاء جلنــة املختصــن بــأن العــرب ال يعارضــون التطعيــم بشــكل مبدئــي، حيــث تصــل نســبة 

التطعيــم فــي صفــوف األطفــال العــرب إلــى٩0٪، وهــي نســبة مرتفعــة جــًدا إذا مــا قورنــت باملجتمــع اليهــودي.٦٤

وأضافــت داوود بــأن اخلــوف مــن التطعيــم ليــس حكــًرا علــى املجتمــع العربــي، إذ يشــيع الشــك أيًضــا فــي 

ــال املجتمــع الفلســطيني، منهــا:  ــل مــن نســبة إقب ــرى أســباًبا أخــرى تقل ــات املتحــدة. إال أنهــا ت ــا والوالي أوروب

تراجــع الثقــة بقــدرة اجلهــاز الصحــي علــى التعامــل مــع أزمــة الكورونــا، تعاملــه اخلاطــئ مــع انتشــار العــدوى فــي 

املجتمــع العربــي. نقــص البنــى التحتيــة، النقــص فــي األيــدي العاملــة وامليزانيــات لــدى الســلطات احملليــة نتيجــة 

اإلهمــال احلكومــي املتواصــل. يضــاف إلــى كل ذلــك، أن املجتمــع العربــي مجتمــع شــاب نســبًيا، وتشــكل نســبة 

الشــريحة العمريــة فــوق ٦0 عاًمــا  ٨٪ فقــط مــن أبنائــه، مــا يعنــي أن معاييــر تلقــي لقــاح الكورونــا وأولوياتــه، ال 

تنطبــق علــى املجتمــع الفلســطيني.٦٥

ويشــكل انعــدام الشــفافية فيمــا يتصــل باملعلومــات املتعلقــة بفاعليــة اللقــاح، وقلــة املعلومــات املتوفــرة 

ــى ضــوء  ــم، خاصــة عل ــى التطعي ــع الفلســطيني عل ــال املجتم ــدم إقب ــة لع ــة أســباًبا إضافي ــة العربي باللغ

النقاشــات العامليــة املتضاربــة بخصــوص اللقــاح.٦٦ هــذا باإلضافــة إلــى األخبــار الكاذبــة بشــأن فيــروس 

الكورونــا واللقــاح، والتــي يّدعــي رئيــس طاقــم الكورونــا احلكومــي فــي املجتمــع العربــي أميــن ســيف، بأنهــا 

أعلــى وأكثــر انتشــاًرا مــن املجتمــع اإلســرائيلي.٦٧ وأضــاف ســيف أن اجلهــات املختصــة، قامــت بتجنيــد 

رؤســاء الســلطات احملليــة.

ــي  ــم ف ــة التطعي ــوا عــن أهمي ــم، وهــم بدورهــم حتدث ــى التطعي ــي عل ــال املجتمــع العرب ــع إقب ــن لرف ورجــال دي

ــة.٦٨ ــات الدرزي ــل التجمع ــادة داخ ــوت العب ــع وبي ــس واجلوام الكنائ
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باإلضافــة إلــى هــذه األســباب، تشــّكل األســباب املاديــة عامــًا آخــر فــي تفســير هــذه الظاهــرة؛ فيســتدل 

ــى  ــة للطــوارئ، إل ــة العربي ــل، باســم الهيئ ــة اجللي ــة ســيكوي،٦٩ وجمعي ــة أرســلتها جمعي مــن رســالة عاجل

ــة  ــات املتعلق ــاك نقًصــا وعــدم شــفافية فــي املعلومــات والبيان ــأن هن ــق املرضــى، ب وزارة الصحــة وصنادي

بالتطعيــم وتوزيــع محطــات التطعيــم فــي املجتمــع العربــي، كمــا طرحــت الرســالة تســاؤالت حــول املعاييــر 

املوجهــة فــي حتديــد أماكــن التطعيــم، وخاصــة مــن قبــل صناديــق املرضــى، وتوزيعهــا املائــم علــى البلــدات 

العربيــة، مــع التنويــه لانتشــار الضئيــل حملطــات التطعيــم مــن قبــل بعــض صناديــق املرضــى، حتــى بعــد 

أســابيع مــن بــدء حملــة التطعيــم. هــذا وأشــارت الرســالة إلــى وجــوب توفيــر التطعيمــات فــي القــرى مســلوبة 

االعتــراف، وضــرورة إدخــال محطــات متنقلــة تعمــل بالتنســيق مــع الهيئــات والســلطات احملليــة فــي البلــدات 

النائيــة والصغيــرة.٧0

اســتجابت وزارة الصحــة فــي منتصــف شــباط ملطلــب إقامــة محطــات تطعيــم ضــد الفيــروس، وأعلنــت أن ذلــك 

ســيتم بواســطة ســيارات »جنمــة داوود احلمــراء« املتنقلــة فــي البلــدات العربيــة، مــن خــال موعــد مســبق.٧1

ُيذكــر أن صناديــق املرضــى؛ ليئوميــت وصنــدوق املرضــى العــام، نشــرت علــى صفحاتهــا أســماء البلــدات التــي 

تتوفــر فيهــا مراكــز التطعيــم، بينمــا يعــرض صنــدوق املرضــى مكابــي املواقــع الحًقــا لتحديــد املوقــع وفــق مــكان 

إقامــة املتصــل، باإلضافــة إلــى وجــود مراكــز »طيــارة« )غيــر ثابتــة( حتــت مســؤولية اجلبهــة الداخليــة يعلــن عنهــا 

علــى موقــع اجلبهــة الداخليــة.

٣.  األزمة السياسية  اإلسرائيلية وإسقاطاتها على األحزاب العربية

١. ٣ القائمة العربية المشتركة توصي بغانتس رئيسًا

ــورت املشــهد  ــي بل ــا الت ــى القضاي ــز عل ــة املشــتركة، ويرّك ــي القائم ــة السياســية ف ــذا اجلــزء األزم ــاول ه يتن

السياســي فــي الداخــل، ويعــّرج علــى النقاشــات حــول مســألة التوصيــة لرئاســة احلكومــة، ويتنــاول بعــض 

إســقاطات التوصيــة التاريخيــة علــى غانتــس أمــام رئيــس الدولــة لتشــكيل حكومــة بعــد انتخابــات آذار2020. كمــا 

يعــرض هــذا اجلــزء الصــراع الــذي تفاقــم فــي الســنة األخيــرة بــن القائمــة املشــتركة وأحــد مركباتهــا، ممثــًا 

بالقائمــة العربيــة املوحــدة التــي تتنافــس عــن احلركــة اإلســامية - الشــق اجلنوبــي. كمــا يعــرض فــي النهايــة أبــرز 

ــرة )آذار2021(.  ــات األخي ــج االنتخاب نتائ

ــدورة 23 النتخابــات الكنيســت )آذار 2020(،  ــا املشــتركة( فــي ال ــت القائمــة املشــتركة )الحًق حصل

ــا، وحصلــت  علــى تأييــد عــاِل مــن املجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، حيــث حصــدت ٥٧1،٥0٧ صوًت

علــى 1٥ مقعــًدا فــي الكنيســت. ارتبــط هــذا اإلجنــاز بالتجّنــد املجتمعــي الواســع نتيجــة حملــة التحريض 
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التــي قادهــا نتنياهــو علــى العــرب واملشــتركة، والتوافــق الــذي عكســه توحــد التيــارات واألحــزاب فــي 

قائمــة واحــدة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة التصويــت. قــادت املشــتركة حملــة انتخابيــة تركــزت علــى 

التأكيــد بــأن قوتهــا وزيــادة عــدد أعضائهــا ســيعزز بالضــرورة مــن قدرتهــا علــى التأثيــر،٧2 ويســاهم فــي 

إســقاط بنيامــن نتنياهــو. جــاء ذلــك علــى خلفيــة طــرح صفقــة القــرن ومــا تضمنتــه مــن اقتراحــات لنقــل 

جــزء مــن منطقــة املثلــث لـــ »الدولــة الفلســطينية« املقترحــة، ومتثــل فــي توصيتهــا أمــام رئيــس الدولــة، 

رؤوفــن ريفلــن، بتكليــف بينــي غانتــس )رئيــس كتلــة »أزرق - أبيــض«( بتشــكيل احلكومــة اجلديــدة بعــد 

انتخابــات آذار 2020. 

جــاء قــرار التوصيــة هــذا بعــد نقاشــات داخليــة حــادة ومصيريــة، إذ اعتبــر رئيــس املشــتركة أميــن 

عــودة أن القائمــة تقــف أمــام خياريــن صعبــن؛٧٣ فعــدم تكليــف غانتــس ســيؤدي بالضــرورة لقيــام نتنياهــو 

ــات  ــل اإليجابي ــوم بتحلي ــة، وتق ــدرس الســيناريوهات كاف ــى املشــتركة أن ت ــة، وكان عل بتشــكيل احلكوم

ــى  ــاع التجمــع عل ــة وامتن ــرار األغلبي ــد أوصــت املشــتركة بق ــة بينهمــا،٧٤ وق ــة للموازن والســلبيات املترتب

قــرار التوصيــة. 

»املشتركة«. تخاطب نتنياهو في الناصرة: »على من؟«. )إ.ب.أ(
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الشكل رقم )١٦(: أنماط التصويت عند العرب بين ٢٠١٥-٢٠٢٠.

وأوضــح النائــب عــن التجمــع أمطانــس شــحادة أن انتخابــات الكنيســت الـــ 2٣ أفــرزت حالــة سياســّية خاصــة، 

بحيــث أن موافقــة التجمــع هــذه املــرة جــاءت بســبب اختــاف ظــروف التوصيــة عــن االنتخابــات الســابقة، مــن 

ــاء  ــل إلغ ــا أساســية، مث ــاول قضاي ــض« تن ــع »أزرق-أبي ــي ورســمي م ــاق واضــح وعلن ــى اتف ــا الوصــول إل بينه

قانــون »كامينتــس«،٧٥ ووضــع خطــة حكوميــة ملكافحــة العنــف واجلرميــة، باإلضافــة إلــى خطــط اقتصاديــة شــاملة 

لتطويــر االقتصــاد العربــي وحــل مشــكلة القــرى مســلوبة االعتــراف، باإلضافــة إلــى بعــض التفاهمــات بالنســبة 

للمفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية و»صفقــة القــرن«.٧٦ 

ــي  ــن العرب ــل املجتمع ــادة داخ ــارت نقاشــات ح ــة، وأث ــل متباين ــس ردود فع ــى غانت ــة عل ــارت التوصي أث

واليهودي-اإلســرائيلي، واســتدعت التوصيــة املقارنــة مــا بــن حكومــة رابــن )1٩٩2-1٩٩٥( التــي اعتمــدت 

علــى أصــوات العــرب لتمريــر اتفاقيــات أوســلو مــع الفلســطينين.٧٧ وكانــت هنــاك أصــوات إســرائيلية 

ــل أبوكســيس،  ــدل مــن حــزب »أزرق-أبيــض«، وياعي ــة أبرزهــا تســفي هــاوزر ويوعــاز هن عارضــت التوصي

رئيســة حــزب »غيشــر« التــي أعلنــت أنهــا لــن تدعــم حكومــة تعتمــد علــى أصــوات »التجمــع واملشــتركة«.٧٨ فــي 

نهايــة املطــاف، اختــار غانتــس االنضمــام إلــى نتنياهــو لتشــكيل حكومــة تنــاوب، ممــا أثــار خيبــة أمــل عاليــة 

لــدى جمهــور ناخبيــه مــن اإلســرائيلين. ومــن ناحيتهــا، أدانــت القائمــة املشــتركة هــذه اخلطــوة التــي أثبتــت 

ــة هــو إســقاط  ــا سياســًيا«، وأوضحــت أن هــدف املشــتركة مــن التوصي ــك »عامــوًدا فقرًي أن غانتــس ال ميل

نتنياهــو، والســعي إلــى انتــزاع حقــوق املجتمــع العربــي الفلســطيني املدنيــة والقوميــة،٧٩ وليــس دعــم غانتــس 

الــذي نقــض وعــده مــع شــركائه فــي حــزب »أزرق-أبيــض«. 
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2. ٣  أزمات عصفت بوحدة القائمة المشتركة

لــم تبّشــر »حكومــة التبــادل نتنياهو-غانتــس« باســتقرار طويــل 

املــدى؛ إذ خّيــم عليهــا شــبح االنتخابــات الرابعــة منــذ اليــوم األول 

ــى  ــاخ السياســي انعكاســات عل ــذا املن ــت له ــد كان لتشــكيلها، وق

آليــة إدارة األزمــات داخــل القائمــة املشــتركة، والتــي ســرعان مــا 

طفــت علــى الســطح. 

ميكــن القــول إن صيــف 2020 شــهد بدايــة لتفاقــم أزمــة جديدة 

فــي القائمــة املشــتركة عكســت توتــرات قدميــة فــي شــكل التحالــف 

ومضمونه.

 بــدأت األزمــة مــع طــرح مشــاريع قوانــن مــن شــأنها أن متنــع 

ــون  ــار مشــروع القان ــن/ات، أث ــل املثلي ــات لتحوي تدخــات وعملي

الكثيــر مــن اجلــدل فــي املجتمــع اإلســرائيلي واالئتــاف احلكومــي 

ُمحدًثــا انقســاًما فــي اآلراء بــن مدافعــن عــن حقــوق املثليــن 

ــوزراء بنيامــن نتنياهــو مــن اليهــود  مــن جهــة، وحلفــاء رئيــس ال

ــد وجــدت املشــتركة  ــة أخــرى. وق ــن جه ــن واملتشــددين م املتدين

ــون  ــد أن كشــف طــرح القان ــذا اجلــدال بع ــي وســط ه نفســها ف

إشــكاليات قدميــة حــول طــرق اتخــاذ القــرارات داخــل املشــتركة 

فــي حــال وجــود عــدم توافــق بــن مركباتهــا األربعــة. وقــد كتــب 

الصحافــي جاكــي خــوري عــن اعتــراف أعضــاء مــن القائمــة 

املشــتركة، بأنهــا لــم جتــِر أي نقاشــات معّمقــة فــي مســألة تصويــت 

القائمــة علــى هــذه القوانــن.٨0 

حاولــت القائمــة املشــتركة االســتفادة مــن هــذه األزمــة لتحســن 

ــم اتخــاذ  ــات اتخــاذ القــرارات بداخلهــا، إذ أكــدت أنهــا ســتقوم بإجــراء نقــاش، ومــن ث ــي آللي اجلانــب اإلجرائ

قــرار وجماعــي حــول كيفيــة التصويــت فــي مســائل تتعلــق باملثليــن وذلــك قبيــل التصويــت فــي الكنيســت.٨1 وقــد 

فاقــم النقــاش اجلماهيــري الواســع واحلــاد الــذي رافــق هــذه املســألة مــن أزمــة املشــتركة، إذ كشــف عــن خافــات 

عميقــة بــن مركباتهــا. 

ــا  ــدى مركباته ــة ل ــا املختلف ــر، القناعــات واأليديولوجي ــة املشــتركة، بشــكل كبي ــت أعضــاء القائم عكــس تصوي

األربعــة؛ إذ فّضــل البعــض الغيــاب يــوم التصويــت، بينمــا انقســم احلاضــرون بــن مؤيــد )أميــن عــودة، عايــدة 

تومــا وعوفــر كســيف عــن اجلبهــة الدميقراطيــة للســام واملســاواة( وُمعــارض )القائمــة العربيــة املوحــدة(. ســاهمت 

قانون كامينتس

ــاء  ــارة عــن تعديــل لقانــون التنظيــم والبن هــو عب

الــذي تــم إقــراره فــي العــام ٢٠١٧  للعــام ١٩٦٥ 

اإلســرائيلية  الحكومــة  اتخذتــه  قــرار  إثــر  علــى 

فــرض  بضــرورة  ويقضــي   ،٢٠١٦ حزيــران  فــي 

قيــود علــى التنظيــم والبنــاء، والتعامــل بحــزم 

مــع موضــوع »البنــاء غيــر المرخــص«، بشــكل عــام، 

وفــي التجمعــات والقــرى العربيــة بشــكل خــاص. 

أهــم مــا حملــه القانــون هــو تقليــص صاحيــات 

المحاكــم، وتوســيع صاحيــات الجهــاز اإلداري 

باهظــة  بمــا فيهــا صاحيــات فــرض غرامــات 

دون أي إجــراء قانونــي. فبــدل أن تتــم معالجــة 

ويتمثــل  للفلســطينيين،  الســكنية  الضائقــة 

التمييزيــة  بالسياســات  الرئيــس  ســببها 

تجاههــم، يســهل القانــون علــى الجهــاز اإلداري 

لعمليــات  اللجــوء  والبنــاء  التخطيــط  ولجــان 

المواطــن  علــى  الغرامــات  وفــرض  الهــدم 

. لفلســطيني ا

ــر »حكومــة التبــادل/ نتنياهو-غانتــس« 
ّ

لــم تبش

ــبح  ــا ش ــم عليه ــدى؛ إذ خّي ــل الم ــتقرار طوي باس

االنتخابــات الرابعــة منــذ اليــوم األول لتشــكيلها، 

وقــد كانــت لهــذا المنــاخ السياســي انعكاســات 

القائمــة  داخــل  األزمــات  إدارة  آليــة  علــى 

علــى  طفــت  مــا  ســرعان  والتــي  المشــتركة، 

الســطح.
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ــل املشــتركة  ــا داخ ــة وتصاعده ــج األزم ــي تأجي ــة ف ــذه القضي ه

وحتولــت إلــى حجــر للخــاف املركــزي، وقــد هاجــم بيــان احلركــة 

اإلســامية الصــادر فــي تاريــخ 2٤/٧/2020 الذيــن ســاهموا 

فــي متريــر هــذا القانــون فــي تلميــح ألعضــاء اجلبهــة الدميقراطيــة 

ــم  ــًة إياه ــون، متهم ــع القان ــوا م ــن صوت ــاواة الذي ــام واملس للس

باملشــاركة فــي نشــر »االنحــراف واالنهيــار األخاقــي وأبشــع 

ــه، وتهــدد  أنــواع الفواحــش التــي تهــدد الوجــود االنســاني بأكمل

ــا  ــي هــي أهــم أركان بنائن ــة، الت ــة ومتاســك األســرة العربي مكان

االجتماعــي«. وباســم أهمّيــة الوحــدة دعــا البيــان إلــى موقــف 

موّحــد ضــد هــذه القوانــن التــي »ال تعّبــر عــن إميــان النــاس، وال 

ــم«.٨2  ــم ومصلحته ــم وأعرافه ــم وقيمه عــن أخاقه

تزامــن التصويــت علــى هــذا القانــون، مــع قضيــة أخرى باتــت تعرف 

بـــ »قضيــة طحينــة األرز واملثليــن« حــن أعلنت شــركة »طحينــة األرز«٨٣ 

عــن نيتهــا اســتثمار جــزء مــن أربــاح شــركتها لدعــم إنشــاء خــط دافــئ 

باللغــة العربيــة ملجتمــع املثليــن الفلســطيني، بالتعــاون مــع جمعيــة دعــم 

ــل  ــان ردود فع ــذا اإلع ــار ه ــد أث ــرائيل. وق ــي إس ــن ف ــع املثلي مجتم

ــذه  ــد أن ه ــارض، بي ــد ومع ــن مؤّي ــطيني ب ــع الفلس ــي املجتم ــة ف قوي

ــى خــاف بــن رئيــس القائمــة املشــتركة أميــن عــودة  ــة أدت إل القضي

والنائــب عــن القائمــة املوحــدة د. منصــور عبــاس تعــود فــي جذورهــا 

ــطيني،  ــع الفلس ــا املجتم ــم إليه ــي يحتك ــم الت ــول القي ــى صــراع ح إل

وشــكل القــوة السياســية الــذي متّثــل »حقيقــة« هــذا املجتمــع. 

مــن جهــة، اعتبــر رئيــس القائمــة املشــتركة أميــن عــودة علــى 

صفحتــه فــي الفيســبوك فــي تاريــخ ٩/٧/2020 »أن مقاطعــة 

طحينــة األرز« هــي نفــاق فــي مقابــل التعامــل مــع الشــركات 

وتدعمهمــا.  واجليــش  باالســتيطان  تعتــز  التــي  اإلســرائيلية 

وأضــاف أنــه مــن »العبــث اختــاق صراعــات ونحــن فــي مواجهــة 

ــي ســتطال  ــة والت ــة األميركي ــن الصفق ــزء م ــو ج ــذي ه الضــم ال

ــة، يجــب أن نكــون  ــا مرعب ــا قضاي ــث... أمامن ــة املثل أيًضــا منطق

موحديــن وقادريــن علــى مواجهتهــا.«٨٤ 

من هو عباس منصور؟

مواليــد قريــة المغــار فــي العــام ١٩٧٢. درس طــب 

القــدس،  فــي  العبريــة  الجامعــة  فــي  األســنان 

نشــط  عندمــا  السياســية  حياتــه  بــدأ  وهنــاك 

فــي لجنــة الطــاب العــرب وانتخــب رئيًســا لهــا 

دراســته  أثنــاء  عبــاس  كان  متتاليتيــن.  لدورتيــن 

الجامعيــة مقربــا مــن عبــد اللــه نمــر درويــش، أحــد 

أبــرز مؤسســي الحركــة اإلســامية فــي إســرائيل، 

وتتلمــذ علــى يديــه. 

ــا عاًمــا 
ً
فــي العــام ٢٠٠٧، تــم انتخــاب عبــاس أمين

للحركــة اإلســامية الجنوبيــة، وفــي العــام ٢٠١٠ 

أصبــح نائًبــا لرئيســها، لُينتخــب رئيًســا لهــا فــي 

ــت  ــي الكنيس ــوًا ف ــح عض ــد أصب ــام ٢٠١٨. وق الع

للمــرة األولــى فــي نيســان ٢٠١٩. 

ــة  ــي القائم ــه الرابــع ف ــاس علــى ترتيب ــظ عب حاف

 ٢٠١٩ صيــف  فــي  تشــكلت  التــي  المشــتركة 

أيلــول  فــي  المبكــرة  االنتخابــات  لتخــوض 

السياســية  مســيرته  أثنــاء  آذار ٢٠٢٠.  ثــم   ٢٠١٩

ــس  ــب رئي ــب نائ ــغل منص ــت، ش ــو كنيس كعض

ــة  ــا للجن ــن رئيًس ــدورة ٢3، وُعي ــي ال ــت ف الكنيس

الحكوميــة الخاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي 

الداخــل.  فــي  العربــي  المجتمــع 

مــع  التحالــف  مــن  ــا 
ً

تحفظ عبــاس  يبــدي  ال 

ــازات  ــق إنج ــل تحقي ــي مقاب ــة ف ــة يميني حكوم

اجتماعيــة للمواطنيــن العــرب فــي الداخــل، األمــر 

القائمــة  إلــى انشــقاق  الــذي ســرعان مــا دفــع 

القائمــة  التــي يرأســها عــن  العربيــة الموحــدة 

المشــتركة ليخــوض انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٤ 

منفــرد.  بشــكل   )٢٠٢١ )آذار 
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مــن جهــة أخــرى، اعتبــر رئيــس القائمــة املوحــدة، النائــب منصــور عبــاس، أن أميــن عــودة قــد »أخطــأ وأســاء 

لشــريحة واســعة مــن املجتمــع الفلســطيني عندمــا نعــت موقفهــم بالنفــاق بغيــر وجــه حــق«، موجًهــا لــه النصيحــة 

ــة  ــاء احلرك ــي أعض ــور وباق ــبة ملنص ــم.٨٥ فالنس ــاء إليه ــن أس ــكل م ــار ل ــه االعتب ــرد ب ــذار وي ــرج باعت ــأن يخ ب

اإلســامية )التــي تشــترك فــي املشــتركة حتــت اســم القائمــة العربيــة املوحــدة( فإنهــم يســتندون إلــى الشــريعة 

ــا، عندمــا أكــد فــي  اإلســامية التــي ترفــض تشــريع قوانــن املثليــن.٨٦ لكــن منصــور عبــاس أبقــى البــاب موارًب

منــاورة سياســية أن القائمــة املشــتركة هــي مشــروع وحــدوي وطنــي، يقــوم علــى القواســم املشــتركة بــن األحــزاب 

التــي حتافــظ علــى خصوصيتهــا الفكريــة، وأضــاف، أن إدارة مســاحات االختــاف بــن األحــزاب مهمــة للمحافظــة 

علــى املشــتركة قويــة وموحــدة، وعليــه طلــب »مــن كل األحــزاب والنــواب مراعــاة توجهــات املجتمــع العربــي وعــدم 

التصــادم مــع هويتــه وأعرافــه وقيمــه الدينيــة الراســخة والتــي تتمســك بهــا الغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء مجتمعنــا 

بــكل مشــاربه الدينيــة«.٨٧ فــي إشــارة واضحــة إلــى أن احلركــة اإلســامية تقــرأ قيــم املجتمــع العربــي باالســتناد 

ــدة  ــة املوح ــة العربي ــف القائم ــي موق ــس ف ــب أن تنعك ــذات يج ــم بال ــذه القي ــريعة اإلســامية،٨٨ وأن ه ــى الش إل

باعتبارهــا ممثــًا للغالبيــة العظمــى مــن املجتمــع.

٣. ٣  خطاب التأثير : من تكتيك إلى برنامج العمل الوحيد 

ظهــر ســريًعا أن اخلــاف حــول املوقــف مــن قضايــا املثليــن، مركــب واحــد مــن صــراع عميــق بــن التيــار 

الــذي متثلــه القائمــة العربيــة املوحــدة وباقــي تيــارات املشــتركة حــول املبــادئ األساســية التــي جتمعهمــا. يتعلق 

ــة، وبســؤال هامــش التحالفــات التــي ميكــن عقدهــا  ــة واالجتماعي األمــر بســؤال العاقــة بــن احلقــوق القومي

مــن أجــل حتقيــق املطالــب املجتمعيــة، وأفــرز هــذا تيــاًرا متثلــه املشــتركة مبركباتهــا: اجلبهــة والتجمــع والقائمــة 

العربيــة للتغييــر، مقابــل تيــار القائمــة املوحــدة بقيــادة منصــور عبــاس. بحســب عــودة، فــإن مشــروع املشــتركة 

يجمــع مــا بــن الَهّمــن القومــي واملدنــي للمواطنــن الفلســطينين فــي إســرائيل. فمثــًا، اشــترطت املشــتركة 

التوصيــة علــى غانتــس لرئاســة احلكومــة بوقــف عمليــات هــدم البيــوت مــن خــال إبطــال قانــون كامينتــس، 

ووضــع خطــة لوقــف اجلرائــم املنظمــة وتنفيذهــا، وبنــاء مستشــفيات، ورفــع مخصصــات الشــيخوخة وزيــادة 

امليزانيــات ملاجــئ النســاء املعنّفــات، والتــزام القيــادة اإلســرائيلية بالعــودة إلــى طاولــة املفاوضــات مــع الســلطة 

الفلســطينية، وإلغــاء قانــون القوميــة.٨٩ تعكــس هــذه الشــروط مشــروع املشــتركة القائــم مــن جهــة علــى بعــد 

إســتراتيجي مناهــض للصهيونيــة، ومــن جهــة أخــرى علــى بعــد تكتيكــي حتــدد فيــه القضايــا املركزيــة بحســب 

ــن،  ــر فخــر الدي ــه د. مني ــة أجراهــا مع ــي مقابل ــودة ف ــف شــرح ع ــة. وحــول مســاحات التحال ــة الراهن املرحل

ونشــرت فــي مجلــة الدراســات الفلســطينية )شــتاء، 2020(، أن خيــار حــل الدولتــن مــا زال قائمــا، وعليــه فــإن 

شــركاء القائمــة املشــتركة فــي هــذه املرحلــة هــم: ميرتــس، ويســار حــزب العمــل أيًضــا.  وادعــى أنــه ميكــن 

مــن خــال هذيــن احلزبــن بنــاء معســكر دميوقراطــي، حتــى لــو لــم يقــم علــى اتفــاق شــامل معهــم علــى جميــع 
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ــة، وهــي:  ــا املركزي ــن القضاي ــى ٨0٪ م ــا، واقتصــر عل القضاي

ــة والعــدل االجتماعــي.  ــا الســام واملســاواة والدميقراطي قضاي

مــن هنــا، ميكــن للمشــتركة أن تكــون صاحبــة تأثيــر فــي العمــل 

السياســي فــي إســرائيل.٩0

ــك مــع فهــم املشــتركة خلطــر اليمــن   اجتمــع هــذا التكتي

ــودة  ــها ع ــة اقتبس ــع مقول ــجًما م ــطينين، ومنس ــى الفلس عل

فــي املقابلــة ذاتهــا، »درء املفاســد أولــى مــن جلــب املنافــع«، 

والســعي إلــى إســقاط حكــم نتنياهــو مبــا فــي ذلــك عبــر 

ــس.  ــى غانت ــة عل التوصي

مقابــل هــذا التوجــه، قــاد منصــور عبــاس توجًهــا مختلًفــا حتــت مســمى »النهــج اجلديــد« انطلــق مــن 

مبــدأ أن القائمــة العربيــة املوحــدة ليســت فــي جيــب أحــد، وأنــه ال فــرق بــن ميــن ويســار صهيونــي، وهــو 

مــا يعنــي عملًيــا اســتعداده للعمــل والتنســيق مــع بنيامــن نتنياهــو مقابــل حتصيــل مكاســب للمواطنــن 

الفلســطينين.٩1 

طــرح منصــور عبــاس نهجــه السياســي اجلديــد فــي مقابلــة لراديــو النــاس بتاريــخ 1٤/1/2021. قــال 

فيهــا إنــه ال خــاف علــى تعريــف مــن نحــن بــن مركبــات القائمــة املشــتركة؛ نحن أبناء الشــعب الفلســطيني 

ــب الفلســطينين.  ــق مطال ــة حتقي ــي كيفي ــن ف ــب اخلــاف يكم ــن صل ــة. ولك ــت الوطني ــون بالثواب وملتزم

وأضــاف أن النهــج السياســي الســابق لباقــي مكونــات املشــتركة لــم يفــض إلــى أي نتيجــة، وأن املطلــوب 

ــه، وغــزة، واألجنــدات العربيــة،  هــو اعتــراف بقــوة العــرب الذاتيــة واالســتقال فــي القــرار »عــن رام الل

ــدى اليســار ويســار الوســط اإلســرائيلين،  ــة ل ــوع رهين ــم املشــتركة بالوق ــة«.٩2 واته ــة والتركي والقطّري

وكشــف أنــه فــي االنتخابــات الســابقة طلــب الوفــد املفــاوض عــن أزرق-أبيــض )افــي نيســنكورن وعوفــر 

شــيلح(، أن تضــع املشــتركة جانًبــا كل املطالــب السياســّية، وأن تركــز علــى املطالــب املدنّيــة، ملّمًحــا أن 

ال فــرق بــن ميــن ويســار فــي التفــاوض مــع املشــتركة. ومبــا أن كل األحــزاب اإلســرائيلية جتمــع علــى 

اخلطــوط الصهيونيــة العريضــة، فإنــه ال فــرق مــن التحالــف مــع اليمــن أو اليســار اإلســرائيلين أثنــاء 

الســعي لتحصيــل احلقــوق.

بــدأ تبّنــي منصــور للنهــج اجلديــد، والتنســيق مــع الليكــود ونتنياهــو قبــل اإلعــان عــن االنتخابــات الرابعــة، وفــي 

تشــرين األول املاضــي، تــرأس جلســة برملانيــة فــي الكنيســت للتصويــت علــى إقامــة جلنــة حتقيــق ضــد رئيــس 

احلكومــة نتنياهــو فــي قضيــة فســاد مــا بــات يعــرف بـــ »صفقــة الغواصــات«، ومــع أن مجريــات اجللســة أدت إلــى 

ــا« وقــع فــي التصويــت، وقــرر عبــاس ورئيــس الكنيســت  املوافقــة علــى إقامــة جلنــة التحقيــق، إال أن »خلــًا تقنًي

ياريــف ليفــن عــن حــزب الليكــود إلغــاء القــرار وإعــادة التصويــت. اعتبــر تصــرف عبــاس انقــاًذا لنتنياهــو، وكتــب 

السياســي  نهجــه  عبــاس  منصــور  طــرح 

الجديــد فــي مقابلــة لراديــو النــاس بتاريــخ 

١٤/١/٢٠٢١، واتهــم المشــتركة بالوقــوع رهينة 

الوســط اإلســرائيليين،  اليســار ويســار  لــدى 

وكشــف أنــه فــي االنتخابــات الســابقة طلــب 

أزرق-أبيــض أن تضــع  المفــاوض عــن  الوفــد 

المشــتركة جانًبــا كل المطالــب السياســّية، 

وأن تركــز علــى المطالــب المدنّيــة، ملّمًحــا أن 

ال فــرق بيــن يميــن ويســار فــي التفــاوض مــع 

المشــتركة.
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النائــب د. أمطانــس شــحادة عــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي إن »إنقــاذ االئتــاف اليمينــي العنصــري ليــس 

ــى أن تكــون األخبــار عــن تواصــل وتنســيق بــن  دورنــا وال يقــع علــى مســؤوليتنا، ويجــب أاّل نرضــى بــه«، ومتّن

زميلــه منصــور عبــاس والليكــود غيــر صحيحــة.٩٣ 

ــف  ــة العن ــة مكافح ــي جلن ــاع ف ــاب اجتم ــي أعق ــي املشــتركة ف ــاس وشــركائه ف ــن عّب ــة ب ــت األزم تفاقم

ــس الكنيســت  ــى رئي ــة إل ــو باإلضاف ــا نتنياه ــاس وشــارك فيه ــي، ترأســها عّب ــع العرب ــي املجتم واجلرميــة ف

ــن اخلطــة  ــن ع ــة اجللســة، ُأعل ــي نهاي ــن الشــرطة. ف ــاط م ــا وضب ــر أوحان ــن أمي ــر األم ــن، ووزي ــف لف ياري

احلكوميــة ملكافحــة اجلرميــة فــي املجتمــع العربــي، وفــي هــذه اجللســة التــي ُوصفــت بالصاخبــة، تصــدى عــدد 

ــي  ــام للشــرطة موت ــش الع ــال املفت ــم بأعم ــا القائ ــي أطلقه ــة الت ــواب املشــتركة للتصريحــات العنصري ــن ن م

كوهــن الــذي طالــب اجلهــات املختصــة بإعــادة النظــر فــي املضامــن الثقافيــة والتربويــة العربيــة التــي تــؤدي 

للعنــف، وحمــل عــدد مــن النــواب العــرب احلكومــة مســؤولية تفشــي العنــف، ألنهــا معنيــة بتفتيــت املجتمــع 

العربــي.٩٤ وأكــد كل مــن النائــب أمطانــس شــحادة والســكرتير العــام للجبهــة الدميقراطيــة للســام واملســاواة 

منصــور دهامشــة، علــى أن هــذه اجللســة التــي مــدح فيهــا عبــاس أداء الشــرطة اإلســرائيلية فــي مواجهــة 

اجلرميــة، ال جتــري فــي إطــار التنســيق مــع املشــتركة.٩٥  

ــن  ــي وب ــة اإلســامية الشــق اجلنوب ــن احلرك ــا ب ــا قدمًي ــا صراًع ــد أيًض ــاس السياســي اجلدي ــج عب ــار نه أث

احلركــة اإلســامية الشــق الشــمالي )واحملظــورة مــن قبــل األجهــزة اإلســرائيلية(، وقــد شــهدت إحــدى جلســات 

جلنــة املتابعــة جــدااًل صاخًبــا بــن الشــيخ نائــب رئيــس احلركــة اإلســامية الشــمالية كمــال خطيــب، وبــن مديــر 

املكتــب السياســي فــي احلركــة اإلســامية اجلنوبيــة إبراهيــم حجــازي، بســبب مواقــف النائــب منصــور عبــاس 

ــا مــع مكتــب رئيــس احلكومــة، وطالــب اخلطيــب القائمــة املوحــدة بعــدم اســتعمال  السياســية التــي تعتبــر تعاوًن

ــة  ــف احلرك ــل مواق ــة متث ــة اجلنوبي ــواب احلرك ــف ن ــأن مواق ــاس ب ــد الن ــي »ال يعتق ــة اإلســامية ك اســم احلرك

ــي حظرهــا نتنياهــو«.٩٦ اإلســامية الت

وتطرقــت جلنــة املتابعــة للجــدل الصاخــب فــي املشــتركة فــي أحــد اجتماعاتهــا الدوريــة، وجــاء فيــه 

علــى لســان رئيــس اللجنــة محمــد بركــة، أن جلنــة املتابعــة ال تتدخــل فــي شــؤون القائمــة املشــتركة، ولكــن 

مركبــات القائمــة هــم مــن مركبــات جلنــة املتابعــة، واألزمــة هنــاك تنعكــس علــى كل اجلمهــور العربــي. ودعــت 

جلنــة املتابعــة إلــى جلــم اجلــدل السياســي فــي املشــتركة، وأكــدت فــي بيــان لهــا علــى أن حقــوق املجتمــع 

الفلســطيني املدنيــة والقوميــة نابعــة مــن كوننــا أصحــاب وطــن، وهــو حــق ثابــت وغيــر مشــروط، فــي إشــارة 

إلــى خــروج نــواب القائمــة املوحــدة عــن اإلجمــاع، وامتناعهــم عــن التصويــت لصالــح حــل الكنيســت.٩٧ يذكــر 

أن الهيئــة العامــة للكنيســت صادقــت بالقــراءة التمهيديــة علــى مشــروع قانــون حــل الكنيســت الــذي طرحتــه 

كتلــة »يــش عتيد-تيلــم«، وأيــد حــل الكنيســت ٦1 عضــًوا وعارضــه ٥٤ آخــرون، فيمــا تغّيــب نــواب »القائمــة 

املوحــدة« األربعــة عــن التصويــت.٩٨ 
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الشكل رقم )١٧(: توزيع المقاعد الـ١٥على مركبات القائمة المشتركة بعد انتخابات آذار ٢٠٢٠. 

٤. ٣  فشل محاوالت رأب الصدع داخل المشتركة، وانشقاق القائمة العربية الموحدة 

ــا  ــى شــعبيتها، وأظهــرت معظــم االســتطاعات تراجــع دعمه ــي املشــتركة عل ــي ظهــرت ف ــات الت ــرت األزم أث

مــن 1٥ مقعــًدا إلــى ٨-٩ مقاعــد فقــط.٩٩ وأجــج حــّل الكنيســت واإلعــان عــن انتخابــات مبكــرة فــي آذار 2021، 

اخلافــات الشــديدة أصــًا فــي املشــتركة، هــذا وباشــرت اجلبهــة الدميقراطيــة للســام واملســاواة والتجمــع الوطنــي 

ــدة.  ــة املوح ــة العربي ــات مســتثنيًة القائم ــر لانتخاب ــاوض والتحضي ــر التف ــة للتغيي ــة العربي ــي واحلرك الدميقراط

وأفــاد مصــدر فــي التجمــع أن التنســيق بينــه وبــن واجلبهــة عــاِل جــًدا وأن ال نّيــة، فــي تلــك املرحلــة، لــدى الطرفــن 

بالتفــاوض مــع القائمــة العربيــة املوحــدة قبــل توضيــح النهــج السياســي للحركــة اإلســامية اجلنوبيــة.100 

بــدا كأن األحــزاب الثاثــة ذاهبــة فــي اجتــاه واحــد، بينمــا راحــت القائمــة العربيــة املوحــّدة تتفــاوض، وبشــكل 

فــردي، مــع شــخصيات أخــرى فــي املجتمــع العربــي لتشــكيل حتالــف بديــل عــن املشــتركة، وقــد طــرح التجمــع 

ــي:  ــاط ف ــزت النق ــتركة، ترك ــي للمش ــوام الرباع ــى الق ــاظ عل ــاط للحف ــبع نق ــن س ــادرة م ــرة مب ــذه الفت ــال ه خ

اســتقالية املشــتركة، عــدم التنــازل عــن احلقــوق السياســية مقابــل حقــوق مدنيــة، عــدم التوصّيــة بحكومــة نتنياهــو 

أو أي حكومــة أخــرى.101 فــي املقابــل، وافقــت القائمــة العربيــة املوحــدة علــى عــدم التعامــل مــع نتنياهــو شــريطة 

ــاك  ــدم انته ــى ع ــة املشــتركة عل ــى موافق ــة إل ــا، باإلضاف ــل معه ــن التعام ــي ميك ــة اإلســرائيلية الت ــد اجله حتدي

ــة املوحــدة عــن  ــة العربي ــاط مشــتركة، انشــّقت القائم ــى نق ــق األطــراف عل ــم تتف ــا ل الشــريعة اإلســامية.102 ومل

املشــتركة لتخــوض االنتخابــات للكنيســت الـــ 2٤، فــي آذار 2021، فــي قائمــة منفصلــة. 

ــة مــازن غنــامي،  ــة العربي ــة لرؤســاء الســلطات احمللي ــة القطري انضــم رئيــس بلديــة ســخنن والرئيــس الســابق للجن

بشــكل رســمي إلــى القائمــة العربيــة املوحــدة- احلركــة اإلســامية، ومت تثبيتــه فــي املــكان الثانــي بعــد مصادقــة مجلــس 



229
تقـريـر "مـدار"  

2021

ــة  ــم الداخلي الشــورى فــي احلركــة اإلســامية.10٣ وفــي ســياق القوائ

ــن  ــد م ــي احلــزب الوحي ــي الدميقراط ــع الوطن ــزاب، كان التجّم لألح

ــًرا  ــة حتضي ــات داخلي ــذي خــاض انتخاب ــن األحــزاب األخــرى، ال ب

ــو  ــب ســامي أب ــا النائ ــاز به ــث ف ــدة، حي ــات الكنيســت اجلدي النتخاب

شــحادة برئاســة القائمــة متغلبــا علــى منافســه د. امطانــس شــحادة، 

بينمــا بقيــت النائــب د. هبــة يزبــك فــي املــكان الثانــي، ووصــل جمعــة 

الزبارقــة إلــى املــكان الثالــث فــي القائمــة.10٤  وتظهــر االســتطاعات حتــى حلظــة االنتخابــات علــى أن القائمــة املشــتركة 

قــد حتصــل فــي االنتخابــات علــى مــا بــن ٨-٩ مقاعــد، بينمــا تتأرجــح القائمــة املوحــدة عنــد نســبة احلســم. 

٥. ٣  األحزاب الصهيونية تغازل الناخب العربي 

ــي  ــي جــرت ف ــات الت ــي االنتخاب ــي قادهــا نتنياهــو ف ــة الت ــة التحريضي ــة االنتخابي ــى العكــس مــن احلمل عل

العــام2020، تبنــى نتنياهــو فــي حملتــه االنتخابيــة للكنيســت الـــ 24 تكتيــًكا معاكًســا مبنًيــا علــى التوجــه للعــرب 

ــة اســتمالتهم والتواصــل مــع القائمــة العربيــة املوحــدة لتعزيــز صورتــه كغيــر معــاٍد للعــرب، بــل فقــط  ومحاول

»للمتطرفــن«. وأعلــن نتنياهــو عــن نيتــه تعيــن نائــل زعبــي،10٥ الــذي مت وضعــه فــي املقعــد 39 وزيــًرا »للنهــوض 

باملجتمــع العربــي« »متفاخــًرا« بانضمــام أول مواطــن إســرائيلي مســلم إلــى الليكــود.10٦ وفــي هــذا الســياق، 

زار نتنياهــو مدينــة الناصــرة، بحّجــة تفقــد أحــد مراكــز التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، وقوبلــت هــذه الزيــارة 

مبظاهــرة احتجاجيــة اعتقــل فيهــا 1٥ فلســطينًيا بعــد أن اعتــدت الشــرطة علــى املتظاهريــن بالقمــع والضــرب 

ورش امليــاه العادمــة.10٧ 

حتــّول التوجــه ملغازلــة لصــوت العربــي فــي هــذه االنتخابــات إلــى حالــة مثيــرة؛ فقــد ضــم حــزب ميرتــس عضويــن 

عربيــن فــي املقاعــد اخلمســة األولــى، همــا: غيــداء رينــاوي- زعبــي10٨ للمقعــد الرابــع، والنائــب الســابق عيســاوي فريــج 

فــي املقعــد اخلامــس.10٩ وثّبــت حــزب العمــل في املكان الســابع فــي القائمة املخرجة ابتســام )مراعنة- منوحــن(.111.110 

علــى الرغــم مــن أن هــذه األحــزاب تشــترك فــي اســتدراجها للناخــب 

العربــي، إال أن دوافعهــا مختلفــة: بالنســبة مليرتــس وحــزب العمــل، 

ــودة للســاحة السياســّية كأحــزاب يســارية  ــى الع ــا يطمحــان إل فهم

ذات توجهــات اجتماعيــة وسياســية دميقراطيــة مــن خــال االســتعانة 

ــي والصــوت اإلســرائيلي اليســاري »الدميقراطــي«.  بالصــوت العرب

أمــا الليكــود فيهــدف إلــى إضعــاف القائمــة املشــتركة املناوئــة 

لنتنياهــو، باإلضافــة إلــى أن الليكــود يعتبــر املجتمــع العربــي مخــزون 

أصــوات »حائــرة« ميكــن اســتدراجها. 

أثــرت األزمــات التــي ظهــرت فــي المشــتركة على 

االســتطاعات  معظــم  وأظهــرت  شــعبيتها، 

تراجــع دعمهــا مــن ١٥ مقعــًدا إلــى ٨-٩ مقاعــد 

عــن  واإلعــان  الكنيســت   
ّ

حــل وأجــج  فقــط.  

الخافــات   ،٢٠٢١ آذار  فــي  مبكــرة  انتخابــات 

.
ً

أصــا الشــديدة 

علــى العكــس مــن الحملــة االنتخابيــة التحريضيــة 

التــي قادهــا نتنياهــو فــي االنتخابــات التــي جــرت 

حملتــه  فــي  نتنياهــو  تبنــى  العــام٢٠٢٠،  فــي 

معاكًســا  ا 
ً

تكتيــك  ٢٤ الـــ  للكنيســت  االنتخابيــة 

مبنًيــا علــى التوجــه للعــرب ومحاولــة اســتمالتهم 

الموحــدة  العربيــة  القائمــة  مــع  والتواصــل 

لتعزيــز صورتــه كغيــر معــاٍد للعــرب، بــل فقــط 

»للمتطرفيــن«.
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٦. ٣  االنتخابات الرابعة: تحطم المشتركة و«الموحدة« تدخل الكنيست منفردة

انخفــض التمثيــل العربــي فــي الكنيســت الـــ 2٤ بشــكل ملحــوظ مــن 1٥ مقعــًدا إلــى 10 مقاعــد فقــط، حيــث 

حصلــت القائمــة املشــتركة واجلبهــة العربيــة للتغييــر والتجّمــع علــى ســتة مقاعــد، بينمــا حصلــت القائمــة املوحــدة 

علــى أربعــة مقاعــد. جــاء هــذا، بشــكل أساســي، نتيجــة النخفــاض نســبة التصويــت فــي املجتمــع العربــي مــن مــا 

يقــارب الـــ ٦٥٪ فــي انتخابــات آذار 2020 إلــى مــا أقــل عــن ٥0٪ فــي انتخابــات آذار 2021 )بعــض التقاريــر 

تشــير إلــى أنهــا وصلــت إلــى ٤٥٪( وهــي األقــل منــذ إقامــة القائمــة املشــتركة فــي العــام 201٥. 

كان انشــقاق املشــتركة، وتراشــق االتهامــات بــن القائمتــن، ســبًبا مركزًيــا فــي عــزوف النــاس عــن التصويــت، 

ــد أدى هــذا  ــع مــرات خــال ســنتن )وق ــات أرب ــاط والتعــب مــن تكــرار االنتخاب ــى الشــعور باإلحب ــة إل باإلضاف

أيًضــا إلــى انخفــاض فــي نســبة التصويــت فــي املجتمــع اإلســرائيلي(. وقــد حصلــت القوائــم العربيــة مجتمعــة 

ــا مقابــل ٥٨1،٥0٧ فــي االنتخابــات األخيــرة.  علــى مجمــوع ٣٧٩،1٨0 صوًت

يبــدو بحســب النتائــج األوليــة لانتخابــات، أن مغازلــة الصــوت العربــي مــن قبــل األحــزاب الصهيونيــة لــم تــأِت 

بالنتائــج التــي طمحــت إليهــا هــذه األحــزاب. فعلــى ســبيل املثــال، وعلــى الرغــم مــن ســعي نتنياهــو وحــزب الليكــود 

إلــى احلصــول علــى نســبة عاليــة مــن األصــوات العربيــة، إال أن مراجعــة لنتائــج بعــض البلــدات العربيــة، تشــير 

إلــى تقــدم مــا، ولكــن غيــر كبيــر فــي التصويــت لليكــود وبشــكل خــاص فــي البلــدات الصغيــرة، وتلــك التــي كان 

لليكــود مرشــح فيهــا أو تلقــى دعًمــا علنًيــا فيهــا مــن أحــد الشــخصيات املركزيــة. 

الشكل رقم )١٨(: عدد األصوات العربية في االنتخابات الثالث األخيرة )أيلول ٢٠١٩- آذار ٢٠٢١( 

في أهم المدن والبلدات العربية في الداخل.
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الشكل رقم )١٩(: نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل في سنوات مختارة.  

 

إجمال

كان العــام 2020 مليًئــا بالتحديــات بالنســبة للمجتمــع الفلســطيني علــى األصعــدة السياســية والصحيــة 

واالقتصاديــة، واألمــن الشــخصي واجلماعــّي. 

ــع  ــة م ــل الدول ــي تعام ــاة الفلســطينين بشــكل واضــح ف ــي حي ــة االســتهتار ف ــى درج ــوي إل ــز البني ــى التميي جتل

اجلرميــة والعنــف املتفشــين فــي املجتمــع الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن وضــع هــذه اآلفــة علــى رأس ســلم أولويــات 

ــام 2020.    ــي الع ــث حصــدت 11٣ شــخًصا ف ــإن انتشــار اجلرميــة ازداد بحي ــي الداخــل، ف ــادة الفلســطينية ف القي

أضافــت السياســات التمييزيــة اإلســرائيلية حتدّيــات إضافيــة أمــام املجتمــع الفلســطيني فــي مواجهتــه األزمــة 

الصحّيــة منــذ بدايــات ســنة 2020، حيــث كشــفت اجلائحــة مــرة أخــرى عــن السياســات التمييزيــة العنصريــة جتاه 

الفلســطينين والتــي جــاءت عواقبهــا أكثــر قســوة عليهــم مــن املجتمــع اليهــودي، فــكان املواطنــون الفلســطينيون 

أول مــن خــرج مــن ســوق العمــل، وارتفعــت فــي أوســاطهم نســبة البطالــة، وازداد عــدد العائــات الفقيــرة، كمــا 

كانــت شــروط احلصــول علــى املســاعدات احلكوميــة غيــر مائمــة للمصالــح العربيــة، وكشــفت محدوديــة اخلدمــات 

البنكيــة املتاحــة للمجتمــع العربــي، ممــا هــّدد الكثيــر مــن املصالــح العربيــة باإلغــاق. هــذا وكشــفت األزمــة عمــق 

التمييــز فــي مجــال التربيــة والتعليــم، وزادت مــن حتديــات جهــاز التعليــم العربــي للتعامــل مــع مســتجّدات إغــاق 

املــدارس وضــرورة االســتناد إلــى التعليــم عــن بعــد. 
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فــي املقابــل، فرضــت األزمــة السياســية فــي إســرائيل، حتديــات 

جّديــة أمــام العمــل السياســي فــي الداخــل، وكشــف تكــرار 

االنتخابــات أربــع مــرات خــال عامــن عــن صراعــات بــن القــوى 

السياســّية وكّثفتهــا، وأبــرزت عــّات ونواقــص رافقــت »املشــتركة« 

منــذ تشــكيلها، وأفضــت إلــى انشــقاق احلركــة العربيــة املوحــّدة. 

وقــد بــات مــن الواضــح أن التحديــات السياســية فــي الداخــل 

ــت  ــي حــن جنح ــم، فف ــد والتفاق ــي التصاع ــذة ف الفلســطيني آخ

املشــتركة فــي فــرض حضورهــا علــى يســار الســاحة السياســّية 

اإلســرائيلية إال أن بعًضــا مــن  القضايــا الســابقة، تركهــا هّشــة مقابــل حتديــات مــن الداخــل واخلــارج. وتشــّكل 

فضفاضيــة خطــاب التأثيــر أحــد أعمــدة هــذه التحديــات؛ فمــن ناحيــة، أدار غانتــس ظهــره لتوصيتهــا التاريخيــة، 

مبيًنــا أن قــدرة الفلســطينين فــي الداخــل السياســية علــى التأثيــر، مرتهنــة إلــى السياســة اإلســرائيلية الداخليــة 

أكثــر منــه إلــى عــدد مقاعدهــا أو ثقــل وزنهــا االنتخابــي. ومــن ناحيــة ثانيــة، وعلــى أثــر عــدم وجــود نقــاش جــدي 

حــول حــدود املســاومات السياســية التــي تقدمهــا املشــتركة مقابــل تعزيــز قدرتهــا علــى التأثيــر، وفــي حــن لــم 

تكــن هنــاك آليــات قيــاس جنــاح هــذا التأثيــر وطــرق تقييمــه، وفــي أعقــاب فشــل التوصيــة علــى غانتــس، تواجــه 

املشــتركة اليــوم حتدّيــات مــن الداخــل؛ التحــدي األول طرحتــه القائمــة العربيــة املوحــدة، املنشــقة عــن املشــتركة، 

ــع الفلســطيني  ــى املجتم ــر عل ــى التأثي ــي خطــاب يســعى إل ــر، مــن خــال تبن ــز التأثي ــا لتعزي ــدم خطاًب ــي تق والت

لتعزيــز قيمــه التقليديــة احملافظــة، والوجــه اآلخــر يســعى لتعزيــز التأثيــر علــى الســاحة السياســية اإلســرائيلية 

مــن خــال تعــاون فــي قضايــا عينيــة مــع أحــزاب مــن اليمــن. أمــا التحــدّي الثانــي فمصــدره مغازلــة األحــزاب 

الصهيونيــة، لصــوت الناخــب العربــي، خاصــة مــن قبــل حــزب الليكــود، الــذي يبــدو وكأنــه يحــاول تقليــد اليســار 

اإلســرائيلي فــي سياســات احتــواء الفلســطينين، دون تغييــر حقيقــي فــي سياســاته العنصرّيــة، مســتغًا خطــاب 

التأثيــر ليطــرح أمــام الناخــب العربــي فرصــة لتحقيــق احلقــوق، مباشــرة مــن خــال مرشــحن عــرب فــي قوائمهــا، 

دون وســاطة األحــزاب العربيــة. وقــد متثلــت هــذه التحديــات فــي نتائــج االنتخابــات األخيرة للكنيســت الـــ 2٤ )آذار 

2021(، إذ انخفــض التمثيــل العربــي مــن 1٥ إلــى 10 مقاعــد فقــط، وحصلــت القائمــة املشــتركة علــى ٦ مقاعــد 

مقابــل ٤ مقاعــد للقائمــة العربيــة املوحــدة، كمــا أثــر االنقســام علــى نســبة التصويــت التــي انخفضــت إلــى أقــل 

مــن ٥0٪، وهنــاك مــن يّدعــي أنهــا لــم تتجــاوز ٤٥٪.

ل فضفاضيــة »خطــاب التأثيــر« أحــد أعمدة 
ّ

تشــك

هــذه التحديــات التــي واجهتهــا »المشــتركة«،  

فقــد أدار غانتــس ظهــره لتوصيتهــا التاريخيــة 

ــذا أن قــدرة  ــي ه ــا ف
ً
ــة، مبين ــكيل حكوم ــه لتش ب

علــى  السياســية  الداخــل  فــي  الفلســطينيين 

اإلســرائيلية  السياســة  إلــى  مرتهنــة  التأثيــر، 

الداخليــة أكثــر منــه إلــى عــدد مقاعدهــا أو ثقــل 

وزنهــا االنتخابــي.
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 .http://bit.ly/390101s ،2020/12/0وئام بلعوم، »هل يتسبب »كورونا« في تصاعد اجلرمية بن فلسطينيي ٤٨؟«، متراس، 2020/0٤/0٧، آخر مشاهدة ٥  ٩

اإلحصائية حتى شهر آب 2020.  10

نوريت يخيموفيتش-كوهن، »معطيات عن رؤساء سلطات محلية وموظفي السلطات املهددين«، جلنة أبحاث الكنيست، ٣0/2020/11.   11

املرجع السابق.  12

ــس، http://bit.ly/3twx70C ،2021/01/2٩، )آخــر  ــوم،« غلوب ــى الي ــل حت ــا فع ــدرس م ــس خرجــت لت ــي: غلوب ــع العرب ــى املجتم ــي عل ــو يبن ــدل، »نتنياه أورن رون  1٣

  .)2021/01/٣0 مشــاهدة 

توصيات »املديرين العامن للوزارات بشأن التعاون مع اجلرمية والعنف في املجتمع العربي« – ملخّص مستند سياسي، آب، 2020. مكتب رئيس احلكومة.  1٤

تقــع مراكــز الشــرطة اجلماهيريــة، خــارج مراكــز الشــرطة، وفــي قســمها الكبيــر تقــع فــي األحيــاء البعيــدة، وفــي أماكــن تركيــز الســكان العــرب وفــي أحيــاء القادمــن   1٥

اجلــدد، وفــي املناطــق الريفيــة ومناطــق ســياحية وشــواطئ البحــر، ويعمــل فــي هــذه املراكــز، متطوعــون ويتواجــد فيهــا شــرطي دائــم، يعمــل مــع متطوعــي احلــرس 

املدنــي وممثلــي منظمــات جماهيريــة وبلديــة.

املرجع السابق.  1٦

https:// ،2020/0٤/01 ،االحتــاد، »معطيــات خطيــرة حــول العنــف فــي املجتمــع العربــي: جلنــة القضــاء علــى اجلرميــة والعنــف تعقــد اجتماعهــا األول«، موقــع االحتــاد  1٧

bit.ly/3s5ON2Q، )آخــر مشــاهدة 2020/12/10(. 

الكنيســت خــال جلســة اللجنــة اخلاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي املجتمــع العربــي: »رقــم قياســي ســلبي مــن 10٦ ضحايــا قتــل مقابــل ٩٤ العــام املاضــي«، موقــع    1٨

الكنيســتالكنيســت، https://bit.ly/3vEYtUh ،2020/12/1٦، )آخــر مشــاهدة 2020/12/20(. 

املعطيات من تقرير جلنة مديري الوزارات باالعتماد على معطيات الشرطة )2020(  1٩

http:// ،2020/11/0العــرب، »نتنياهــو لعبــاس: اخلطــة احلكوميــة ملكافحــة اجلرميــة ســتوضع علــى الطاولــة للمصادقــة عليهــا خــال أســبوعن«، موقــع العــرب، ٩  20

bit.ly/2QqYOtt، )آخــر مشــاهدة 2020/12/0٥(.

عــرب ٤٨، »نتنياهــو يجتمــع برؤســاء ســلطات محليــة عربيــة لبحــث العنــف واجلرميــة،« موقــع عــرب ٤٨، http://bit.ly/3f0oGXs ،2021/01/2٤، )آخــر مشــاهدة   21

.)2021/01/2٥

 ،http://bit.ly/38YBTMx ،2021/02/0عــرب ٤٨، »أطلــق تصريحــات عنصريــة: نتنياهــو يعــن منســقا ملكافحــة اجلرميــة باملجتمــع العربــي«، موقــع عــرب ٤٨، ٣  22

ــر مشــاهدة 2021/02/10(.  )آخ

 ،http://bit.ly/312Fdlf ،2020/11/0محمــد محســن وتــد، »اخلطــة احلكوميــة ملكافحــة العنــف واجلرميــة: رفــض وقبــول دون خطــة عربيــة بديلــة«، موقــع عــرب ٤٨، ٨  2٣

)آخــر مشــاهدة 2020/12/10(. 

 .https://bit.ly/3cTiNbB ،مركز مساواة يتحفظ من اخلطة احلكومية ملكافحة اجلرمية املنظمة في املجتمع العربي. موقع مركز مساواة  2٤

يــوآف ايتيئيــل، »الوســط العربــي يتنكــرون ملنســق نتنياهــو ملنــع اجلرميــة: »لعبــة انتخابيــة«، موقــع والــا العبــري، http://bit.ly/391vYGr ،2021/02/0٤، )آخــر   2٥

مشــاهدة 2021/02/10(.  

ربيــع ســواعد، »مّنــاع: حراكنــا ضــد اجلرميــة مســتمر حتــى ترضــخ الشــرطة ملطالبنــا«، موقــع عــرب ٤٨، 10/12/http://bit.ly/3f6sm9Q ،201٩، )آخــر مشــاهدة   2٦

     .)2020/12/0٥

 ،http://bit.ly/30XSv2F ،2021/02/0محاســن ناصــر، »العشــرات مــن احلــراك الشــبابي املجــدالوي يتظاهــرون أمــام مركــز شــرطة مجــد الكــروم«، موقــع كل العــرب، ٨  2٧

)آخــر مشــاهدة 2021/02/10(.  

نداء كيوان، »مظاهرات أم الفحم: الشرطة أصل الورطة«، متراس، http://bit.ly/3tD8LlH ،2021/02/2٣، )آخر مشاهدة 2021/02/2٥(.  2٨

املرجع السابق.  2٩
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 ،http://bit.ly/3tyfGg2 ،2021/02/2ضيــاء حــاج يحيــى وإينــاس مريــح، »أم الفحــم: إصابــات واعتقــاالت فــي مظاهــرة ضــد اجلرميــة والشــرطة،« موقــع عــرب ٤٨، ٦  ٣0

ــاهدة 0٥/2021/0٣(.  ــر مش )آخ

وديــع عــواودة، »تصاعــد املظاهــرات واملواجهــات مــع الشــرطة اإلســرائيلية فــي مناطــق ٤٨ احتجاًجــا علــى التواطــؤ مــع ظاهــرة اجلرائــم املتفاقمــة«، القــدس العربــي،   ٣1

https://bit.ly/3r1Su9d ،2021/02/02، )آخــر مشــاهدة 2021/02/0٥(.

تشــمل هــذه اخلطــة 1٤ نقطــة، معظمهــا يتعلــق فــي معاجلــة الغــن التاريخــي جتــاه الفلســطينين، وتطويــر اقتصــادي اجتماعــي للتجمعــات العربيــة، وتقتــرح خطــة   ٣2

ــات متابعــة تنفيذهــا. ــر آلي ــذ اخلطــة وتطوي ــة لتنفي ــات حكومي ــب مبيزاني ــه، وتطال ــه وخصوصيت ــد بحســب احتياجات ــكل بل ــة ل مفصلّ

هبة يزبك، »الشرطة تقتل املجتمع العربي مرتن،« هآرتس، http://bit.ly/3cVH0OR ،2021/02/0٤، )آخر مشاهدة 2021/02/10(.    ٣٣

ربيــع ســواعد، »كورونــا فــي البلــدات العربيــة: تفريــق أعــراس وضبــط مخالفــن للحجــر الصحــي«، موقــع عــرب ٤٨، https://bit.ly/2Mvo7Jb ،2020/11/2٩، )آخــر   ٣٤

مشــاهدة 2020/12/0٥(. 

عــرب ٤٨، »منســق كورونــا: حــاالت خطــرة بســن صغيــرة باملجتمــع العربــي«، موقــع عــرب ٤٨، https://bit.ly/2O457C0 ،2020/11/2٩، )آخــر مشــاهدة   ٣٥

 .)2021/12/0٥

أفــرامي ليفــي وآخــرون، »املجتمــع العربــي فــي إســرائيل فــي ظــل الكورونــا: نظــرة مــن فــوق«، عــدد 12٨٨، معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلســرائيلي، 2٩/2020/0٣،   ٣٦

https://bit.ly/3c0jwsu، )آخــر مشــاهدة 2020/12/0٥(. 

عرب ٤٨، »املتابعة والقطرية تقيمان جلنة طوارئ ملواجهة كورونا،« موقع عرب ٤٨، 2٤/https://bit.ly/3b1oJjo ،2020/0٣، )آخر مشاهدة 2020/12/10(.   ٣٧

 .https://bit.ly/3uCXEL3 ،الهيئة العربية للطوارئ- إدارة أزمة كورونا، على صفحة جمعية اجلليل  ٣٨

ناهــد دربــاس، »فلســطينيو الداخــل يعانــون نقًصــا فــي فحوصــات كورونــا،« العربــي اجلديــد، 2٤/https://bit.ly/3bXccN1 ،2020/0٣، )آخــر مشــاهدة   ٣٩

 .)2020/12/10

كل العــرب، »جلنــة الطــوارئ القطريــة تطلــق رقمــا موحــًدا لكافــة اخلدمــات *٨٩٧٤«، موقــع كل العــرب، 0٣/http://bit.ly/3vMBFC6 ،2020/0٤، )آخــر مشــاهدة   ٤0

 .)2020/12/0٥

برنامــج التحالــف هــو عبــارة عــن شــبكة يســار نخبوّيــة مــن القــادة السياســين احلاليــن واملســتقبلين، لتشــكيل نخبــة مــن القــادة التقدميــن، الســاعن لتحقيــق املســاواة   ٤1

املدنيــة فــي إســرائيل. 

إعام – املركز العربي للحريات اإلعامية وللتنمية والبحوث، مؤسسة غير ربحية، تأسست عام 2000، في مدينة الناصرة.  ٤2

شتيل: مؤسسة تقدم خدمات االستشارة والدعم لتعزيز التغيير االجتماعي في إسرائيل.   ٤٣

صندوق ينشط منذ ٤0 عامًا لبناء وتدعيم املجتمع املدني واألسس الدميقراطية في إسرائيل.  ٤٤

.https://bit.ly/3dSDtmg موقع طاقم املختصن، على الرابط  ٤٥

مؤسسة إسرائيلية غير ربحية، تسعى لتقليل الفقر وإنتاج مجتمع عادل وأفضل. )للمزيد انظر الفصل االجتماعي في هذا التقرير(    ٤٦

 .https://bit.ly/3bTrfbC ،لتيت، تقرير الفقر البديل رقم 1٨، إسرائيل 2020، مؤسسة لتيت  ٤٧

لاســتزادة ُيرجــى مراجعــة: ســامي ميعــاري، مهــا صبــاح كركبــي، واميــت لوينتــال، مــدى مســاهمة جائحــة الكورونــا فــي مفاقمــة الامســاواة االجتماعيــة االقتصاديــة   ٤٨

عنــد الفلســطينين فــي إســرائيل. ورقــة عمــل رقــم ٣، آب 2020، املنتــدى االقتصــادي العربــي.

وأيًضــا: ســمادار ســومخ وآخــرون، التشــغيل عنــد املجتمــع العربــي خــال أزمــة الكورونــا: حتديــات، فــرص ومســاحات تأثيــر. مركــز ماييــرس جوينــد بروكديــل، املنتــدى   

االقتصــادي العربــي، يوليــو 2020، جوينــت إســرائيل. 

نســرين حداد-حــاج يحيــى، وأميــن ســيف، إســقاطات أزمــة الكورونــا علــى املســتخدمن واملســتقلن فــي املجتمــع العربــي. اللجنــة القطريــة لرؤســاء الســلطات احملليــة   ٤٩

العربيــة فــي إســرائيل، والهيئــة العربيــة للطــوارئ، 2020 )عبــري(.

وأيًضــا: نســرين حــداد حاج-يحيــى وآخــرون، »املجتمــع العربــي وأزمــة الكورونــا، معطيــات دخــول، تأثيــرات وتوصيــات خلــروج أقــوى«، املعهــد اإلســرائيلي   

 .2020 الثانــي  تشــرين  للدميقراطيــة، 

وأيًضــا: شــاحار إيــان، »حتــت غطــاء الكورونــا: منظمــات اجلرميــة تنتشــر فــي املجتمــع العربــي مــن خــال قــروض فــي الســوق الســوداء«، كلكليســت، 1٣/2020/0٥،   

http://bit.ly/3r7zuoS، )آخــر مشــاهدة 2020/12/10(. 

ميسم جلجولي وأخريات، تأثير أزمة الكورونا على تشغيل النساء العربيات واملتدينات اليهوديات. طاقم نساء في طاقم اخلبراء، أيار 2020.  ٥0

جعفر فرح، »مواجهة املجتمع العربي مع أزمة الكورونا«. اللجنة العربية لرؤساء السلطات احمللية العربية وجلنة املتابعة العليا، نيسان 2020.  ٥1

ــس، http://bit.ly/391ncIx ،2021/01/22، )آخــر  ــذا«، غلوب ــى ه ــات تؤشــر إل ــت: خمســة بيان ــن الامســاواة تفاقم ــب، ولك ــد تذه ــا ق ــا فيســبورغ، »الكورون هي  ٥2

مشــاهدة 2021/01/2٥(. تكــررت هــذه املعطيــات واالدعــاءات نفســها أيًضــا فــي: ســراب أبــو ربيعــة، ويوســي دهــان، »لــن نعــود إلــى الــوراء، توصيــات للخــروج مــن 

أزمــة التعليــم«، تقريــر طاقــم املختصــن )العبــري(، كانــون الثانــي 2021. 

فرح، »مواجهة املجتمع العربي..«  ٥٣

 .http://bit.ly/2NAoUct ،آخر مستجدات حول عمل عدالة ملكافحة انتشار وباء الكورونا، موقع عدالة  ٥٤

 .https://bit.ly/2O4ruar ،2021/02/10 ،عرب ٤٨، »رغم افتتاح املدارس: التعليم بـ ٥٩ بلدة عربية عبر زووم«، موقع عرب ٤٨  ٥٥

فرح، »مواجهة املجتمع العربي...«.  ٥٦

  .The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID 19، http://bit.ly/3lAiTJu لاستزادة يرجى مراجعة صفحة األمم املتحدة  ٥٧
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جمعية نسوية تعمل في الناصرة.   ٥٨

عرب ٤٨، »نساء ضد العنف تدعو التخاذ تدابير حلماية النساء،« موقع عرب ٤٨، 0٧/https://bit.ly/3kBTgYc ،2020/0٤، )آخر مشاهدة 2021/12/10(.  ٥٩

هذا الرقم ال يشمل العرب املقيمن فيما يسمى »املدن املختلطة«.  ٦0

الهيئــة العامــة للطــوارئ،2021/02/1٦، نســبة التطعيــم للفئــة ٥0 ســنة فأكثــر: ٦1٪ مقابــل ٨٤٪ للوجبــة األولــى وللوجبــة الثانيــة ٤2.٥٪ مقابــل ٧2.٧٪ فــي املعــدل   ٦1

العــام، اللجنــة القطريــة لرؤســاء الســلطات احملليــة العربيــة.

املرجع السابق.  ٦2

زكريــا حســن، »مقابلــة باألرقــام: التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا فــي املجتمــع العربــي«، موقــع عــرب ٤٨، https://bit.ly/3aYfG2s ،2021/02/1٣، )آخــر مشــاهدة   ٦٣

 .)2021/02/1٦

نهاية داوود، »لمَ ال يتطعم العرب؟«، هآرتس، http://bit.ly/2OTUpPl ،2021/01/1٨، )آخر مشاهدة 2021/01/20(.  ٦٤

داوود، »لمَ ال يتطعم العرب«.  ٦٥

نــور عبــد الهــادي شــحبري، »تألــق املجتمــع العربــّي علــى مــدار ســنوات طويلــة فــي أخــذ التطعيمــات؛ فلمــاذا ينظــر اآلن إذا إلــى لقــاح الكورونــا علــى أنــه تهديــد؟«،   ٦٦

وحــدة السياســات، مــدى الكرمــل: حيفــا، 2021. 

أتيــا شــومبالفي وحســن شــعان، »مركــز الكورونــا فــي املجتمــع العربــي: »األخبــار الكاذبــة حــول التطعيمــات أكثــر انتشــارا وأســوأ فــي املجتمــع العربــي«، موقــع   ٦٧

Ynet- املوقــع اإللكترونــي لصحيفــة يديعــوت أحرنــوت، https://bit.ly/3eZiONW ،2021/01/0٤، )آخــر مشــاهدة 2021/01/10(. 

املرجع السابق.  ٦٨

جمعية عربية يهودية تُعنى باملساواة والشراكة بن املواطنن العرب واليهود في إسرائيل.  ٦٩

الهيئــة العربيــة للطــوارئ تطالــب وزارة الصحــة باحلصــول علــى البيانــات اخلاصــة مبحطــات التطعيــم ونســب التطعيــم باملجتمــع العربــي، موقــع جمعيــة اجلليــل، كانــون   ٧0

  .https://bit.ly/3bHXNnP  ،2021 الثانــي

عرب ٤٨، »محطات فحوص وتطعيم ضد كورونا في بلدات عربية«، موقع عرب ٤٨، http://bit.ly/3r49JpI ،2021/02/2٦، )آخر مشاهدة 2021/02/2٨(.   ٧1

ــدار االســتراتيجي 2020: املشــهد  ــر م ــامن )محــررة(، تقري ــدة غ ــي هني ــة«، ف ــد اجلرميــة املنظم ــن الهشاشــة وتهدي ــي إســرائيل: ب ــي، »الفلســطينيون ف ــت زعب هّم  ٧2

اإلســرائيلي 201٩ )رام اللــه: مــدار، 2020(، 2٣0.

 ،https://bit.ly/2ZWHb6c ،2020/0٣/1وديــع عــواودة، »املشــتركة تتفــق مــع »أزرق- أبيــض« علــى بنــد سياســي يحــول دون تطبيــق »صفقــة القــرن«، القــدس العربــي، ٥  ٧٣

)آخــر مشــاهدة 10/2020/0٥(.

أمطانس شحادة، »توصية املشتركة...ما الذي تغيّر«، موقع عرب ٤٨، 21/https://bit.ly/37S3gr2 ،2020/0٣، )آخر مشاهدة 2020/12/1٨(.  ٧٤

قانــون كمينتــس )تعديــل 10٩ لقانــون التخطيــط والبنــاء 1٩٦٥(. صادقــت عليــه الكنيســت يــوم ٥ نيســان 201٧. وهــو عبــارة عــن تعديــل لقانــون التنظيــم والبنــاء لعــام   ٧٥

1٩٦٥ الــذي مت إقــراره علــى أثــر قــرار اتخذتــه حكومــة إســرائيل فــي حزيــران 201٦ ويقضــي بضــرورة فــرض قوانــن التنظيــم والبنــاء، والتعامــل بحــزم مــع موضــوع 

»البنــاء غيــر املرخــص«، بشــكل عــام، وفــي املجمعــات والقــرى العربيــة بشــكل خــاص. أهــم مــا حملــه القانــون هــو تقليــص صاحيــات احملاكــم وتوســيع صاحيــات 

اجلهــاز اإلداري مبــا فيهــا صاحيــات فــرض غرامــات باهظــة دون أي إجــراء قانونــي. فبــدل أن تتــم معاجلــة الضائقــة الســكنية للفلســطينين، تلــك التــي يعــود ســببها 

املركــزي إلــى سياســات متييزيــة جتاههــم، يســهل القانــون علــى اجلهــاز اإلداري وجلــان التخطيــط والبنــاء عمليــات الهــدم وفــرض الغرامــات علــى املواطــن الفلســطيني.

شحادة، »توصية املشتركة...«.  ٧٦

سليمان أبو أرشيد، »التوصية والتبرير...عذر أقبح من ذنب«، موقع عرب ٤٨، 02/https://bit.ly/3r1XOJA ،2020/0٤ ، )آخر مشاهدة 2020/12/1٦(.  ٧٧

جاكــي خــوري ويناتــان ليــس، »ليفــي أبــو كســيس: لــن أدعــم حكومــة تســتند إلــى أصــوات املشــتركة، التجمــع يــدرس إمكانيــة دعــم غانتــس«، هآرتــس، 10/2020/0٣،   ٧٨

http://bit.ly/3cJlix6، )آخــر مشــاهدة 2020/12/20(.

عرب٤٨، »املشتركة نقض وعوده لناخبيه بزحفه حلكومة نتنياهو«، 2٦/https://bit.ly/37UMXcS ،2020/0٣ ، )آخر مشاهدة 2020/12/1٥(.  ٧٩

جاكــي خــوري، »رغــم محــاوالت التملــص مــن التصويــت... كيــف تنظــر القائمــة املشــتركة إلــى مســألة التعامــل مــع املثليــن فــي إســرائيل؟«، القــدس العربــي، عــن   ٨0

صحيفــة هآرتــس، 2٩/https://bit.ly/3sxmslH ،2020/0٧، )آخــر مشــاهدة 12/2021/0٣(.

املرجع السابق.  ٨1

احلركــة اإلســامية، »جتــرمي تقــدمي عــاج ملــن يعانــي مــن الشــذوذ اجلنســي إجــرام بحــق الديــن واملجتمــع«، امليثــاق، 2020/0٧/2٤، الســنة الثانيــة والعشــرون، عــدد   ٨2

.11٨٩

شركة لصنع الطحينة تعود ملكيتها إلى عائلة في مدينة الناصرة، تأسست في العام 1٩٩2.   ٨٣

احلساب الشخصي للنائب أمين عودة – Ayman Odeh على الفيسبوك.  ٨٤

كل العــرب، »د. منصــور عبــاس لــكل العــرب: عــودة أخطــأ وأنصحــه باالعتــذار وموقفنــا مــن املثليــن نســتمده مــن شــريعتنا اإلســامية«، موقــع كل العــرب،   ٨٥

  .)2020/0٨/1٥ مشــاهدة  )آخــر   ،http://bit.ly/3cRaH3p  ،2020/0٧/11

البيــان الشــرعي رقــم )21(، بيــان صــادر عــن احلركــة اإلســامية ودار اإلفتــاء والبحــوث اإلســامية فــي الداخــل الفلســطيني ٤٨. امليثــاق، 2020/0٧/10، الســنة   ٨٦

ــة والعشــرون العــدد 11٨٧. الثاني

كل العرب، »د. منصور عباس...«.  ٨٧

يُنظر: املؤمتر العام الـ 2٤ للحركة اإلسامية على صفحة احلركة اإلسامية – الداخل الفلسطيني على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك.   ٨٨
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ناحــوم برنيــاع، »أميــن عــودة يفاجــئ: مســتعد لانضمــام إلــى حكومــة مين-مركــز«، موقــع Ynet- املوقــع اإللكترونــي لصحيفــة يديعــوت أحرنــوت، 22/0٨/201٩،   ٨٩

http://bit.ly/3vMhQdO، )آخــر مشــاهدة 2020/12/1٥(.

منير فخر الدين، »واقع ودور »القائمة املشتركة« في أثناء انتخابات الكنيست وبعدها«، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 121 )2020(،٦2-٨2.  ٩0

https:// ،2020/11/٣0 ،القــدس العربــي، »القائمــة العربيــة املشــتركة فــي إســرائيل تشــهد خافــات سياســّية وشــخصّية تهــدد اســتمرارها«، موقــع القــدس العربــي  ٩1

bit.ly/37Sv66F، )آخــر مشــاهدة 2020/12/0٣(.

ــاس – Nas Radio: صفحــة التواصــل  ــو الن ــى صفحــة رادي ــب،« عل ــراس خطي ــع ف ــاس- اســتوديو املســاء م ــب منصــور عب ــع النائ ــاء خــاص م ــاس، »لق ــو الن رادي  ٩2

.)2021/0٣/10 مشــاهدة  )آخــر   ،https://bit.ly/3stTBPl  ،2021/01/1٤ الفيســبوك،  االجتماعــي 

عــرب٤٨، »كيــف ُألغــي التصويــت علــى تشــكيل جلنــة حتقيــق بقضيــة الغواصــات؟«، موقــع عــرب ٤٨، https://bit.ly/3bHhH2h ،2020/10/22، )آخــر مشــاهدة   ٩٣

.)2020/11/10

 ،https://bit.ly/3r2ZNgN ،2020/11/0االحتــاد، »جلســة مكافحــة العنــف فــي املجتمــع العربــي: عنصريــة، حتريــض وتنّصــل مــن املســؤولية«، صحيفــة االحتــاد، ٩  ٩٤

)آخــر مشــاهدة 2020/11/10(. 

القدس العربي، »القائمة العربية املشتركة في إسرائيل تشهد خافات...«.  ٩٥

كل العــرب، »تراشــق كامــي بــن الشــيخ كمــال خطيــب وإبراهيــم حجــازي خــال جلســة املتابعــة بســبب مواقــف منصــور عبــاس«، موقــع كل العــرب، 2020/12/0٣،   ٩٦

http://bit.ly/311n0Vm، )آخــر مشــاهدة 2020/12/10(. 

 ،https://bit.ly/3dZxL1U ،2020/12/0عــرب ٤٨، »املتابعــة تدعــو للجــم »اجلــدل السياســي« داخــل »املشــتركة«: حقوقنــا ثابتــة وغيــر مشــروطة«، موقــع عــرب ٤٨، ٣  ٩٧

)آخــر مشــاهدة 2020/12/10(. 

عــرب ٤٨، »الكنيســت حتــل نفســها بالقــراءة التمهيديــة؛ غانتــس: إقــرار امليزانيــة ســيمنع حلهــا«، موقــع عــرب ٤٨، https://bit.ly/3bIPath ،2020/12/0٣، )آخــر   ٩٨

مشــاهدة 2020/12/10(. 

يوناتان ليس، »استطاع أخبار قناة 12: ميرتس ال تعبر نسبة احلسم«، هآرتس، 0٣/http://bit.ly/2OJAh2s ،2021/0٣، )آخر مشاهدة 0٥/2021/0٣(.   ٩٩

100  ريهــام يوســف عثامنــة، »مفاوضــات بــن مركبــات املشــتركة واســتثناء احلركــة اإلســامية منهــا واجتمــاع بــن اجلبهــة والتغييــر وعــرض مغــِر لألخيــرة«، موقــع بكــرا، 

http://bit.ly/3tDDmj5 ،2021/01/0٩، )آخــر مشــاهدة 2021/01/10(.  

101  عرب ٤٨، »التجمع يطرح مبادرة حلل أزمة املشتركة«، موقع عرب ٤٨، https://bit.ly/3027fg9 ،2021/01/2٤، )آخر مشاهدة ٣0/2021/01(.

 ،https://bit.ly/3sCIvaR ،2021/01/2102  عــرب ٤٨، »مصــادر باملشــتركة: اإلســامية اجلنوبيــة حتــاول إخفــاء صفقــات مــع نتنياهــو خلــف الديــن«، موقــع عــرب ٤٨، ٦

)آخــر مشــاهدة 2021/01/2٨(. 

 ،https://bit.ly/3tJvRr7 ،2021/01/٣1 ،10٣  موقــع كل العــرب، »مــازن غنــامي املرشــح الثانــي بالقائمــة املوحــدة رســمًيا مبصادقــة مجلــس الشــورى،« موقــع كل العــرب

)آخــر مشــاهدة 2021/02/0٥(.  

10٤  عرب ٤٨، »انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة،« موقع عرب ٤٨، https://bit.ly/3ktKTO8 ،2021/01/2٣، )آخر مشاهدة 2021/01/2٥(. 

10٥  مدير مدرسة سابق، من مواليد بلدة طمرة الزعبية في اجلليل. 

10٦  موقــع بكــرا، »نتنياهــو: ســأعن نائــل الزعبــي وزيــًرا للنهــوض باملجتمــع العربــي«، موقــع بكــرا، http://bit.ly/39h6fdt ،2021/02/0٥، )آخــر مشــاهدة 

.)2021/02/10

 ،https://bit.ly/3r1SnKS ،2021/01/110٧  اجلزيــرة، »احتجاجــات فــي الناصــرة رفًضــا لزيــارة نتنياهــو ومواجهــات مــع االحتــال بالضفــة الغربيــة« موقــع اجلزيــرة، ٣

)آخــر مشــاهدة 2021/01/20(. 

10٨  ناشطة جماهيرية من مدينة الناصرة، شغلت في السابق منصب مديرة عامة ملركز أجناز املركز املهني لتطوير احلكم احمللي للسلطات احمللية العربية. 
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   د. فادي نحاس 

العلــوم  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حاصــل 

ــز  ــي مرك ــث ف ــا، باح ــة حيف ــن جامع ــية م السياس

ــن  ــش واألم ــؤون اجلي ــي ش ــص ف ــدار« متخص »م

القومــي اإلســرائيلي، يعمــل محاضــرًا فــي كليــة 

ــرل. ــت بي بي

   د. عاص أطرش 

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الدراســات 

اجلامعــة  مــن  العمــل  واقتصــاد  الســكانية 

ــاث  ــا لألبح ــد ياف ــر معه ــدس، مدي ــي الق ــة ف العبري

الناصــرة، نشــر   – فــي دبوريــه  واالســتطاعات 

كتــاب  منهــا  والدراســات  الكتــب  مــن  العديــد 

»املبــادرات الصناعيــة العربيــة  فــي اســرائيل«،  

كتــاب »البطالــة لــدى العــرب«، »الصناعــة العربيــة« 

إلــى جانــب دراســات وأبحــاث  عديــدة،  كان منهــا 

»تأثيــر البعــد القومــي للسياســات االقتصاديــة علــى 

ــه  ــدر ل ــرب«. ص ــن الع ــر ب ــل والفق ــع املداخي توزي

عــن »مــدار« كتيــب »االســتيطان:  آثــار كارثيــة علــى 

الفلســطيني« االقتصــاد 

   أستاذ نبيل الصالح 

ــم  ــادة عل ــدّرس م ــوم االجتماعية،  ي ــي العل ــث  ف باح

االجتمــاع واملدنيات.  محــرر مشــارك فــي فصليــة 

ــدار«.  ــا »م ــي يصدره ــا إســرائيلية الت قضاي

   د. هنيده غانم

املديــرة العامــة ملركــز »مــدار«، حاصلــة علــى شــهادة 

الدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع مــن اجلامعــة العبريــة 

ــاع  ــم االجتم ــة بعل ــام 200٥، مختص ــدس ع ــي الق ف

ــن الدراســات  ــة م ــا مجموع ــي، له السياســي والثقاف

ــي فلســطن،   ــن سياســات االســتعمار ف املنشــورة ع

والــدور االجتماعــي للمثقــف الفلســطيني بعــد النكبــة، 

ــة فــي اســرائيل. ــة والقومي اليهودي

   األستاذ أنطوان شلحت    

باحــث فــي الشــؤون اإلســرائيلية، ناقــد أدبــي أجنــز 

مجموعــة كتــب فــي مجــال النقــد األدبــي، كمــا ترجــم 

الصحافــة  فــي  ينشــر  كتــب.   عــدة  العبريــة  عــن 

»املشــهد  وحــدة  مديــر  والعربيــة.   الفلســطينية 

اإلســرائيلي« ووحــدة الترجمــة فــي »مــدار«. 

   د. مهند مصطفى  

العلــوم  حاصل على اجازة الدكتوراه من مدرســة 

مــدى   عــام  ومديــر  في جامعة حيفــا.  السياســية 

االجتماعيــة  للدراســات  العربــي  املركــز  الكرمــل: 

التطبيقيــة، رئيــس قســم التاريــخ فــي املعهــد العربــي 

للتربيــة فــي الكليــة األكادمييــة بيــت بيــرل، ومحاضــر 

ــي  ــج ماجســتير الدراســات اإلســرائيلية ف ــي برنام ف

بيرزيت، صدرت له العشــرات من املقاالت  جامعــة 

عربية وأجنبية فــي  احملكمة في دوريــات  العلميــة 

مجاالت السياسة اإلسرائيلية والفلســطينية.

المشاركون في التقرير
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   د. هّمت زعبي 

أكادمييــة فلســطينية، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه 

فــي العلــوم االجتماعيــة، وتقيــم حاليــا فــي برلــن فــي 

إطــار زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي برنامــج دراســات 

األوســط  الشــرق  األوســط،  الشــرق  فــي  أوروبــا 

الدراســات  ملنتــدى  أوروبا )EUME( التابــع  فــي 

ــي  ــن ف ــى شــهادتن عاليت ــة. حازت زعبي عل اإلقليمي

علــم اجلرميــة والدراســات اجلندريــة. لهــا مســاهمات 

عديــدة فــي مجــاالت: املدينــة والتمــّدن فــي فلســطن، 

واالســتعمار املدينــي االســتيطاني، اجلنــدر، والتاريــخ 

ــرة. الشــفوي والذاك

   األستاذ خالد عنبتاوي 

طالــب دكتــوراه لعلــم االجتمــاع واالنثروبولوجيــا فــي 

معهــد جنيــف للدراســات العليــا. باحــث مســتقل، كتــب 

ونشــر فــي منّصــات أكادمييــة وثقافيــة، منهــا: مــدار، 

مــدى الكرمــل وفســحة وغيرها. 


